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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SE·SSÃO D>E 12 DE NOVEMBRO (1912) 

O Sr. Frederico Borges (*) - Sr. Presidente, na sessão de 
hontem, parte da bancada cearense, a que tenho a honra de p~rtencer, 
veio offerecer ao estudo da Oamara dos Deputados um pTO'Jecto· de 
lei, que estabel'ecesse para o E stado do Ceará o sitio, afim de que me-
didas rigorosas e repressivas foss81ll tomadas, no sentido de conter 
os desmandos e os. desatinos que alli estavam sendo praticados . 

.Sr. Presidente, sob a impressão dolorosa ·d:aquelles acontecimen-
tos; emocionados como nos achavam o-s, era natural qU'e o nooso aordoT 
patriotico e a nossa amargura pelos soffrimentos de nosso& ·amigos 
nos levassem á alguma exacerbação, a algum excesso. 

Era isso natural, mas -devo declarar á Oamara que não procede-
mos em tudo isto .sinão com a maio:r correcção, e depois da ·auiliencia 
do chefe do paTtido a que obe-decemos e até mesmo depois de uma 
conferencia que solicitamos do >Chefe da Nação. 

A maioria da bancada cearense, portanto, não procedeu levi•ana-
mente, não veiu surprehender os seus collegas, a Oamara com o pedido 
de uma medida excepcional, extraordinaria, sem que ouvisse os orgãos 
auto.rizados da direcção politica elo paiz. 

Nós, .Sr. PTesiclente, -depois dessas conferencias e attenclendo á 
urgencia da medida, que se devia fazer immediata para repressão das 
violencias. e arbitrariedades commettida.s no Estado d-o Ceará, fizemos 
o que nos havia sido aco-nselhado e cumprimos o nosso dever, estricta-
mente, dentr-o das nO'rmas legaes. 

Demonstrada assim a linha Tecta a que obedecemos na apresen-
tação. da medida, ·que hontem offerecemos á consideração da Oamara, 
devo ainda uma explicação desta tribuna. 

Oomprehendi e senti que a atmosphera da Oamara era infensa a 
essa medida excepcional; e , apezar do pronunciamento, ela palavra 
sympathica e autoriza-da do nosso distincto lea,de1·, em apoiamento 
da . urgeucia requerida, previ que a medida seria recusada pela O a-
mara. Então, ainda obedecendo ás melhores inspirações de solidarie-

( *) Não foi r-evisto pel-o orador. 



dade com os nossos amigos e com os nossos collegas, que nos honram 
com a sua sympathia e com a .sua adhesão, principalmente no mor 
mento angustioso que atravessamos, solicitei da Camara a retirada 
do meu pedido de :urgencia. 

Agora, Sr. Presidente, offerece-se uma nova phase ; apregoa-se 
no Estad·o do CearáJ e o fazem os seus dominadores, que a paz está 
restabelecida, que a O·rdem reina em todo' o Estado! 

Sr. Presidente, é -a verdadéira paz de V arsovia ! 
O incendio ateado á casa dos adversarios mais proeminentes, 

memba-os da Assembléa Legislativa E stadual, quer dizer aos outros: 
agora, se insistis no vosso proposito de retmião extraordinaria d:a 
Assembléa, tereis tambem as vossas casa.s incendiadas, sereis vaiadosJ 
apedrejados; mas vêde bem que, si insistirdes, então, já não serão 
só-mente as vossas propriedades saqueadas e incendiadas, - serão a·s 
vossas aabeças que responderão pelos vossos actos ! 

Eis a paz qu'e se apreg121a no Estado do Cea:rá ! E' a loucura, é o 
delírio, levados ao seu extremo. E será possível que a Republica não 
tenha um meio de ·dominaT essa vesania, de pôr cobro a esses desati-
nos, a estas loucuras? ! 

Não se acredite nesta paz, nesta ordem assegurada pelos domi-
nadoo:es. 

Agora mesmo pela manhã recebemos telegrammas do Ceará, di-
zendo que aquelles dos nossos amigos que se achavam refu'giados na 
Escola de .Aprendizes Marinheiros, não se sentin:do 'ainda ahi gm·an-
tidos, porque até lá chegavam as ameaças no caso de uma nova ten-
tativa para ·se 1·eunir a Assembléa em sessão extraord.inaria, pediram 
abrigo a Ullll navio inglez que se acha estacionad·o no porto do Ceará. 

Isto é o suprasummo da vergonha, é um caso, de impTessionar 
profundamente a todo-s aquelles que teem o sentimento do patriotismo 
e de amor .a esta patáa. 

As pobi·es victimas f01ragida·s em um estabelec,imento militar, 
como disse, não se sentind-o bastantemente garantidas, pediram a um 
navio estrangeiro um asylo, um abrigo. Até onde querem arrasta:J; esta 
Republica por este plano inclinado de desatinos e de loucuras, de des-
ordens, ·de arbitrariedades e de violencias? ! 

Será possível que os podeTes publicas da Republica se confessem 
impDtentes .Paa.-a dominar esta ond-a invaso:ra ·de vandalismo? Será . 
possível, Sr. Presidente, que o Congresso N acionai não te11 ha meios 
de fazer sentir a sua VlCilltade, a sua acção energica paTa dominar 
esta -onda terrível que se levanta como que para tragaT a Republica 
em toda a s-ua integúdade? Sim, Hr. Presidente, porque hoje é o 
pe·queno e infeliz Estado do Ceará que está nas garras de um Tenente-
Coronel, usurpador do poder; amanhã serão outros e mais outro-s 
até que a Republica succumba a estes golpes terríveis do caudi-
lhismo. 
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Sr. Pres1dente, não quero insistiT na medli:doa que parece?- antÍ• 
p::tthica á maioria da Camara. Sou c_om os meus companhe.1ros de 
bancada, doc~l ás admoestações , aos ensmamentos daquelles !llau; expe-
rimentados e mais habilitados em semelhante emergene1a. ·Quero, 
Sr. Presideme, curvar a cabeça deante desse pronunciamento e pro-
curar outro caminho, como o naufrago· que ,se debate em demanda .de 
um meio de salvação para si e para os seus. 

Neste sentid-o, de accôrdo ainda com os espíritos mais a-deantados, 
mais· competentes em mateTÍa constitucional, desejoso de que um pro-
nunciamento qualquer parta do Congresso Nacional, afim de que a 
sua responsabilidade não vá envolt.a nos .tristes acontecimentos que estão 
occ-orrendo 11 o Estado do Ceará, lembrBi -me .de t-razer á consideração 
àa Camara um project;o que, precedido. de alguns consider~, termi-
nava pela intervenção do Governo Federal no Estado do Ceará, para 
salvar a fórma federativa, alli profundamente ferid·a, deturpada, para 
fazer Tespeita r uma sentença federal, illudida e mystificada do modo 
mais acintoso pelo detentor do poder no Ceará. 

O SR. lRrNEU 1'ücHADO - Estenda V. Ex. um pouco : e pelo do 
poder da União. 

O SR. FREDERICO BoRGEs - Sr. Presidente, será possível que a 
· CamaTa, deante dessa nossa dociliclade em attendeTmos á sua mani~ 
festação de hontem, quando pedíamos urgencia pa-ra apresentar um, 
projecto ·de decretação do estado ·de sitio no Cear.á, ainda se revolte 
e se rebelle contra a me-dida constitucional que propomos, e se mostre 
indifferente ao soffrimento da-quelles que encontram hoje, como ultimo 
recurso, o abrigo em um navio. estl'angeioro, que estaciona nas aguas 
do Ceará? 

O SR. lRINEU l\L<~.CHADO - E' uma honra pa·ra o Marechal Pre-
sidente .. . 

O SR. FREDERICO BoRGES - Sr. Presidente, acredito que a Ca-
mara não terá vacillação alguma em accei~ar o alvitre que sugg'eTimos. 

Tinha, com os meus amigos e collegas, 1·edigido um projecto com 
diversos consülemnàJ.a. 

Obediéntes, porém, ás suggestões e inspirações de nossos amigos 
políticos, daquelles que teem maio autoridade na direcção do Con-
gresso Nacional, doceis, os meus companheiros de bancada e eu . .. 

O SR. IRINEU MACHADO - Es ta docihdade é um mal, em política. 
. o SR. FREDERICO BoRGES - ... doeeis, repito, ás suggestões auto · 

r1zadas, paTa que não Eejamcs taxados de intolerantes, resolvemos 
converteT o projecto em indicação, afim de que .seja submet.tido o 
assumpto ao estudo da Oommissão competente, que é a ele •Constj Luicão 
e Justiça. , 

O SR IRINEU MACHADO - Quando vier o parecer, estará findo 
o mandato da Assembléa ... 
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O SR. FREDERICO BoRGEs - O mesmo aconteceria com o pro-
jecto. . . . 

O SR. lRrNEU MAcHADO -- O meio é pedirem á J ustlça Federal 
que requisite força para assegura'l' a execuçã-o· da. senten.ça. 

O SR. FREDERICO BoRGES - O mesmo se dana, repito, com o pro-
jecúo. 

Si houvesse o proposito de negar ou de protelar as ~ecliclas que 
teem de ser tomadas em relação ao Estado do Ceará, medidas urgen-
tes, ina·diaveis, pela natureza d-o constrangimento e ela coacçãu, que 
alli se estão .dando ... 

O SR. IRINEU :MAcHADO ~ Peço a palavra pela ordem. 
O SR. FREDERICO BoRGES -- ... tanto matariam O· projecto . como 

a inclicacão; como tudo seria inutil. Apenas, 8r. Presidente, conver-
tendo es;e projecto em uma indicação, a conselho elos mais experientes, 
como prova da nossa tolerancia e docilidade ... 

O SR. IRIKEU :MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. FREDERICO BoRGEs - .. . queremos sem paixão e oclios um 

remeclio prompto e innuediato para estabelecer a o!·dem e a lega-
lida.cle no Ceará. Não duvidei assnu, Sr. P .resiclente, em acce" 
der ás aspirações dos nossos amigos para converter o projecto em 
uma indicação, cabendo á Oamara e á sua Oommissão ele Constituição 
e Justiça, a responsabilid·a·de da demora no remedio que solicitamos. 

Nós cumprimos serenamente o nosso dever, posso mesmo dizer 
que só pelas victimas que lá são. attingidas pelos odios .dos domina-
dores •d1o Estado, teremos preoccupação elo resultado da medid·a que 
p1•opomos. Quanto a nós, temos a .satisfaçã-o da consciencia do dever 
cumprido e de termos esgotado tod·os o·s recursos legaes, ele havermos 
appellaclo para todos os poderes da Republica. Assim, em qualquer 
tempo se poderá fazer a necessaria justiça á mai01·ia da representação 
cearense. 

O pensamento desta traduz a fóorma melhor e mais reguiar, por 
que será possível co·nseguir dos pode:res da Republica, o remedio ao 
mal terrível que está affliginclo o Estado que representamos. 

O SR. lRrNEli' J'IL ... cuADo - Dóe? Gelo L (Risos). 
O SI~. FREDERICo BoRGEs - Disse eu , Sr. Presidente, que a paz 

annunciada agora pelo telegrapho aos pocleTes publicos e á imprensa 
fluminense, paz em que entrou o Estado, no qual se diz rest-abelecida 
a tranquillidade, é a paz de V arsovia. 

Até agora os masho-rqueiros, o bando de desordeiros e arruacei-
rCis dirigi-dos pela policia, ou a propria policia disfarçada dirigida 
pelo detento r elo poder do Cear-á, conseguirain pelo tenor fazer afas-
tar os representa·ntes estadu:aes do Ceará, fugin·do uns, embarcando 
outros para se~s lares. ~sta é a paz ·annunciada, mas o terroil· pe:r-
;manece, -o Tegimen terr1vel da ameaça está sendo convB'rtido em 
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factos, está, corno a espa:da de Darnocles, suspensa sobre a cabeça das 
victirnas. 

Até agora, dizem elles, foram as vossas propriedades saquead1as, 
incen·diadas, voss·o j·ornal ernpasteUado, os vossos amigos v-aiados e 
apedrejad·os, mas se insistirdes, pagarão as vossas cabeças, as cabeças 
de vossas esposas e vossos filhos. Não ha alli, Sr. Presidente, meio 
termo, p1·ecipitaram-se nesse plano inclina.do d·o crime, da violencia, 
do desatino, da loucura, não ha corno parar. 

Nós o& representantes do Ceará, na sua maioria nesta Ca:sa, deve-
mos dizer : 

Si o Congresso fôr surdo aos nossos reclamos, aos nDsSO·S brado·s 
pelas victirna& que alli gemem, teremo,s, é verdade, um unico recurso, 
aquelle que foi lemb1'ado por um Ministro· do Irnperio, o de appellaT 
para a Divina Providencia; mas acerescentarnos a esse appello, decla-
ração solemne ao povo, á Nação, á Camara, que depois de esgot-ados 
tDdos ·os recursos legaes, será o que Deus quizer. (Jliluito b.em>· mtuito 
be;m.) (*) 

Indicamos que a Commissão de Constituição e Justiça, tendo em 
consideração os graves a·contecimentos que se estão passando no CeaTá, 
e a fórma por que está exe1·cendo o cargo de Presidente daquelle 
Esta·clo o Tenente-Coronel :Marcos F ranco Rabello, e tendo em vista 
os dispositivos elos §§ 2° e 4° do art. 6° da Constitu.ição da Republica, 
se pronuncie a respeito das violencias alli commettidas, impedindo o 
funccionarnento legal da Assembléa Legislativa, em sessão extraor-
cloina-ria, regularmente convocada, apezar de empossados 22 de seus 
membros por urna or·dem de habeas.-cMpu.s preventivo, concedida una-
nimemente pelo Supremo Tribunal Federal, sentença que foi: alli 
lucli·briacla e mystificacla, realizando-se ele modo terrível as ameaças 
de que receiavam os pacientes, Deputados estaduaes, sendo vaiados 
e apedoreja.clos na via publica, e tendo suas casas incendia:das, e com-
pletamente empastelado um elos orgãos cl·a O·pposição. 

Os signatarios protestam apre-sentar á Commissão os necessarios 
documentos. 

Sala das sessões. 12 de novembro de 1912. - Jbã{!· Dop'ers . - Tluo-
m.az Oav.alcan-ti. - ViiTgi'lio Htigido. - Bezen·il FMdenel'le. - Fre> 
derico Bor,qes. 

(*) Sobre a situaçã·o .politica o Sr. Thomaz Cavaka·nti, Dep;utado .pelo Ceará, 
proferiu vari·os <discursos na legislatura de l9lll ·l ·91"4, da ICamara· do·s Deputados. 
(VIide Annaes.) 

Indicação 
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S< E·S'SÃO DIE 20 D·E S1ET·EMB'R-0 (1913) 

O Sr. Frederico Bor:ges começa dizendo que deve a Camara lem-
brar-se da indicação. que par te da deputação cem·ense apresentou o 
anuo passado á Commissão de Comtituição e Justiça, respeito aos fa-
ctos anomalos acontecidos ·no Ceará, que hoje vive fóra da lei. 

O orador extr anha que a Commissão não• tives-se t om-ado em con-
sideração ns medidas alvitntdas , embora a si tuação não se tenha modi-
f icado, senão para peior. Assim. essa indifferença só poderá dar incre-
mento a toda a especie de violencias em viortude ela impunidade em 
que estão ü S delinquerrtes. 

· RBlembra o saq11eio, o incendio das casas do Deputado e Inten-
dente Gu'ilhenne Ces·ar da Rocha, do Deputado estadual . Casemiro 
Monte, Senador federal Thomaz Accioly, Commendador Accioly, ex-
Governa-dor ; do Dr. José Accioly, do Dr. Graccho Cal'doso e dos edi-
ficio.s dia Repartição das Obras Contra as Seccas, e da pr incipal 
F abriea de Fi·acão e Tecidos. · 

O orador cita ot: .attentaclos ele que foram vi'Ctimas üoS Deputa-dos 
'Dhomaz Cavalcanti e Gent.il F alcão , ·mostrando a falt a ele garantias 
que ha em to-elo o territorio elo E stado no governo illegal elo Coronel 
Franco Rabello. 

-Referindo-,se á O!rganizaqão do Corpo Policial , historia v·m·ios 
caws de recrutamento, afim de -que a milicia, cujo effectivo era anti-
gamente de 300 praças, chegue aos 2 . 000 homens, que se lhe pretende 
dar . Para isso se manda engajar os peiores f acínoras e a gente da 
mais infima r alé. · 

Ao mesmo tempo que ·a,ssim procede, é este Governador mesmo 
que telegrapha para a União, affirmando que foi extincto o banditiómo 
do sert ão, quando na propria capital os at tentados se multiplicam. 

O orador diz que seria longa a _enumer ação -dos factos que attes-
ta;:m o estado ele terror e'!n que vive a socied·ade da sua te1·ra, ao mesmo 
pa•sso que se aggr-avam as clifficuldades financeir a&, de modo que as 
su as ren-das já não chegam para cobrir as ·despezas feitas pelo máo 
Goyerno do Ceará. 

Cita -o caso d a Companhia de E sgot os , cuja& claU'sul as contractuaes 
não poder ão ser observad·a:s pelo Governo do E stado, po<r f alt a d'e 
recursos financeiros, -pois que o pTazo está a terminar. 

Aparteado pelo 1Sr. Antonio Muniz sobre quaes as medidas reque-
r idas pelo orad01·, este responde que deseja a intervenção do Governo 
F ederal, por que não ha no Ceará, nem garantia da vida. nem de pro-
priedwde ; porque o Go·verno actual é illegitimo e illegal, visto como 
não foi eleito o Coronel F r anco Rabello. 

Se estes f actos não ·abalal'em o espirito dos governantes, que ou-
tros poderão provocar a intervenção federal ? 
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O o1•ador conclue, dizendo que pau se penitenciar da o:usad·ia de 
pe·dir a medida de que trata a indicação do anno passado, lembra a 
voz que no Senado da Republica pediu esta mesma medida, aliás para 
um Estado, cujo Governo foi investido de todas as fórmas legaes, 
ao passo que no ca·so do CeaTá ha tJm vicio de origem, ha um atten-
tado contra ·a Constituição F ederal, visto como a investidura do Coro-
nel Franco Rabello foi uma violencia innominavel, pois que '!!. apu-
Tação da eleição foi feita apenas por 12 congressistas numa .A.ssembléa 
de 30 membros. 

Tem, portanto, toda a opportunidade a indicação que os represen-
tantes do Ceará apresentaram o anno passa:do, vindo agora renoval-a. 

Acha o Sr. Franco Rabello um infeliz prisioneiro de homens sem 
escrupulo e de aventuTeiros, e {lepois de varias considerações termina 
solicitando ao Sr. Presidente que pelos meios legaes remetta a refe-
rida indica ção á Commissão ele Con tituição e Justiça, '!!.fim de que 
ella interponha o ~:eu parecer no sentido de se pôr um termo ao estado 
el e anarchia em que jaz a sua terra. 

Indico que a Commissão de ·Constituição e Justiça, tendo em Indicação 
ronsiclel"ação os gnves acontecimentos que se estão pa-ssando no Ceará, 
e a fórma po1r que está exercendo o cargo ele Presidente daquelle 
Estado o Tenente-Coronel Marcos Franco Rabello, e tendo em vista 
os dispositivos dos §I§ 2° e 4° do art. 6° da Constituição ela Republica, 
se pronuncie a respeito das violencia s alli commettidas, impedindo o 
funccionamento legal da .A.ssembléa Legislativa, em se-são extraor.di-
naria, regularmente convocada, apezar ele empossados 22 de seus mem-
bros por uma ordem ele habems-c.orpu'& preventivo concedida unanime-
mente pelo ·Supremo Tribund Federal, sentença que foi alli ludi-
briada e mystificada, realizando-se de modo terrivel as ameaças de que 
se receiavam os pacientes, Deputados estaduaes, sendo vaiados e ape-
drejados na via publica, e tendo suas casas incendiadas, e completa-
mente empastellado um dos orgãos da opposição. 

O signataTio protesta apresentar á Commissão o.s necessarios 
documentos. 

Sala elas sessões, 20 de setembro de 1913. - Ji'?·eiferico Bo1·ges. 

S ESSÃO D1E 3 D•E M AIO ( 191 4) 

Grave commoção perturbou a vida do Estado elo Cear·á. C') Mensagem 
Influentes elementos políticos, que contestaram sempre a legiti-

(*) Treclho da Men6agem de a·bertura relativo ao ca"So do Cearâ.. 
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midade ·dos poderes do Presidente daquelle Estado e da sua Assembléa 
Legislativa, declarando esgotados todos os meios regulares de assegu-
rarem seus direitos politicos e civis, em vista ela compressão que os 
constrang~a, appellaram para o emprego da força, reunindo e armando 
alguns milhares ele homens seus particlarios, que -affirmaram desconhe-
cer a -autoridade elo Governo ela capital elo E'staclo, e apoiar o que, se 
dizendo ·assembl<éa legitima, se installou em J oazeiro. 

Tentou o Presidente, cujos poderes eTam acoimados de usurpa-
dos, reprimir o movimento ·do interior. Não o conseguiU', porém, com 
os elementos de que dispunha. 

Solicitou, e11tão, por um telegramma que o Goven10 lhe conce-
desse contingentes de forças fecleraes, que i.ncorpo1·ados á policia, clb 
E.stacllo, dessem combate aos seus· adversarios . 

Respondi-lhe que não me era licito conceder forças federaes para 
incorporai-as á policia afim de auxiliaT luta·s locaes, não s.ó por não 
poder ISel' esse o papel reservado ao Exercito na F ederação, como tam-
bem por dever a União conservar-se ·neutra nessas luctas, até caracte-
r isar-se o momento da intervenção, que só se póde produzir nos termos 
do art. 6° ·da Constituição . e ele cuja opportuni·dade e alcance Rão 
unicos juizes os poderes nacionaes. 

Impotente o Governo de Fortaleza para resistir ao movimento 
que se .generalizou no Estado, este chegou até proximo á capital, onde 
o deteve sómente o respeito ás or'dens par mim transmittidas ao com-
mando ·das forças federaes alli destaca:das. 

rCara·cteriz.ou-se, então, no Oe·ará, uma situação de acephaEa go-
vernamental, ele verdadeira adulteração da fórma Tepublicana de 
govemo e de impossibilidade de execução das leis fe·deraes, .sendo obri-
gado para as·segurar D imperió da Constituição e a paz publica, a 
intervir, nos termos do art. 6°, n. 2, afim de tornar effir;azes. ·as ga-
raUltias que dá a lei fundamental da Republica aos habitantes do 
Oea:rá de gozarem, pTaticamente e não só theoricamente, de uma fórma 
de governo republicano, em que poderes politicos legitimas presidam 
regularmente á vida politica do Estado. 

Tendo decretado para alli o estado de sitio, nomeei o represen-
tante do Governo Fe:deral no acto ele inteTVenção e a-o mesmo fiz expe-
·dill, pelo Ministerio do Interior, as instrucções para o desempenho 
da mis·são que lhe foi commetticla. 

Consegui assim pôr termo á lucta sangrenta que infelicitava aquelle 
Esta•do, onde foram baldadas todas as tentativas amistosas que fiz 
para alcançar um congraçamento util. 

:Não vacillei em ' empregar a medida autorizada pelo art. 6° da 
Constituição: - não -só o seu cabimento •se me afigura evidente, como 
iudiscutivel a competencia pau applical-a. 

Oxalá se acalmem as paixões e se aperfeiçoem os costumes poli-
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ticos pa.ra que não se reprb·duzam nos Estados .os actos de compressão 
por parte ·dos .governantes e os movimentos de rebellião dos governados. 

Os· que governam devem comprehender que, além do deveT moral 
que compelle a obedecer ao texto e ao espírito das- leis, a transitorie-
dade de seus poderes lhes ensina a cultivarem o sentimentos elos interes-
ses popu:lares em que .se incorporarão findo o seu mandato. Os gover-
nados, tendü certeza que terminam bTeve os poderes do governante 
que o.s afflige, devem esperar co·n:fiantes o seu termo. 

Assim se evitarão os males, que não são simplesmente locaes, das 
lutas estaduaes. A Nação e o seu cre·dito são gravemente attingidos 
por todos esses. attentados - e nem podia succeder de outro modo, pois 
qU'e ell~ é o conjuncto de homens e de patrimonio m,oral existente em 
to·d!os os Estados. 

StE SISÃIO Dtl:: 16 D·E M·Ati O (191 4) 

O Sr. Moreir.~t da Rocha (*) . diz que é ainda com o coração 
sangrando de dôr, pelos soffrimentos por que tem passa·do a sua pobre 
terra, que vem fallar á Nação, narrando, com a mais absoluta fideli -
dade, os factos .deprimentes e vergonhosos que .alli se teem ultima-
mente ·desenrolado, e que bem caracterizam o regimen de oppressões 
implantado no paiz pelo Marechal Hermes, guind·ado, por um capri-

. cho da sorte e irrisão do destino, á curul presidencial, pan eterno 
remorso daquelles que concorreram com o seu esfo:rço para essa des-
graça na·cional, que é o actual Governo. 

·Para que a Nação bem possa avaliar o que tem sido essa admi-
nistração, mórmente nos negocias privativos do Ceará, não precisa 
mais elo que Teferir, sem paixão, tudo quanto alli se passou, deixando 
hem evi•dente a interferencia malefica, indebita e criminosa ldesse 
homem que tem abalado os creditas ela Republica e que acaba de feri r 
ele nwrte a Federação Bra,zileira, com a exdruxu1a intervenção no 
Estado do .Ceará. 

·Os factos, cujo conhecimento vem trazer ao Congresso, são o 
attestado patente e cabal do despotismo que alli tem impera·do, sob 
a pTotecção do Sr. Marechal Presidente , QU'e, depois de mudar, sem 
nenhum resultado, sete inspectores para a 4a região, diversos generaes, 
encontrou o homem de que precisava na pessoa do então CoroneL 
e logo em seguida General Setembrino ·de Om·valho, confesso "instru. 
ment·01 automato" ·de todos os seus desejos· e de todos os seus ca-
prichos. 

Sabe a Nação que o movimento subversivo que se operou no 

( ") :Discurso proferido na hora do expediente . 
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Ceará foi obra unica e exclusiva do Sr. Presidente d•a Reptrblica. Não 
conhece, porém, os se·us detalhes que até hoje teem sido propositada-
mente evitados pelo GoveTno, já não consentindo que de Fortaleza 
venham telegrammas que lhe não agradem, já arrolhando a imprensa 
desta Capital, pelo modo por que o tem feito. 

Em tempos não muito antes do movimento revolucionario 
tres mezes, apena s - esteve aqu·i, a chama·d·o dos chefes opposicio-
nistas ao Coronel Rabello. o Dr. Floro Bartholomeu da Costa; e, na 
propria Capital da Republica, sob as vistaE do seu Presidente, como 
Tepresentante do Padre Cícero, de J oazeiro, combinou, assentou o 
plano de conflagração, recebendo, então, promessa cabal e positiva 
ele que o Governo Federal o auxiliaria, pur to.clos os meios e modos, 
na obra nefasta e impatriotica, que reduzitr o Ceará á ruina em que 
hoje se encontra. 

Foi o proprio D r. Floro. para CUJO testemunho ousa appellar 
neste momento, quem, nesta Capital e a bordo, em viagem para a 
Bahia, confessou, sem circumlo·quios, nem rodeios, que viera ao Rio, 
apenas, buscar o apoio necessario para a revolução, que premeditara, 
e que esse· apoio obtivera franco e ·decidido; e, ainda mais - S. S. 
R.gora , em F ortaleza, tem narrado , até com minuclencias, o que se 
combinara áquelle Tespeito. 

E a prova ela verdade de que esse apoio era do proprio Governo da 
Republica, está nas declarações feitas em termos os mais categoricos 
pelo Dr. Floro a o 2° Tenente do Exerci to José Armando de OliveiTa, 
então em commissão especial na zona de Cariry, a quem affirmou 
estar agindo em nome e por conta do Governo Federal, e que só de-
pori.a as armas, quando este, por um acto inequivo·co, demon s1r~sfe 
a sua reprovação áqu·elle movimento. 

Estas affirmações acham-se expressas em documento official, no 
relatorio apresentado pelo Teferido Tenente ao Sr. Impector da Re-
g-ião. e que até hoje não foram contesta.das, si bem que amplamente 
clivul,gaclas, mais elo que em outra parte, na imprensa desta Capital. 

Quando não bastfl,sse este facto para comprovar o auxilio, a inter-
ferencia ·do Governo F ederal no movimento criminoso que clesgmçou 
a sua terra e desmoralizou a Republica, ahi estão outros, em uma 
série indefinida, que levam á certeza. de que foi o proprio Chefe da 
Nação o maior ·delinquente naquelle ominoso attentad'O que se pra-
ticou contra a autonomia do Ceará e a dignidade do -paiz. 

Quem não sabe que o Sr. Marechal Preúdente, ao mesmo tempo 
que mobilizava um exercito com metralhadoras e canhões afim ele, 
auxiliado pelas policia·S el e S anta Catharina e Paraná, da1· com-
bate aos fanaticos. do Contestado, que aliás não se insurgiam contra 
nenhum dos poderes constituídos elo paiz, Tecusava identico a:uxilio 
solicitado pelo Governo do Ceará, no sentido de restabelecer a oTelem 
no município de J oazeiro? 



13-

Qnein não sabe ainda que, muito ao contrario disto. S. Ex. 
incentivou os rebe]des e amotinados a oontinuarem aquel[e mbvi-
mento, procurando por todos os meios diminuir o pTestigio moral do 
Presidente do E sta:do, demittindo ou Temovendo os funccionarios fe-
deraes que fossem ou pudessem ser sympathicos ao Governo lor.al, 
811 bsti tu:indo-os, ao mesmo tempo, por a·dversarios confessos e encar-
niçados, para que nenhuma duvida pairasse a respeito de suas inten-
ções? 

E a retirada systematica de todos os officiaes do Exercito que 
revelavam reprovação á re·beldia de J oazei ro, ao mesmo tempo que 
era acintosamente conservado na Fortaleza o Capitão P olyd>oro, a 
quem o General interventor tem confiad·o a missão de distribuir for11as 
pelo inte1·i o r do E stado, conforme no ticiou o orgão official? 

Não ficou ahi ! O Marechal H ermes não é homem para meias 
me-didas. Desta vez, quiçá a unica, si bem promettera, melhor fizera! 

Ahi está a inter·dicção, naquella época, do porto da Capital, con-
forme ordem expressa do :Sr. Ministro da F azenda, para a entrada 
de aTmas e munições ·ele que o Governo do E stado precisava paTa o 
restabelecimento da ordem e manutenção das autoridades coJIStituidas. 
Ahi está a probibição de tnmspcrte de forças e material bellico nas 
estradas de fer ;·o. Ahi está o desarmamento do contingente de policia, 
feito por uma força do E xercito, por ordem expressa do então Coronel 
Setembrino, conforme documento escripto e fornecido pelo proprio 
comman·dante dR Teferi-d'a forca. 

Mais significativo ainda 'se afigura um telegramma dirigido pelo 
pilherico Ministro da Guena ao General Lino R amos, quando Inspe-
ctor, dizendo-lhe que nada Teceiasse da gente do J oaz·eim porque esta 
n.ada tinlw com o G01Jemo F eJ.i!Jeral. 

E sses f actos sobre serem um attentado á Constituição ·do paiz, 
são vergonha ·que se vem juntar a uma outrfl mais escandalosa, con-
summada na concessão de franquia telegraphi ca aos rebeldes, feita 
pelo Governo da União. 

Afára isso. para garantia dos sediciosos, na hypothese de um 
insuccesso, o Marechal, despreoccupado inteiramente com as condi-
ções financeiras do B-r::tzil, em época ·de crise inquietadora, mobilizou 
para o Cea1·á não .só 1.500 solda·dos do E xe1·cito N acionai com cerca 
ele um milhão de cartuchos, al~m de metralhadoras e ca~hões como 
tambem tres poderosos vasos ·de guerra. Era necessa-ria prote~ção a 
mais escandalosa, a mais ampla a esses innocentes romeiros que, tra-
zendo preR-as no ch.apéo, por uma fita rubra, medalhas de alumínio 
(';Om a effigie de N . .S. das Dô!·es de nm lado e do outro a do P adre 
Cioero. praticavam a liberdade soltando sentenciados, roubando e de-
predando ... 

P ara honra elo Ceai'á, deve, porém, com o mais justificado orgu-
lho, affirmar que, dos libedadoreg do santo padre, poucos havia cea-
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renses; eram na sua quasi tot,alidade compostos da escoria dos s~rtões 
dos <mtros Estados, attrahida pela idéa do roubo, de que faz profissão. 
A prova do que affirma está no facto altamente significativo de não 
existirem, talvez, dez cearemes, no meio dos 400 bandoleiros a quem 
o General Setembrino entregou a guarda da Capital e a segurança 
-da politica a que tem prestado os maiores serviços. Tem em mão 
(m~trando) dous instantaneos apanhados quando esses perigosos in-
divíduos, de faca e cacete uns, outros á paisana arma-d·os com o sabre 
policia}, percorriam a cidade pelas suas nms mais centraes, numa 
demonstração de força e de ameaça á população. 

Essas photographias são de tal eloquencia que dispensam mais 
commentarios. Diz que vem calmo e sereno, sem oclios nem paixões, 
citando apenas factos e apresentando ducumentos iTrefutaveis, trazer 
á Nação a prova irrefragavel da tristíssima situação em que se en-
contra o Ceará, pela qual é responsavel unico o Sr. Marechal Pre-
sidente da Republica. 

Na falta de outro elemento serviu-se o Marechal Hermes do fana-
tismo ·que -o Teverendo Padre Cícero tem sabido manter e explorar 
nos longínquos sertões do norte, onde a sua influencia, no meio da 
gente ignara, é incontestad·a. 

Não se propõe a externar juizos que pareceriam suspeitos ácerca 
elos seu-s adversarios politicos no Estado. Sobre as duas personagens 
em evidencia :na Dbra malefica que tanto desacreditou o Brazil no 
es1lrangeiro, nivelando-o aos paizes mais barbarizaclos, escreveu a 
penna insuspeita e autorizada do jornalista emerito C01·onel Jo-ão 
Brigido, um elos chefes d•o P . R. O. do Ceará, os conceitos que lê. 

Já tem a Camara elemento bastante para avaliar com seguTança 
da situação em que se acham no Estado os correligionarios do orador, 
forçados em grande numero a abandonar os seu-s lares e as suas pro-
priedades. 

As violencias e perseguições postas em pratica rem·uclescem e se 
avolumam sempre, as ameaças de maiores crimes são feitas dia'l'ia-
mente áquelles que tiveram a coragem cívica ele reagir e resistir á 
pTepotencia do czarismo, -contra aquelles que souberam manter-se com 
denodo e altivez ao lado do Coronel Franco Rabello, o qual, com 
patriotism-o fervoroso, com uma resistencia estoica e accenclrad<J amor 
á Republica, defendeu a dignidade do seu Governo e a autonomia do 
seu rEsta-do. 

Eis ahi, conclue o orador, a que ficou reduzido o Ceará, com o 
crime nefando que o General Setembrino ele Carvalho, em telegramma 
dirigido para o Rio , chama de - obra patriotica dto Marechal H er-
mes! (111uito bem! rnwito bem!) 
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SESSÃO D>E 18 DE MAIO 

O Sr. Eduardo Saboya C') - Testemunha dns recentes sue-
cessas de minha terra na ultima qu-adra revolucionaria que ella infe-
lizmente atravessou ~u não podia deixar passar em silencio as pala-
vras .do nobre Depl~tado, que fallou pela bocca d-a paixão partidaria, 
sabbado ultimo, accusando o Governo Federal de ter intervindo inde-
bitamente no Cea-rá e ao seu delegado alli de ter exorbitado das suas 
flrncções, perseguindo os que S. Ex. chama de nossos adversarios polí-
ticos. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Removendo juizes da Capital. 
O Sn.. EDUARDO SABOYA - Vou justificar com a lei a remoção 

dos juizes d·a Capital; mas peço a V. Ex. que me ouça na exposição 
detalhada qu-e farei sobre os successos do Ceará . 

.Q Sn.. MoREIRA DA Rocrr.A - Farei com V. Ex. o que V. Ex. 
não fez commigo. 

O Sn.. EDUARDO SABOYA - Porque o discurso de S. Ex., tendo 
sido lido, não havia difficuldade em receber apaTtes; si o discurso 
do nobre Deputado tivesse sido publicado na integra eu me dispen-
saria de dar á tO amara o desprazer de ouvir-me (não ap.oú:Ldos), por-
que, pelos apartes que tive opportunidade de daT a S . Ex., eu já tinha 
mostrado a injustiça flagrante da paixão partidaria que animava o 
seu espírito naquelle momento. 

Mas, S1·. Presidente, na obrigação em que estou de revidar os 
golpes ·do nobre Deputado, não só por amor da minha coherencia 
partidaria, qu-e S. Ex. ousou pôr em .duvida, como por amor á justiça 
politica, que não deve faltar neste recinto, eu sou obrigado a encarar 
o caso cearense sob o seu duplo aspecto : aspecto ju.ridico, na sua fei -
ção constitucional, e aspecto político, na exposição succinta e veraz 
dos factos. 

E' o qu-e vou fazeT, pedindo préviamente á Oamara excusas de 
occupar a sua attenção com esses assumptos, sempre ingratos, quando 
elles tomam a feição de partidarismo local, partidarismo pequenino, 
que, á falta do jogo Tegula:r elos partidos, está estragando a introsa-
gem constitucional e política do regimen. 

ST. Presidente, a autoridade do Governo do Sr. Franco Rabello 
foi sempre contestada desde a sua origem. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Não pelo Governo Federal. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Isto pouco importa, como eu vou 

mostrar a V. E x. Pouco importa que o Governo Federal tivesse 
entrado em Telações com o detentor .do GoveTno si et in quantwm. 
A questão da dualid·ade não se apresentava e o Governo exercitava o 
·principio americano de que o governo local era aquelle que detinha 

(*) DiSour-so proferido na :hora do expediente. 



o poder. Eu chegarei até lá, respondendo ao aparte com que me hon-
rou o illustre Deputado paulista. 

Contestado -desde a sua origem, o Governo do Sr. Franco Rabello, 
que não fôra raconhecido legalmente ... 

•O SR. 1\ioREIRA DA RocHA - Não apoiado, era o contrario. 
O SR. EDUARDO SABOYA ·- Tanto o nobre Deputado julgava 

necessaria a presença de 16 Deputados para o reconhecimento, que 
affirmava terem esta-do presentes 16 Deputados·. Devo recordar que 
fiz um appello á honra pessoal de S. Ex. para que declarasse u;, nomes 
desses Deputados. ,s. Ex. não me pon-de responder e jámais o poderia 
faze1:, porque em contrario temos provas do·cumentadas : a certidão 
da acta demonstrando que o Sr. Franco Rabello foi reconhecido com 
infracção do a!'t. 14 da Constituição estadual, apenas preselites 12 
Deputados. 

O SR. Bmmo DE ÂNDRADA ·- E' ver-dade que VV. EEx. ,sempre 
contestaram a legitimidade daquelle Governo, pdncipalmente o 
Sr. Thomaz Cavalcante. 

O ·SR. EDUARDO SABOYA - Sempre contestámos e é objecto desse 
nosso modo de entender uma indicação, que dorme sob a pedra tumular 
que lhe appoz a Conimissão de Comti.tuição e Justiça, indicação apre-
sentada pelo Sr. F.re-derico Borges e demais companheiros e por elle 
justificada desta tribuna, em que pedia á Oamara, ao Congresso, em-
fim, o remeclio constitucional para aqnella anormalidade. 

O Sn.. MoREIRA DA RocHA - Responderei a V. Ex. 
O Slt EDUARDO -8p.nOYA - Terei prazer em ouvir V. Ex. O art. 14 

ela Constituição estadual, a cuja egide eu me abrigo para demonstrar 
a illegalida-de elo Governo ·do Sr. Franco Rabello, diz ·de modo inci-
sivo, que dispensa interpretações, que a Assembléa Llgislativa não 
póde funcciona.r sem a maioria absoluta de seus membros. "Não póde 
funccion ar" para qualquer caso, para qualquer votação: não póde 
entrar em funccão .. . 

. O SR. lvioR'ErRA DA Ro01u -- Entretanto a de Joazeiro elegeu o 
:Floro com quatro votos . . . 

O SR. Emi ARDO ·SABOYA. - Eu chegaTei lá para demonst.rar, por 
isso mesmo, que o acto de J oazeiro era t ão legal quanto o de :For-
taleza. 

" ... excepto para discussão das materias constantes da ordem 
do dia." 

Argum<:_!1ta-se, Sr. Presidente, que este artigo se refere simples-
ment·e ao momf:~ rdo em que a Assembléa funcciona na factura -das leis. 
i sto é, quando TEunida como Corpo L€gislativo, discutindo leis 01~ 
tomando Tesoluções; mas, si assim fôn, por que no capitulo em que 
se falia das leis e resoluções, se inseriu o aTt. 31, que ... (Apartes.) 

_Estou desenvolv~n-~,o. 111m • argumento jll'ridico e não posso me 
desviar do meu racwcmw. S1 o art. 14 regulasse simplesmente a 
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bctura das leis e resoluções para que serv1r.1a {)' art. 31, inscripto ' · a· a " exadamente no capitulo que trata desta .. matena, · 1zen ·o. 9.ue ne-
nhuma votação se effectuará sem que esteJa presente a malOna abso-
lu ta da totalidade do·s Deputados"~ :O que se conclue dalu é q~e 
aquelle art. 14 estabelece um principio geral e o de m~mer~ 31 partl-
culaTiza o principio para o caso de leis e resoluções, mscnpto, como 
se acha, no respectivo capitulo. 

O principio geral e absoluto está contido no art. 14: A Assem-
bléa não funcáona sem ter 16 membros e, no caso do art. 31, que 
é uma disposição particularizada, a Assembléa não vota leis e 'reso-
lucões sem ter a maioria absoluta de seus membros. Appello para os 
ju~·istas desta Casa, para qualquer homem de boa fé, que saiba lêr 
com os olhos desviados do interesse e o· espírito livre de qualque·r 
eiva partidaria, para .dizer si não. é assim que se interpreta uma lei 
em toda a sua limpiaez. (Apoiados.) 

Contestada a autoridade do Sr. Franco Rabello, que não tinha 
assento na lei, que era inconstitucional, pouco importava que o Poder 
Executivo da União tivesse entrado em relações com o Governador 
de facto .. . 

O SR. MoREIRA DA RocHA - E o J udiciario ? 
O SR. EDUARDO SABOYA - ... pouco importava tambem que o 

Judiciario o tivesse feito, porque V. Ex. sabe que o Poder Judiciario 
julga cada_ caso particular, sem nullificar nem crear poderes no nosso 
regimen e tem, como V. Ex. não p6de ignorar, uma funcção méra-
mente interpretativa de cada caso que se apresenta ao seu julgamento. 

O SR. :FREDERICO BoRGES - E um erro não funda regra. 
O SR. EDUARDO SABO·YA - Apezar disto o Governo Federal, apre-

sentada a dualidade de Governo no Ceará, não quiz intervir; man-
teve a sua neutralidade absoluta; não Teconheceu o Governo novo 
que se apresentava, nem qu:iz dirimir a questão da ·dualidade, só inter-
vindo quando a fórma republicana federativa se mostrou deturpada 
pela acephalia de Govemo . .. 

O SR. MoREIRA DA RocHA- Deus queira que V. Ex. não se arre-
penda do armamento que está sustentando. 

O SR. EDUARDO SABOYA - . . . acephalia de Governo, caracteri-
zada pela situação em que o Ceará se encontrava, havendo um go-
verno que dominava mais· de dons terços de seu territorio e outro que 
circumscrevia a sua autoridade á Capital. 

ü SR. MoREIRA DA RocHA - Não apoiado. 
O SR. EDUARJJO SABOYA- O Ceará estava conflagrado; não havia 

autoridade que se impuzesse, e a prova de que assim era está no 
grande numero de attentados que desde janeiro se praticavam á luz 
meridiana nas rua,g ·de Fortaleza, dos quaes quero apenas exhibir uma 
pequena amostra nesta relação (len,d;o.) : "O Sr. Dr. Antonio P.arente, 
ex-Juiz substituto de Pacatuba; o Sr. Domingos Solou, escripturario 
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da Alfandega; o Sr. José da Graça Caminha, proprietario, além de 
muitos outros cavalheiros da maior distincção, foram insulta.dos de 
modo vil e xevoltante; contra o primeiro se tramou um lynchamento 
em plena praça." . 

Vê S. Ex. o Sr. :Moreira da Rocha que são esses ensmamentos 
que estão frutificando caso se tenha dado com a sua virtuosissima 
senhora a lamentavel 'scena a que S. Ex. alludiu e que me surpre-
hende, sobre a qual devemos pedir os mais completos esclareci:m,entos. 

O SR. FREDERICO BoRGEs - Chegaram a desxespeitar homens e 
mulheres indefezas. 

o SR. EDUARDO SABOYA lê: 
"Como requúlte ·de audacia cynica e revoltante, os perversos 

vaiaram a Exma. esposa elo Dr. José Lino, quando chegava á 
praça do Ferreira, em companhia .de um filho. 

O ·Sr. Francisco Aurelio Erigido, atacado na xua, xecebeu 
u,m golpe na cabeça e uma punhalada no braço, de um elos agentes 
do Governo, entre gritos de - lyncha! lyncha! 

11"-penas cahia a noite, dirigiam-.se o.s barharos ás casas. de 
familia: ü Sr. Capitão reformado elo antigo Corpo de Policia 
Eloy Alves Eibeiro teve ape-drejada a casa, estando elle ausente 
e achando-se ahi sómente a sua senhora, filhas moças e creanças.; 
o Sr. Luiz Gomes de Lima soffreu aggressão identica. 

:Mais grave foi, porém, o que aconteceu ao Sr. Dr. Pompeu 
Sobrinho, engenheiro-chefe da Inspectoria das Obras contra as 
.Seccas. Esse cavalheiro achava-se, entre nove e nove e meia da 
noite, j·á recolhido aos seus aposentos, emquauto duas pessoas d·a 

·sua familia conversavam na' sala." 
O SR. :MoREIRA DA EocHA - Este facto eu posso contestar, por-

que estava lá. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Este facto é vercla.deiro. Posso con-

testar a contestação. 
O SR. :MoREIRA DA EocHA - V. Ex. sabe que partiu um tiro lá 

de dentro, a policia .deu ht1sca e encontrou dous rifles. 
O SR. EDUARDO SAB·OYA - Tenho documentos acerca desse facto. 

Estou disposto a só asseverar ·aqui cousas que poss-a provar, valendo-
me até elos jornaes dos particlarios ele V. Ex. Nelles ha noticias de 
alguns desses attentaclos, dizendo-se que são justa vindicta do povo. 
Nesses jornaes ha uma ameaça: aos inglezes directores da Estrada de 
Ferro, com palavras soezes. No dia seguinte foram elles aggredidos 
a punhal e a cacete em frente ao London Bank. Tenho -commigo do-
cumentos do facto. De duas uma: ou V. Ex. empresta a soli.d•ariedade 
do governo de facto nesses attentados ou então confessa ter sido elle 
impotente para refreal-o•s; e nesse caso chego á demonstração da 
minha these - da acephalia do Governo ou do Governo prisioneiro 
da anarchia. 
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O .SR. EusEBIO DE ANDRADE - Isto é irrespondivel. 
O SR. EDUARDO SAnOYA ·continúa a narmçã·o: 

"Nesse momento bate á porta um gxupo .de cerca de doze 
individuas, dizendo um delles querer corre1· a casa, por const'ar 
que alli havia cinco homens annados. Alguem, que attender~ ás 
panca:da·s dos sicarios, contestando a existencia alli dos taes c~nco 
h;o.miens-_ lhes fra:nquei:a a entradla, por(~tn mal teve tempo de 
salvar a vi·d'a, porque uma descarga de Tifle era feita para den-
tro da caEa, sem nenhum aviso nem motivo. Como signal do que 
foi essa selvageria, estão a sala de' visitas e alcova ·do Engenheiro 
Pompeu, bem -como as portas, crivadas de balas de . úfle e de 
revólvers ! Accresce que tudo isto se fazia a toque de corneta, sob 
o commando ·do boticario João da Rocha, presi,dente do TiTo 38 !" 
Tudo istn se passou nos dias s-ombrios de janeiro, de 18 a 26, 

pouco tempo antes e depois de meu Tegresso a Foxtaleza. _ 
·Por consta1· a existencia ·de armas em .certa casa, essa casa era 

vareja:da, como de uma feita se tentou fazer, na mirrha pTesença, á 
do Dr. Herminio Barroso. 

O SR. FLORES DA CuNHA -'-- V. Ex. póde-me, dizer si a padaria 
do Sr. Emílio Sá foi varejada? 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Foi vareja;da. 
O SR. -EDUARDO SABOYA - Não acredito que o Sr. Emílio Sá 

tivesse . a ·munição de guena em sua pa·daria. E' um homem intelli-
gente, não queria que em sua casa se désse busca. E lle tinha e talvez 
ainda tenha essas armas a bom recato. 

O SR. FREDERICO BoRGES - Já as entregou, já desaTmou seus 
amigos. Elle propl'io o disse. 

O SR. EDUARDO SABO•YA - Mae, continuarei a minha exp()sição 
que é .a demonstração cabal da acephalia ·do Governo, i sto é, a ·ausen-
cia :de autoridade do detentor do poder, que já não o eTa nem de 
facto; porque legalmente elle nunca o foi. 

10 attentado ao chefe da secção de Obras contra as Seccas foi 
testemunhado por diversas pessoas gradas de Fm·taleza, inclusive uma, 
que no momento me occorre, embora talvez seja acoimada de paTti-
daria, pelo nobre Deputa·d·o: o substituto do juiz seccional. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - O substituto do juiz seccional assis-
tiu á apprehensão das armas. · 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não houve tal apprehensão de al'mas. 
O SR. M·oREIRA DA RocHA - V . Ex. contesta ? 
O .SR. :EDUARDO SABOYA - Contesto, pol'que o que havia não 

el'am pl'opriamente armas, eram um revólver de uso peswal e um 
rifle imprestavel. Ora, em F01·taleza não havia quem não trouxesse 
seu revólver; eu mesmo ·sempre O· trazia commigo. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Dou a minha palavra de honra 
como eram dou-s rifles novos, em perfeito estado. 
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O SR. EDUARDO SABOYA - Isto só não er a 1a1·nvanuenbo! Estou 
affu:man.do a verdade documentadamente. 

Sr. Presidente, esta narração .de facto& 1·evültantes só tem um 
defeito: é ser incompleta, porque aqui não se falla em uma dezena 
de attentados, á fo1·ça armada, cüntTa lares de amigos nossos, como 
o ataque á família do ST. Brasiliense e tiroteio ceTrado, uma noite 
seguida, quasi, na casa do negociante Vicente de Castro, que foi obri-
ga·do a fugir para a stra fazenda e ainda lá esteve Tecommendado á 
~anha dos malfeitores em caTta, cujo autographo eu vi; o ST. Vicente 
de Castro, cuja família foi salva milagrosamente pela intervenção do 
Juiz Seccional, Dr. Sylvio Gentio de Lima. que não é pessoa suspeita 
ao nobTe Deputado. E sta narrativa só é incompleta, porque não me 
po~so 1·efm·ir, em todos os seus detalhes, para não alongar esta expo-
sição e não fatigar a attenção dos Srs. Deputados, ás atrocidades 
inenarraveis e ·sem nome, do TTapiá, em que não ~e sabe o que mai3 
admirar, si a perveTsidade, si a felonia com, que se encurralaram 

homens em uma traição ignobil. 
O SR. FREDERICO BoRGES - Um facto tristíssimo. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Facto tristíssimo tambem, que cara-

cteriza a acephalia de Governo, é a anarchia dominando as ruas, é 
a aggressão aos estrangeiros, porque não permittiam transpoTtar ma-
terial bellico para as legiões que iam bater "os fanaticos do Padre 
Cícero". 

O SR. FREDERICo BoRGES - No entanto, o canhão e o caixão de 
dynamite do Sr. Emílio Sá foram t ransportados na estrada de ferro. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Ainda assim, em Porangaba, os de-
fensoTes ·dessa falsa legalidade conseguiram tomro: um trem e con-
duzir munição, emquanto a suspeita da existencia de armamento no 
lar de qualquer amigo da revolu·ção servia de pretexto para uma busca 
violenta, sem as formalidades legaes, com ordem de ser a sua casa 
posta em ce1·-co, e as pessoas privada·s dos direitos, que a •Constituição 
assegura a todo o cidadão, de vid.a e propriedade. 

10 SR. MoREIRA DA RoeRA - E' o que e~tá fazendo o General 
Setembrino. 

O SR. EDUARDO ·S.A.BOYA - Não apoiado. V . Ex. não póde dizer 
istp. Não é a mesma cousa. 

O .SR. MoREIRA DA RocHA - El. Eu vou• provar. . 
O SR. EDUARDo S.A.BOYA - Sr. Presidente, o Governo F ederal, 

P.ara car~cterizar ~ sua correcção que tocava ás raias de uma pacien-
Cla quas1 evangelica, deante dos succe sos do Ceará, só decretou o 
sitio e a intel'Vencão . .. 

O SR. MoRE~A DA RoeRA - No momento opportuno . 
. O SR. E~m .. umo S.A.BO.YA - . .. quando a Associação Commercial 

pe~~a garantias para ~ comm~rcio, solicitavam o amparo legal da 
Umao consu1es estrangenos e diversas p~ssôas gradas, em perigo im-
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minente, confessando a imposs.ibilidade de fazel-o o chaJ?-ado Governo 
do Estado, que já nem possuía foi:ças regulares e defendia a sua auto-
rida·de com o fantasma da anarchw, perambulando pelas ruas na obra 
nefasta .das vaias, do.s insultos, dos .apedrejamentos e depredações. . 

Entã·o o DI\ Juiz Seccional officiava ao Sr. Inspector da Região 
nos seguintse termos: 

"Cópia - Juizo FedeJ:'Ial - Secção do E stado do Ceará - Em 
5 de março ·de 1914 - N. 19 - Exmo. Sr. Coronel Femando Setem-
brino de Carvalho, M. D. Inspector da Região Militar - Acaha-me 
de se11 requisitada pelo negociante de nacionalidade italiana, Carlos 
Mesiano, estabelecido com, casa de joias á rua Major Facundo n. 78, 
grur.antia para .seus predios ns. 78 da citada rua e 71 e 73 á rua Barão 
do Rio Branco, nestru Capital. S.olicito de V. Ex. as providencias 
necessarias afim de ser prestada a garaD:_tia pe-dida, com força federal. 

rSaude e fraternidade. - SylVüo Gentio Lima." (Firma reconhecida 
pelo tabellião Alexandrino Di o genes.) 

Ameaçados como esse se viam todos os cidadãos que no momento 
t inham a infelicidade de se encontrar na Capital do Estado, princi-
palmente os qu'e mantinham a fé viva -de suas convicções contra a 
obra destruidora da política intolerante, que pôz ao seu seniço o 
argumento decisivo da bomba de dynamite. 

· Ü SR. M-oREIRA DA RocHA - Ameaçados por quem? 
O SR. EDUARDO SABOiYA - Pelos amigos de V. Ex. 
o SR. MüREIRA DA RoCJ-IA - v. Ex. tem coragem de f·azer seme-

lhante affirrnação ~ 
O SR. EDUAlmo .S.aBOYA - Seria pela anarchia; não cito nomi~ 

nalmente qualquer dos correligionarios de V. Ex. 
(Apjartes do Sr. M orei'lia da Rocha e 'outros Sm. Depulúlos.) 
Para que f aliar V. Ex. em saqnc ? Eu bem desejava esconder as 

vergonhas de onde nasceu ess•a revolução. Pwm que falia V. Ex. em 
saque? Veiu ,assim V. Ex. evocar á minha memoria essa tristeza que 
della procuro af·astar, porque de•ante dos meus olhos revejo as. casas 
de familia:s saqueadas por bandidos de peior especie, ·de faca em. 
punho .. . 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Os ·correligional'ios de V. Ex. prati--
car.am cousas peiores. 
· O SR. -EDUARDO SABOYA - V. Ex. não me obrigue a exhibir pho-

tographias para mostrar que não foi, como V. Ex. imagina, a revo-
lução do Ceará ... 

'O SR. Mo<REIRA DA RocHA - Movida pelo saque. 
. O SR. EDUARDO S.AU30YA - ... producto do la·boratorio dos par-

tidos ; mas uma dessas forças irresistíveis ele sacrifícios inevitaveis 
pa'ra reivinldlicação ela libeTdade espasinhakla peloS' desoi•deiros -d!as 
lll'as e estracinhada pelo detentor do poder. 

Ei-s o que foi a revolução; e o povo que se niio lev·anta:sse deante 
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dessas miserias seria· um cadaver, por assim •dizeT. Foi o povo que se 
sacrificou pelos restos da sua liberdade. . . A !"evolução teve a força 
indomavel de um sacrifício necessario ... 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Ooncertar a ldes01·dem com desorde:n:1 
maior... . . . . .. 

O SR. EmJARDO .SAB'OYA - . .. na re1vmd10ação da nossa dtgm-
d·ade, qU'ero dizer de direitos humanos. imprescriptiveis. . · 

O 1SR. MoREIRA DA RocHA -:- . .. por meio de ·saques pratwados 
por correligionarios de V. Ex. 

O SR. EDUARDO. SABOYA - ChegaTei á hi~>toria dos saques para 
mostr:ar que o nobl"e Deputado quer com ella sóm,ente impressiona1· 
a Camara. 

Ha por acaso quem ignore neste paiz que não passam hoje !de 
escombros os nove predios ·da· famili·a do Sr. Nogueira Accioly e dos 
Deputados seus amigos, bem como a fabúca de tecidos que havia na 
cidade de Fortalez.a, atte.stando a maior miseTia moral de uma 
situação. . . _ 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Attestando a loucura de momento e 
os roubos praticados pelos correligionarios de V. Ex. 

O SR. EDUARDO SABOYA - SI\ Presidente, a evocação imp:ru-• 
dente do nobre Deputado á histol"Í·a sinistra dos saques ... 

o· SR. MOREIRA DA RoCHA- Muito opportuna. 
O HR. EDUARDO SAB'OYA - . . . me obrigou a uma divagação, pois 

parece que S. Ex. timbra em me afastar do terreno constitucional, 
quando eu quero justamente encaminhar o debate só pelo seu aspedo 
jmidico, aliás interessante. 

Com a acephalia do Governo, ferindo de morte a fórma republi-: 
cana fede'rativa, a intervenção só podi.a ser a que cabia ao Poder 
Executivo, nos termos do § 2° do art. 6° da Constituição. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Divirjo nesse ponto de V . Ex. 
O SR. EDUARDO SABOYA - A impotencia do poder: publico no 

Ceará, para manter .a or·dem, para ·defender a sua propria vida e asse-
gUl'ar sua estabilildiade, está condensada e l"esumida no docu'mento 
valioso que é o officio da Associação Comm,ercial do Ceará, insus~ 
peitru ao partido do nobre Deputado, officio em que ella conclue conci-
tando o supposto Presidente do Estado, Ooronel Franco Rabello, ao 
pedido •de intervenção, ao qual S. Ex. nunca quiz recorrer creando ao 
envez disso uma fig11ra indebita e exdruxula de um pedido de em-
prestimo de um contingente de força do Exercito· para bater os revol-
tosos. A subordinação do ExeTcito ao poder estadU'al aliás contes. 
tado, eis o que S. Ex. queria. ' 

Está cla'l'O que, se a intervenção tivesse sido solicitada e conce ... 
dida nos termos do a.rt. 6° ... 

O SR. MoREIRA DA RocHA - F 'oi -o que se deu na· Parahyha. 
Era a mesma cousa ... 



23-

O ·$R. EDUARDO 8Al3oYA - Não era a mesma cousa. (P1·os,e-
guinéM) . . . ao .Governo da União caibia e;x;aminar ·a du·alidade do 
Governo estadual, julgando, portanto, não só da legalidade, sempre 
posta em duvi/d:a, dos poderes do Sr. Franco Rabello, como d·a lega-
lidade ou illegalidade do poder publico que, então, ·se apresentava. 

O poder fedel'al não o podia ter posto em duvida até alli, porque ·a<> 
podel' federal não se tinha ·deparado o caso de ·dualidade que só depois 
se apresentava concomitantemente com a Tevolução. E respondo 
.assim ao aparte do nobre Deputado SY. Bueno de Andraid•a. 

Dizia a Associação Commercial: 
"As apprehensões crescem, .assumindo proporções assustado-

r as, a despeito do trabalho constante desta Associação, em.pe-
nha·da, além de tudD, em levantar os animos abatidos. •E, entre-
tanto, como ·se ;deprehende .das palavras do Presidente da, Repu-
:blica, •S. Ex. se preoccU'pa com as garantias dos vencidos, estes 
ou aquelles, e pensa na "intervenção extmnha e supel'ior aos 
odios gera·dores de represalias e desfol'ras condemnaveis. 

Temos, portanto, talvez aberta a poTta da Paz, restando, fiO 
:que parece, promover-se a sua negociação, para cujo fim a Asso-
ciação Commer:ci.al prestará ao Governo todo o auxilio •que estiver 
·ao seu alcance." 
A porta da paz, da pacifica·ção, era, no entender da Associação 

Commercial, a intervenção do Governo Federal, porqu\l o commercio 
fechado ha tres dias, a gréve declar3!da em todos os vehiculos de For-
taleza, e em .seu porto, caracterizavam a acephalia do• Governo. 

- O rSR. MoREIRA DA RocHA - E s,sa attitude do commercio do 
Ceará era um. protesto contra a protecção que o Governo dispensava 
aos. revoltosos. 

O SR. EDUARDO. SABOYA - Não; o Gove.rno Federal só inteTVeiu 
depois. 

Foi então, Sr. ·Présiodente, que o telegramma veráz e simples elo 
honraido Sr. Gener·al Setembrino ao Sr. Presidente da Republica, 
telegramma em que não ha U'ma palavra que não .seja a expressão 
de um facto, determinou a decretação do estado de sitio depois d.a 
gréve gera·l, ·absoluta, durante quatro dias na cidade de Fortaleza, 
·que, em certo momento, pô;de apenas abater seis bois para uma popu-
lação de 70 mil habitantes·. · 

<Sr. Presidente, não satisfeita com isso, a 'Associação Commercial 
•ainda, insistiu nestes termo.s perante o detentor do poder no Ceal"á: 

"Está nas mãos ·de V. Ex. evitar maior derramamento de 
sangue cea1·ense e de poupar a existencia ·de muito.s paes de fa-
mília, de1dicados a essa, causa ou leva.dos por principias contm-
•rios aos seus. 

Com a lucidez de espírito de V. Ex. comprehenderá que o 
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prolongamento da luta fratricida não trará elementos novos que 
possam robustecei' o prestigio e :xutorid3.!de -de seu Governo. 

Em documento publico confessou V. Ex. a·s difficuM:ades em 
que .se a·chava para supplantar o movimento revoluc.io.nario; pe-
dindo auxilio fe-deral, ·sendo, po:rt·anto, ele no·breza e ·Civismo .qual-
quer gesbo dJe despr1enrlmnento que traga o termo de tantos infortu-
nios. Respeitosas sa:U'dações. Pela Directoria: - J o.sé Gentil A . 'de 
Oarv'lllllw, PTesidente. - MaximV.ano Leite Barbo~Sa, Director-
.Secretario ." 
Ora, Sr. Presi·dente, póde haver nada de mais incisivo? (Apartes.) 
A Associação Commercial chegava a aconselha'!' ao .Sr. Franco 

Rabello a renuncia, que outra cousa nã·o era esse alvitre de um des-
prendimento que •S. Ex. não quiz ter. 

Era a opinião de tod-o o Estado. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Não; era. a opinião do Sr. General 

Setembrino, que declarou á Associação Commercial que o unico re-
curso era aconselhar o Presidente á renuncia. 

O SR. EDUARDO SABOYA - O Presidente da Associação Commer-
cial não era instrumento do Sr. General Setembrino. 

>Ohega.da a situação do Cea;rá a este pé, dada a intenenção fe-
der-al, justificada no ·decreto luminoso, posso idizel-o, do honrado 
Sr. Presidente da Republica, foi escolhido para Tepresentar a auto-
ridade de S. Ex. nesse acto do Poder Executivo Federal o integro ' 
Sr. Coronel Setembrino ;de Carvalho, hoje justamente promovido a 
General de nosso Exercito. 

O nobre Deputado, no intuito visível de impressionar a Camara 
dos Representantes ela N,ação, ·disse que os seus amigos alli teem sido 
victimas de perseguições, naturalmente attribuindo-as á amtoridade 
do Íllustre. interventor, quand'O OS factos se encaTregam, em uma elo~ 
quencia esmagadora, de coNtestar, o que aliás eu faço com o devido 
respeito, as asser ções do nobre Deputado. 

Quaes os amigos de S . Ex. que dalli se retimram por perseguição 
poiitica? Nesta Capital se encontra o Sr. Emilio Sá ... 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Todo.s. Estão todos fóra de lá. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Eu vou lá; não se ·apresse o illustre 

collega. . 
Encontra-se aqui o Sr. Coronel Emílio Sá, chefe conhecido dos .. . 

- não quero classificar ·com uma palavra ·que pos·sa desagradar o 
elemento popular que o nobre Deputado suppõe ter ao seu l·a-clo. 

O SR. PEDRo LAGO - Dos salvadores, é o termo. 
O SR. EDUARDO SABOYA - ... dos salvadores, dos exalta,dos que 

sustentavam nas ruas, de xifles na mão, a autorida,de vacillante ido 
Sr. Franco Rabello. Pois, o Sr. Coronel Emílio Sá só se retirou do. 
Ceará muitos dias depois de decreta·da !li intervenção. 
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O SR. MoREIRA DA RocHA - Quando se app-oximavam os ja-
gunços .. 

O SR. EDUARDO S.ABOYA - Não, senhor ; o Sr. Coronel Emiho 
~á encontrei-o até no quartel federal, por duas vezes seguidas. 

O SR. :MoREIRA DA RocHA - Uma dellas preso no exerci cio de 
Vêreador. . .. ro ·~i 

I O SR EDUARDO ·SABOYA - Si foi preso, a sua prisão foi relaxada 
no (J_uartel. 1 

O SR. NETTO CAM:PELLO - Foi relaxa·da a sua prisão depois de 
ter sido preso. 

0 \ SR. ·EDUARDO 1SABOYA- O .Sr. Coronel Emílio Sá, encontrei-o 
no qua1tel mais de uma vez, e do Ceará sahiu quando muito bem lhe 
aprouve. E tanto não sahiu perseguido que, tendo de partir para cá, 
publicou uma despedida em que dizia que não se retirava por medo 
e que regressaria logo que concluísse seus negocios particulares. 

'Ü SR. MoREIRA DA RocHA - Foi preso o Sr. João da Rocha na 
enxovia, Depu'l;ado estadual e Presidente do Tiro Cearense. 

O SR. -EDUARDO .S.ABOYA - Não apoiado. Ha exagero de V . Ex. 
chamando de enxovia o logar deEtinado ás prisões que se tornaram 
inevitaveis. O Sr. Costa e Souza, ex-Secretario da Fazenda, aqui se 
encontra, sahido do ceará em plena paz. 

ü SR. Mo.REIRA DA RocHA - V. Ex. ·sabe que presos politicos 
não podem ser :recolhidos á enxovia. A Assembléa não tinha sid·o dis-
solvida pelo Geneml interventor. 

O SR. EDUARDO SA.BOYA - Não foi di:sEolvida pelo General inter-
ventor, mas pelo decreto de intervenção, e V. Ex. agora se entend·a 
com o Supremo Tribunal, que firmou jurisprndencia. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Não podem ser recolhidos á enxovia 
e isto mesmo fiz vêr ao ·Sr. General Setembrino. O Sr. João Rocha 
era Deputado e Presidente do 'J'1iro Cea1·ense. 

O SR. EDUARDO S.ABOYA - A accusação ao Sr. General Setem-
brino é bi-partida em dous pontos. Um é o de ter intervind'o no policia-
mento da cidade antes de se1· decretada a intervenção. Isto eEtá justi-
ficado em notavel documento que não lerei á Camara, mas farei 
incluir em meu discurso, documento no qual S . Ex. pulveTizou; a al·-
guição do Sr. Franco Rabello. 

O outro ponto é estaT exercendo com feição partidaTia a sua alta 
funcção de interventor, e, para provai-o, o nobre Deputado que me 
aparteia accusa o Sr. General Setembrino de ter removido dons juizes 
substitutos. 

O ·SR. }.foREIRA DA RoCIIA - Da ·Capital para o inteTior, com 
prejuízo de ordenados. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Sr. Presidente, o Sr. Coronel Franco 
Rabello, eEquecendo o artigo da Constituicão que torna vitalícios os 
juizes substitutoE, quando reconduzidos, n;meou juiz de direito para 
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uma longinqua comarca, um dos mais bellos caracteres, que .hom·am 
a magistratura do Ceará. 

O SR . . MoREIRA DA RoeRA: - Apoiado, é vel'dade. 
O SR. EDUARDO SABOYA - O nobre collega, magistrado conhecid9 

no F'o'I'Urn desta Capital, não acceitou a nomeação, e porque, pelo 
principio juridioo, que natu:ralmente meu mestre ( refe?'ÍrvdoLS'8 M 
Sr. _Netto OampeZ.Zo), sabe melhor do que eu, como se diz em direito 
romano, não era obrigado a acceitar o beneficio - invicío benefiáu:ni 
non ilküt~r, declarou que recusava o cargo de juiz de ·direito, prefe-
rindo ser juiz substituto, vitalicio e inamovivel, nos termos da Consti-
tuição, que equipar·a os juizes substitutos aos de direito, depois de 
reconduzidos um quatriennio. Antes mesmo de esgota&> o prazo que 
tinha, para ·assumir a nova coma1·ca, dentro de uma semana, no · ma-
:ximo, o Governo lhe dava substituto. 

Sr. Presidente, ha, e, eu não applaudo, na organização judiciaria 
do ICea:rá, um,a lei que permitte ao Poder Executivo remover os juizes 
substitutos. Desta lei absurda (e concordo com o nob1·e Deputado 
nesse ponto), o Sr. Coronel Franco Rabello usou' e abusou, removendo 
juizes ·substitutos. O .Sr. Dr. João Fontenelle foi removido de Camo-
cim para outro logar. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Foi um erro doo Sr. Franco Rabello. 
O SR. EDUARDO SABOYA - J á alguma cousa conquistei. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Eu tive a coragem de protestar 

contra esse ·acto, e V . Ex. vem justificar um erro. 
O SR. 'EDUARDO iSAnO.YA - Não me consta rep.rovação pub'lica 

de V . E x. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Disse em pa1acio a· S. Ex., o 

Sr.- Franco Rabello. 
O .SR. EDUARDO 1SABOYA - Seria muito nobre ·a reprovação de 

V. Ex., si, com o prestigio de que dispunha então, tivesse impedido 
um acto máo. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Não era tão grande o prestigio. 
O .SR. EDUARDO SABOYA- Mas esta reprovação, feita intra-rnuros 

e agora trazida, como um dever de lealdade, na argu•mentação, não -aei 
em que possa servir á causa da Justiça. 

O SR. :fi!J:.oREIRA DA RocHA - V . Ex. vem justificar um erro. 
O SR. EDUARDO ISABOYA - Revoguemos essa lei. A lei existe e o 

erro . se justifica porque o eno, na expressão do nobre Deputado, er-a 
pl'atwado para repal'ar U'ma grave injustiça e reintegra1· um magis-
tr ado, ·que tinha sido esbulhado de seu direito. 

O magistrado esbulhado da sua vitaliciedade foi reintegrado e a 
;remoção se justificava, para Tepa.r-ação de ado muito mais clamo-
roso . . . 

lO SR. MoREIRA DA ROCHA - Não com prejuizo de ordenado, como 
se fez removendo da Capital para o interior. 
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O SR. EDUARDO SABoCltYA - Isso é uma questão secundaria. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - A nomeaçã·O era nulla. 
O SR. EDUARDO SABOYA - De pleno direito. 
O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre Deputa·do que faltam ape-

nas tres minutos para findar a hora do expediente. 
,O 'SR. EDUARDO iSAB:oYA - Bem vê V. Ex. que, em tres minutos, 

eu não poderia· encetar uma nova ordem de considenções. Apenas 
enca•rei o ·caso do ,Ceará, tanto quanto po·dia fazer, perturbado pelos 
apartes na deducção do meu raciocínio, sob o ·seu prisma jUTidico, 
em sua feição constitucional. 

O SR. FREDERICO BoRGES -Fel-o muito bem. 
O SR. 'EDUARDO SABOYA- A.ssim, peço a· V. Ex. que me considere 

inscripto para continuar na sessão de amanhã a estuda1· os anteceden-
tes da revolução, porque desejo encarar sob o a·specto político nossa 
condu•cta, afim de que fique bem claro que não fomos bandoleiros, 
mas reivindicadores das nossas libe:rd·ades, da nossa dignidade, dos 
nossos sentimentos de homens, para sermos dignos de uma sociedade 
culta. 

Era o que tinha a dizer por hoje. (M~to bem; mwito bem. O or:a-
dor é felicitado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE EM SEU DISCURSO O SR. EDUARDO SABOYA 

Exmo. Sr. Dr. Coronel M·arcos Franco Rabello. - Accuso o rece-
bimento do officio de V. Ex. :de hoje datado, no qual V. Ex. julga 
subvertido o regimen federativo pelas medidas qul:l est·a Inspectm"Ía 
ha posto em pratica e ·contra as quaes protesta, caracterizando-as em 
tres a:ctos, os quaes devo esclárecer, com o intuito de bem demonst.ra:r 
que não attentam contra a autonomia do Estado e, consequentemente 
contra a autoridade de V Ex. 

1. o - A distrl.buição de força; do Exercito, por ·alguns ponto!! 
determina·dos desta Capital, não é feita sob pretexto de garantir .a 
ordem publica e prevenir crimes, sinão para effectivamente garantir 
cidadãos ·ameaçados em suas vid·as e propried•ades, conforme requisi-
ção que fizeram a esta Inspectoria, medidas essas já adaptadas por 
meus antecessores, aliás sem protesto .de V. Ex. 

'Não poderia eu deixar de nellas persevera1·, dacl!a a· acquiescencia 
de V. Ex., evidenciada nas conferencias que tivemos e nas quaes 
V. Ex. revelou-se mais de uma vez de accôrdo com essas medidas e, 
por não teTem ·cessa•do os motivos que ·as :determina•ram, antes pare-
cendo que se aggravam. 

Quanto á·s patrulhas volantes a que se refere V. Ex., determinei-as 
apenas com caracter de policia militar externa, como auxiliares dos 
officiaes em serviço paTa tornarem effectiva'S aquellas garantias e 
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para evitarem que praças do Exercito se; envolvam em manifestações 
de ordem partidaria, não tendo, portanto, essas patmlhas sinão uma 
funcção ID,éramente disciplinar, me·didas essas de que não se póde 
p1·escindir nas grandes guarnições, como V. Ex., · por certo, não 
Ignora. 

2.0 - A permanencia; na estação Central da Estrada de Ferro, 
de um contingente armado, por occasião da partida dos trens para o 
interior, determinei em virtude de :reqU'isição feita a esta Inspectoria 
pelo Sr. Engenheiro Chefe da Fiscalização da Rêde de Viação Cea-
rense em officio n. 175, de 23 do corrente, para tornar effectivas as 
ordens de caracter ·administrativo da companhia arrendataria, ordens 
que já teem sido violadas pelas forças do Estado,. violações que ver-• 
balmente já levei -ao conhecimento de V. Ex. 

Não tem, portanto, essa força outra attribuição que ·a de fazer 
effectivo o cumprimento daqu-ellas ordens. 

Nesse sentido, devo dize1· a V. Ex., tenho recebido varios officios 
daquelle funccionario, encaminhando requisições do super~nten>d\mte 
geral da companhia auendataria das estradas de ferro federaes neste 
Estado, visto as forças do Governo de V. Ex. haverem, por mais de 
uma vez, violado OiS determinações daquella administração, apossan-
do-se á força de trens organizados, de mate:nial rodante e obrig.a.nd'o 
os empregados a satisfazerem suas exigencial?. 

Bem <lOmprehenderá V. Ex. que, tratando-se de um ,serviço fe-
cleral, cumpre a esta Inspectoria assegurai-o, satisfazendo a·s instru-
cções do Governo da Republica. 

3 . o - Não houve busca nem apprehensão das ·armas .e muniçõe.s 
a que se refere V. Ex. O contingente do Exercito estacionado em 
Sebastião Lace·rda tinha e tem por missão garantir a regU"laridade do 
trafego e o material da :Est1·ada de Ferro, incumbindo-lhe tarrnbem 
fazer cump1'Ír as medid·as administrativas da empreza arrendataria, 
consoante o :respectivo regulamento. 

Devo -dizer que V. Ex. tambem concordou com essa medida jul-
gad[IJ necessaria, na ultima visita que tive a honra de fazeT a V. Ex. 

Não houve natmalmente apprehensão, cuja figura para ficar <la-
r acterizada exigiria violencia por parte d:a força federal, que é apenas 
méra depositaria daquelle material bellico que lhe foi entregue por. 
não poder ser transportado sem a prévia autorização da administração 
da E.strada. 

Assim sendo, prevaleço-me da opportunidade para pôr á disposi-
.ção de V. Ex. aquelle armamento. 

Pelo expo,sto verificará V. •Ex. que as medidas tomadas por esta 
Inspect01·ia não ·são de o·rdem a infringir a ConstitU'ição F ederal sinão 
para dar pleha garantia ·ao direito de vida e propriedade evidente-
mente ameaçado, direito integralmente garantido pelo nosso estatuto 
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fundamental, não sendo, portanto, licito á f01·ça publica federal deixar 
de assegurai-o em toda sua plenitude. 

Saude e fraternidade. Coronel Fern.ando · Setemb1·ino de Oar-
'Calho, InspectoT. .. l 

TELEGRAMMA DO SR. CORONEL FERNANDO SETE.MBRINO DE CARVALHO AO 
SR .. M.A:REC'FIAL PRESIDENTE DA REPUBLICA 

FoRTALEZA, 9 DE :MARÇio . . ~ Devo scientifica1· a V. Ex. que a 
situação a.ctual do Ceará é muito gra'Ve. em vir tude d'a gréve geral, 
nesta Capital, o .commercio estando fechado, o trafego de bondes e 
carroças . paralysad.o, QS homens ·do maT .abandonaram o trabalho, ser-
viço carga e ·descarga mercado:rias. a·té mesmo passageiTos, hontem feito 
intermedio marinheiros cTuza·doi'I BrMroso. Usina gaz ameaçad•a tal 
gréve, obra coacção chefetes dominam Capital, grupos armados rifles 
percorrerem ruas insultando, ameaçando e invadindo residencias par-
ticulares, .sob pre-texto buscas; constantemente força federal ·solici-
tada ganntir indivíduos, propriedades; entre muitas requisições tem 
especial relevo a que me dirigiu PTesidente Associação Commercial, 
individ'uali.dade insuspeita, maiores sustenta·culos Govemo Rabello; 
Govel'no Estado, sem policia organizada, impotente assegurar ordem. 
Este estado cousas máis ·se ·aggravará, pois audacia, provinda impuni-
dade, cada vez maior; trabalho paralyzado, funccionalismo Estado 
vencimentos atrazo, força federal grande parte distribuída residencias 
particulares, casas commerciaes mais importantes, já se sente fati-
gada; outro lado forças revolucionarias numero consideravel acam-
padas a 25 kilometros Capital. O Governo do E stado cada vez mais 
impotente suffocar revolução. Resumindo : um lado, Governo fraco, 
sem meios debellar anarchia l'einante; outro lado, uma força revolu-
cionaria ·consideravel, acampada nas p roximidades Capital, ce1·ta fra-
queza ·adversario; eis situação Ceará. " 

SiE1S!SÃO D<E 21 •D•E MAIO 

O Sr. Eduardo Saboya (*) - Sr. Presidente, na ultima sessão 
.em .que tive a hom·a ·de occupar a attenção ·da Oamara, detive-me no 
ponto em que demonstrava, tanto quanto possível á minha myopia 
intellectual (não upoi,a.do,s) o acerto do 1Sr. Presidente da Republica 
intervindo no Estado ·do Ceará, com a.poio no I§ 2° ·dio art. 6° da Con-
stituição. Só me l'eferi incidentemente ás questões de facto, a que 

( *) Disounso proferido na ·hora d·o expediente. 
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era levado pelos apartes com que me ·distinguia o homado represen-
tante ·cearense, fk Moreira da Rocha, cujo nome declino com o res-
peito de ·que rS. Ex. é -digno, e, assim sendo, essas qurestões de alguma 
sorte ainda são objecto do meu discmso, para justificar a noss.a 
·attitu•de, como homens publicns, dando o apoio de nossa solidariedade 
moral ao.s valoroso.s. patrícios que iniciaram o movimento ·de J oazeiro. 
· Si o nobre Deputado .quizeBse fazer •a psychologia dos aconteci-
mentos políticos, não iria procurar a origem da revolução cearense 
nos interesses subalternos de qualquer facção política, ou no labora-
toxio dos partidos, mas nos ·antecedentes do proprio GoveTno de facto 
ia qlte o nobre Deputado teve de pre·star o seu apoio. 

Sr. Presidente, assim como na>da se perde e se ·crêa na natureza, 
·cada phenomeno no do:ininio da mdem moral ·é uma .consequencia e, 
por ma vez, o antecedente de outros phenomenos. De sorte que a vida 
social , póde-.se dizer, não é mais do que uma ,cadeia, de élos intermi-· 
naveis, quer os povos façam a ascenção na escala indefinid·a do' pro-
gresso, quer el'les T'elrocedam ao estado de barbaria . .Si o nobre Depu~ 
tado quize.sse estud•ar a filiação dos acontecimentos ·de no·ssa terra, 
trabalhada pelas paixões ruins do p artidarismo local, ve•ria que os 
·antecedentes dessa revolução estavam no propTÍo desenvolvimento da 
administr:ação publica cujas tradições S. Ex. por coherencia parti-
daTia aind•a tem que defender. 

O .SR. MoREIRA DA Ro·cHA - Por convicção. 
O ,SR . .:EDUARDO 18ABO.YA - S. 'Ex. teria de filiar esses aconteci-

mentos, não a interesses nossos subalternos, ma.s .ao sinistro dia 9 de 
novembro, em que o Sr. Co•ronel Franco Rabello, não sei si por soli-
dariedade com a anarchia ou si por fraqueza deante della, dando 
a·os ·seus adversarios com a aureola de victimas •as sympathias nacio-
naes, escrevia o epitaphio do seu Governo. 

Basta, para justificar1 minha affirmação, tSr. Presidente, que na 
historia politi.ca do Obr.á e na do paiz, já agora interessado por essa 
causa, que o,s acontecimentos tornaram nacional, se inscrev.a a lista 
·dos predios incendiados em plena paz de um Governo que se dizia 
constituido legalmente, só porque uma !Assembléa ousav.a co·nvocar-se 
para o exercício de suas. attribuições. M·as, Sr. Presidente, que muito 
era que uma Assembléa, cujo mandato ia terminar, se convocasse 
para o ·desempenho de sua funcção delimitada no pr·o·prio acto da con-
v?c~ç&o e delimitada ainda poT dispositivo constitucional, que pro-
hrbra tratar de assumpto extra·nho á .convocação? Podi•a, acaso, qual-
quer multidão fanatizad.a vêr no acto dessa Assembléa intuito.s occul-
rtos ·de pôr em duvid·a, não dig;o a legitimid•ade do Governo, mas a 
estabilidade material delle, quando essa Assettnbléa não dispunha de 
força mateTial e dentro da lei só podia agir naquillo pa·ra que exa:cta-
mente tinha sido convocada? Foi, entretanto·, essa ·convocação o pre-
texto para os actos vand•alicos que o nobre Deputado cla·ssifica de 
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loucura da multidão. Bem sei que não é arranca;do do coração do 
nobre Deputado esse conceito porque elle sel"ia uma injuria ao po·vo 
cearense, incapaz do saque e do roubo, .si não fosse a obra ingrata, 
perfida e destrui:dor1a de um espírito, que não .sei bem si era ·stricida 
·da sua propria dignidade ou si tinha perdido .completamente a.s noções 
de homem de bem. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - A quem V. Ex. se refere? 
O .SR. EDUARDO SABOYA - Nã.o me refiro nominalmente a nin-

guem. Refiro~me ao espírito sabanico que tenha por acaso concebido 
essa idéa v:andahca de faze1~ do saque, d·a dynamite, do roubo e do 
incendio as armas preferidas para resolver uma ·situação. 

O SR. MóREIRA DA RocHA - Isto se faz ago:ra e V. Ex. não 
condemna. 

O SR. EDUARDO SAB<WA - Não se fez ne!ll se faz agora cousa 
alguma que se pareça com isso. 

O SR. FREDERICO BoRGES -Nem remotamente. 
ü SR. MoREIRA DA RocHA - V. Ex. desconhece o incendio ela 

casa elo Oo·ronel .Sampaio, do Coronel Rarni110, do Coronel Jos:é de 
Magalhães? 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não conheço, e mes!llo que conhecesse 
tódos esses incidentes a que o nobre Deputado se refere, eu não pode-
ria equiparai-os ao a que me: referi ha pouco. Tratava-se alli de uma 
região convulsionada por um movimento armado; tratava-se alli de 
uma guerra civil. E' possível qtre bandoleiros aggregados á força re-
gular, á força c}a Tevolução, tenham pmticado excessos; é pTovavel 
que alguns tivessem em certas localidades aproveitado O· ensejo para 
vindictas pessoaes. 

ll'Ías, não é em uma cidade, em plena calma, defendida por bata-
lhões de policia, defendida por u,ma guarnição feclexal e defendida 
mais ainda pelas sU'as tradições de cultura e civilização, que ·Se iriam 
dar o incendio, o saque, .o roubo,. de nove casas de família. 

O SR. THOMAZ ·CAVALCANTI - E accres·cente: tudo isso consentido 
pelo Secretario elo Interior. 

O SR. EDUARDO SABO<YA ~ Não quero tirar desses acontecimentos 
sinão as sU'as consequencias moraes. Não quero leV1ar nome algum 
de patTicio,. por mais apaixonado que seja, po.r mais que no.s encon-
tremos em terrenos differentes, não quero leval-o ao. inclice de uma 
:suspeição, muito menos á ma1dição em nome ela cultura da minha 
ter.ra e dos sentimentos que presidem a um povo honesto e traba-
lhador. 

M·as, tirando desses acontecimentos a·s consequencias qlle elles 
comportam, -o nobre Deputlado veria que o sentimento de indignação 
que esses; factos despertam pe1~ante a civilização ele um povo mode-
rado, ordeiro e bom, daria motivü ·sufficiente pal'a que elle, um dia, 
lançasse mão do ·recm·w extremo das ~Urmas . 



32-

O SR. FREDERICO BoRGES - Crimes honiveis, até hoje impu'lle.s-, 
sem qualquer providencia das autoridades. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Ha uma prova irrefragavel de que 
esse movimento de 9 de novembro não podia ser um producto da indi-
gnação popular : é a propria apreciação d'a sequencia dos factos. Pois 
então nove predios, -dos quaes oito habita:do.s por famílias indefesas, 
são .saqueados e incendiad·o;:. - das 13 ás 20 horas, sem que aos assal-
tantes incommodasse siquer a .sombra de uma autori'dade? O nobre 
DeputadD, como medico illustrado, deve ser lido em .Scipio S. Ghele, 
psychologo da·s multidões e· <analy·sta -de sel1S desvarios. Si o ·é deve 
sabm· que os impulsos populal'es, p01' isso mesmo que ,se caracteTizam 
pda · irresponsabilida:de collectiva, são violentos, eruptivos·, sem que 
lhes preceda a circumstanci..a da premeditação intelligente e metho-
dica. Movimentos como esse de que me estou occupand'o teem sempre 
um chefe responsavel e um auto1· intellectU'al. 

:Mas, bastaV'a, senhores, e eu o digo, como testemunha ocular, 
bastav-a a presença, a autoridade moral dD Chefe de Policia, do de-
tentor: do poder (si é que ainda nã·o ·a tinha perdido, e neste caso 
seria incapaz ·de ser Governo). bastava a autoridade moral do xepre~ 
sentante do Presidente ~do Estado par'a que a chamada multidão se 
detivesse, a ~oucura do poV'o, na expressão do nobxe Deputado, se 
amainasse, p011que a multidão não era mais do qne 50 homens em auto-
moveis, armados de rifles atacando ·pessoas indefes·as (não aJpoiados 
do Sr. Moreir.a da Roaha), cincoenta homens, que começaram em 
J acarécanga_ junto do predio de m,inha residencia, o ataque pela casa 
do Sr. José Accioly, fazendo o mesmo, em seguida, á do Sr. Senador 
Thomaz Accioly e ·do nosso ex-collega Graccho Cm,doso. 

Esses factos haviam de p.roduzir fatalmente no sentimento pu~ 
blico uma dessas cole1·a.s incontida·s, que, si não explodem de momento, 
si não se podem tornai" efficientes naquelle ambiente lethal das liber-
dades cívicas, que era a Capital .do Estado, vão se to.rnar U'ma força 
em qu\3 a alma seTtaneja ainda se póde expandir em toda sua puYeza, 
em toda a <Sua honestidade, em, toda a sua convicção. Ahi é que D nobre 
Deputad-o devia filiar, inc-ontest•avelmente, as origens da 1·evolução 
c-earense. Nós lhe prestámos decidido apoio, depois de esgotai" todos 
os xecursos ·constituci·onaes, poxque os noss-os amigos já não podiam 
hahita11 o tenitorio do 'Ceará, salvo si quizessem ahdicar da dignidade 
pessoal e de SU'as. COnvicções. 

O SR. FREDERico BoRGEs - Nã-o havia garantia de VÍ.·da nem de 
proprieda'de. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - O nobre Deputado ouça o Sr. Depu-
tado J uvenal Lamartine a respeito das inform,ações que elle teve ·a 
bordo ... 

lO SR. EDUARDO. SA·B/OYA - Que informações? V. Ex. não poderá 



-33-

deduzir :dellas censuras ao Gene.ral Setembrino de ·Carvalho, que exe-
cutou o estado de sitio no Ceará sem censura á imprensa. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - A Follv.a do Povo foi o.briga·da a 
suspender sua circulação hontem. 

O SR. E'DUARDO SABOYA - Esse jornal talvez suspendesse sua 
circulação pelo phenomeno muito natural nas sociedades de pouco 
desenvolvimento, que não sabem apTeciar o esfo.1·ço intellectual das 
opposições. E' certo que nos E sta·dos nortistas, pobres, os jornaes só 
vi vem, ou pela dedicação partid:aria, ou pelo prestigio official. Fal-
tou, talvez1 essa dedicação partidaria á Folha do Pov:o, pois tambem 
lhe faltou o prestigio official, e é provavel .que o jornal désse aos 
seus responsaveis deficit, porqu'e sua circulação não correspondia pol·-
ventura ao brilho com que esse O'rgão era redigido. 

O SR. MoREIRA DA RocHA- V. Ex. ouça o Sr. Deputado Juvenal 
Lamartine ·sobre as informações que elle obteve a bo1'do, ·de diffm·entes 
pessoas, relativamente á situação no Ceará . .S. Ex. disse-me, pe.Io que 
tinha ou'Vido .a boTdo, que achava conveniente que eu mandasse buscar 
a minha familia. 

O SR. EDUARDO 1SABOYA - V. Ex. comprehende que não posso 
tTázer paTa o recinto da Camara essas confidencias, como V. Ex. faz, 
ele impressões l'ecebidas a bordo, em terceira, quarta ou quinta edição. 

E'u só posso fazer obra daquillo que é evidente e documentad-o. 
V . . Ex., tTazendo para aqui . a narrativa de factos profundamente 

lamentaveis, ·de scenas· que se teriam dado com sua dignissima senhora, 
deixa a nós, Deputados, seus• adversarios, o diTeito de duvidar, poTque 
.V. Ex. foi o primeiro a affirmar que não tinha recebido nenhuma 
palavra, nenhum telegramma ·de slta senhora, o .que ·se não compre-
hende, si tal fado é verdadeiro, não havendo ·censura telegraphica 
no Ceará. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Oh! 
O SR. EDUARDO SABOYA - Al'iás, o facto que V. E x. aventou, 

abena da orientação que o General Setembrino teve no Ceará. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Eu tenho a prova escripta da exor-

bitancia desse General. Um amigo do Cm·.onel Franco Rabello, no· 
dia em que chegou ao Ceará, pretendeu passar um telegramma, di-
zendo que S. Ex. sa·hira ele palacio acclama:do pela multidão e nesse 
telegramma o GeneTal Setembrino pôz a declaração de que era incon-
veniente. · 

O SR. EDUARDO SABOYA - V . Ex. comprehende que, decTetado o 
estado ele sitio, isso se podia dar, mas, o estado •de sitio não vigom 
mais no CeaTá. V. Ex. confunde questões perfeitamente distinctas. 
( T11ocamr-se ·apa?"tes entre o S1·. M oreim da Rocha e otdros S1·s. Depu-
tados.) 

E' -me humanamente impossivel continuar com este dialogo. O 
;nobre Deputado ·deve tomaT a palavra. e explicm· as razões po1, que 
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sua dignissima senhoTa não lhe pôde dar not1Clas de um attenta:do 
que nós temos absoluta cer teza de que chega aos ·seus ouvidos através 
d·a lenda ( apo~:(ulos ela matio1-i,a ela bm1ca,cla cewrens'e) , pm·que nem as 
pessoas alli envolvi-das são capazes do que V. E x. lhes. attTibue, nem 
o General Setemhrino que, se·gundo o testemunho de V. Ex., teve 
forças para impedir que o Capitão Polydoro fosse, segundo refere 
V. Ex., desacatai-o a bordo, deixaria de impedir qualq ller insulto ás 
pessoas da família de V. Ex. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - E sperava qu'e V . Ex. immediata-
níente pedisse informações para o Ceará e viesse tranquillizar o espi-
ri to de seu collega. 

O ,SR. EDUARDO SABOYA - Pela exposição de V. Ex., ficámos 
tranquillos, desde logo. 'Si V. Ex. tivesse recebido um telegramma de 
sua família ou de qualquer amigo, teríamos immediatamente pedido . 
as informações. Mas, a informação de V . E x. em uma informação de 
bordo, dad·a, talvez, entre o enjôo de um passageiro e a paixão parti-
daria delle proprio. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Esse enjôo ele bordo póde ser 
fatal ; olhe o Srabeil'lite . .. 

10 SR. EDUARDO 1SABOYA - Não é o S1atelltite que está em jogo; 
po1·que, si o Satellite pudesse ser invocado, quando esse incidente re-
pontou, V . Ex. teria com ·a sua palavra eloquente reconido imm.eclia-
tamente, par.a censurai-o, ·si não occupava uma ca.cleira nesta Casa, 
a uma columna de jornal, onde não ;seria menor o brilho de sua penna. 

,Si esse incidente só agorá impressiona a V. Ex., a Nação tem, 
talvez, o direito ele duvidar, não digo -de sua sinceridade, ma·s, sem 
cluvi·da, do movel .ele V. Ex. - pe1·mitta que assim me exprima, sem 
desrespeito á sua pessoa. (ApaTtes.) 

· Não sei o que consta; não quero trazel' conversas de intimidade 
para o recinto da >Oamara; acho que peidemos · discutir essas questões 
á luz ele documentos, á clarevidencia das deducções logicas, deante 
da propl'Ía confissão e da propria incoherencia daquelles que que-
rem fazer accusações infundadas a um militar, como o General Setem-
brino, que tem feito no Ceará obra mais de diplomata do .que ·de sol-
dado, quiçá, de estadista, digno da funcção que alli está exercendo, 
honrando a confiança que mereceu elo Sr. Presidente da Repubica. 

Sr. Presi.dente, o Sr. General Setembrino foi accusado de te1· detido 
cidadãos durante o estad'o de .sitio . . . 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Detido na en.."wvia. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Não ha enxovia tal no quartel 

ftJdenl. ' 
O 'SR. MoREIRA DA RocHA - Na enxovia, sim ·senhor, na prisão 

d(:)stinada aos soldados. 
O SR. EDUARDO .SAnOYA - Não ha tal; nem o Sr. General Setem-

b1·ino podia na prisão destinada a so1clados recolhm1 cida:dão algum, 
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porque, tendo elle uma guarnição de 1. 500 home~s. naturalmente ·a 
enxovia a que V. · Ex. rse refere estaria ·sempre com sold'3Jdos, máo 
grado á sua disciplina. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Havia mais de uma, e a pesso·a ·a 
quem me refiro foi collocada na enxovia, que fica á direita de quem 
entTa no quartel. 

O SR. EDUARDO ISABO<YA - Não é verda:de. 
O SR. MoREIRA DA ~OCHA- E', posso dizer por que vi; V . Ex., 

é que falta com a verdade. Appello para a horua de V . Ex. 
O SR. EDUARDO SABOYA - O .Sr. Coronel Ildefonso Albano foi 

detido em uma sala d'o qu-artel, recebendo ahi seus .amigos e tendo 
ahi conferencias com pessoas -de sua família. 

O SR. MüREIRA DA RocHA - Isso é verdarde ; mas o Sr. João 
Rocha? 

O .SR. EDUARDO SABOYA - Não sei do caso do .Sr. João Rocha. 
( Trrocam1-se apMteS'.) 

rAcho que é um des01·deiro commum, como muitos que repontaram 
no Oear.á, fazendo anarchia, cavando a sepultura do Governo do 
Sr. Franco Rabello. 

O SR. MoREIRA DA RocH.A: - Não é um desor-deiro commum; é 
um Deputado estadual. 

6 SR. EDUARDO SABOYA - E' accusa:do de autoria no attentado 
a dynamite contra o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

Vou, agora, rS.r. ·Presidente, entrar em uma parte um tanto jurí-
dica, e precisava .que a Oamal'a pudesse me prestax alguma attenção, 
não tanto porque eu a mereça (não apo,iadots) mas por se tratar de 
um assumpto qu<e de .alguma sorte interessou .a Qpinião na•ciona:l. 

O SR. PRESIDENTE - Previno a V. E x. que faltam apenas cinco 
minutos para terminar a hora. 

O rS:R. EDUARDO SABOYA - Sr. P residente, não posso, em cinco 
minutos, mostmr que a raccusação mais séria que se fez ao tOo:ronel 
rS.etemhrino, hoje General, foi de ter detido wm eorrsul e -de que para 
isto encontrou apoio não ·SÓ nos factos, que exaro frizantes, como na 
lei, que era incontestavel. Como a argu·mentação que teria de expender 
é que este consul allegava uma falsa immwnidade .. . 

Ü SR. MoREIRA DA RocHA - Acho talvez mais grave o ·caso .do 
Sr. João Rocha recolhido á enxovira. 

O SR. EDUARDO· .SABüYA - V. Ex. me deixe eo.ntinuar. Não é 
mais uma questão de enxovia. Isto de -desordeiro em enxovia tod·o dia 
se vê aqui. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - DeS'ordeixos na opinião de V. Ex. 
O rSR. JdÃo LoPES - Desordleiros só em enxovia. 
O .SR. EDUARDo SABOYA - lOs desordeü·os até dizem que cadeia 

se fez para homem. (H a outr:o~. apartes .) Ao 1811. Ilrdefonso Albano 
não estou attribuindo este conceito. Eu não estou discutindo a perso-
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nalidade do Sr. Albano; estou d·iscutindo o a~to de que S. S. foi 
objecto, isto é, a prisão de S. S., não na qu•alidade de consul, mas 
em outra qualidade, e que foi considerada pelos honra·dlos co1·religio~ 
narrio& do nobre Deputado um acto de abs<Jluta e flagrante illegalida·de. 
Eu iria demonstrar agora, citando os textos, citandD todia nossa juris-
prudenci.a ·consular, citando ·os arestos da chancellaria brazileira, ·de 
·a·ccôrdo com a de paizes cultos, que este consul não tem tal immunidade 
e no caso parrticula.r S. S. não po·dia absolutamente invocai-a. S. S. 
antes ·de ser consul era cidiadã·o brazileiro, envolvido em uma reacção 
qU'asi aTroada a uma or:dem constitucionai do Governo Federal, que, 
em .consequencia .da iTitervenção, providenciava paJ·w que a Intenden-
cia de FDPtaleza fosse entregue ao seu substituto• de nomeação do 
Poder E'xecutiv<J estadual. Que é que R S. queTia, procumn:dto impedir 
que se dé·s•se a posse ,do intendente nomeado pelo interventor? Pois o 
inteTvento.r er.a tão violento, que, para fazer penetmr na Intendencia 
o seu agente, não praticou violencia e fel-o entrar no ed:ificio após 
a sua abeTtma regular em virtude de mandado judicial? E' a esse 
honrado militar que, em pleno estado de sitio, pTocedeu semp.re com 
to·do Tespeito ás fórmulas legaes, que vem o nobre Deputado accusar 
de ter dadü execução violenta ao decreto de sitio no EstadD do CBará. 

No ca·SO de que me estou üccupanclo, o seu procedlimento é ampla-
mente justifica.do á luz .da doutrina e dos princípios legaes. 

"Laf:ayette, Di?'e~t'o IriJbemadon.rul, §, 272, ·diz que, salvo o 
·direito dos tratad·os, os ·consules estão sujeitos á jurisd!icção civil 
e -criminal da N açãü em cujo territorio sel'Vem, pelos actvs éiD 
que figuram no seu ca.ra!Cter individual 

O mesmo ensina C lovis Bevilaqua, no § 136, de seu Direit'o 
Publico I n.te1'n1adorual . 

.Al:üás·, o assumpto não tem apenas a face düutrinaria; tem 
tambem a sua feição legal, pois o caso do Sr. .Albano está per-
feitamente previsto no Reguloamento Consular, appTovado pelo 
decreto n. 855, de 8 de novembro .de 1851. 

Esse decTeto estabelece nitida distincçãü entre consU'les estran-
ge~ros e brazileii:os que no BTazil exeTcem funcções de consules 
estrangeir<Js. 

Estes ultimas não teem pTerogativ.as como se vê do a·rt. 20 
·do citado Regulamento: ' · 

"Os brazileir·os .que exeTcem as funcções de consules QU' vice-
consules estrangeiros no Brazil, nã·o deixam por isso de esta:r 
~teimmente s1:jeitos á jurisdicção ord:inaTia do paiz, e seTão pTo-
eessados e pumdos pelos seus tTibunaes, sempre que commetterem 
-algum crime, qualquer que seja a .sua gravidade." 

. AccTesce que, quando o ST . .Albano tivesse direito a prero-
gatlvas ·consulares, estas não teriam mais razãD de ser, vis•to como 
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mconeu no caso -d€' cassação do exeq'UJ(Lúu,r, attento o seu pToce--
dimento altamente irregulal', embaraçando a acção d·as autori-
dades d.a paiz e .envolvendo-se em intrigas politi0as. 

Clovis Bevilaqua, ob. cit., .§ 146, e Lafayette, ob. cit, § 275, 
que se apoiam em Blunstchli, Hall, Calvo e outros internaciona-
listas TesU'mem esta lição nos seguintes textos: 

"0 GoveTno .do paiz, onde ·O consul serve, póde cassar-lhe o 
exequatu1·, quando tiver para isso motivo justo, como si o consul 
tiver procedlimento irregular, {lommette1· crimes, embaraçar a 
acção .das autoridades locaes, ou se envolve1• em intrigas políticas." 
'8r. PTesidente, -quando o nobre Deputado, querendo impressionar 

a Camara, exhibia photographias dos sertanejos que prestaram á nossa 
tel'l'a o valioso serviço -de apagar os fogos fatuos• do despotismo, quan-d'o 
o nobTe Deputa-do exhibia essas photographias, eu disse qu:e ellas pro-
vavam duas cousas apenas: 1 o, que em Fortaleza existiam photog.ra-
phos; e 2°, que esses homens, antes mesmo ;de faTda:dos, j·á tinham dis-
ciplina, maTchavam em oxdem para o quartel, afim de :receber farda-
mento. (Apartes.) ' 

Ago:ra~ Sr. Presidente, eu poderia apresentai' photographias de 
alcovas ·de senhoras, saquea.das, com os moveis espedaçados, em pleno 
Governo que pretendia ser depositaTÍo -da ·ordem legal, como esta 
(m!ostnando uma photog11aphia) -da casa ·do Dr. José Lino da Justa, 
evocando, assim, a tristeza de uma época, em que, porque tínhamos 
as nossa:s -convicções pacificas dentro dos nossos lares, em respeito á 
nossa dignidade de homens, eramos ameaçados ·dia a dia de ser des-
perta:dos ou pelo 'sobresalto de nossos filhos ou pela perda total de 
todos os nossos haveres. Si •o Diario do Cong1·'€s!So fosse illustra-do com 
gravm·-as, eu poderia deixar indelevelmente gravado este ;documento de 
nma épo-ca, destes tristes tempos, em que o r:abe1lismo, na minha 
terra, passou como um pesadelo, como um ·desses sonhos terr-íveis, de 
que só agora, o povo acordou paxa respirar a plenos pulmões o oxy-
genio da liberdade. 'llenho -dito por hoje. (Muito be>m,· rn:ulito bem.) 

SEISSÃO D•E 28 DE MAIO 

Senhores Membros do Congresso N acion?-1 - Na Mensagem que 
vo,s enviei ao inaugunrdes <Js tnbal!ho.s da pre-sente sessão elgislativa 
V<JS communiquei que, em vista da gravidade da pertmbação da 
ordem publica no Estado do .Ceará e da anarchia política alli estabe-
lecida, -caTacterizando, na pratica, a subversão da fórma Tepublicana do 
Governo, 1·esolvi tÍntervil·,. na fórma do art. 6°, n. 2, -da ·Constituição da 
Republica, nos negoci<Js pecu·lial'es -d:aquelle Estado, por decreto de 

Mensagem 
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14 de março ultimo, nomeando, pelo mesmo Jec.reto, delegado do 
Governo Federal, no aeto da intervenção, o Sr. General Fernando Se-
temb'rino de .Carvalho, ao qual, na mesma data, foram em meu nome, 
expedidas instrucções pelo Sr. Ministi'O da Justiça e Negocios Inte-
riores. · 

Ao vosso conhecimeuto levo agora especialmente esses .actos detel·-
miua:dios pela gravidade da situação e pelo respeito aos preceitos con-
~titucionaes . 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1914. - Hermes R. rl!a Fon-seca. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Republica dos Estados Unidos do Bmzil. 
O Presidente da Republica: 
Oousiderand:o que o Estado do Cea1~á se encontra em uma situação 

antagonica com -a normahdade ·COnstitucional da Republica, sujeito 
a dous governos - um exercendo a ma autm·ida:de sobre todo o te-rri-
tor<io e apoiado em foTças ,que a tornam effectiva, e outro redu'Zidlo á 
posse da cidade da F.ortaleza, onde o protege sómente o impedimento 
opposto pelo Governo da União ao ataque dessa Capital; 

Considerando que, despTovido de elementos para exercer a sua 
a:utorida·de no Estado, o Dr. Ma1·cos Fmnco Rabello não póde garantir 
aos habitantes do Ceará os dil·eitos que a Constituição da Republica 
lhes assegum nem assegura-r no Estado a prati-ca da fórma xepublicana 
de Governo, que não se adultera sómente pela adopção de instituições 
legaes a ella contl·arias, mas tambem pelo desrespeito que torna illuso-
rios na sua .applicação os dictames legaes, quando, aliás, a Constituição 
Fe·deral submette expressamente, pelo art. 63, Of> Estados a se regerem 
xespeitando os princípios constitucionaes da União; 

Considerando que nesta situação de facto, ·decorrente da a·cctrsação 
de inegitimidade com que o ataca o Governo que domina todo o Estado, 
o D11. Ma:rco.s Franco Rabello está virtualmente despid:o ·de qualquer 
.autoridade e na impossibilidade de rea·dquiril-a pela falta averiguada 
de elementos; 

Consider·ando que não fôra licito ao Governo N acionai repô l-o 
ex-officio no exercício da autoridade que lhe é contesta.da com argu-
mentos jm'Ídicos amparados na vontade da população· do Est-ado, re-
velada exubeTantemente no vigor da revoltrção que ·apoia a Assembléa 
e o goveTno installa.dos em J o-azeiro, nem, em t•aes cas'Os•, conceder-lhe 
meio.s paTa esse fim sem exame prévio da legitimidíade do seu man-
dato; 

Considerando tambem que, quaesquer que sejam os títulos de legi-
timida·de em qU'e se procui'a ampaTar o 'Governo sustentado pela revo-

' ., 
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lução victoriosa naquelle E stado, o seu 1·econhecimento seria a con-
sagração, pelo Governo Federal, da l'ebeldia como meio de dirámir as 
contendas acerca ~a legitimidade d'e poderes ou de alcançar o predo-
mínio e as posições poli ricas locaes ; 

Considm,ando ainda que esse reconhecimento solicitaria o emprego 
de medida;s de verificação impossíveis no estad'o de luta em que se 
acha 'O Ceará, que reclama, para bem de sua vid-a, como para a pratica 
normal .das institlúções e cuidado dos interesses supremos da Repu-
bhca, uma solução rapiCLa e efficaz; 

Considerando ·que a Constituição Federal garante aos habitantes 
.dos Estados o gozo de instituições locaes republicanas (art. 6°, n . 2, e 
art. 6.3), e como sancção pratica a essa garantia, contém a disposição 
-do art. 6°, n. 2, que autoriza o Govel'no Federal a intervir nos negocias 
pecwli(J)?·es dos Estado'S, para .assegu'ral-a; 

Considerando que o estado de acephalia de Governo l'egular em 
que se encontTa o Ceará cara-cteriza nitidamente a situação que re-
clama o emprego dessa medid·a ; 

Considemndo tudo isso, e mai:s -o dever que lhe incumbe, como 
Chefe do Goveruo N acionai, de prover de mo elo a que sejam em sua 
plenitude garantidos aos habitantes do paiz t-odos os direitos que lhes 
garante a Constituição e de assegurar a paz interna da Nação; 

Resolve intervir, na fórma ·do ut. 6°, n . 2, da Constituição da 
Republica, no Estado do Ceará, nomeando para representai-o nesse 
acto de exercício de autoridade fe.deral o Coronel Fel'nando Setem-
brino de Carvalho, que desempenhará essa funcção cumulativamente 
c-om a ·de Inspect01' da 4a Região· MiEtar, e, assumindo o Govel'no 
do Estado, se regerá pelas instrucções expedi-das, em meu nome, pelo 
Ministro da Justiça e Negocios Interi-ores. 

Rio de J ·aneü•o, 14 de março de 1914, 93° d:a Independencia e 
26° da Republica. - Hre1'm:es R. da F\onS<er:a. - He1·cula?tO de F11eitas. 

Ao Exmo. Sr. Coronel Fernando Setembrino de Carvalho, dele-
gado do Governo F ederal .durante a intervenção no Estado do Ceará. 

Sr. ·COT.one1 - De accô11do com o decreto de 14 do corrente, que 
determinou a intervenção ·do Governo Fede1·al no E stado do •Ceará, nos 
termos do n. 2, do art. 6° dla Constituição da Republica, e vos investiu 
da qualidade .de representante do mesm.ü neg.se acto de exercício da 
autoridade nacional, para o fim de restabelecer ahi a normalidade 
do Governo republicano, a efficacia .das leis e a segurança das garan-
tias .de todos os .direitos, tenho a satisfação de commu'D.icar-vos a•s 
instrucções que devem servir de norma a vosso procedimento no .des-
empenho da missão -confia:da á vossa competencia, patriotismo, inte-
grida.de e zelo republicano. 
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O fim da interve-nção, que é restabelecer o Governo republicano, 
radicalmente deturpado em sua applicação no Ceará, e o imperio das 
leis, a·diormecido na su\a acção garantido1~a, está expressamente deter-
minado no decreto que ,a declarou. 

P.ara praticamente tornai-a effectiva, executM·eis o seguinte: 
1°, assumireis o exercício do Poder Executivo do E stado, publi-

cando um decreto, dedarando a vossa investidura nelle po.r força da 
int<orvenção decretada a 14 do corrente, e consequente escolha da 
vossa pessoa para effectival-a em nome do Governo Federal; 

2°, no exercício do Po.der Executivo vos limitareis aos actos de 
administl~ação indispensaveis pal'a evitar ·a solução de continuidade na 
v~d.a do Estado, tudo de accôr<lo C?m a Constituição e leis nelle em 
Vlgor; 

3°, as nomeações para os cargos vagos ou quB vagarem, em vir-
tude de exonerações que julgardes necessarias para o bom desempenho 
de_ vo.ssa missã-o, devereis fazer. considerando os nomeados em com-
mLssão; 

4°, manda·reis logo proceder •a balanço no Thesouro do Estado, 
encerrando a escripta dDs EVl·os do mesmo, e abrindo-se nova e espe-
cial durante o period:O da intm'Venção; 

5°, providenciareis para a manutenção da ordem de .accôrd'O com 
as leis com a autoridade de que vos a·chaes investido, como Inspectox 
da Região Militar, em virtude do acto do Govenm Fede11al que decla-
rou o esta•do ·de sitio para esse Estado, empregando para isso, além 
da força estadual a for.ça federal ·sob o vosso commando, bem como 
requisitando o auxilio das forças de maT ahi destacadas, para isso 
instrui.clas pelo Ministerio da Marinha ; 

6°, a acção ·do Governo Federal nesse Estado não podendo ·coexistir 
com a situaçãü revolucionaria em que .a mesmo se acha, fareis dis-
solver e desarmar quaesquer grupo·s irregulares que existam ou se apre-
sentem, ·sob qualquer norme ou com qualquer qualidade, o mesmo fa-
zendo, si julgardes conveniente, ·com as forças de policia local, que 
podereis Teoxganizar ; 

7°, na vossa qualidade de, representante ·do Governo Fedel'al no 
acto de intervenção nesse Estado, gozareis {Te livre franquia para vossa 
col'.respondencia pelo Correio e Telegra pho Nacional; 

8°, assegurada .a ordem e garantidos os direitos; ahi feridos pela 
anomala situação em que ·se encontra esse Estado, providenciareis 
ácerca da reo-rganização dos seus podeTes Legislativ-o e Executivo, 
marcando, de a·ccôrdo com a Constituição e leis do Ceará, eleições para 
dentro do mais breve prazo P'ossivel, expedindo ins.trucções e prati-
cando todos os act-os ind:ispensaveis pa.ra que as mesmas. se realizem, 
assegurada compqeta libel"da:de de voto e regular e hon.eS'ta a:pu•ração 
dos suffragios; 

9°, quand·o terminada a vossa missão de representante do Governo 
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Fed!eral no acto da intervenção no Ceará, apresentareis ao mesmo, 
por inte:r:medio deste Ministerio, a que ficaes subor:dinado na quali-
dade de delegado do Governo Federal na intervenção, circumstanciado 
relatorio dos actos praticados dm·ante a mesma. 

Rio de Janeiro, 14 de. março de 1914. - Hercu/;an10 dle Fre'rUtas. 

SE,SSÃO DE 30 D'E MAIO 

O Sr. Eduardo Sa·boya (*) - :Sr. Pl'esidente, no discurso do 
nobre Deputado, 811. Mam·icio d:e Lacerd-a, cujo nome cito com as 
sympathia-s pessoaes que !S. Ex. me merece, tive de intervir, hontem, 
com alguns apartes, tão syntheticos quanto e!stava na minha pl>eoc-
cupação de não interromper o brilhante oradox e não desviai-o -da 
1·ota inflammada que S. E x. t raçara á sua oração. · 

Não tinha, como não tenho ainda ago.ra, a mira de acompanhar 
p.ari-passu o libello incandescente do nobre Deputa~d:o; não queTia, 
como não pTetendo ainda neste momento, da·r a S. Ex. Tespos.ta des-
envolvida na parte em que o honrado representante fluminense se 
occupou da intervenção no Estado do CeaTá. Já tendo por du-as vezes 
vindo á tribuna da Camara dos Deputados, encarando tanto quanto 
me foi po.ssivel sob o aspect-o constitucional , essa debatida questão, não 
desejo voltar a ella, em seus mínimos :detalhes. 

Jrá agora estou ,sinceramente convencido de que a inter'Venção 
não teve só a virtude de ser estrictamente -constitucional; teve ainda 
mais a ele levar á familia cea:rense a paz almejwda, paT1a que ella 
possa, á sombra da lei, da legalidwde, da garantia de todo.s os seus 
direitos, se entregar á actividade costumeira do seu labor. 

Nestas condições, não desejo, Sr. Presidente, voltar (e isso seria 
fatigaT a attenção da Oamam) ao exame minutdente da questão·, pela 
analyse de todos o·s pontos de que incidentemente o nobre Deputald~ 
se occupou na sua critica aos ultimas successos ·de meu E stado, envol-
vida nos da politica nacional. 

E', apenas, uma -questão de facto que me traz á tribuna; e a esse 
respeito eu invoco .a attenção do nobre Deputado. 

S . Ex. ·dizia: 
"E o Ceará, invadido por gente extranha, de outros Estados, 

armada essa gente pelo Governo Feden·l , que até, -como hei de 
provar aqui da tribuna · . . " 
rS. Ex. tomou o compromisso da prova que -cabe ao accusador: 

" ... expediu ordens secreta.s de fornecimento de trezento.s 
contos, por conta -d-o The-sou1.1o da União, ao General Inspector, 

( *) Disc-ur•so proferido na hora do ex,pediente. 
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tendo a·ssim o Thesouro da Nação transacções secretas, quiEl nem 
a Monarchia, ·COm todos os defeitos•, não se desdourou em praticar, 
e a Republica não se envergonha de, todos os dias, palmilhar, ca-
minhar por essa estrada indecorosa ... 

O SR. EDUARDO SABOYA - Era uma transacção entre o Go-
verno da União e o ·do Estado. 

O SR. MAURICIO DE LACERIDA - ... de transacções entre o 
Governo ·da União e dos Estados, ·a troco de dinheiro de contado. 

O SR. EDUARDO SABO.YA- Não é isso; peço ·a palavra." 
Venho, pois, me :desohriigar do compromisso de levar ao espirito 

do nobre Deputado a convicção de que, já que S. Ex. não quer. ser u~ 
homem de bôa fé, como disse hontem, abusaram do seu an:l:or parh-
dario levando-lhe uma fa1sa informacão. 

Ó SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão. Quando dei a informação, 
V. ·Ex. disse que era ltma transa·cção legal. 

O <SR. EDUARDO SABOYA- V. Ex. vae vêr a transacção. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. confirm~m . 
10 SR. EDUARDO •SABOYA - Não confirmei tal, nos termos em que 

V. Ex. deu noticia do caso. 
O :SR. MAURICIO DE LACERDA- Eu interpretei as·sim. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Pois não interpretou hem. Dito, como 

V. Ex. o fez, em seu 'di·scurso, parece que esse dinheir•o tinha sido for~ 
necido ao serviço da 1·evolução. 

O .SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. está sangmndo em saúde. 
O .SR. EpuARDO SABOYA - V. Ex. o disse expressamente, empres-

tando ao demais á transaccão um ,caracter secreto. 
V. Ex. deslocava no te~po essa transacçã·o, dizendo que ella tinha 

si·do feita ao Geneml Inspector, quando, como V. Ex. vae vêr, ella 
foi feita poT intennedio do General interventor. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' que eHe só foi n·omeado inter-
ventor depois de inspector. Desloco no tempo, mas não no espaço. 
Foi interventoY e inspector na mesma cidade de Fortaleza. 

O _BR. EDUARDO SAB:OYA - V. Ex. me .dará licença. E' uma questão 
de .cifras, de algarismos. Ao a·cabar a minha exposição, - estou since-
ramente co:nvencido disso - V. Ex. não insistirá nesse sentido, por-
que, V . -Ex., si não é homem de bôa fé, de certo argumenta de bôa fé. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Deus me livre ser um homem de 
bôa fé! 

O SR. EDUARDO 'SABOYA - Mas deve arg11mentar de bôa fé. 
:Sr'. Presidente, ·quando assumiu o Governo do Ceará o 1Sr. General 

Setembrino de Ca:ncalho, na qualidade de interventor nomeado pelo 
Governo ·da União, encontrou-se ·a braços com uma situação premente, 
qual .a de salvar o compromisso da divida externa, cujo ooupon devia 
se vencer dias depois. O hom,ado 'Sr. Coronel Franco Rabello deixara, 
por circumstancias que o momento não me :permitte analysar, nem 
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v1.r1am ao caso, nas seguintes condições, as finanças d<J Estado: um 
saldo de 53 :341$364, demonstr-ado em balanço do Thesouro, ao qu'lll 
se deve addicionar a quantia de 16.0 :137$360, importancia esta que 
se achava deposita.da em conta conente nos bancos do Ceará e no Lon-
don and Brasilian Bank, Limited, ao deixar o Governo o Sr. Franco 
Rabello, perfazendo assim um total de 213 :478$724. Entretanto, exis-
tindo uma dívida passi·va, constante de contas já processadas e de 
vencimentos de empregad·os, inclui-dos em f{)lha, que deixára de ser 
paga por aquelle Govemo, na importancia total de 410 :889$761, supe-
riw· áquelle saldo, é evidente que disso Tesultava um deficit provavel 
de 197 :411$037. 

Digo provavel porque havia ainda contas a liquidar no interior, 
que só podem augmentar o dJeficit. 

Sr. Presidente, este era o inventario da situação financeira do 
Esta.do, após vinte mezes de Governo do honrado .Sr. C01"0nel Franco 
Rabello, que o iniciara sob os melhores auspícios . 

. s. Ex. recebeTa de seu antecessor o digno Coronel Canralho M<Jtta 
o ·TJ:J.esouTo do Estado nas seguintes condições : em .dinheiro, no caixa 
geral, 1 . 076 :394$145; no caixa de depositos, em dinheiro, 31 :428$023 ; 
em outros valoTes, 98 :769$103; no caixa de diversos valoTes, em letra3, 
23 :150$000. Somma 1 . 229 :681$271. 

F oi esta a importancia (e para esses detalhes invoco .a attenção 
do nobxe Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro) que S. Ex. recebeu 
no -inventaTÍo dos olygarchas no Thesouro do Estado : 1. 229 :681$271, 
que lhe foram entregues pelo Governo intermediario entre os olygar-
chas e os t riumphantes da revolução . 

.A pxova de que não ha nestes a:lgarismos .a menor eiva de ·engano 
ou fraude é que o honrado Coronel Franco Rabello, um anno depois, 
dirigindo-se á Assembléa elo Estado, accusava s-aldos que confumam 
exactamente estes. 

E' assim que, em 30 de junho ele 1913, recapitulava .da seguinte 
fóTma os saldos existentes no Thesouro estadu·al: em dinheiTo, no 
caixa geral, 408 :053$218. 

A diminuição de 600 e tantos contos, pois que eHe Tecebeu 1. 076 
contos, só na parcella do referido caixa, provém ·do emprestimo que 
elle fez aos bancos, ·como oppoxtunamente mostr arei. 

"Em dinheiro no caixa geml, dizia eu, 408 :053$218; em dinheiro, 
no caixa de depositos, 51 :278$181; em 0utros valores, no caixa de depo-
sitos, 141 :'015$444; em outros valore& no caixa de diversos valores, 
100 :000$; em letras no caixa de diversos valoTes, 541 :230$. TotaJ 
1.241:576$843. 

AppaTece augmentada a ultima verba pelos emprestimos que S. Ex. 
fize1'a, visto como não lhe pareceu conveniente a inacçíio desse capital 
dormindo nas arcas do Thesouro. E S. Ex. faz Eobre isso algumas 
observações em sua :Mensagem. A prov·a ele que S. Ex . recebeu a situa-
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_ção em condições lisonjeiras, se tem, inClslva, neste trecho, para o 
qual peço a attenção da !Üamara: 

"Ao tomar conta da Tepartição das finanças o .actu·al Secretario 
da Fazenda, veTificando a grande somma que jazia estagnada nos 
cofres estaduaes, e comprehendendo .a ·desvantagem dessa immobilic 
dade de capitaes, me apresentou uma desenvolvida exposição da situa-
ção financeira do Estado, demonstrando a .conveniencia de ·dar collo-
eação productiva ás sommas disponíveis, até que, armado de leis 
especialmente votada·s, pudesse o Governo tmtm: dos serviços recla-
mados pelas necessida·des publicas . Foi as·sim ·que se combinou fosse 
negociada com os dous bancos da pr-aça, .a collocação de dinheiros do3 
saldos existentes, fazendo-·se em ·data de 25 de setembl'o do anuo pas-
sado, um deposi-to a prMo fixo, no London & Brasilian Bank Limited, 
do valor de 500 :000$, a pr.azo de seis mezes e juros de 4 ljz %, 
premio este que, passado o primeiro prazo, foi elevado para 5 %, em 
u·m novo pe1·iodo de seis mezes. 

1N o Banco do Ceal1á foi tambem collocada a quantia ele 100 :000$, 
com 11eJ.tiradu livre e jm1os de 2 % correspondentes .a esta condição. 
]4aes depositas continuam intactos á -disposição do Estado, tendo já 
produzido juros na importancia de 25:250$. Nessa operação, além 
da vantagem acima refel'ida, visava o Governo <J patriotico intuito de 
habilitar esses estabelecimentos bancarias a effectuarem, por seu· turno 
transacções um pouoo mais largas e menos pes·adas, com o honrado 
commercio da nossa! praça." 

Ora, si o Esta·do .do Ceará podia emprestar á praça, por inter-
media dos bancos, a impo:rtancia de 600 contos, a modicos. juros, está 
cla1·o que o Esüado estava em optimas condições nesse momento em 
que S. Ex . . assumÍai o Governo para •salvar a nossa honra, as. nossas 
tradições, a nossa dignidade e a nossa riqueza compromettidas até 
alli, segundo a phrase dos salvadores. 18. Ex. podia, pois, ter feito 
obra mui patriotica e não deixar o Ceará nas miserrima·s condições ·de 
não podei' pagar nem o coupovn da sua divida externa, que se 'vencia 
15 dias depois da sahida ·de S. Ex. 

Encontrando -o integro Sr. General :SetembTino de Carvalho o 
E'St.ado do Ceará nessas condições, com a divid,a fluctuante que já accen-
tuel , com o.s compromissos que a Nação brazi1eira devia honmr no pa-
gamento dos coupons da divida externa, dirigiu-se ao Governo Federal 
pedindo, como auxilio, a sua assistencia, ou melhor a sua fianca para 
uma transacção que m"itasse naquelle mome1~to um cho·que trem~ndo ao 
credito do Br,azil. · 

E·stud.a·da a solicitação do· honrado Sr. General Setembrino, pelo 
Governo Federal foi permittido ao Governo do Ceará abrir U'ma conta 
COl'rente no Banco do Brazil com credito de 300 :000$ e a condição de 
resgate mensal por conta do Thesomo .do Esta,do. Com este dinheiro, 
pôde o Governo do Ceará immediatamente acudir ao resgate do cou-
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pon de sua divida e o Governo Federa:l, .dando sua assistencia a esta 
transacção, não tem o perigo de prejuízo nem se prestou a uma trans-
acção indecocrosa que precisasse ser .feita .secretamente, ta.l como o 
nobre Deputado foi levado .a dizer no recinto desta Oasa, assaltado 
seu espírito por falsas. informações. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E'u disse secretamente porque não 
foi permittida a publicação da noticia. O jornal A Rua dirigiu um 
a·ppello ao .Sr. Thomaz Cavalcanti a este respeito dos 300 :000$, adean-
tados ao Ceará, e teve a noticia censurada e impedida. Qual era esse 
cuidado de occultar a noticia si era uma operação regula11ª 

O SR. EDUARDO SAB'OYA - Tratava-se de uma simples O·peração 
commercial, não é costume publicar. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA ~ Devo dizer ·que .além de secreta 
é illegal, porque, quando na Argentina d·á-se inter>venção, o interventor 
leva o dinheiro para fazer to-das as despezas dm~ante o seu governo 
inteTVencionista. Estes dinheiros são fornecidos pelo Thesouro Federal, 
é vel"c'Lade, mas autoriza~o pelo ·Congresso N.acional, que nomea o 
interventor. Os dinheims publicas não podem ser sacca·dos do The-
souro pelo Presidente da Republica, mas sim com autorização do 
Congresso, que é o u·nico' que tem competencia para fazel-o . O The-
sou:ro é da Nação e não do Marechal Presidente da Republica. 

O SR. EDUARDO SABO'YA - V. Ex. permitte um a·parte ao seu 
·discur.so, si já o concluiuª 

O SR. MAURICIO DE LACERDA ( 'T'inCfo) - V. E x. póde intervir 
com .seu aparte, resgatando assim as muitas vezes que intervenho com 
os. meus apartes em seus discursos. 

O ·SR. EDUARDO SABOYA - Si eu posso intervir agora no ·discurso 
do nobre Deputado, dir-Ihe-ei que o momento não compo·rtava esta 
delonga. 

Nem ·se trata de dinheiros tirados ·do Thesour-o; trata-se de uma 
conta corrente, de um credito aberto no Banco do Brazil. 

O 'SR. MAURICIO DE LACERDA - .O que torna ainda a transacção 
mais indecorosa. 

O SR. E'DUARDO SABOYA - V. Ex. diz indecorosa porque se trata 
de um Estado pobre do Norte, que apenas pediu ao Governo da União 
o seu endosso moral, em um emprest'imo de 300 :000$; mas, si fosse 
um Estado rioo do Sul, atraz ·do qual S. Ex. visse seus interesses par-
tidarios, V. Ex. não diría que esta transacção era indecorosa. 

O 1SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. está muito enganado. 
Tenho condemnado indistinctamente. quanto a Estados grandes e pe-
quenos. •Condemnei os dos E'stados do Rio Grande e S. Paulo, assim 
como estive ao la·do de V. Ex. o anno passado, votando uma verba pa.ra 
o Esta·do do Oeará. 

O SR. FnEDERICO BonGES - A transacção foi feita do Estado do 
Ceará já com o Banco do B1;azü. 
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O SR. EDUARDO SABOYA - J rá dei, por intermedio dos algarismos, 
as explicações cabaes que a Camara tinha o direito de exigir. E' uma 
simples questão de facto. Não quero insistir em pontos que possam 
ter attinencia com as attitudes pes·soaes de qtrem quer que seja, porque 
não tenho feüio de discutir individualidades. P.or hoje tenho dito. 
(Mulit.o be-rn>· mwito bem.) 

O Sr. Moreira d:a· Rocha (*) 'Sr. Presidente, permitta-me V . ·Ex. 
que, ainda uma vez, venha occU'par .a tribuna para protestal' contra 
o que se está passando actualmente no meu infeliz E stado, onde, 
mesmo ·depois da suspensão do sitio, continuam estrangll'la·das todas as 
liberdades, conspurcados todos os direitos, onde, em domínio pleno das 
garantias constitucionaes, a a·utoridade estadual, o Secretario da Jus-
tiça, manda, em nome do Gener:al interventor, chamar, por U'm sim-
ples recado, os directores do.s jornaes da opposição, impondo-lhes a 
modificação da Enguagem das suas folhas, impondo a condição de 
só analysm' os seus a.ctos e os dos seus auxiliares, em termos modera-
dos, á feição e a julgamento do ·proprio interventor. 

Em dia do mez passado, recebi do director do jornal do nosso 
partid:O, o Sr. Hermenegildo Firmeza., o :seguinte laconico telegramma: 

"Fomos obrigados a suspender publicação." 
Telegraphei áquelle amigo, pedindo que me communicasse, pdo 

telegrapho, os motivos que o tin·ham levado a suspender a publicação do 
seu jornal, e então recebi do mesmo correligionario este telegramma: 

"Oontinúa su'Spenso. Não consegui telegraphar. Procure carta 
Cardoso, redacção Noite ." · 
De onde, Sr. P.residente, se verifica a vemcidade do que eu affir-

mara desta tribuna, isto é, que mesmo depois de suspenso o estado de 
sitio no 1Ceará, continuava a censuTa telegraphica, só consentindo o 
Sr. Setembrino que fos sem transmittidos por aquella repartição os 
desp:achos do seu agrado . 

L€mbro-me que o meu nobre companheiro de bancada1 o 
Dr. EduaTdo Saboya, teve occasião de dizer-me que só havia censura 
telegrraphica ·no Ceará . durante o domínio do sitio, e que ·depois de 
restabeleci.das as garantias constitu·cionaes, nós tínhamos o direito de 
telegraphar livremente, extranhando até que eu não r.ecebesse de pes-
soa minha, confirmação par a as allegações que tive occasião de fazer. 

Hoje tenho a prova do que avancei; tenho aqui o telegramma 
que o correspondente do jornal .A Epoca, no Ce·ará, tentou deba,lde 
transmittir nos seg1Iintes termos: 

( *) Discurso proferido na I:wra. do ·expediente. 
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"Hoje, Secretario Justiça, de ordem General Setembrino, 
mandou por um recado, chamar sua secretaria os directores da 
]?olha. do Povo e da Palwvm, intimando-os a modificar linguagem 
seus jornaes, sob ameaça pessoal, prohibindo ata.ques ·contra elle 
General, .seus auxiliares e altas autoridades da Republica." 
E ·stava datado do dia 18. 
Eis aqui: 

"Repartição dos Telegrapho.s. De ordem superior fica can-
cellado o vosso boletim ( teleg.) de hoje para Epoca, Rio. -
DirigenfJe." 
Nesse telegnamma, o meU' amigo Sr. FiTmeza diz que eu pro-

curasse carta com o Cardoso, que foTtuitamente com elle se encontrou 
no ·logar em que se achava 1·efugiado e que se prestou a trazel-a, carta 
cuja leitura vou fazer: 

"Fortaleza, 20 de maio de 1914 - Ante-hontem recebi o 
recado do Dr. João Firmino, pedindo-me o obsequio de chegar á 
-sala' da .Sec1·etaTia; logo depois fui. Alli, no seu gabinete, assis-
údo do Toscano, disse-me elle que, de OI'dem do GeneTal Setem-
brino, tinha-me mandado chamaT para intimaT-me a modificar 
a ·linguagem do meu jornal, que o General estava disposto a não 
mais toleTar que continuasse a atacar a qualquer de seus auxi-
liares e altas autoridades da Republica, podendo apena~ com-
mentar os actos publicos com toda a moderação e acatamento ás 
autoTidad:es, e que, se não me submettesse, teria eu de res.ponder 
pessoalmente por tudo quanto sahisse. Na typographia não se 
tocaria; a minha pessoa, como :responsavel pelo j01·nal, é que 
pagaria tudo. O João Fil~mino accentuava bem que era Ol'dem 
do GeneTal; elle mesmo, nem siquer tem lido os jornaes, não sa-
·bendo, poTtanto, se teem ou não se excedido em linguagem. Res-
pondi-lhe que deante de tal intimação só me restava uma cousa 
- fechai.· o jomal. 

Foi o que fiz, poTquanto o a c to era bem característico. Uma 
int_imação official dessa natureza indicava bem que o General 
estava disposto a toda a sorte de violencias, e para que estas se 
consummam basta que elle cruze os b1·aços, sendo temeridade louca 
enÍTentar o despotismo. !O mesmo ·succedeu á A P,aiavra, tendo 
deixado de sahir até me·smo o numero de ante-hontem. Não era 
de prever que outra violencia Se désse contra o jornal; mas, qual 
não foi a minha sm·preza, hontem, pela manhã, quando a ind·a 
e~tava na cama, 1·ecebi a communicaçã-o de que .amanhecera aberta 
a porta da folha e com guarda da policia á frente, sem permittir 
a entrada a quem quel' que fosse. Deante disso pensei que dahi 
a instante qualquer outra vio1encia tentassem contra a minha 
pessoa, talvez a p:retexto de que eu proprio mandasse empastelar 
a typographia; e sahi então para casa do Juiz Seccional, onde 
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estou escrevendo. O que é melhor é que, até o mDmento presente, 
ist<J ás nove da manhã .a cidade não sabe o que se passou na 
folha, nem eu. A casa' continúa aberta, guardada pela policia; 
não entra ning11:em; não sei se empastelaram . 

.Telegraphei á A Epoca;, communicando •a suspensão do jornal 
em consequencia da intimação. Recebi depois o telegram,rna-aviso 
que, de OTdem superior, não fôra concedidü despacho. Não lhe 
posso mandar o boletim que distribui communicando .ao povo a 
·suspensão da fo1ha, nem <JS ultimas numeras desta, porque não 
se pôde tirar, visto .a intervenção da pol~cia. Não sei _se convirá 
tentar um luabe•at>-CDr'JXUS ao Supremo Tnbunal, ou de1xar passar 
a onda para mais adeante, quando houver garantias, surgirmos. de 
n<Jvo." 
O boletim a que se refere é o seguinte : 

"A FOLHA DO POVO" 

"Tervdo o Sr. Dr. Secretario da J u.stiça, de m-dem ao Sr. Ge-
ner;al Sef::e'mbrin,o, imtim.a.do hoje o d!i·rectorr da Folha ·do Povo a 
rnodificM a linguag,e1n do seu jornal, sob am,e,aça pe!Sl!!O.r»l, nâ;o 
.obstante hav·er ceS'sado o estado CV.e s~t:io e emb01"a; ms g.ar1alnJliias do 
:art. 72 da OonJStituição da Repub;lica, r·es1olveu eZ:Ze suspender· a 
publJic•ação da 'ml.esrm.oa folha, até qtbe poésa Cer garr'ainffiJa!s paira cir-
cular lim·emente. 

F'or·t.alez.a, 18 de maio de 1914." 
O motivo que levou o Geneml 'Setembrino a praticar mais essa 

violencia, depois de suspenso o estado de sitio, durante o qual 18. E x., 
talvez muito propositalmente, consentira na: pu'blicaç,ão ·de artigo.s 
mais ou menos energicos ·d" A Palavra;, contra a FI() lha do Povo, que 
sempre se manteve com linguagem eleva·da, sem ·se excedm·, apreciando 
os •actos do Governo ·Com toda a moderação, esse motivo foi precisa-
mente o receio do General !Setembrino de que a Fo'llua do P,ovo désse, 
mais circumstanciadamente, a noticia da sublevação das tropas fe-
deTaes da guarnição de Fortaleza, d~mtro do proprio quartel,. onde 
foram ~n·guidos vivas .ao Coronel Franco Ra:bello, na presença do 
General Setembrino. 

Pedindo a V. Ex. que faça inserir nos Annaes esta noticia que 
traz A Palam·a, ·passarei agora a lêr .as noticias que, sobre o ·ca·so, dá 
o D.iario do Estado, jornal independente e neutro á política local e 
que não esconde, algumas: vezes, as sua·s symp.athioas pelo General inter-
ventnr. 

Diz o DiMio do Es'rtado : 
"Occurrencias - Ante-hontem, á noite, houve ·séria agitação 

nas ruas da cidade, .devido á luta entre soldados {lo 2° corpo de 
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policia do Estado e praças do Exe1·cito. Segundo nos informaram, 
·começou o barulho para os la·dos do mor•:ro do M·oinho, e deram-se 
.depois diversos ath-ictos em diffeTentes pontos da cida:de. Um 
grupo de soldados do batalhão do Estàdo perseguiu duas: praças 
do Exercito, seguindo-lhes ao encalço até o Cinema Rio Branco, 
em frente ao qual se achavam os Capitães Andrade Neves e Pan-
taleão Telles e o Tenente Lafayette Crm.z. Depois de breve alter-
cação com estes officiaes, que Teprimi:ram com energia a audacia 
dos soldados de policia, vol taram estes, aos gritos de "Viva o 
·Padre Cícero", etc., e de facas e punhae·s em punho, para o quar-
tel, onde ,<:e recolheram. 

Destes encontri()S Tesultaram alguns fe1·imentos em praças do 
Exercito, que foram transpol'tadas para o quartel federaL 

Ao ent:ral' no quartel federal a ambulancia que conduzia os 
soldados feridos, a guarnição agitou-se ligeiramente, vendo assim 
·desrespeitados QS ·seus collegas de armas. J\!ais tarde, por occasião 
da revista, cerca de 9 horas .da noite, a agitaçã{) mais se accen-
tuou, havendo grande exaltação de animo ~outra os soldados de 
p.olicia. · 

As praças fede:raes, indignadas, clamavam em altas vozes que 
se fazia preciso uma desf{)rra contra aquelle ataque aos seus ca-
mara.d·as de farda. A revolta, então, subiu ao auge, chegando .as 
força·s fedeTaes a ti1·a1· as cam1sas do·s canhões e a querer sahir 
á:s :ruas paTa atacar o quartel do 2° corpo de policia do Estado. 

Pelas ·g lf2 horas da noite, justamente na occasião do Iüaiur 
tumulto, chegou ao quartel, em antomovel, o General Setemb:rino 
de Carvalho, commandante ·da Região Militar, acompanhado do 
.seu estad-o-maior, onde se conservou até 1 hora da madrugada . 

:Sómente devido á energia do General e dos seus officiaes, se 
acalmou -o motim, l'estando ainda, porém, abafa·da e mal recontida 
prevenção . das praças do ·Exercito contra os policiaes do 2° bata-
lhão, que é composto de l'Omeiros do J oazeiro do Padre Cicero 
e que entra::ram em luta contra o Governo ·do OoTonel Franco 
Rabello. " 
~ Conversando .ante-hontem, .á no1te, na praça do. Ferreira, 

um anspeçada do 48° batalhão de caçadores com um paizauo, appro-
ximou-se delles um official de policia, que se dirigiu• ao anspeçada, 
o qual lhe Tespondeu: " .Quem é o senhor? O senhor não vale cousa 
alguma .. . " O official, queixando-se do de·srespeito ao Tenente B-o-
noso, este prendeu o .anspeçada. 

-- Foram presos e recolhidos a um salã{) do quartel ·de policia, 
pelo Tenente Wanderley, á paizana, os Sr•s. João Rocha, Presidente 
do Tiro 38; CaTlos Mesiano Filho, Secretario d{) Tiro; PedTo e J oa-
quim Albano e dons menores, filho·s do Sr. Mesiano. O Sr. Mesiano 
Filho esteve :reCO'lhido ao xa·drez e sómente depois, por intervenção do 
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Dr. Edgard Borges, foi conduzido para uma sala, onde se achavam os 
companheiros de prisão. 

·.A'·s 2 ljz horas da madrugada ·de hontem foram todos posto5 em 
liberdade, com excepção do Sr. O.arlos Mesiano Filho, que hontem 
foi posto em liberdade, pela ordem do ·delegado, Capitão' T/oscano .de 
Britto, que disse igno.rar a pTisão deHes. 

- - Hontem, ás 7745 da noite, na l'ua General Sampaio, proximi-
dades do edifício do Telegrapho Nacional, houve um encontro entre 
soldados do 2° corpo de policia e praças do 49° batalhão de caçadores. 
Deram-se alguns .d!sparos de l'evólver e facas desembainhadas bri-
lharam á luz dos combustores. Oonsta-nos· que um dos projectis feriu 
uma ereança qne alli ·se achava, hawndo grande panico em todo o 
qu:nteirão, onde as familias, tomadas ·de · justificado pavor, batiam 
as ·portas, emquanto corriam em todas as ·direcções os transeuntes que 
naquella occasião se achavam n·a·s immediações d:o logar do litígio. 

- - · A 2" companhia de caçadores foi transferida hontem do 
quartel federal para o de Bemfica, onde esteve o 2° -corpo de policia, 
que actualmente se acha aquartelado na praça Marquez do Herval. 

- - Os ·dous canhões Krupp e a secção de metmlhadoms foram 
tambem transferidos do quartel federal para o do Outeiro, onde se 
acha o primeiro corpo-de policia. 

-- Os solda.dos da guarnição federal continuam prevenidos e 
em attitnde hostil ao 2° CÓT·po de policia. A guarnição ·do Exercito com-
põe-se dos 48° e 49° batalhões de caçadores e 2• e 3" companhias de 
caça.dores. · 

-- No mercado publico diversos sold.ados do 2° corpo inutili-
zaram to.dos os maços de cigarros que os vendedores tinham expostos 
á venda nas suas bancas com o retrato do Coronel Franco Rabello 
e com o nome "Libertadores". 

- - Deram-se outras correl'ias no Passeio P'Ll'blico e na rua da 
Lagoinha, sem gravidade. 

- - ;Consta-nos que ·Ee muda11á hoje para o quartel do Tiro 33° 
o contingente do 49° batalhão, que estacionava no Quartel-General. 

"A PALAVRA" 

"Os successos da noite de &abbimdo -· O qwe <8em luavido até ho.ie' -
'Uim corneço i!Je -.sub"levCLção nas fo?'ças fedJ.emes - T1·es soldad!os 'do 
48° b:atalhão feridos peloS punlwes d<Js .f.agunços - O no11w i/Jo 
Ooro'nel F'oranco R.ab·ello acc'l.amiadJ.o oa·~Mo8am,e(TI,te no Q'Ldar~tiol
Gene11al - O medo dos officiaes - Os soldados . no ;aug.e dlai exal-
tação e dia inaJigru,ação, desobedecem ás ordens do 8?'. s~dembrino, 
que sie ·lembra de f.aze ·r v.m diBC1W3.o - Se?·á o dolrrveço? 

No sabbado - Sem nada que nos denuncia·sse cousas. anormaes, 
desceu tranquillamente· a noite de sabba.do. 
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Até ás 20 hoTas, pelv menod, os boateiros nada de novo nos ha~ 
viam .dito e tudo nos fazia acreditar que iriamos dormir descansad-a-
mente, sem ser precisa a nossa audacia em ir á busca de pormenores,_ 
em um caso de reportagem. 

A P,alavm circula - Por -motivos imperiosos e alheios á nossa 
vontade, sómente ás 20 horas e meia pôde ciTcular o nosso jornal. E, 
a essa hora, assistia um dos nossos repOTters á venda sensacional da 
A Palavra, na praça do Ferreira, com o orgulho natmal áquelle que 
vê os seus esforços recompensados, quando ouviu um ,~urn. -znrn irre-
quieto e nervoso para QS lados da Guarda-Civil, para onde se appro-

. ximou como quem não quer nada, queTendo tudo ... 
· Effectivamente alguma cousa de anormal se passava, .onde quer 
que fosse. 

Seguindo, á distancia e com a devida cautela, um gu·arda que 
seguia apressa-do para os lados da via-fenea, conseguiu o nosso activo 
auxiliar desoobri1· ,a causa que determinara o Teferido z~1m-z•~m ... 

Na via-ferrea - Uma vez chegado á praça Castro Carreira, 
logo notou o nússu repo-rter a anormalidade que nella transparecia. 

Grande numero de curiosos, separados ein grupos val'ios, commen-
tavam um factG que se déra, naquelle local, havia poucos momentos. 
Era qu·e um desses abençoados co1·deiros que por ahi andam á guisa 
de solda-dos de policia, baseado nas immunida·des que lhes concede o 
Sr. Setembrino de Carvalho, entendeu de desacatar a um bTioso sol-
dado do 48° batalhão de caçadores, ameaçando feri l-o com o punhal. 

O soldado, . como ·faria um outro qualquer que tivesse vergonha, 
reagiu com to.da a energia, procw:ando desarmar ao perigoso bandido, 
o qual, p01:ém, em um instante feliz, conseguiu levar a cabo o seu 
sinistro plano de assassínio, deixando prostrado o soldado com um 
grave fer'Ímento. 

Mais dous caso-s perfeitamente identicos se pa:ssavam qu·asi que ao 
mesmo instante. _ 

Dous outrós soldados, ainda -elo 48° batalhão, eTam victimas da 
sanha dos jagunços, sendo um delles o corneteiro do referido batalhão. 

O nosso reporter, porém, não no-s pôde precisar si esses casos se 
deram a um só tempo e em um só local ou si eom differenca de minu-
tos em locaes differentes. ' , 

Sabe, porém, que dahi a pouco davam entrad.a no QuaTtel-GeneTal 
tres soldados do 48°, todos fe1'\i -dos e banha.dos em sangue. 

E ning11'em poderá dizer que sabe pouco . .. 
No Q1tra7'te·l-Gene?•al - Não diremos ao leito.r como conseguiu o 

nosso 1·eportm· penetrar no recinto daquelle quartel, áquella hora e 
logo após a entrada dos feridos. 

O que é certo, porém, é que entTou. 
As notas que nos -deu, damol-as aqm, em Tesumo e com algumas 

reservas. 
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A s,ublevação no 48° - A indignação no seio da 2a companhia 
do 48° batalhão chegou, então, ao auge. Vendo os seus collegas entra-
l·em assim feridos, tornados em capachos de u'roa ·sucia de salteadoTes, de 
criminosos importados dos antros do J oazeiro, elles não puderam mais 
contei' a indignação que, ha muito tempo, ·suffocavam a custo e por 
um concentrado amor á disciplina militar. 

E ra o auge, o extremo. 
Assim, reunidos e como que impulsionados por um mesmo senti, 

menta de colleguismo e, por que o não dized um sentimento de n·atural 
civismo, romperam em protestos e gritos. 

Quem quer ·que se achegasse, ne.sse momento, até ás proximidades 
do quaTtel, teria ouvido, sem difficuldades, o grande alarido que lá 
dentro se manifestava. 

Foi ahi que, muito agoniado e suado, chegou o Sr. Adacto de 
:Mello, commandante do batalhão que se Te-voltava. 

S. Ex., procurando tomar uma attitude de energia, ordenou aos 
soldados a que se perfilassem, não sendo obedecido nessa Ol'dem. 

Então, vendo S. S. que o momento não comportava gestos nobres, 
Tesolveu fallar de mansinho, com modos suaves, pedindo ao saTgento 
que fosse acalmar os solda.dos, ao que lhe Tespondeu aquelle: - Vá 
o senhor ! . iJ. '

4 
· ~~: i 

Decidi·damente o Sr. Adacto estava em máos lençóes. 
·Chegou o Sr. Setembrino de Carvalho que, provavelmente, fôra 

chama,do ás pressa·s. 
O General, muito pallido, enfrentou os soldad<>s, repetindo a 

mesma ordem do Sr. Adacto, sendo, porém, tão infeliz quanto aquelle. 
A força estava de facto, sublevada. 
•S. Ex., em um instante de sublime inspiração, lembrou-se de um 

dÍSCUl'SO. 

E fallou . " 'Talvez aquillo fosse de effeito", ha de ter pensado 
S. Ex. 

Mas, qual! 
Quando, no meio de sua eloquencia, o S1·. Setembrino disse "que 

era um official que velava pelos seus soldados", teve ·a má sorte de 
uma ·decepção. 

Um dos soldados, como se costuma fazer nas assembléas, apar-
teou-o : 

- O &,~nhor vela mais pelos jagunços ! 
A cu•sto. engulindo aqui, mastigando awlá, S. Ex. conseguÍJU. 

terminar, o que fez, •dando um viva á &publica e outTo ao Marechal 
Hermes, sendo correspondido. 

O Sr. Adacto, querendo, talvez, causar emoção no espírito dos 
solda,dos, levantou ~m v_iva ao General Setembrino, obtendo, apena·s, 
como resposta um s1lenc10 tumular. · 

S. S. estava infeliz. 



O Oor011.el F ranco RiabeUo ovacionado - Uma voz se lev.antou, 
no meio do silencio, e acclamou o nome do Coronel Franco Rabello, 
P residente legal do Ceará. 

Dir-se-hia que to.da a indignação ·das forças de.sabafava-se no 
corresponder frenretica e calorosamente á aoc[amação levantada" a 
qU'a1 levou muito tempo .a ecoar pelo quartel. 

O medo doiY officiaes - Os officiaes subiam e ·desciam apressa-
damente as escwda,s, munnur:ando segredos mutuos, deixando transpa-
xecer nas suas feições a conhecida côr do medo. O Sr. Setembrino per-

. maneceu no qua·rtel durante toda a noite. 
Outr.as notas - Houve um momento em que o Sr. Adacto amea-

çou os soldados revolucionarios com as carabinas d·a 3a companhia. 
O 48° batalhão tem permanecido, até agora, completamente de-sarmado. 
Hontem, a 2" companhia isolada transferiu-se para o predio do Bem-
fica, onde se acharam alojados os "noviços policiaes", ou "mansos 
cordeiros". Consta com inSÍ'stencia que o 49° batalhão vae rer mandado 
seguir com destino a Pernambuco. 

A imprens·a e a policia- O nosso director é chanwclo - A P1ala-
1;ra, intim1ada a rmld.ar ele Zing11agem - Prefe?'ÚJW•~ fe·chal-u. -
O nosso director foi intimado a comparecer á . presença do Sr. Dr. 
Chefe de P.olicia, no seu gabinete, onde esteve ás 14 horas. 

Devido á intimação que lhe foi feita, l'esolveu fechar este jomal, 
por falta de garanti•a·s 

Tambem .o nosso collega H . Firmeza, director da Folha elo Povo, 
teve igual sorte, :susl)endendo a publicação do seu jorna1. 

Fica sabendo, pois, o publico que a Palavr·a não circulará em-
qu·ant-o não se julgar com as garantias necessarias. 

(Da A PdJlavr.a.) 
O SR EDUARDO SABOYA - E' um facto commum, es·se de confli-

ctos entre praças do E'xercito e da Policia. 
O SR. :NloREIRA DA Ro.cHA - O meu illustrado collega sabe que 

o facto de soldados de policia, de faca e cacete, per:seguirem a soldados 
do Exercito, desacatar ou desrespei tar officiaes do Exercito, da con-
fiança e da intimidade do General intenentor, e depoi.s seguirem, aos 
vivas ao P adre Cícero, da praça do Ferreíra, para o seu quartel, de 
faca em punho, e impunemente, nã0 é commum e nem explicavel. 
Uma só prisão não se •deu, nem mesmo .desses que foram ao mercado 
attentar contra a propriedade , rasgando publicamente os cigarr<Ds que 
traziam no rotulo o retrato do Coronel Franco Rabello, nem mesmo 
esses consta que tivessem sido presos. 

O SR. THO.MAZ CAVALCANTI - Tenho duvidas si a noticia é vel'-
dadeira, mas, qu·ando fosse verdadeira, fica muito .aquem do que se 
fez no tempo do Sr. Franco Rabello . 

O SR. MoREIRA DA RocHA - A policia do Coronel Franco Rabello 
foi a mais disciplinada possível. · 



6 sl~. THOMAZ CAVALCANTI - E r a a p rimeira de:sor.del.r a que 
lá existia. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - V. Ex. jámais pocleDá provar o que 
avança, e V. Ex., com o seu aparte, parece que tem a coragei?- de vü 
justificar actos houorosos da natureza dos que estou mencwnando. 

E me dá o direito ... 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Não estou justificando, estou du-

vidan·do. 
O SR. 11o.REIM DA RocHA - V. Ex. tem o direito de duvidar de 

tudo o que é cuutrario &o seu intm·esse poli two, m as eu não L~Hltv 
outro meio de leV'ar a convicção ao espil'Íto de V . E x., para p rovar a 
veracidade da no ticia , sinão fazendo a leitura do proprio jornal, que, 
pela sua neutralidade, não póde ser suspeito a nenhu·m de nós. 

O SR. 'l':HOMAZ ÜA v ALCANTI - ÜlSUS})eito , não; sabemos quem é 
o seu redactor; é o Sr. Dr. Soriano de Albuquerque, tido e havido 
sempre como rabellista. 

O SR. MoREIRA DA RocHA- Nunca deu mostras ·disso, e a actual 
attitude do seu jornal prova jtlstamente o contrario do que V. Ex. 
está dizendo, e aliás, muit o nos honraria ter no nosso gremio um 
homem do v-alor intellectual e moral do Dr. Soriano de Albuquerqll'e . . 

. >O .SR. THon-uz ÜAv ALCANTI - Não estou contestando o seu valor 
intellectual e moral; apenas digo que sempre foi tido e havido como 
rabellista. 

O ,SR. MoREIRA DA RocHA - Continuando na ordem de considera-
ções que estava fazendo, citarei a noticia (já os meus coUegas estarão t-e 
preparando para dizer que não acreditam nella) pwblicada hontem pelo 
J o1·n1GJl do Bmzil, declinando nomes de pessoas e indicando lagares em 
que os factos se passaram. 

O SR. FREDERIOO BoRGES - A noticia não merece credito. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Bem eu dizia, está V . Ex. enganado; 

trata-se de um facto. 
O SR. THOMAZ ·CAVALCANTI - Trata-se da historia da Caro-

chinha. 
O SR. MoREIRA DA RocrrA - Oompl·ehendo bem que para os no~ 

bres Deputados tudo i sso não passa de histOTias da Carochinha ... 
Mas eu conheço o delegado de policia, conheço Deuscledit Oon-

dim; não conheço, porém, as victimas, de quem nessa noticia são ind i-
cadas com precisão os nomes. 

A noticia é positiva, declara até que o vigario interveiu a favo r 
dessos pobres homens. 

O SK TI-Iüilf.AZ ÜAVALCANTI -Diz a noti-cia. 
O SR. FREDERico BoRGEs - V . Ex. ·deve estar convenci,do de que 

si estes factos fossem ve1·idico.s, teriam alli a mais severa repressão. ' 
O .SR. MoREIRA DA RocHA - Entretanto, nenhuma repressão se 

fez sentir até hoje contra nenhum amigo do interventor, por maiores 
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que sejam seus crimes; ainda não . foi preso um só daquelles ·soldados 
do famoso 2° corpo, envolvidos não só neste como em outros muitos 
factos d a mesma gravida,de. 

Respondendo, ainda, direi que nenhum dos jagunços, dos 400 im-
portados dos E stados vizinhos, soff re-u até hoje a menor a'dvertencia 
pe1os desvarios que commettem diariamente. E isto aconte·ce, poxque 
lodos lá temem os j agunços d;o Padre Cicero; tenJce-n'o.s o Sr. SetBm-
brino. tf'.mem-n'os 0 •3 proprios conp11RndDnl es; evit.R -OS t o·clo o ,,,,n,d·o. 

O General intervento r. depois ele ter demittido todos os Inten -
d~ntes elo Estado; depois ·d!? ter demittido todas as autoricla·des poli-
Claes ... 

UM Su. DEPUTADO - V. Ex. deve dizer: depois de ter feito a 
reposição .. . 

O SR. MoR.EIRA DA RocHA - .. . não obstante dizer-se que não 
era llm político foi o homem mais accentuaclamente político que se. 
poderia encontrar para m R.ndar para. aqnelle E stado. (H.a divenlos 
apartes:) 
- O SR. PRESIDENTE - Attencão ! P eco aos nobres Depntados que 

não interrompam o orador, mes~o porq1;e a hora do expediente está 
quasi esgota:da. · 

O SR. MoREIRA DA RocHA - V. Ex. é testemunha de que a inda 
não conclui as minhas considerações, por causa dos apartes com que 
sou constantemente interromniclo. 

Como en .ia dizendo. o General SetembTino, cleDois de fazer uma 
derrubada completa; ·depois de demittiT todos os Intendentes. todas 
as aui·oricla eles esta.duaes . .. 

(Um 8r. Deptd.ailn dá um aparte. ) 
10 SR .. l\fcmEIRA DA RocHA - Não rontest.o a procedencia do con-

ceito. d.a opinião do nolmo Deputa:do: não contesto norqne essas an'to-
r id:vJes nãn ce1·viam á politica ele S. Ex. 

O 1SR. P~Ei"IDENTE - Devo ·declann que 11. hora elo expedienk está 
quasi es~?;otada . · 

O SR. 1.1:oREIRA DA RomrA - . . . está removendo os proprios juizes 
vita l i cios, in i zes Teconduzidos. con1 o acaba de acontecer com o D r . R aul 
de SouzR Carvalho, mancla·do violentamente de Pa.catuba para Mila-
gres , confonne ~e verifica do telrR.Tamma que agoTa mesmo Tecebi . 

"Pacatuba, 31 - Acabo rle ser violenta e a.rbit rariamente 
removido de Pacn.t1J ba para Mil agres. Sou juiz reco~clu zido . vita-
Jicio. imll:novivel , ip.T,'aes condicõe•, os jl1izes Toues Camara e 
Gabriel Cavalcanti , aos quRes o Í11 tel'ventor reintegrou nos car2;0s. 

· ·Oi7.enelo f azer reparação. S :mdacões. - R.runl S.ouza Car1halho." 
Não é só. Sr. Presidente, a Justica estadll'al. que tem sirl.o victima 

fi R 1J"C110tfmcia ·do Í11 t f;\ rven1·o1·: as senten r>Js elo Supremo T rihnn al oíio 
cleon:·e7.a da<; com ri.so ironico rle quem t.ndo n6de. como n conteceu com 
o habeas -co1·pns concedido á CamaTa Municipal de Uruburetama, vio-



-56-

lenta e brütalmente desrespeitado, como se verifica do seguintB tele-
gramma, que o Presidente da referida Camara dirigiu ao J uiz Federal 
da Secção do Ceará : 

"Dr. Juiz ,Seccional de UrU'buretama, de 15 - Communi-
,cando juiz de direito vosso telegramma, nenhuma resposta deu. 
Oamara reunida hoje compareceu, inva'dindo edifício Municipa-
lida·de, delegados policia ,com força embalada e tomou violenta-
mente archivo e chave secretaria ,Camara, assnmindo res-
ponsabilida:de acto. LavraJmos protesto cartol'io. Saudações. -
Padre Gastão Sampaio, Presi·dente." 

Vou terminal', Sr. Presidente, dizendo a V. Ex. que, aos ceaTen-
ses, actualmente, sem Justiça, sem imprensa, sem liberdade de pala-
vra, sem telegrapho e até sem correio ... 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Sem imprensa ? Os jornaes oppo-
sicionistas atacam todos os dias, com a maior vehemencia, as autori-
·clacles constittridas do Esta:do. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - . .. só restava abandonar o torrão 
natal , para fugir á sanha fero'Cissima da jagunçada louca, si aquelles 
bravos fossem capazes de praticar actos de fraqueza e de eovardia. 

E' esta, SDs. Deputados, a situação actual do Ceará, ,que o capri-
cho do Marechal Hermes creou com uma acção interventora, que hon-
tem o Senado, na sua guasi unanimidade, achou bôa, opportun;a e con-
veruierdte I 

Só resta, pois, dizer: Queira Deus, Srs. Senadores da RepU'blica, 
que desse acto não venhaes todos vós a ter amargos ar•rependimentos ! 
( Jei ui to bem>. muito b&rn.) 

Pa:i~:~o d~e CC~~ ReqtLe1· que sej.a •M'chiv.adJa a lVI en5'agem 1J1'1Jsidencria:l 1''8~ativa á inteir-
. ·stituição venção do Oawá e manrl;a co?Wide?'a?' leg.meH e oppo1·t1L1WS os actos 

emanados da mel3m/JJ intervenção>. com dec'baração de voto do~ 
Srs. Pi?·es de Carvalho e lVIello Fmnco , voto vencido dO' 81·. Ar-
nolpho Azevedo .e voto em sepMa.!do do 81'. Peà1'o lVIoacyr. 
A' J\i[esa da Camara dos Deputados foi remettida uma J\1ensagem 

do Sr. Presidente da Republica. em que communica o acto de inteT-
venção realizada no Estado do Ceará, por decreto de 14 de março do 
corrente anuo. ~fim de trazer ao E stado •as normaes condições ele or-
dem p11hlir.R. profundnn1ente pert11 rbnda . 

A Mensagem está acompanhada do decreto de intervenção em 
sua integra e das instrucções dadas pelo Ministro do Interior, em 
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nome do Sr. Presidente da Republica, para desempenhar-se da dele-
gação de interventor federal, de que foi investido pelo Chefe da 
Nação. 

Todos esses papeis foram remettidos pelo Ministro do Interior ao 
1 o Secretario da Camara dos Deputados, em officio de 28 do mez 
expirante. Remettidos, por sua vez, pelo ·Sr. Secretario d-a Camara, 
me foram elles entregues, por ter .sido escolhido, pelo honrado Sr. Pre-
sidente da Commissão, relator para interpor parecer sobre o acto de 
intervenção elo Sr. P1:esidente .da Republica. 

Podia desde já chamar a attenção ela illU'stre Oommissão para o 
facto de ser esse o primeiro exemplo de uma communicação, po!' 
Mensagem, ao Congresso Nacional, pelo Chefe da Nação, ele um 
acto -cuja competenoia constitucional é indiscutível, podendo parecer 
á primeira vista que tal CC>111municação tem o pensamento de collocar 
o Congresso na posição de julgador, quando nenhuma disposição ex-
pressa da Constituição existe, dando-lhe essa feição. 

Mas . deixemos semelhante inquii•ição para deante, ·depois de 
estudarmos, em synthese, os docU'mentos que acompanham -a Men-
sagem, afirn de vermos a,s doutrinas constitucionaes sustentadas pelo 
Chefe do Poder Executivo e que serviram de base ao seu acto de 
intervenção. · ; 

10 primeiro considerando do decreto de intervenção formuia uma 
questão de facto, ele existencia ·de dous governos no Estado, exercendo 
um sua autoridade em todo territorio do Estado e o outro restricto 
á sua Capital. 

O pl'imeiro -consiaerando demonstTa evidentemente qU'e, Teduzida 
a autoridade do seu Governador ao limite territm·ial tão Testricto, 
não póde, por certo, assegurar aos seus habitantes os seus direitos e 
interesoos nem tão pouco garantir a estabilidade- e efficacia da fórma 
republicana, que o Estado jámais póde perder. 

Não devemos passar adeante sem o devido commental'io deste 
considerando. 

E stá claro que. reduzido o Governador do CeaTá á situação, em 
qwe estava, ele governador ele uma cidwde. tenha de facto desappare-
r>i rln um ·rlo ~ orgãos de relação entre o Governo EstadU'al e Governo 
Federal, sendo este facto bastante para affectar a fórma 1'epublicana 
dA governo que .desappareceu do E stado. Ainda que ·sub.sistlt ina·ltera-
,,,.,1 "' com mais completo aspecto de legitimida de, o Poder Legislativo 
elo E stfl.do. que até agora continúa. na mesma si tuação de constitu-cio-
nillirt R de. não nodendo Per attingido pelo acto de intervenção, não é 
motiv.n ba.stl1nte nara por si só .Q;amntir a estabilidade d·a fórma 
repnblicana do Governo. porque, Bi o Poder Legislativo é inclis·pen-
savel pRra manter essa fórma . o Po.der Executivo tambem o é. 

Assim, pois, a situação real do Governador do Ceará justifica 
perfeitamente o acto do Governo Federal. 
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O segundo considerando do decreto é uma consequenCla lmme-
diata do considerando que acabamos ele analysar. Desde que o Gover-
nador do Ceará chegou á situação a que chegou de superintender 
sómente a Capital de seu Estado, ·é pbrque não teve elemento.s mate-
riaes sufficientes, para venceT a revolução e prestigiar a sua autori-
dade. Ella acaba1:ia depondo-o e tomando conta do Govemo local 
para administrai-o. Mas é preciso obsenrar que o GoveTno Federal . 
jámais podia reconhecer a revolução victoriosa como orgão de Go-
veTno. procU'rando reconhecei-a. E em vista dessa impossibilidade, o 
ca~inho a seguiT era intervir por meio de um ·delegado seu, entidade 
constitucional que agiTia em seu nome e dentro de suas instn1cções. 
Vê-se, pois , que a intervenção nessas condições era o unico meio que 
tinha o Governo em mão para garantir os interesses do E stado , não 
devendo pôr-se em rela(}ão com os agentes da revolução victoriosa. 
Os outros considerandos são consequencia immediata e directa destes 
dous que acabamo~ de analy.sar. 

·P recedendo elles o decreto de inteTVencão de 14 de marco elo 
corrente anno, tiveram por fim justificai-o , para garantir a fórma ' 
republicana do Estado P- justificar a nomeação feita pelo Presidente 
·da Republica ·de um 1nte'.l'Ventor para 'represental-o e .ag~r como 
autoi:idade federal, pondo em execução a intervenção. 

A Constituicão da Reuublica nrescreve a in tervencão federal 110s 
Estados, como a· maior g-arantia da Federacão e a ill'aior se.g-ur•anca 
da União Federal, para .que não seja •ella ;nnullada e transformada 
Pm um<t Confe•d<-raç1í.o .rle E starlos. Qu•em rJer,r"'tP 'I j,,tarv-enri'io fprJer~ l 
fl o Governo, devendo esta palavra ser tomada ·Como synonimo. como 
Presidente da Repub1ica. lJOrque, u sada como foi no texto constitu-
cional, não se refere -a to·dO· o apparelho governamental e . sim exclu-
sivamente ao seu chefe, ao representante do Poder Executivo. 

O Governo -decreta a intervenção, ou como um acto e·Spontaneo, 
ou para conesponder ás solici ta(}Ões dos go'vemos ou das assembléas 
locaes. E' evi·dmli-e, 1Jois. que 'l ·Const~tuicão pre~·crev<mdo 11 f~cp]rl~rl o 

da intervenção federal pelo Governo. pre.screve uma funcção, tornada 
expressa a autoridade ·que a decreta. 

Não precisava. pois, que a Constituição viesse dizer quem deveria 
sei• o executor dfl intervencão, porque estava como está no cTÍt.erio do 
Governo esr,olhel-o. E Assi~ ~onio to~lo e qualquer poder politico tem 
a mais completa liberda·de de ac(}ãO para escolher os meios afim ele 
pôr em execução as func(}ões de que está investido, a Constituieão 
não podia e nem .devia especificar o interventor, ficando a sua escolha 
ao crirerio elo Presidente da Renublica. Trata-se de funcções ,_ politicas, 
em QU'e a confiança é a base de toda a a:cção. · 

Podemos, pois, dizer em resumo que a Constit.ui(}ão da Renublica 
creou o principio da intervenqão federal nos Estados, especificou a 



autori.dade :que · tem de decretai-a, deixando ao seu cri te rio a escolha 
do interventor que tem de a pôr .em execução. 

. Não podia estar no pensamento ·do legislador constituinte crear 
uma funcção sem o seu competente orgão, porque isto seria um 
absurdo scientifico, por ir contra as leis da biologia. Ella creou a 
funcção e juntamente o seu orgão. Creou a interYenção, creou a auto-
ridade ql1e a decreta e creou o interventor que ·se1·:1 por e~ta esco-
lhido, com as respectivas instrucções para agir no Estado em que a 
i~tervenção se fez sentir afim .de reatar as suas relações constitu-, 
cwnae.s. · 

O interventor é, pois, uma entid.ade constitucional . Muitos teem 
sido os casos de intervenção federal que os annaes republicanos regis-
tram, desde os primeiros dia.s da Republica até agora . Si muitos delle13 
foTam determinados exclusivamente pela situação revolucionaria dos 
Esta·dos, cujas autoridades para vencerem e dominarem a acção revo-
lucionaria, solicitaram do Presidente da Republica, a intervenção; 
si a maioria dos easos está nas outras h:ypotheses de interYenção 
creadas pela Constituição, não ha duvida de que alguns casos teem 
existido de inteTVenção determinada para Testaurar a fórma republi-
cana .do Governo federativo, ·completamente annulla.da nos Estados. 

Haja vista o ultimo caso de intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro motivado pela Quebra da fórma Tepublicana do Governo, 
em vista da dualidade de 1Assembléa e Governo. Mas es ~e caso não 
nos traz o valor que precisamos, porque elle foi Tesolvido pelo voto 
do Senado, · por falta de tempo para a Camara pronunciar-se. Foi 
um caso, pois, da alçada do Legislativo FederaL 

Mas, por mais de uma vez tem o Governo interYindo, baseadü no 
n. 2 do art . 6° da Constituição, sem que, entretanto, tenha finnado 
a dout:rina, como agora nõ casü do Ceará, em que se salientou no 
acto üfficial a existencia do interventor, que vae agir como delegado 
dü Presidente da Repul:ilica, dentro de instrucções que lhe fo·mm 
dadas pelo Sr. M·inistro do Interior, em nome do Ohefe da Nação. 

O acto do Governo teve a vantagem de esclarecer duvidas que 
existiam até agora, não só em rel ação á existencia constitucional do 
interventor, que tem de agir, como de sua natuTeza e da extensão 
que póde teT a intervenção. 

Eis ahi assumptos que até agora estavam presos na maior duvida. 
A intervenção se fazia, mas sem a existencia do delegado inter-

ventor, que é o proprio Presidente ·da Republica, ficando assim a fun-
cção sem um executor especiaL · 

E' claro que taes precedentes jámais poderiam firmar doutrina. 
Podemos, pois, resumir nas seguintes palavras as nossas conclu-

sões: o paTecer do ,Senado. do eminente Senador Antünio Azeredo, 
explanou a intervenção quando autorizada pelo Poder Legislativo no 
caso ·elo Rio de Janeiro. · O decreto do Marechal Hermes da Fonseca 
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explanou a doutl'ina da intervenção federal autoxizada pelo Executivo 
Federal. São ·dons documentos que se completam e que alcançaram 
dar a verdadeira interpretação ao n. 2 do art. 6° da Constituição. 

Na nossa historia constitucional estes dons docmnentos vão ter a 
mesma importancia que teve a sentença de TANNEY, na historia con~ 
stitucional ameúcana, in terpretando tambem a intervenção federal 
nos E sfados, e de que mais adeante fallaremos. 

Si não fo sse a escassez do tempo que foi dado pela Oomnii3são 
de interpôr o parecer sobre esta questão, em menos de 24 horas, iria 
buscar nos casos e precedentes ame1•icano·s provas ·de gmnde illustra-
ção sobre a verdade elas doutrinas que estamos sustentando. Não 
podemos, ÍJorém, deixar de fallar no ca·so da LouiSIANNIA em 1872, 
em que interveiu o Presidente ela Republica para dirimir um conflicto 
:de dualidade de Governo, por meio de ·um interventox que foi justa-
mente o commandante da tropa que interveiu no E stado para trazel-o 
ás condições normaes da ordem publica. O historico deste caso é illus-
trativo para justificm· o acerto da intervenção no Oear·á, reservando-se 
o Relator deste parecer para fazer esse historico no plenario da 
Camara, quando entrar em discussão este parecer. 

Dissemos, em linhas anteriores, que o Congresso N aeional não é 
um po·der julgador da acção do Presidente da Republica, quando , por 
iniciativa propria, intervém nos negocias peculiares de um E stado. 

Basta lêr o art. 6° da Constituição Federal, que prescreve a 
intervenção como ·a mais solida base da Federação, formulando as 
hypotheses e os casos ·COm que ella se deve operar. 

Ma8 , a phrase constitrucional usada no art. 6° é que o Governo 
Feder al não poderá intervir nos negocias peculiaTes dos E stados, sinão 
nas quatro hypotheses abertas no citado artigo. 

N inguem dirá por certo que as palavras - Governo Federal -
refiram-se ao Congresso Nacional, quando pela propria natureza da 
intervenção aquella expressão deve mais referir-se . ao · Chefe do Poder 
Executf'lro do que ao Congresso. 

De facto, repellir inva·são estrangeira ou de um E stado em outro; 
restabelecer a ordem e a tranquillidade dos E stados; assegurar a exe-
cução das leis e sentenças federaes, - são incontestavelmente funcções 
executivas. 

Elias emanam da feição constitucional do Chefe da Nação, de ser 
o -commandante supremo ·das forças de terra e mar; ·de administrar 
o E xercito e a Armada e distr•ibuir as respectivas forças ; de declar ar 
a guerra, nos casos. de invasão ou ag;gressão estrangei"ra. 

Ora, o Chefe ·do Poder E xecutivo, que está expressamente inves-
tid~ ·~e.ss~~:s eomp.etenci.as constitucionaes, não podià deixar de gozar 
·da mw1atnra de mtervu nos E stados, dadas as hypotheses que acima 
enumermnos. 

Mas, por isto mesmo que s·ó nos referimos aos n s. 1, 3 e 4 do 
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art. 6°, não é nosso penflamento negar ao Presidente da R epu·blica a 
competencia de intervir na hy~pothese do n. 2 do mesmo artig<>, isto 
é, - intervir para manter a fóTma republicana fede'l'ativa. 

E foi para manter a fórma republicana federativa, ·que o Estado 
do Ceará pe1'deu, em consequencia não só de existencia de dou·s gover-
nos, como da Test"ricção do principio de au toridade de um delles aos 
limites da Capital do Esta.do , transformando-se assim de Governador 
de um E stado em governador de uma cidade, que o Presidente da 
Repubhca interveiu, de accôrdo com o n. 2. 

E ssa intervenção é inconstitucional ? 
O Presidente da Repub1ica não póde intervir em um Estado fe-

der-ado, pa:ra garantir sua fórma republiéana de Governo? 
Não é nos nossos precedentes que vamos encontrar a resposta a 

e>tas perp;untas, porque a: intervenção no Ceará, opera·da pelo Mare-
chal Hermes da Fonseca, é a primeira que os annaes do GoveTno e 
do pa·Plamento irão registrar, como iniciativa do Poder Executivo. 

·Si nos nossos precedentes não temos prova, temol-a, entretanto, 
no commentario da disposição constitucional. 

Si a fórma republicana de um Governo de Estado clesapparece, 
com a ·dualidade de governo·s, de assembléas, desapparece, tambem, 
com o movimento subversivo da ordem publica, que importa no ·des-
•appaTecimento de todo·s oól orgãos de relação, de todos os bços de 
communicação entre o E stado e a União.·· 

E um E stado só p&de viver na Federação, quando nos orgãos 
existem em sua completa normalidade, poTque sómente atravez delles 
é qu'e a vida estadual póde coincidir e manter-se com a vida federal. 

A primeira consequencia inevitavel ·de um movimento subversivo 
da o•rrdem publica em um Estado é matar a sua autorida.de e despres-
tigiar as suas leis, quando os seüs elementos militares são insufficientes 
para mata:r e vencer a revolução. 

A consequencia disto é que desapparece a suprema autoridade do 
Estado e com ella a fórma Tepublicana federativa, por que desappa-
rece um OTp;ão do E stado com o Governo Fe·deral. 

Dir-.se-hi a para contraTiar a ·doutrina que sustentamos, que o 
Governo Federa l ahi deve in tervir para Tepôr a auto;~ade cabida. 
e. então, a intervenção recolloca-se .do n. 2 paTa o n. 3 do a1·t. 6·0 , isto 
é - de manter a fórma Te-publicana federativa para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade nos E stados. 

Logo, o Marechal H ermes da Fonseca devia intervir no Estado 
elo Ceil:rá para prestigiar e repôr o seu Governador. 

Mas. negamos peremptoriamen te que o Governo F ederal possa e 
eleva intervir em um E stado -para restabelecer a ordem e a sua tran-
quilliclade, sem a indispensavef requisição ele seu Governador. 

Para que e por que na redacção do n. 3 do art. 6° está exj)'ressa 
essa requisição do Govei'llO E stadual ao Governo Federal ? 
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Primeiro, para ·demonstrar ao Governo F edeTal que o Governo 
Estadual está impotente para vencer o movimento revolucionario, e. 
então, appella pa1:ft os recursos militares -do Governo F ederal. 

Só assim é que o Governo ·Federal vem a saber que a autoridade 
local não pÓ'de vencer a revolução. 

E por isto mesmo que o GoveTno F ederal não póde intervir nos 
negocios peculiares dos E stado , só póde intervir quan·do os sem ~o
vernos requisitam a intervenção. 

Segundo, porque só assim o Governo F ederal respeita o P'rincipio 
de autonomia estadual. 

~Ias, para manter a fórrna republicana federativa a intervenção 
independe de requisição. 

Não é só qum1do a fórma republicana federativa ·desappaTece em 
r.nnse·quencia de um movimento revolucionario, que o Presidente da 
Renubhca. exercE> fi iniciativfl. {la intervenção; elle exerce-a tambem 
eli1 casos de dualidade de governos. 

E' essa a doutrina que nos ensinam os commentaclores a.men-
Cflnos. f]Ue, eomo Cbrk Horc. diz. em sua monumental obra de din•ito 
constitucional americano, o seguinte: 

"Si. por exemplo. existem dous g-overnos .rivaes em um E stado e 
qu::llnne,· delles appella para o auxilio do Presidente, haseado na-
'1Ue1l ::t clausula constitucional, seu dever é determinar qual delles é o 
]e~Ítimo e qual deva ser mantido-: e es~a decisão ser·á COnclusiVA, nã.O 
só em rel11ção lÍs pa-rtes. corno ao Ju dici11.rio e mesmo feita sem nzão, 
ou como o resultado de lutas políticas. 

Um Governo de E stado i!evi-rlamente constituído póde por esse 
processo ser destruido e mbgti.tui i!.o pOT um outro que não tenha o 
mesmo caracter e prooodente de diffP.rentes leis. 

Um semelhante resultado po.rlia d!l:r-se si o Congresso oe julgasse 
nnto nar fl. determinar , nor nenhuma cRusa snfficiente. que um Governo 
do E st11rlo não é :·epnbli.cano, no verdadeiro mntido u'm tanto elastico 

·da pnlavra. 
Que estas queotões são essencinlmente polít icas e não cnbem na 

esphera do cl ep ar t ~me111"o J u clici 9rio, declu7:-se ·no caso J,n1'11er v. BoT-
den. que nasceu rl a~ seguintes circwnstrn1cins. il1ustnm clo alguns pon-
tos clnvidosoR do .direito 'f1l' l'lir.o'' 

E sta competencia do Presidente da Republica nasceu do caso que 
no~ nnn11e~ :n:neric:rnos te!ll o nnme de T,uther ,. _ 'RnrrlP, . v f0i ill"-
tamente este ca·so que veiu affirmar uma doutrina definitiva em 
1 . .la~ão á inte1"'renç;ão fede'l'al paTa ,g;arnntir a fórma reuubli ronq f, nerP.· 
tiva. O caso nasceu de umil 8ituação nolitica do E taclo cl e Rbocle 
I sland. qu:e. como os "Utros E stados, não f0z mna Oonstituicão . ccm-
tinuando sob a fónna de Governo estabelerirlo nel n cartn ele Cnrlos II. 

Limitou-se a f az-er uma ou outr a al teração que julgou necessaria 
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para adaptar-se á condição de E'stado independente, sem aliás pr?-
videnciar sobre o proceso;o da mudança do Governo ou· sua ·substltm'-
ção. A carta só dava o direito de suffragio aos proprietarios, occasio-
;umd.o i s ~ o descontentamentos taes que deram lagar a me•etings, a 
ereação ·de associações, dando em resultado a eleição ele uma Conven-
ção para elaborar o projecto ele uma Constituição que devia ser sub-
met tida ao povo. 

Essa Convenção Iez a Constituição, ordenou que um voto fo.:~se 
fei to sobre ella e declarou que ella fôra rectificada pela maioria do 
povo do Estado. 

Foràm feitas eleições para governador sob a vigencia da Consti-
tuição, para membros da legi.slatm;a e outros funccionarios, que se 
reuniram em maio de 1842, para oTganizar o novo Governo .. Estes 
factos não for am reco·nheci·dos pelo Governo, que existia sob a carta 
da metTopole, o qu:al, ao contTa:rio, deer'Btou .severas leis para manter 
sua au toridade, ·chegando finalmente a decretar a lei marcial. 

Por essa occasião, uma nova Constituição, feita por uma Con-
venção eleita por influencia elo governo da carta, entrou em trabalho, 
que se prolongou por algum tempo. 

O meio para 1·esolver a legitimidade de um ou outro govemo 
consistiu - na m·ganização de força armada para manter o governo 
da carta e collocal-o no lagar do outro. O queixoso, que tomara armas 
para esse fim, foi preso por ordem elo commandante nomeado pelo 
Governo da carta, e decretou-se a lei marcial. Promoveu uma acção 
de damno e o caso foi julgado pelo Tribunal do Distl'Ícto elos Estados 
Unidos e a sentença affecta ao Supremo TTibunal dos E stados Unidos, 
,que a homologou. · 

A autoridade do Governo da carta não podia na opinião deste 
tribunal ser discutida como uma questão judicial, porque o Presidente 
o tinha reconh.:;ciclo legitimo, chamando a milícia para garantil-o, 
podendo a prisão ter sido fei ta so·b a vigencia d-a lei marcial, ·si as 
ci'rcumstancias o exigissem e n:enhuma força fo sse usada sinão a ne-
cessaria. 

" A Constituição elos E stados Unidos, disse o Chief J ustice Taney, 
tanto quanto providencia sobre uma emergencia dessa natu:reza e 
autoriza o Govemo geral a intervir nos negocias intel·nos do E stado, 
coruideTa o assumpto de natureza política e colloca .o poder nas mãos 
claquelle departamento. A quarta secção do aTtigo quarto da Consti-
tuição dos E stados Unidos diz que os E stados Unidos garantirão aos 
Estados d~ União uma fórma ele Governo republicano e os protegerão 

. contra a mvasão e por solicitação da legislatura ou do Executivo, 
quando aquella nãu estiver reunida, contr a perturbação interna. Por 
este aTtigo da Constituição cabe ao Congresso decidir qual o Governo 
estabelecido em um E stado, porque, como os E stados Unidos garan-
tem aos E stados um Gov~rno Tepublicano, o Congresso pód" neces-



sariamente decidir qual o Governo que est·á estabelecido no Estado 
antes de determinar si · é republicano ou não. 

E quando o1s Senadm·es e Deputa&os slãó adrrllittido·s nO>'> con!Selhos 
da União a ,mutm,id.adle d!o Governo sob o qual e.lles se elegeram, c,orrvo 
~S<e.u carracter reptt.bliwno é ·reconheoida pe1la p1·'0pria aut·on.dàde consti-
tuciona'l, sua decisão é obrigat01ia a;os outros depam/;.m,rnJenboS' do G-o~ 
'tlerno, nãJo podJerwlo ser disctdida por um tribunal ju,JJioi.a11io. 

E' verdade que a disputa neste caso não duTa bastante para trazer 
o assumpto a esta solução; e como os Senadores e Deputados não 
foram eleitos sob a autoridade do Governo, cujo chefe era Mr. Dor., 
o Congresso não foi chamado para decidir a -controversia. 1\odavia o 
direito de decisão lhe pertence e não aos tribunaes. 

Diz mais a sentença, depois de commentar a lei de 28 de fevereiro 
de 1875, que prescreve a solicitação da legi·slatrrra e Executivo do 
Estado ao Presidente .da Republica para intervir a favor da manu-
tenção da ordem, o seguinte: 

"Dedeve agir em seguimento ao pedido ·da legisla tu r a ou do Executi-
vo e por conseguinte deve saber 0·3 elementos constitutivos da legislatura 
e quem é· o governador, antes de agir. O facto de ambos os partidos 
allegarem o .direito de gove.rnar não póde alteraT o caso, porque ambos 
não podem ter o mesmo direito. Si existir um conflicto armado, como 
o de que nos occupamos, trata-se então de uma perturbação interna 
e um dos partidos deve estaT revoltado contra o Governo legal. O Pre-
si·dente deve necessariamente decidir qual é o Governo, e qual é o 
partido ·que illegalmente está sublevado, antes de pôr em execução o 
dever que lhe é imposto pelo acto do Congresso." 

Destas 't ranscripções concluimos que não só o Legisl-ativo como o 
Executivo -são competentes, pelos seus representantes, para intervir 
na vida _peculiar dos E stados, afim ele garantir a fórma republicana 
de Governo. 

Todas estas razões e principias justificam e demonstram a consti-
tucionalidade da acção presidencial, em inteTVir no Estado elo Ceará. 

Mas não demonstram absolutamente que o Congresso N acionai, 
e pois a Camara dos Deputados, assuma, perante essa acção, o papel 
de julga-dores, para approvar ou não a intervenção, como succede 
eom a decretação do sitio, em que o Presidente da Republica é obri-
gado a leval-a ·ao conhecimento do Congresso, motivando as medidas 
de excepção que tiveT decretado. A intervenção federal é uma attri-

.buição conferida a ambos os poderes politicos da Republica, podendo 
cà.da um delles, na hypothese do n. 2 do art. 6° , ter a inici~tiva. 

Isto quer dizer que o Congresso N acionai póde decretar a inter-
venção, e o Presidente da Repuhlica realizando-a, como o proprio 
Presidente da Republica o póde fazer por sua propria inici·ativa, para 
garantir a fórma republicana do Governo. Trata-'Se, pois, de uma 
attribuição dividida entre 0'8 dous poderes. Devemos observar que 
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neste parecer só nos referimos ao acto . d_a intervenção e não a me-
didas praticadas no Ceará no estado de s1t10, P?rque essas fo1:am parte 
do parecer em debate sobre _ a decretação do sltw pelo PresHlente da 
l:Wpublica. .. . ... ,;; ..... JU~ , ~ 

.Em vista destas razões que encerram em si a mais completa ver-
dade constitucional, a Co=issão de Constituição e Justiça submette 
á approvação da Camara o seguinte requerimento : 

Sejam archiva·dos a :Mensagem do Presidente da Republica diri- R-equerimento 
gida ao Congresso Nacional, por intermedio da Mesa da mesma 
Uamara em data de 28 de maio do conente anno, em que lhe com-
munica ter intervindo no Estado do Ceará -de a-ccôTdo com o n. 2 do 
2rt . 6° da Olnstituição, e os documentos ·que a acompanham- decreto 
de intervenção de 14 de março .deste anuo e as instrucções dad·as ao 
mterventor pelo Ministro do lnterior na mesma data - considerados 
legaes e opportunos os actos emanados da intervenção. 

Sala das Co=issões, 30 de maio de 1914. - 01U{nlWJ, Machado, 
Presidente. - Fel-isbel~o F'?i&.ir·e, Relator. - Hemique Valg(J$. -.. 
Jl1axim:iano ele Pig•ueir~e..do. - Nicamor Nra;soimento. - Gwmrn;;indo 
Ribas, plenamente de accôrdo com a conclusão que considera legal a 
intervenção do Ceará. 

Fines de Carvalho, com Testricções, porque entendo que ao Oon- Voto do Sr. Pi res 
gresso NacionJal, Teconhecendo a legalidade e legitimidade da inte1·- de Carvalho 
venção decretada em 14 de março ultimo, pelo P oder Executivo no 
caso relatado pela Mensagem do .Sr. Pre3idente da Kôpu11l-
ca, ·que, de mottl/[n·oprio, na ausencia do ·Congresso Nacional, a 
deCl'Btou, no excrcicio de prerogativa que lhe pertence em taes condi-
ções, para manter a fórrn.a repu·blicana federativa, visceralmente com-
promettida pelos acontecimentos occonidos no E stado do Ceará, cum-
pria approval->a, poT uma resolução legislativa, na fórma do art. 34, 
n. 33, da Constituição Federal. 

Na opinião competente de João Barbalho, "a intervenção nos 
Est·ados, pela índole e impmtancia do poder de intervenção, melin-
droso no seu uso e de summa gravidade, não ficou competindo exclu-
sivamente ao Poder Executivo, que em negocias destJa natu'reza é o 
;mais capaz de abusos." ( Commenta?•io.s ao a1·t. 6° ~ ConsfAituição 
Fedeml.) . , 

Este conceito foi confirmado por Quintino BocayuV'a em memo-
ravel sessão do Senado Federal: "quando a Constituição nomêa -

. Governo Federal - (no art. 6°) foi empregan.do no senti:do de "expres-
sã.o da unidade rw:noiO'I'!Jal 11epre.senbad.a pelos t1·es poderes". (A '1l/IUteJS 
do Senado, de 1891, vol. 3°.) 

O eruuito Dr. Coelho Campos, com profundo saber, definiu tal 
competenc~a com superiOT propriedade: 



Voto do Sr. Mello 
Franco 

' lYiateria de alta ponderação melindrosa, a intervenção im-
portando a -suspellilãO, a absorpção temporaria da personalidade 
política .dos Estados, affectando o .principio de Federação, o 
legislador não a conferiu a nenhum poder privativamente; pelo 
contrario, a pôz sob •a guarda da União, seus poderes constituídos, 
do Governo Federal, como ga1'antia suprema dos Estados nessa 
situação angustiosa, critica de sua autonomia." 
E, accrescenta ViveiTos .de Castro, nos seu'S succulentos Etstudos 

de ..Dir·eito Publico : 
"Prova disto é que a intervenção não se acha enumerada 

entre attribuições priVI!ltivas do Congresso N acionai, no art. 34; 
r,em no art. 48, entre as funcções privativas do Presidente da 
Repui:J.lica; nem ainda nos arts. 59 e 60, como funcção judiciaTia. 

Depara-se, . sim, no art. 69, entre as disposições prelirnina1•es 
da orgtanização federal, e bem de in.dustria, como advertencia de 
que se tTata de um principio organico, basico, deixando ao Go-

. verno Federal, como representante geral da União. 
Cada poder age Eegundo a natureza peculiar de sur.s funcções 

constitucionaes. 
O Congresso N acionai decreta; o Poder Executivo realiza a 

intervenção; e o Poder J u-cliciario conhece dos factos que incidem 
na sua funcção ordin aria. 

A suspensão de garantias, sejam as de cidadão, sejam as do 
Esta-do, quer dizer a suspensão d1a lei, que as assegura; e, como 
W1n{J) 001, só por 011.tm le:i póde sw· suspen.sa, é claro que, corno ,, 
tMta,do de sitio, a intervenção nos E stados só pelo· Congresso póde 
ser decretada. 

A iniciativa .deve ser do poder que no momento póde agir, 
na esphera de suas attr1buições. 

011a, achando-se o Congresso funccionando, si pela in,terven-
ção se tm,twr de sU8pe;wsão de u·ma lei, (LEI :MAGNA), como neste 
caso recusar-lhe a iniciativa? 

Au::ente o Congres o. si a intervenção se impuzer, como ne-
cessidade de ordem publica, por que não fazel-a o Poder Execu-
tivo, como no estado de sitio, ad 1·efe·rendu:m i1o GorngreSI';o ? 
00br. citada, pags. 461 e 462.) 
J.1 e /.lo Fmnoo, de accôrdo com a seguinte declaração de voto .sobre 

o parecer relativo á Mensagem presi.dencial expondo os actos prati-
ca-dos pelo Governo do Estado do Ceará. 

Coherente com ·idéas que enunciei em sessão de 23 de setembro de 
1910, quando ,>e discutiu na Camara o projecto de lei vindo do 
Sena·do, auto1•izando o Presidente da Republica a intervir no Es· 
t.ado do Rio de Janeiro "na fórma do art_ 6°, n. 2, da Constituição 
Federal", para impedir a dualidade de Assembléa.s Legislativas, "per-
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turbadol'a da fórma republi0ana no mesmo Estado", sou forçado a 
divergir radicalmente dos fundamentos postos an parecer já ass.ignado 
pela illustre maioria da Commissão de Constituição e Justiça. 
. O paTecer deClara que a intervenção no E·stado do Ceará se deu 
para que a União mantivesse alli •a fôrma rep'IJJblican.a federativa, 
"que .o OeaTá pe1·dera, em consequencia não só da existencia de dous 
g-overnos, como da restricção do principio · de autorida·de de um delles 
aos limites da Capita·l do Estado, tr.ansfoTmando~se a,;sim de Governa-
dor de um Estad-o em governador de uma ·cidade". 

Fiel a principio.s que ISe 1"8idicaram em meu espírito e que são o 
producto da comprehensão que me ficou da analyse desapaixonada dos 
textos de nossa Constituição, continuo a pensar que ·a locução 
fôrma repub'liaam feder.aeiv:a - não póde ser entendida como refe-
rente •á organização interna dos Estados particulares, mas .sim como 
a OTganização politáca do Estado Federal, do Estado conectivo, isto 
é, da propria União. 

Essa locução sómente foi empregada pela Constituição Federal . 
em dons artigos: no art. 6, n. 2, e no art. 90, .§. 4°. Neste ultimo 
artigo, diz a Constituição : "Não se poderão admittir como objecto 
de deliberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fônroa 
?'epublioarva feçlerativa., ou ·a igualdade .da representação dos Estado3 
n·o Senado." 

Ora, esse dispo-Sitivo refere-se aos processos de reforma da Con-
sti tuição Federal, me·diante iniciativa do Congmsso N acionai, ou das 
legislaturfrs · dos Estados; logo, ,a fôr-rn1a ?'epub:licana fedJe?·af}iv'{l;, que. 
ex-vi do di·spo·sitivo citado, não póde •ser abolida por via de reforma•. 
constitucional, é_ a estabele>Cida nos arts. 1 o e 2° da Constituição· Fe-
deral, isto é, a fórma de organização f:edeml ?'epubllicama decretada e · 
promulgada a 24 ·de fevereiro de 1891 e não a fórma do apparelht.• 
constitucional que ca'da um dos Estados particulares houver creado 
para o seu· governo lo.ca·l, po·r:que os processos de reforma das1 Consti-
tuições ·dos Estwdos são os fixa.dos por ellas proprias e não pela 
Constituição Federal. 

N-o regimen poEtico do E stado composto, ou Estado de Estados•, .. 
não ha mais quem confunda a organização federativ.a com a confede-
rativa, a primeira baseada sob relações de ·direito publico in temo e · 
systematizada constitucionalmente, a segunda baseada sobre trata.do;; 
e regulada pelo direito inte1·naciona:l. _Ás confederações podem compre-
hender Estados ·organizados .sob a fó•rma federativa, mas uma: Fe- · 
d-emção só póde existir politicamente com unidadeç federrues compo-
nentes; em outros tera:nos, no E stado FedeTal, por mais frouxos que · 
sej-am os l aços de ·sua e-st.Tuctura e a coherencia do seus membros, estes, 
em sua o•rganização interna, .são unit.arios. 

iNão .se p6de conceber uma Federagão dentro de outra Fe•deração,. 
porque os E.stados - membros daquella ou :não teriam funcção, com 
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ta•l qualidade e hiera:rchia, nesta segunda, ou, ·ao contrario seriam 
Estados particula:res formadores della. No primeiro caso , a F ederação 
teria deixado de existir virtualmente em uma das organizações figuc 
r a:das, porque os respectivos membros seriam despojados de suas pr~
rogativas de partes componentes do segundo Estado collectivo; no oo-
gundo caso, teria a primeira Federação deixado ainda de existir, por-
que o seu Esta,do collectivo ficaria absorvi·do p0lo nivelamento· do'S 
respectivos E•atados particulares á identica pre1'ogativa n a outra 
Federação, deslocand·o-se assim pam esta .a soberania. 

O regimen federativo é, por sua natureza, o da co-existencia de 
dU{l.s instituições, ambas com s1~je'litos de direitos de d01ruiooção, suJel-
to.s de auto1·i&acl.e leg'itima, cuja esphera jU'ridica respectiva não póde 
ser delimitada senão pela opposição de um deHes a Dutro; essa justa-
posição de autonomias e de competeneias para o exercício de 0Ji1·eit>os 
de domiln.a.Jção é tarefa que Madison julgava quasi acima da.s forças 
huwanas, pela difficuld!l!de de estabelecer o equilíbrio entre as ten-
dencias centrípetas e centrifugas que aba•lam o systema. A harmonia 
do conjunto é possível no federa1ismo normal, isto é, na Drganização 
do Estado collectivo, com o attributo de soberania, cons,tituido· pelos 
Estados-membros, ·que par ticipam da producção da vontade collectiva, 
mas não são soberanos. E ssa harmonia, porém, seria impossível si os 
Estados-membros fossem, por sua vez, outras tantas federações ; llJlla 
dellas .seria a negação da 9utra. 

Pela Constituição Féderal (art. 63), cada E stado deve reger-se 
pela Constituição e leis que ado.ptar, 1·espeitados os prinCipias oomsti-
tucionaes da União. 

Essa clausula, evidentemente, impediu que os Estados se organi-
zassem com outro regimen que não o republicano representativo, mas, 
no principio de fórma 1-epublicana representativa de governo não está 
comprehendid·a & fórma Tepublicana fedem,tiva, porque o u nitarismn 
não exclue a fórma repU'blicana rep.resentativa de governo. 

~o exposto ·&e conclue que a clausula 2a do art. 6° da Constituição 
F ederal não autoriza a inten encão do Governo Federal em um E stado 
para manür a fórn~a 'de gove;-no aib.optaiJJa por esse estado em S1UL 
Constituição, e ffim p ara manter a fórma repwblioanla fedemtima, isto 
é, a fó rma de governo ·que a ConstitU'ição F eder al, em seu art. 1°, 
a,doptou p ara a Nação. 

No titulo em que trata especialmente do·s Estados, a Constituição 
Federal limita-se ao · texto ·acima referido; quando, porém, tratou 
da o1·gamização fe rlJeral, nas disposições preliminares em que lançou 
as grandes linhas do monumento e creou a União e os Estados o 
legislador constituinte, depois de ter de.claTado pe?"[f.etu,a e irv.iJJisrso.lu-
vel a união da-s antigas províncias em Estados Unidos do Bra.zil, 
insti tuiu a fórma de reacção coerctiva imp_rescindivel á manutenção 
do laço federativo e estabilidade do systema. 
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i>ahi veiu o principio proclamado no n. 2, ·do art. 6°, da Consti-
tuição Fe{leral, em que a intervenção é ·da competencia do Poder 
Executivo e de rrwt-u-proprio, tanto preventiva como repressiva, p-ara 
impedir que os Estados :se ·separem da União, rompendo o laço fede.r:a-
tivo, que a Constituição declarou perpetuo e indi<;soluvel. 

O legislador hrazileiro quiz evitar a funesta iHusão em que, nos.· 
primeiros tempos da nacionalidade americana, viveram alguns doo 
seus homens de Esta·do, como Jefferson e Ma,disson, ·que adaptaram 
como divisa o principio de que a descMfilança para co:m o p:oáler cen-
trcU era a pedra ang1~lar 'das libe1·dades e fundaram a doutrina da 
nullific.ação, "meio leg:al que os Estados da União, considerados sobe-
ranos e independentes, devem o.ppôr á execução ·de actos po.r elles 
reputados não accó.rdes com as estipulações constitucionaes·". E' o 
Tecurso qU'e Calhoun e os partidaTios da -soberania .dos Estado.s cha-
maram- the right of sec-es'flio:n. 

A Constituição Brazileira negou expressamente aos Estados essa 
faculda·de, que, po:r não lhes ter si·do recusada do meSIJlO modo inillu-
divel na Constituição Ame:ricana, ameaçou constantemente a paz 
interior da grande Republica, até que deflagrou no epílogo ·sangrento 
da grande .guerra de !Secessão. 

Demonstrei, em outra occasião, que o instituto da intervenção 
entre nós differe muito do adaptado pelas constituições americana, 
argentina e suissa. 

A primeira, na sessão 4a do art. 4°, dispõe que os E stados Unidos 
garantem a todos os Estados da União uma fóT"ma republicana de 
Governo, e protegerão c·ada um de1,1es contra qualquer inva(São e 
cont.ra ·qualquer violencia domestica, a pedido da Legislatura ou do 
Executivo, si a Legislatura não puder ser convocada .. Jorge Paschall, 
commentando esse artigo, diz que a locução fónn:a 1'epubflioa'~'~<a de 
governo não recebeu definição pratica autorizada; suppõe um governo 
preexistente da fórma que •se ha de ga1'antir, fórma qU'e o-s Esta:do.s 
teem o direito "de al terar, com a unica restricção de não mudarem 
as •constituições republi·canas para ante-republicanas. A Constituição 
brazileira, ao contrario da americana, não encontrou nas províncias, 
j·á estabelecido, um governo repU'blicano, que ella precisasse gar,wnti1·,· 
a clausula, poi·s, em t}ue ella autoriz-a a intervenção nos. Estados para 
manter a fórma republiúna jede11afJiva nã·o tem seme1hança alguma 
com a citada clausula da Constituição Americana, porque e-sta visava 
proteger e garantir in.slfitt~ições :locaes já e:âistente;s, ao pas·so que 
aquella instituiu um caso de legitima defesa nacional contra qualquer 
attentado á fórma de governo po.r ella ~reada para a Nação. 

Ess·a conclusão mai-s se -avigora com o argumento -de que, na 
Constituição' Americana, a garantia, em tal caso, se .J:á meél!~ante Te-
quisição do Estado ameaç-ado feita por seu Executivo, ou por sua Legis-· 
latura; ao pa óso que, pela noss& Constituição, no cnao do n. 2, do 
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art. 6°, a intfrvenção é .ex-ju~e 'j!ro]Ylfio, visto qu.•; tem por fim a 
repressão e não a protecção. 

Mais profunda é a distincção entre a nossa Constituição e a 
argentina. Basta a leitu1-a dos .art·s. 5° e 6° desta para vêr-se que:. 
a) ella p.refixa as condições de mganização das provincias, ao passo 
-que a nossa, por ter o •Congresso .Constituinte acceito uma emenda 
do Senador La11ro :sodré, substitutiva .do art. 62, ·do projecto de Con-
stituição approvado pelo decreto n. 914 A, ·de 23 de outubro de 1890, 
não impõe aos Estados condições especiaes para a respectiva orga-
nização, limitando,se a dizer ·que devem respeitar os principias con-
stitueionaes d;:t União e, no art. 68, que devem assegurar a auto-
nomia dos municipios em tudo quanto respeita ao seu peculiar inte-
l'esse; b) a Constituição Argentina não gaTante sómente a estabili-
da:de das instituições locaes ·das provincias, mas tambem a effectivi-
dade do g.o zo e exercício de todas e cada uma das in:stituições locaes, 
adv.er~ Omnes, na phrase de um, commentador, contra governo ou 
contra povos quem quer que seja ·que ataque o.s principias, declal·a-
ções e garantias estabelecidos pela Constituição. Esse dispositivo 
constitue, no dizer ·de um publicista aTgentino, uma 111ovii.dlade aJo 
syst;ema pôlitico de8$a Republica, e a respeito clelle escreveu Montes 
de Oca o seguinte: 

"La gaTantia prometida\ por la Constitución es rm!Ucho mas 
aJmplia -que la qne prestan a •lo-s Estados los demás paises que 
han adaptado el sistema de ia federmcion." 
Do mesmo modo diz Estrada: 

" •Si na NoTte-IAme:rica sómente está obrigado o Governo· 
Federal a ampa1~ar um Estado, qu&nclo a sua fórma de governo 
representativo haja sid:O invertida , na Republica Argentina está 
o Governo Federal obrigado a a!mparar as provincias quando-
a, fórma repuol'icana hajlL Pido ,corrompida, isto é, quando haja 
sido interrompido o exercicio regular ·elas instituições, cujo gozo 
effectiyo ella garante." 

iA garantia, pois, da Constituição Argentina é, como observa 
~fonte•s de (Jca, ~.1lito mais cm7~ ~~t ·do que a da C·mstituição Ame-
cana e, conseguintemente, do -que a da: nossa. A intervenção qUe eHa 
autoTiza, para manter nas provincias a fórma republicana -de governo, 
não depende de requisição destes e rse exerce ex ju1·e prloprio. 

Radical é b!mbem a diff~-~··n~a entre a ·Oomtitu.ição Suissa e a 
nossa, quanto ao instituto ela intervenção. Basta assignala1' que, na-
quella, a intervenção constitue attribuição Mdina1iia,._ e permanente 
do Oonse~ho N acionai e do Conselho dos Estad-os, accrescendo que 
o.s Cantões são obriga.dJos a pedir á Confederação (empregamos a 
expressão textua•l, mas incor.recta. da Constituição) a garantia de 
suas Constituições, a qual .se lhes será -concedida mediante as condi-· 
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9õe·s especif:icadas no a1·t. ao da Constituição Federal. A nossa, ao 
contrario, não incluiu a intervenção política entre .as att ribuições 
ordinarias de qualquer dos poderes so·beranos. 

Do ·que em resumo temos exposto, queremos concluir affirmando 
que as clausulas do art. 6° da Constituição brazileil·a não podem ser 
inteTpretadas cegamente pela jul'isprudencia política dos poderes· 
americanos, argentinos e sui·ssos, mas sim, tendo-•se em vista a oTigi-
nalidade das nossas instituições politicas. 

O caso de que trata a Mensagem do Sr. Presidente da Repu·blica 
.·se1,ia o de desordem, .constitucional n a 1·econstituição dos po.deres poli-
.ticos do Estado do Çeará consoante a repre-sentação dos que arguiram 
de i llegitimos os poderes do Presidente Franco R3!bello. 

O parecer da Oommissão de qonstítuição e Diplomacia do Se-
nado, já . approvado por essa Casa do Congresso N acionai, declarou 
.que o caso em questão <;e enqua·dm na clausuia 2a do art. ao da Con-
stituição Federal; mas, sem que o sentissem os seu.s illustres autores, 
elles o reduziram áos verdadeiras pro.porções de conflicto perturb&dor 
das instituições internas do Estado refe.r:ido, de su'a ordem e tTanquil-
lidade intel'Ío·res, conf.licto, entretanto, que nem de leve attentou con-
tra a fó'l"rrr)a repubilidC1ll'1)], federativa. 

Com effeito, o parecer, querendo caracterizar os factos justifi-
·cativos da intervenção, d'iz q11e o fim desta era "restabelcer a orde'm 
constitucional fortemente alterada no Ceará por uma insurreição que, 
tornando impotente o Governo de facto, existente na Capital, .a:ssum.iu 
proporções assustadoras, deixando o Estado em acephalia de Governo 
e privados os seus 'habitantes da plenitude dos direitos que lhes são 
assegurados pela Constituição". 

•Do memo modo se pronunciou o Sr. Presi·dente da Repu·bicla na 
Mensagem apresentada ao Congresso no dia da installação da COl'l'ente 
sessão da Legislatura como se vê dos seguintes termos: "caracteri-· 
~ou-se então no Cea.r:á uma situação de acephalia governamental, ·de 
verdadeira a·du1teração da fórma republicana do governo, etc". 

Ora, as occurrencias invocadas são as que caracterizam a hypo-
these do n . 3 do art. ao da Constituição Federal em que o Gove.rno 
FedeTal é autorizado a intervir para manter a ordem e a tranquilli-
·dade nos Estados, á requis!ção' t1os r~espectwo't! gove1'11Jos, isto é, do 
Executivo, Legislativo ou Judiciario do Esta;do, entendendo-se ahi 
a expressão respectiv:os governos do mesmo modo por que se entende 
a locução Gov1erno Feliff-·ral, usada no limiar do artigo citado: como 
o conjunto dos tres poderes, um ·dos quaes, entretanto, o J udiciario, 

· não tem a faculdade da inteTvenção pO.h"tica, ou extraordinaria, mas 
sómente a ordinaria, ·decorrente de suas p1·opri·as attr:ibuições, com-
:p.etinod'o-lhe normalmente processar e julgar os crimes politicos que, 
attentan·do directamente contra a Ol'dem interna do· Esbdo e o liVl'e 
exercício dos seus po·deres políticos, nos termos do art. 6° da Consti-
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tuição Federal, occasionarem ou tiverem occasionado uma interv•m-
ção fede1'al. (Constituição, art. 60, d'ettra I, lei n. 221, de 20 de 
novembro de 1894 art. 83 .) 

A or·dem, com effeito, cuja manutenção póde ser requisitada e 
se ;realiza por via da intervenção política, não é sÓ'mente a ordem 
m!(J,te?rial, mas tambem, e, talvez, principalmente, a ordem constitu-
cional. Sob a ordem material a mais perfeita e completa póde campear 
desabaladamente a mais affrontosa desordem juridica e cons.titucio-
na.l, como, por exemplo, quando um dos poderes, exorbitando de sua 
esphera de acção, supp.rime os outro"S, ou quando vícios de origem 
eivam de illegitim,idade a investidura do depositario do Poder Exe~ 
cutivo e do"S que se attribuirem a posse dos mandatos legiJativos; ou, 
finalmente, ·quando, em um Estado, se dá a duplicata de .assembléas, 
ou de presidentes, ou governadores. 

Em qualquer desses casos, póde ser requisitada a intervE\nção 
federal, para manter a ordem constitucional, sendo competente para 
fazel-o qualquer dos agentes, ou assembléas em conflicto, visto que 
se não póde, a pri'l1'l)a facie, sa:ber qual o orgão legitimo. 

Requisitada a inte1'Venção, compete, em taes casos, priwtiv(J),-
men~e, ao Congresso N acionai apreciar os factos allegados e, por via 
de uma lei, decLarar o àiireito e37i.stente no Estado, ou p;rover de reme-
dia adequado os casos que não encontrarem solução na legislação do 
dito Estado. Essa lei, de caracter essencialmente político, põe termo 
á questão, escapa ao exame do Poder J udiciario e tem, a execução 
a,ssegrrrada pelo n. 4, do art. 6°, da Constituição Federal, que autoriza 
o Governo Federal (no caso Poder Executivo), a intervir àe rnJptu-
JYI"Oprio para obrigar o Estado aa .seu cumpximento. 

Essa solução é a unica constitucional, sendo o nosso .systema 
político, ne~ta parte, mu:ito mais approximado da organização íedexal 
allemã, do que das dos paizes federativos, dos quaes se costuma dizer, 
por inveterada mas falsa repetição, que foi copiada a Constituição 
brazileira. 

A Constituição de 16 de abril de 1871, do Imperio federal alie-
mão, dispoz sobre a intervenção nos arts. 19, 76 e 77. O primeiro 
trata do caso de faltarem os membros da Federação ao cumprimento 
dos deveres federaes, que lhes impõe a Constituição; o ultimo trata 
do.s conflictos oriundos d'os casos de denegação de justiça pelos Esta-
dos; o intermedio (art. 7 6), contém duas clausulas: uma indica a 
solução para os conflictos e desavenças entre Estados da Federação, 
nos casos em que, por sua natureza, taes conflictos e desavenças não 
sejam sujeitos ao direito privado e não devam .ser, par conseguinte, 
resolvido.& pelas jurffidicções que conhecem das controversias de tai 
direito; 'Outra, resolve os conflictos constitucionaes perturbadores das 
instituições interna·s de cada E stad'o. 

Essa ulti'ma está concebida nos seguintes termos: 
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"Os conflictos constitucionaes que occorram nos Es.taJ-o·s da 
FedeTação, para cuj·a solução não tenha a Constituição est·abe-
lecidlo .autori·d·ade· comp~tentie , serão amigavel:nrente mwlvid-os 
pelo Conselho Federal, ·a pedido die uma <las partes, e si nao 
bastar, provetr-sl,e-á por uma Zei d.o Imp'erw." 
Commenúando esses di·spositivo.s, diz Laihand que a intervenção 

é -cabível, em uma unica condição: qge: tienha sidJo re!quilsvtada polr 
uma <iros partes em conflicto. Ex jure proprio D Imperio· só póde intervir 
no.s Estado.s particulares quando este.s não cumpmm os •Seus dever'es 
federae~:?, ou qu·ando em um me-smo Estad-o muitos pretendentes d'ispu-
tarem o throno. Ma•SI, nos cil.·sos em que o conflicto constitucional não 
interessar a•s relações d.o· E.stadD particular com o Imperi-o e penna-
necer como um negocio interno desse Estado, - ü Imperio não é 
competente para tomar oonhecimento do conflicto, salv'O 'Si fôr requi-
sitawa a s>uia inte1·venção por uma da:s prarl!es em, '!)it,ig'io. 

Em primeiro logar tenta-se• .a conciliação amigarvel por interme-
dio do ConselhO' Fedeml; si essa conciliação fôr ineffioaz, ou não 
d.ér ;resultado CJ) soluç{};.o S.erá então po11 v~a de lerJ~:flação wo Irm'[}f3·rio, 
isbo é, pm· lei votada cmn o consurso do dito ConG·eDw Fecleml (Bun-
desrath) e da Assembléa N1adon,al ( ReichsfJag) . Essa l'ei dlevie declara1· 
o dlireito e:.~--istern,te· e esse -direito está, ás vezes, tão claramente mani-
festo na legisla:ção do E~tado particul>ar, que basta •ao· Conselho Fe-
deral e á Assembléa N acionai :simplesmente applical-o •ao ca•so em 
questão; - outras vezes, a solução do •conflicto se realiza po·r meio 
de uma modificação da· Constituição do Estacl!o particular, ou decla-
ração de não estar em vigor o direito constitucional do Est&do para o .. 
ca•so particuhr. 

A faculd'ade que o art. 2° da Constituição dá ás leis do Imperio 
- de preeminencia1 sobre as dos E·staclos - pertence tambem a qual-
quer lei do Imperio<, decretada SO'b a referida b.ase do art. 7·6, S>e cção 
2a, e modificativa do que então houver Eid.o, até a data da tal lei, 
o dü·eito publico. de um Estado-memhro. 

· Como regulaidor des:ae systema de intm"V'enção, está a reg11a de 
qule •os poderes do Imper-Lo, na decisão dos conflicto.s constitucion:aes 
dos Estados~ por via de lei , não estão •adstricto·s a motivos juridiw3 
e a consideTações judiciarias, mas sim agem livremente, como fôr 
mais conv>eniente aos intereSioes p-olíticos. 

De ;accôrdo .com o espírito da1 nossa Constituição, penso, pois, 
que a intervenção federal nos E st•ados para restabeleciment·o da ordem 
n:a!erial ou .da Ol'dem constitucional!, está ad!stricta aos seguintes pTÍn-
Ciplos : 

1°, a faculdade de intervil'l compete aos poderes Legislativ.o e Exe· 
cutivo, segundo as hypotheses occunentes; 

2°, o restabelecimento da ordem abrange tanto a ordem material, 
como a constitucional ou 1egal; 
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3°, quando a perturbação -da1 ordem envolver questão relativa .á · 
verifioação da legitimi<1ade de qualquer dos OTgãos dos poderes poh-
ticos dos Estados~ como nos casos de duplicata de a-ssembl~as ou de 
governadores ou presidentes, a fa-culdade de intervir compete .a·o -Con-
gresso N acionai, para o effeito d€1 r e!solveT qual dos ditos orgão.s em 
conflicto é o legitimo; 

4°, quando a pertUTbação fôr sómente c'Va ordem material, a f·a-
culclalde de intervir compete ao Poder Executiv·o, á requisição• de 
qualquer dos tres orgãos dos poderes do E•stado em que ·se ·der a per-
turbação, sendo que a requi·sição do Poder Judicial'io só se considera 
feita quando fôr originad•a do Tribunal Judiciario de mais el~yadaJ 
jurisdicção no Estado ; · 

5°, quando, com a questão da duplicata de ·orgão dos poderes, 
ou com o conflicto -co-nstituciona1, concorrerem, pelo mesmo motivo, 
perturbações da or-dem material, o Poder Executivo poderá intervir, 
á requisição de algum dos podeTes do Estado, sómen;te para o re~fa;,_ 
be..l-,cimento da orde~m materian e gamntia de sua e.stahilid·ade. Nre1ate 
caso, porém, a! acção d-o Poder Executivo •só actuará no sentido por 
este a~o·ptado, ~o receber 1a requisição, si e emquanto o P1oél<er Le!gis-
lativo não adaptar out11a sd.lução, quando decidir, como é da sua pri-
vativa -competencia1, •a questão principal do conflicto constitucion•:-.1, 
ou da duplicata; 

6°, d1ado o facto da deposição do Presidente, ou Governa•dor do 
Esta~o, ou da exi!at.encia. -de Assembléa·s LegiJs1ativas, que se art;tl·i-
buam, ao mesmo tempo, a legitimidade do mandato, - a requisição 
poderá ser feita pelo Presidente ou Governador depo\stos, ou por 
a;qudle qoo s.e achar no exercício '·do c·argo, - e por qualquer das 
assembléas em -confl icto. 

Po•stos os principias, 1aegue-se que o caso -do Ceará é daquelles 
em que a faculdade de intervir compete ao Congresso N acionai, como 
o reconheceu -o parecer da Obmmíssão de Constituição do Senado, 
pois que -o seu unico objecto era a· questão d•a legitimid·ade dos poderes 
de seu Presidente e de !.:ma Assembléa Degi·slatiVla·, legitimidade e·ssa 
que, consoante a exposição da Mensagem do Sr. Presidente d·a Repu-
blica, eTa contesta-da por influentes elementos políticos, que " ·decla-
rando esgotado·s todos os meios regulares de a1asegurarem seus direitos 
políticos e civis em vista da compressão que os constrangia, appella-
ram pa1ra o emprego da força, reunindo e armand-o ·alguns milhares 
de homens seus partidarios, que affirmaram desconhecer a autoridade 
do Governo da Capital do Estado e apoia:r o que, se dizendo Assembléa 
Legislativa, se in.stallou em J oazeiro." 

Nomeado o intervento;r, o Sr. Ministro da Justiça expediu as 
instrucções, que deviam -servir de 110rma ao .seu procedimento no de•a-
empenho da missão. Em ta'es instrucções, foi recommenda-do que, no 
exeTcicio do Poder Executivo, o interventor se limitasse aos •actos de 
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administ11ação indi'apensaveis para evitar. a solução d'e continuidade 
na vida do Estado·, e que, nalS nomeações feitas pelo interventor, para 
os oargos vagos, ou que vagaJSsem em virtude de exoner·ações, deviam 
os respectivos 1acto.s :aer lavrados com a clausula de •serem O'S nomea-dos 
consideTados em commissão. 

·Entretanto, e coritradictoriamente, Tecommendou-se ·ao interven-
tor que "providenciasse acerca d1a reorgal!lização dos poderes Executivo 
e Legislativo do Estado, marcando, dB 'accôrdo· com a Cowatituição 
e leis do Ceará, eleições para dentro do mais breve prazo po·ssivel." 

E' cla11•o que, .a;ssim tendo agido, o Poder Executivo decidiu a 
questão essencial ~mpVicaHJa no oas.o :em discul$lão, ou declarou o di-
reito existente applicavel ao conflicto de poderes do Ceará, - exer-
ctmdo assim a funcção Teserv·ada -ao Congre·s.so N.aciona;l. 

Este, porém, só poderia dú3pôr pa11a o caso por vi,a de um1a re·i, 
depois de maduro exame da ·situa1ção e cuidadoso estudh ·de todos os 
antecedentes, afim de verifioar si eram ou não procedentes as razões 
allegadas contra a legitimidade dos podere•a do Presidente e .A:ssem-
bléai Legislativa do Ceará. 

Mas, como bem observou, no debate da Commi·ssão, o illustre 
S1'. Pedro Moacyr, a questão está morta de facto pelo voto definitivo 
do .SenadO!, sem cuja coUaboração não póde a Camara decretarr a 
solução para a, desorcmm constitucional do Ceará. 

·Com a resalva', pois, do-3 princípios expostos, nada tenho a oppôr 
ao archivamento da Mensagem e documentos que a instruem, os quaes 
se referem a assumpto· já decidido e julgado pela outra Cama'ra do 
Congresso Nacional . 

.Amolpho Azevedo, vencido pelos seguintes motivos: Voto do Sr. ArnoJ, 
A regra do art. 6° d:a ConGtituição é uma prohibição aos poderes pho Azevedo , 

federaes, á União, de intervir em negocios peculia·res aos Bstados; 
ha, porém, quatro casos, Testrictos e expressos, que constituem exce-
pçõea ·a essa- 1·egra e que, como excepções que são, de· 
vem seT sempre entendidos ·ele mocl·o habil e capaz, para que não 
deturpem, antes confirmem, a verdade, ·a! exa.cticlão, a effectividacle cla-
quelle generico preceito. Dar-lhes interpretação extensiva seria infrin-
gir princípios de uma bôa hermeneutica e coner o risco de ferir de 
frente 'a Constituição ou de destruir o proprio regimen federativo, 
attribuindo supremacia arbitraria ·ao poder central sobre os poderes 
locaea, na esphera de acção a estes peculiar, quando é certo· que, •aos 
Esta;dos e não á União é facultado, " em geral todo e qualquer poder 
ou direito· que lhes não fôr negado por clausula expressa ou implici-
tamente contida nas clausulas expreasas da Constituição". (Art. 65, 
n . 2 . ) 

Parcimoniosa1mente, portanto, e até com a mais rigorosa preci-
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são, devem ser attribui<l.os á Uniã-o os poderes, que, limitados e ex-
pressos, lhe confere a ·Constituição da• Republica em confronto- corri 
o•,:; E.s ta<l.os. 

Ne·sta conformidac1e, o exame das di·sposiçõe.s contidJas nos diver-
sos numeras do art. 6° não pólde d.ar Jogar a -conjecturas; afasta as 
ind.ucções e deducções; tem de cifrar-•se ao di•aposto nelles, exclusi-
v.amente. 

Qua.uto á invasão estrangeira ou de um Estado em outro, de 
que trata o n. 1:, ·si duvida·s offe1'ecesse, não seria ensejo algo ra de 
estudal~a.s. 

O que · s.obremodo iriteres•aa é o n. 2, em que· o Presidente dlru 
Republic.a assentou sua intervenção nos nego cios peculiares · do Estado 
do Cea'rá "em vista da• gravidade da perturbação da ordem publica 
e -da anarchia política alli estabelecida, caracterizando, na, pratica, a; 
subversão ·da fôrma republicana de governo". 

Logo á primeira vi.sta, Tesalta, uma notavel ·d'Ívergenci.a entre ws 
expre,ssõ·es usadas nas mensagens do Poder Executivo· e nas intrucções 
expedidas pelo IVIinistro dru Justiça e Nego cios Interioms, e as do 
texto do n. 2 do ,aTt. 6° da Constituição. De facto, esses documentos 
faliam em "subveTsão ·d:a fôrma republicana do governo" e a. dispo-
sição constitucional em manter "a fôrma republica·na federativa". 
São expressões equúr;alentes? Evidentemente não, porque fórma l'epu-
blicana do governo tanto pôde o ser a fôrma republicana federativa, 
como a unitaria, a convencional, como a despotica, e entretanto, o 
que se deve· manteT, pela; intervenção segundo o citado n. 2, é pura 
e simplesmente, rigorosa e exclusiv-amente a "fôrma Tepublicana fé-
derativa" e não qualquer outra fôrma de governo republicano. 

ri gravidade da perturbação da ü'rdem publica; no E 'stado do 
Cear·á e da anarc'hia política alli estabelecida cn•racterizou na pratica 
a subversão da fó1'm.a 'f' e<publ'icana fedJerativa, a ponto de justificar 
a1 intervenção, naquelle Estado, para mantel-a? 

Esta é a questão que se reaolve nesta outr·a: que vem a ser 
"'fôrma republicanru federativa"? 

Não me proponho entra.r na demonstração scientifica dessa figUTa 
política de governo dos povo.s, basta'ndo, pal'a firmar o conceito das 
expressões do n· 2 do art. 6°, lembrar que ahi não s.e trata ·de manter 
a fôrma r epublicana de go-rerno, em que· todos os pod€ma procedem 
dire:cta ou indirectamente do povo, cujos administradores não gozam 
sinão de pod.er temporario, em contra'posição aos governos despoticüs, 
aristocraticos, monaTchi·cos ou anti-republicanos; mas, principal-· 
mente, a fóTma 1·epublicana federativa, em que co-existem os Estados 
e a União; aqudles incumbidos do seu proprio governo e administrru-
çào peculia-res, reunidos pelo· laço da Federação; e esta·, ou governo 
geral, a 'cujo cargo- ,se <;onfiou o interesse de toda collectividade na-
cional. 
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i'l. intervenção, portanto, no .caso do n. 2 do- -art. 6°, •SÓ tem por 
e·3copo manter a effecti vida de -do disposto no •art. 1 o, da Constituição, 
que a-ssim se exprime: 

".A. Nação brazileira aKlo-pta como fórma de governo, soh 
o regimen re-presenta•tivo, a. Republica Federativa, proclamada •a 
15 de novemb11o d~ 1889, e constitue-.se por uniã-o perpetua e 
·indissoluvel das suas •antigas Províncias, nos Estados Unidos do 
Br.azil." 
Para confirmação de que este modo de entender o caso de inter-

vençã-o de que se trata é Q qu~ está no es-pírito e na lettra do legis-
lado-r constituinte, não preci<3atmos mais do .que reconer ao art. 90, 
·que, preceituando as condições em que poderá a Constituição da Repu-
blica· ser reformada, categoricamente estatue : 

1"§ 4.0 Não ·se poderão admittir como o·bjecto de deliber ação, 
no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma republicana 
federativa, ou a igualdade de representação dos E stados no 
.Senado." 
Disto se conclue que o Poder Conatituinte fez grand'e e capital 

questão de manter a fórma republicana federativ.a, collocando-a ácima 
e inaccessivel á acção da propri:a soberania nacional no exercício da 
funcção revisora do· p acto fundamental, -da mesma fórma como col-
lociu-a su·perior e inacces·sivel á acção política dos E stados fed•er,ados, 
quando mand-a ássegural-a -pela intervenção federal n0•3 seus negocias 
peculiares. Aquillo que se ordena ooja mantido por força do disposto 
no art. 6°, n. 2, ,é, ipSis-fVerbís, o mesmo que no art. 90, § 4°, ·se pro-
hibe seja aboli.d·o; e ninguem de bôa fé poderá affirmar que essaJ 
entidade constitucional, tão importante e tão ef9aencial que só umEII 
revolução terá força•s par!ll -arrancai-a dru estructura política deste-
paci.z, esteja perfeitamente modelada na exposição que dos motivos de 
intervenção no Qeará faz o Presidente da Republica, quando diz que· 
se "ca-racteri21ou na prati·ca a subversão d·a fórma re-publicana dlo 
governo" . 

.A. insi tencia -com que, em todos os acto3 officiaes dw intervenção·, 
se substituiu a expre·ssão -do n. 2 do art. 6° "fórma repu·blicana federa-
tiva/' por esta outr:a "fórma republicana -de governo" indica bem 
claramente que o Poder Executivo sentiu -difficuldade em encontl'al'· 
nesse preceito rigorosamente exacto o m olde perfeito para seu acto 
de intervir e então, á fol'ça de ir buscar, entre americanos e argenti-
noo, a razão que lhe mingoava, substituiu por "governo mpublicano" 
a "republica federativa", como se fosaem termos equipol•eJltes esses, 
e perfeitamente identicas á da nossa as disposi ções -correlatas das 
constituições argentina e americana, o que, em verda-de e -sabidamente· 
não o .são- Nem siquer •sã-o iguaes entTe si, w ta•l respeito, as consti-
tuições americana e argentina e sua .divergencia salienta-se com a.dmi-
ravel pl'ecisão neste commentario: 
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"La 'Üoustitución N acionai de Norte America sólo ga•rant~za 
la forma republicana de gobierno de los E'<>tados; no garant1za 
el ejercicio regular ·de las instituciones. Ahora, una insmTe-
ción interna ó disturbio doméstico que tenga• por objeto cambiar 
violentamente el personal del gobierno, perjudica la marcha re-
gular de las institucione@, es verda-d, pero no ·altera .sutancial-
mente, ni inverte ni subverte la forma republicana ·de gobierno". 
(J. M. Estra'da, Curso de Der.ecllo Oon:.stitucional, tomo 3°, 
n. 135, pag. 159.) 

M·as, para bem se avalia:r da justeza da intervenção de 14 de 
março, com fundamento naquelle d~spositivo de nossa 1ei basica,, é 
conveniente transcrever aqui ·ai parte da Mensag§m de 3 de maio, 
.que dá e explana .seus motivos por esta maneira : 

"Influentes elementa:s. políticos que contestaTam sempre a 
legitimidade dos poderes do P ·residente daquelle E stado e de su a 
Assembléa Legi·slativa, ·declarando esgotados todos os meios regu-
laTes de assegurarem seu s diTeitos políticos e civis, em vista da 
compTe·ssão .que ·OS constr.angia!, appellaram para o empi'ego da 
força, Teunindo e armand.o alguns milhares ·de homens seus par-
tidarios, que affirmaram desconhecer a autorid&de do Governo 
da .Capital do Estado·, e apoiaT ·o que, ·dizendo-se asi2embféa legis-
lativa, · se instarllou em J oazeiro. 

Tentou o Presidente, cujos podere.s eram acoimados de usur-
pados, reprimir o movimento do interior. Não o .conseguiu, po-
rém, com os elemento•s de que dispunha . 

.Solicitou, então , por telegramma que o Governo lhe conce-
desse contingentes de forças fe.cleraes queJ incorpom;dos á policia 
do Estado, déssem combat<:1 ao·s ,seus adversarios. 

Respondi-lhe que não- me era licito conceder forças federaes 
para incoTporal-as á policia, afim de auxiliar lutas locaes, não 
só por não podeT 13er esse O· papel reservado ao Exercito na Fe-
deração, como tamb~m pm~ .dever a União conservar-se neutTa 
ne.ssas lutas, até car acterizm·-se o momento de intervenção) que 
,só se pó1de produ:zir nos. termos do art. 6° .da Constituição, e d'e 
cuja opportunidade e alcanoo são unicos juiz.es os poderm na.cio-
na'es. 

Impotente o Governo de Fortaleza para Tesistir ·aO movi-
mento que se general:izou no Estado, este chegou até proximo 
á Oapital, onde o deteve sómente o respeito ás ordens por mim 
transmittidas ao commando das. forcas federaes alli destacadas. 

•Ca:racterizou-se, então., no Ceará: uma si tuação de acephalia 
governamental, de verdadeira adultm·ação d'a fôrma republicana 
de governo e de impossibilidade de· execução d;a:s leis federaes, 
&e·ndo ·obrigado, para assegura>r o impe1'io da. Constituição e -a 
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paz publica, .a intervil', nos termos do m·t. 6°, n . 2, afim de 
tornar eificwzes ·as garantias que dá a lei fundamental da Repu-
blica aos ha;bitantes do Ceará de goz.arem, praticamente, e não 
só theoricamente, de uma fórma Je governo republicano, em que 
poderoo legitimO's presidam regularmente á vid!a pio.litica dro 
Estado. 

Tendo decretwdo para alli o estado de sitio., nomeei o repre-
sentante do Governo Federal no acto de intervenção, e ao mesmo 
fiz expedir, pelo Ministro do Interior, as instTucções para o de~3-
empenho da missão que lhe foi commettida. 
· Consegui assim pôr termo á luta sangrenta que infelicitava 
áquelle E .stado, ond~ foram ba1da,das toda·s as tentativas · amis-
tosat3 que fiz pa.ra alcançar um .congraçamento util. 

\Não vacillei em empregar a medida autorizada pelo a•rt. 6° 
da Constituição: não só .o •seu cabimento se me afigura evidente, 
como indiscutível ·a competencia :para applical-a. " 
Do que deixei acima esboçado e desta expo&ição, aliás, paTcial, 

incompleta, falha em pontos essenciaes, contradictada por numerosos 
documentos publicad0\3 pela imprensa, deve concluir-se : 

1°, que os fa.ctos determinadores dia intervenção decretada não 
caracterizam a. abolição da fó.rm.a 'li,epubl!ican.a jieif;erativa, que, por 
meio della., propõe ü n . 2 do art. 6° manter, porque as desordens e 
lutas no Est:a•do do Ceará eram de caracter local, sem propositos de 
usmpação dos poderes conferid.os á União Federal, oom intuito13 de 
quebrar os laços indissoluveis da Federação; 

2°, que a -dualidwde de governos e de assembléas no Esta·do ou. 
existia antes da luta .armada e, nasoo caso, devia o Po-der Executivo 
ter intervindo para pôr termo a essa desordem constitucional e :resta-
beleoer a ordem e a tranquillidade publicas; ou não existia e só appa-
receu -com a luta el, então, sem subterfugio.s nem subtile:<~as, devia 
attenCLer á requisição que, confess·a lhe foi feita por um dos orgãos do 
poder publico ceanmoo, cuja perma'D.\mcia no exercício d'O cargo lhe 
era conhecida pelas relações com elle mantidas de poder a poder; 

3°, que a falta de providencias do poder fedeTal foi que creou e 
aggravou .a situação· {lo Oea,rá, preparando a occasião favoravel a essa 
inteTVenção anniquiladora de todos os poderes estaduaes e de todas 
as garantims de autonomia da.quelle Estado, pelo .ineÀ"Plica~vel .ahan-
dono da opportuni-d-a·de feliz de beneficiamento intervir pa:ra poupar 
o ·~rramamento do sangue brazileiro e evitaiJ.· -o sacrifício de vida-s 
precwsas; 

4°J que a acephalia de poderes legalmente ·constituídos não era 
tão completa naqU'elle E stado, tanto a·3sim que o Relator dest a Com-
missão, no ·seu pwrec.er, já .assignado pela maioria, a.saegura, á pag. 2 
do impresso, que "subswte ina.ltem-viel e cmn mXJJis completo aspecto 
cl,e leg~timidacl~J o Pddea· LegisliativiO do E<staého, qt~e· .até agom continúa 
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na mes(fiUa .sit·u.ação de corustitucionalidade, não poé!J.ervdo S'eu· a,:ttinrfido 
pelo acto .de intervenção",· . 

5°, .que, existind·o umaí Assembl<éa assim legitima, só póde haver 
um Presidente .legitimo, porque o outro que se intitulava tal e pl·e-
tendia assumir o Governo do E stado faúa-Q na qualid-ade de presi-
dente de uma assembléa, que não era aquella que "até ago1·a, conflinúa 
na 1fVBS fn!f1, .situa-ção d~ oorustitucionalirlJai!X3." 

Ora, o acto do Presidente da Repub1ica dissolvendo o legitimo 
Poder Legislativo e depondo de suas funcções o Governador do 
Estado, nomeando o interventor e mandando proceder á eleição para 
recomposição desses poderes locaes do Cea.rá, d-ad-as as condições por 
.elle expostas em suas mensagens e decretos e admittido qu'e o caso 
fosse o do n. 2, do ·art. 6°, póde ser considerado como um ·a-cto legal 
e íntéramente -conforme com os princípios constitucionaes? 

A resposta negativa se impõe e vae apadrinhada por autoridade.s de 
grande valia, entre ·as quaes a do Sr. Pires de CaTvalho, nas concludentes 
restricções com que assignou o voto do Relator, reforçada {)Om a opinião 
d.e João Barbalho, Quintino Bocayuva, Coelho e Campos, Viveiros de 
Castro, todos accordes. em .sustentar :a priorida-de da competencia do 
Congresso para decretar essa intervenção, á semelhança do que se dá 
na decretação do estado d.e sitio. Mrus, ne.ste, -a fa.culdade suppletoria 
é expressamente attribuída ao Poder Executivo na ausencia do Con-
gresso, ao passo que, na inttervenção, abrangendo a expressão Gove?'IW 
Pe,deral os tres poderes e não havendo entre as attribuições privativas 
de 0!l!da um dellro expressa menção do poder de intervir nos E·stado.s, 
temos de affírmar que cada um só póde intervir segundo a natureza 
da·s funeções que lhe são propria.s. Que o caso do n. 2 do art. 6° é, 
por sua natureza, de cara.cter legislativo, {)Omo de funcções do Poder 
Executivo são, por sua natureza., os casos dos DJ'· 1, 3 e 4, não póde 
soffrer duvida i naquelle, trata-se de manter :a fórma republicanru 
federativa, deturpada por •abusos ou dB.Svios do poder publico esta-
dual, e a suspensão da lei basica', ga-rantidora das franquias e liber-
dades dos consocios do pado feder-al pua daT logar á intervenção 
do centro nos ssus negocios peculiares, só po1· outra lei póde ser 
decretada i nestes, o poder central, solicitado pOl' um dos orgãos 
do poder local ou impulsionado pela lei da necessidade publica, vae 
em -soccorro da propria autonomia estadual, assegurando a oridem 
constitucional e material , defendendo a integridade e inviolabilidade 
do territo rio da: Patria'. e do EstadD!, garant~ndo .a execução da•s leis 
e sentenças feder-aes. 

Em .refo'l'ÇO destea conceitos po·deria alinhar ·aqui, na proporção 
de nove ·decimos, pelo meno.s, as opiniões de parlamentares, escri-
ptores e jurisconsultos bl'azileiros, .argentinos e americanos, todos 
accordes em sutat.enta<r •a competencia d·o 'Congresso para decid·ir a 
intervenção federal no domínio peculiar á a.cção política do0s Estados, 
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no caso de manutenção da fórma Tepublicana federativa, com exclu-
são de iniciativa d-o Poder E xecutivo, ao qual só cabe ex<ecutar o que 
pelo Legislativo tiver sido deliberado ou convocal~o extraordinaria-
mente, .si não estiver reunido, para a Tespcito deliberar; não o f aço, 
porém, porque no.s alentados volumes de Docwmemt.os Pa1·lamenta;res, 
encontra-se, ao nosso alcance, não pequena mésse. 

Comquanto não sejam perfeitamente identicas á do nosso n. 2 do 
art. 6° as disposições das ·constituições noTte-americana e a·rgentina;, 
que autorizam a intervenção, os casos citados nos pm·eceres d.ai.S com-
missões technicas das duas Casas do Congresso ,são attri'buidol.:l á 
competencia do Poder Legislativo e só por um esforço de argumen-
tação chegam a co:ncedel-os suppletoriamente á do Presidente dia 
Republica. 

Admittamoo que .assim seja e vejamos, ainda que rapidamente, 
si o Poder E·xecutivo miou dessa a-lnmjada ·compe:tencia de mod.o 
legal, conveniente e opportuno na phrase dos alludidos pareceres-

A dualidade de governos e de assembléas do Cea·rá, determinando 
a intervenção do Governo Federal, quando se patenteou? 

Desde os primeiros instantes da existencia do Governo Franco 
Rabello e da Assembléa, " .que até a'gora continúa· na mesma situação 
de constitucionalidade" <>u posteriormente a esse momento? 

1Si já existia, o Presidente da Rer.mblica, que se arroga a facul-
dade de intervir nos E stadoo para manter a fórma republicana de 
governo, assim subvertida, não interveiu, faltou ao seu dever. 

Si não existia e· só appareceu quasi dous anno.s depois, compro-
mettend<> a tranquillidade publi·ca, produzindo a desordem a1mada·, 
derramando sangue, sacrificando vidas, faltou aind:a <> Poder Exe-
cutivo a<> seu dever conl3titucional, deixa:ndo de soccorrer os poderes 
locaes em plen<J exercício para mantel-os ·nos seus postos e restabelecer 
a ordem e .a tranquillidade publi<las, até que o Congresso deliberasse 
sobre a legiti.ncidade dos orgãos do poder publico cearenl3e em con-
ten<fa por motiv<J de duplica:tas. 

Todos <>S casos de dualidade de governos e assembléas devem ser 
julgados por preferencia e assim foram sempre decidido13 nos paizes 
de regimen federativo igual ou semelhante ao nosso, porque, não 
sendo possível que amno.s os partidos, que disputam ·8.: posse do- poder 
estadual, tenham a seu favor- identicas condições legaes de legitimi· 
dade, forçoso é que o poder federal, intervind'O para dirimir esse 
oonflicto, declare legitima .a pretenção de um delles e contra o outro 
proteja. e garanta. Só assim se manterá no E stado <> regimen de.mo-
cratico representativo e ru fórma republicana federativa. 

Que fez o Governo ~ 
!Não o entendeu nessa conformidade e dissolveu todos os poderes 

locaes, dwpojando de suas funcções os legítimos mandatarios do povo 
cearense; annullaudo o regimen representativo; destruindo a FedeT,a-
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ção republicana; e, sem fórma legal, sem respeito pela ConstituiçãJ, 
em verdadeiro delírio de tud:o derrocar, transformou, em territorio 
amesquinhado, um dos Estado.s autonomos da Republic.a dos Estados 
Unidos do Brazil. 

De faeto., ha, no moment·o actual, com flagrante infracção de 
tudo quanto d:ilapõe a nossa lei ·das leis um dos membros componentes 
da Fede:vação Brazileira, -que não tem poder executivo electivo; que 
não possue poder ~egislativo; que não · goza das franquias constitu-
cionaes que lhe garantem o direito de governar-.00 por si mesmo; que 
soffTe a :riill~ violenta de todas a:s coacções, vendo seus destinol3 en-
tregues a uma .autoridade que o pO'Vü ·cearense não escolheu e que foi 
nomea<La por quem não tinha poder para nümeal-a. 

(Não houve, não hà:, nem haverá caso mais cara:cteristico .de in-
tervenção federa1, que mais perfeitamente .se •ajuste e se enquadre na 
di13posição do n. 2, {J..o •art. 66, do que esta aberração cre·ada pelo 
decreto de 14 de março dictatorialmente expedido pelo •Presidente da 
Republica. Agora, malis do que em qualquer outra occasião, se faz 
mistér intervir no Ceará para manter a fó.rma republicana federa-
tiv.a, que a.Ui não está sómente subvertida, mas foi violentamente 
abolida. 

FôraJ do rigor logico e de necessidade constitucional propôr á 
Camara um projecto de lei .annullando o decreto de 14 de março 
e determinando a inte-rvenção no 1Cea1'á, par-a que, no exercício dos 
poderes publicos locae,s, fossem rep01atos seus legi11imos titula:res. 

Esta proposta, porém, seria inefficaz e inutil, porque a delibe-
ração a tomar não ê exclusiV'a da Camara, mas do ·Congresso e o 
Senad'o já deliberou .sobre o caso de intervenção no Estado do Oea'!"á., 
mandando archivar a Mensagem do ·Poder Executivo e impossibili-
tando, por ease pre-julgamento da questão, qualquer outro pronuncia-
mento do Congresso, de .que é um dos ramos. 

Se fez ·bem ou mal, abstenho-me de dizel-o; ma1s não posso deixacr 
àe con.statar que, tl'atando-se de actos do Presidente da Repuhlica, 
cuja extensão e gravida-de podiam acarretar a responsrubilida'<ie polí-
tica, ficou a üamara, ·a quem toca a iniciativa• desse procesao, tolhida 
no exercicio elo seu direito de promovei-a, porque o tribunal julgador 
de taes delictos antecipou-se e préviamente absolveu. 

Este voto vencido nada: ma'Ís é, portanto, que um protesto vehe-
mente, düs meus sentimentos de sincero republicanü federalista, con-
tra a prepotencia dictatoria1 e revolucionaria, que, die um golpe cer-
teiro e profund-o, 1·asgou as mais beHa:s paginas da Constituição 
Bra.zilcira, quebrou as mais .seguras garantias da,; unidade e da inte-
grida·de naieionaes e anniquilou .as mais brilhantes conquistas do regi-
meu republicano. 

Que este episodio tristíssimo da tri-ste historia contemporanea do 
Brazil fique para todo -sempre .sepultado no pó espesso dos archi.vosr 
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]Júl' olllle qüt).l' m~:mclal-o a toleraucia injustificavel da mawna do 
Gongresso l'l acionai; a mim, porém, na Impossibilidade ablaoluta de 
qualquer outro procedimemo, resta-me a oonsciencia de haver cum-
pndo o dever, que repmo patrwuco, ne protestar com todas as ener-
gias e vota-r convictamente contra esta perigosa medida, que j·ámais 
poderit ser invocada como um precedente, .sinão funesto , porque é um 
1.anomlllavel attentado friameutro commettido contra os preceitos fun-
ua·mentaes das lUSLlt tlJÇôes vigeutes . 

. /::lala. da Oommissão de Uonstituição e Justiça, 8 de junho de 1914. 
l1ia1s uma vez cumpro o meu dever divergmclo da .honrada maio-

na ela Uommissão de Uonsti tuição e Justiça. 

O voto - ~T;borado pelo illustre li.ebtor Dr. )!'elisbello :Freire, ata;ca Voto do Sr·. P ec!r· 
lle úeme os pl'lllCiplOs -cardeaes -elo nosso . regm1en .constitucional, quer Moacyr 
uas 'Cl:outnnas que :tomentam a exposição de mo-tivos, quer na exd1·u-
xula conclusão pelo arc.hivamento da lVlensagem que o .Ministl'o -da 
J\ostiça, com a Tubrica do lVlare-c.hal l'Iesidente, houve por bem expedir, 
wrue R- a más 'horas·, ás duas .inuteis Casas d-o Congresso Nacwnal. 

Revi-aionista, parlamentarista -convencido de que uma forte ·cen-
tra-lização pohtica é ainda indispensavel para apertar os vinculas da 
..i! 'edel'ação aírouxa<.Los pela prewndicla soberama dos Bstados, sou, 
entl·eta.uto., forçado a detender e praticar o-s preceitos constitucionaes 
emquanto o estatuto -de 24 de fevereiro fôr o arcabouço do nosso m·ga-
nismo político. . 

..N o dll'eito conratituendo propugno amplas e efficazes as faculdta-
des interventoras da .alta pohcia oCLo centro sobre as unidades compo-
nentes do paiz. No direito constitui do, dentro do espírito do regnuen 
e cousoame as interpretações descentralistas que o presidenc-iali::;mo 
radical consolidou, erigindo os Estados em soberanos equipotentes 
á Umão, o direito de nelles intervir é limitado, rege-.se por :excepções 
cautelosamente definidas. 

A Constituição demarcou em torno da ·a:cção federal uma área 
estrena,, que sõmente os golpes -da tyrannúv conseguem viola-r ~xcogi
tando indecentes sophismad, falseando a lição fornecida na especie 
pelo -direito subsidiario americano e argentino. e -ageitando ás mas-
.horca,s da; actualidade os pre.:edentes contrari·os, da nossa propria evo-
lução política. 

Desde l íl91 até março do anno corrente, jámaâ.s os governos e os 
proceres ·da H.epublica permittiram que a intervenção nos Estados 
se realiza,sse, .ao molde argentino, pela nomeação do interventor e 
muito menos que esse delegado especial do Governo Federal pudesse, 
não suspender, mas -até supprirnki11 nos Estados, intervindo as autori-
dades loca€1s, mandarrdo proceder ahi a novas eleições do Executivo 
e da Legislatura. 
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E' mais que sabido que todos, todos os projectos de regulame~
tação elo art. 6° da ·Constituição Federal, ora suggeridos pelo Pres1-. 
dente da Repubhca, como succed<m ao tempo do grande Prudente, 
cujas quatro. mensagens apontavam os perigos e lacunal3 daJ inter-
venção sem lei ordinaria reguladora, ora elabol'ado,s por membros e 
Commissões da Camara e Sena'do em varia.s épocas, sob d>iversas 
inspirações politica1a (vide Doc:um. Pa1·larrroentar.es), soffreram inven-
cível opposição, e fmam afinal sepultados nas pastas dos relatores e 
nos aTohivos. ,1 

Levantou-se, em 1896, no Senado, o ex-Presidente Oampos Salles 
para, entre .afflictos protestoa do seu federalismo alarmad'O, conde-
muar um d'esses projectos reguladores da intervenção, concluindo que 
Locar no art. 6" era tocar no proprio coração da Republica. 

Na vamguarda desse moV'imento em fav.or da intangível autono-
mia dos Estados, nessa cruzada anti-intervencionista figuraram sem-
pre <J.S republicanos hi:3toricos do Rio Grande do ul, cujo notavel 
director J uh o de Castilhos f aliou, escreveu e agiu, como Governo, 
contra qua·lquer intervenção do seu Estado, apezar de <J haver orga-
nizado fára dos principio.s co11stitucionaes da União, isto é, da fónna 
republicana i!Jemocratiro e nep1:esent.ativ.a que a Republica adopto'!l 
desde o preambulo da: sua lei fundamental. 

Regulamentaç~o do art. 6°, jámais! Interventor, nunca! A fi-
gura do interventor é exotica, não existe na Constituição, nem della 
decorre, olamava.m o:a puritanos do regimen. E isto mesmo foi con-
fes ado pelo Presidente rio-grandense, Dr. Borges de Medeiros, no 
telegramn1a· em que, felicitando o Ministro do Interior, pela inter-
venção do Ceará, advertiu que o interventor era uma solução sin-
gular, nova, não .atutorizada, accrescentaremos, por precedente algum. 
Não obstante concluiu .o despacho 1•asgando sêdaE da mais fervente 
solidariedade com o acto do Governo que acabava de revolucionar um 
Estado do N<Jrte e de nelle intervir sob pretexto de <Salvar a fórma 
republica·na de governo. 

Dei}:<J nestas linha,s consignado para ulteriores effeitos, que a 
representação do Rio Grande do Sul, sohdaria com a intervenção do 
Ceará, não poderá daqui em deante protestar e reagir contra o Go-
verno Fede1:al, que por lei do Congl'Bsso ou de moh~-zJ1•oprio Teco-
nhecendo a inveterada inconstitucionalidade d1a situação estadual in-
teTVir no Estado, para o Teconduzir ao typo político adaptado pela 
Federaçã-o Brazileira. 

O nosso direito político evolveu, pois, em sentido exactamente 
inverso do dil·eito argentino. A intervenção nas provínci-as d-a Confe-
deração Platina asseguTou gradualmente a supremacia do poder cen-
tral, firmou a· ·doutrina de que este deve, latamente, quasi sem limita-
ções seveTas, cxeroor facuLdades ele c.ont1·ôZe sobre a·s diveTSa·s regiões 
do paiz. 
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Mitre, Sarmiento, Sarsfield, Avellaneda, Derqui, Roca e tantos 
outros conseguiram por tal pro·cesso extirpar os caudilhetes a.sselva-
jados da pampa, desm01'0nar velhas olygarchias corrompidas, im,p1'i-
mir .ao conjunto das instituições •argentina:s uma, direcção organica, 
uma cultura elevada, cujo contraste corn ·a orgia brazileira actuail. 
enche-nos o coração ele tristeza e de revolta·. 

Da longa phase não intel'Vencionista prussamo·s, no a.ctual Go-
verno, para um inte-rvenciouismo malabaresco, de que l'esultaram as 
reviravoltas, ·ora ·COl.Illicas, ora trrugicamenta sanguinolentas no Governo 
de varios Estados do Norte. 

Tendo ahi recebido a votação e o apoio de governos e de opposi-
ções, o Sr. Presidente da Republica .sentiu logo ele inicio do seu alto 
commando no Cattete, .as difficuldade1s de equilibrar-se entre fol'ças 
contrarias, umas que queriam conservar o ·antigo poder feud•al, outras 
que o quer•iam escalar jogando a espada do Marechal contra o sabre 
elas policias estaduaes. 

O Senador Vice-Presidente do Senado amalgamara) no Partido 
Conservador as famosas olygarchias do N OJ.'te, mas do outTo lado as 
opposiçõe·s, repreSW!tandJo \a rewc,çãp populal'l, )aprl:lsentaram-·s'e· ás 
urnas ctisputanclo as .successões pr'esiclenciaes por meio de ·Candida·tOI3, 
de regra militares amigos do Marechal, e unicos capazes de protecção 
efficaz contra a vingança dos governadores ameaçados nos seus anti-
gos :reductos. 

No Esta-elo do Ceará dominava die longa data 0 mandarinato 
accyolista, incm·poraclo com contingentes e habeis modalidades novas 
ao Partido Comervador. SobTeveiu a eleiçã-o do Govemadm· e da 
Assembléa. O c-andidato da opposição, Co-ronel Franco Rabello, cama-
Nt:dru elo Marechal, 1conseguiu vencer e. a:::>su.miu o Governo, ·ClOntra-
riando os interesses d:o PaTtido ·Conserva:door, mas não .desa:gra:clando 
ao P residente da Republica. 

Durante dons anno.s o Governo do Coronel Ra-bello e o Govern0 
Fedjeral .tiv:eram relações: cm·dia~Cs, trocaram sruud1ações ef.fumvas e 
nunca, absolutamente nunca, foi ·aqui, por qualquer autoridade fe-
deral, po1sta em ligeira duvidw a leg,alidaide da situação estadual, ape-
zar mesmo .ele intercorTel'8.lll no Estwdlo agitações e pro•testos sem con-
sequencias contra o p·rocesso de verificação dos podeTes de Governador 
pela Assembléa inquinad'a de incompetente. 

;Ma;s o .Presidente da Republica cedeu, afinal, ás injuncçõe3 •lo 
pm·tido em que, · Marechal do Exercito, assentou praça ele :solda:do e 
resolveu :revolucionar o Ceará porque o Governador .se o-bstinava em 
não aoci'herir aos conserva:dores e ha:via entrado em .combinações polí-
ticas c-om outros governadores excommungaclos pelo credo official. 

lnlstigadQs e fortalecidos pela orient•ação recebid'a do ·Centro, como 
provam ordens do dia e telegramma:s de .generaes inspectol'es da Re-
giã,o Militar, puzemm-se em campo com pertinacia e arrojo, elemen· 
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tos elo Partido Conservador Cearense, com qum~tel-general no sertão, 
sob a influencia do fanatismo religioso. 

O movimento cresceu, o apoio federal ·se manifestou cada vez 
mais ri jo e ·sys.tematico, até que o Go·verno do Estado ficou reduzido 
a imperar .sobTe a Oapital e localidades a·djacentes, impossibilitado 
pe-las autoridades e ordens -da União de mandar vir armamentos e 
munições, de f azer transitar as suas tropas nas viruà ferreas federaes 
para acudir ao.s pontos ameaça·dos pela revolta, de promover em 
resumo a sua. propri·a ·defesa! Nessa tormentosru conjuntura ped·iu 
ao Governo Federal, apparentemente· impassível, mas realmente tran-
çado com os revoltosos a remessa -de um contingente d-a força' f ederal 

O Governador pretendi·a com isto mostra:r ao-s revoltosos (anima-
dos até então por telegrammas e cartas e ·auxílios ·desta Capital), que 
o Governo Federal, apezar da .solidariedade política, dos conserva-
doTes, não chegaria a.o dislate de negar claramente Tecursos para a 
manutenção ·da. ordem material., requisita,dos na fórma do n. 3, art . 6° 
da ·Constituição dia Republica. 

Sob especiosas l"azões de um bacharelismo burlesco .ao serviço dos 
caprichos da espa.da, o Governo Federal, por telegramma ·do Mini1atro 
do InteTior, negou a força, para não· a empaTelhar com a da policia 
estadual. 

A esse telegramma o Governador o.ffereceu a esmagadora repl-icn 
que abaixo transcrevo, por encurtar Tazões do meu voto : 

" Marecha1 Hermes, Presidente da Republica - Rio - Sorpre-
hendido pelos termos do cabogramma de hontem, que, em nome de 
S. Ex. me dirigiu o Ministro do Interior, pe1·rnJitta-rn.e repllica1', accen-
toondo : 

1°, que, ao solicitar de V. Ex. o auxilio de um contingente da 
força federa-l, para, incorporado ás força·s estaduaes, ajudar o resta-
belecimento da ordem na zona do Cariry, não cogi~ei nem polderia 
CO(J~ta1·, em pôr ,a força fie'deml á Wisposição t];(})S !auto~'idadJ,e.s i~oc;ae6, 
no oa·racter de mé·110 contin_q.ente .atw::il~ar, &ub.ordinad!o· á acção e a,o 
co?'fl/111Ja-ndo des-tas, como declara .o ditio cabogm;mma. Ao cont?'a?'ÍO, o 
meu p110p.osito .era confiar a t];irecção da expedição em O]JIB"'1lLÇÕeis rnJi-
liba1ies IG!O ofliJcial do nosso E~eroito quf!l, mereo..mdo .a confiançm dJo 
G.ovemo Federal e do dtigno · I nspll,dor desta Re~q1:ão Milüa?·, cmnrman-
dasse o dito contingente; 

2°, que, pam a.lcança1· 1a pacifica;ção claqttJellc~ zona, ett ac1•editava., 
cqmo 1ainda acredJito que bas-tará aquelle auxilio limitado quanto ao 
seu numero e acçã-o material, mas, de amplo effeito moral pois, os 
mbe-1des de J oazeiro, como as·3ignalei em meu telegramma, declara-
ram .mui positivamente que só deporiam as armas ·d•epois de um acto 
inequivoco do Governo F ederal contrario á ,sublevação elo J oa.?:eiro, 
demonstrando ser falsa imputação de que o Governo Federal approva 
semelhante commoção da ol'dem e da paz publica no .Ceará; · 
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ao, que não modifica a identidade dos casos deste Estado (Ceará), 
e do Paraná e S anta, Oatharina, a circumstancia de não terem os 
fanatico~ destes dous ultimos Estad013 pretenções políticas; nem posso 
perceber em que isso devesse alterar a· conducta do Governo F ederal, 
quanto á concessão de providencia iàentica que, obtida por aquelles 
Estados, foi solicitada pelo meu Gove·rno. E , si modifi~asse, seria 
para ainda mais aggmvar a situação dos fanaticos de J oazeiro, que 
estão sendo victimas de suggestões e de explorações poJiticas pelo · 
P adre Cícero; · 

4°, finalmente, que a pseudo-rusoombléa a que se refere o Minis-
tro do Interior, não pa<ssa de um ajuntamento illicito, composto a 
principio de oito indivíduos e actualmente reduzido a tres, sem diplo-
mas, nem actas eleitoraes reunidos fóra da ·séde constitucional, em 
época não fixada nas leis, sem convocação prévia e regular. 

·Sabe tambem. v. Ex. que a Asoomoléa legitima do E stado func-
ciona ha mais de um anno, tendo elaborado dous orgamentos, estando 
em communicações offi~iaes com todos os po·deres do Estado e da· 
União, ~ tendo V. E x. declarado em disponibilidade quatro officia<Js 
do Exercito que teem funccionado em todos os seus tra1balho.a legi~
lativos. 

Quanto á legitimidade da minha iuv€Sti,dura no exercício do 
Governo, é escusado comproval"a, pois V. Ex., em a c tos successivo3, 
notorios e expressos, a tem affirruado ·3olemnemente. 

Assim explicando o pensamento e os desígnios do meu f'itado 
telegramma, REITERO "o perltido relativamentle á forç.a fedeml pa11a 
auxi'bt'.ar o meu Governo contra os 1·dbcldeS. de J.oaze.~ " . . . 

Aggravando, so·bremo•do, a situação financeira desta E stado, n 
agitação reinante naquella xegião do OaTiry, renovo esre appello , 
confiado no alto pa•triotismo de V. Ex. , que, em outra·a occa.;;iões, 
sempre concorreu para a paz deste Estado." - O P'i1!Íz, de 2 de feve-
reiro proximo passa.do, pag. 2, documento· junto. 

Dahi em diante foi dia por dia apert~ ndo o circul o d·? frrro. 
crn torno do Governo ceareru:e e, quando de tropel assomaram os 
revoltosos ás portas de Fortale~a. o Governo Federal, arrancando toda 
a mascara, operou a deposição do Governador. 

O InspectÇlr Militar da Região foi nomeado interventor e o Go-
vemo Federal expediu instrucções mandando por elle pTO'ceder a novai 
eleições para os cargos de Governador e da Assembléa Legislativa do 
Estado. 

Postergando detalhes e episodios que não são essenciaeE, tal foi 
· em synthese o caso do Ceará. 

O Partido tConscrvador, incondicionalmente servido pelo Governo 
Federal , preparou e executou a revolução no Estacl?; preparou e exe-
cutou como ~orollario d·a intervenção armada, a m tervenção pseudo 
constÚucional , fazendo tabula raza das instituições politicas estaduaes, 
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tratando o Estado como si fo;;se um simples territorio nacional sujeito 
apenas ás Ol'dens, leis e autol'idades da União . 

. O d_ecreto .de 14 março, referido na tardia Mensagem de 28 de 
maw, ahnhavou as nzões da intervenção. Cada um do·s con8idle?·anflxL 
contém ca·belludas heTesias juridicas, inverdades e contradiçõe·s: fla-
gr-antes sobre as quaes -o nobre Relator cleslisou concentrando-se na 
questão preliminar da com1Jetencia do Poder Executivo Federal para 
decretar e consummar a intervenção. 

O fun·damentn principal, IJOrém, desse decreto é que a fórma repu-
phcaua de governo estava pel'turbad·a no Ce·ará pela duali-da·de de 
governos e assembléas. 

Ora, primeiramente, quanto ao Po·der Legi.slativo estadual , tal 
dualidade, cread·a · sómente por um Tecurso de ultima hora pe1a revo-
lução sertaneja nunca existiu no ·concei to e confol'me actos positivos 
do Governo Federal. 

E1n janeiTo de 1912 o Presidente da Republica telegr aphou ao 
Presidente da Assembléa do Ceará nestes termos: 

"~gradeço-vos .a communicação que me fizestes da inangul"a-
ção dos traba1hos desta Assembléa, fazendo votos para que a Le-
gislatura que se inicia seja a mais fecunda e proveitosa ao Ce·ará." 
Relev.a, poT digressão, lembTar que o proprio Senador Pinheiro 

Machado Teconheceu a !Assembléa Legislativa ·do Estado, pedindo por 
telegr-amma ao GovernadoT Franco Rabello que, com a 1·enuncia do 
Dr. AdDlpho <Cavalcanti fosse. eleito Deputado o Dr. Manoel Fernan· 
eles T:avOTa. No mesmo sentido foram expedidos innumeros telegram-
mas pelos Ministros, Go;vernadores dos Esta·dos, juizes e tribunaes, 
inclusive o Su:pTemo da R epublica. E ste concedeu hab.eas-co1·pus ao 
Capitão J. da P enha, quando elle pleiteava a eleição· presidencial do 
Rio Grande ·do Norte, attendendo á sua qualida·de ele Deputado á 
Assembléa do CeaTá, e negou um outro a uma pretensa CamaTa Mu·-
nicipal de Crato, IJOn julgar que a questão estava dirimida por essa 
mesma Assembléa que o T:ribunal considerou legal. 

Dous orçamentos votou a Assembléa Legislativa, creou vari<as leis 
e nenhuma só foi desobedecida no Esta.do pela ma Justiça ou por 
particulares ·antes ·da insurreição de Joazeil·o. 

A Assembléa de J oazeil"o nunca teve existencia, mmca funccionou, 
nem o poderia sem precede.r a verificação de poderes. . . 

Não cabe revidar que tal assembléa não se r eunm na OaiJlh: l 
na época legal por falta de g'arantias. Si não t inha garantias em F or-
tale<~a não faltavam est.as' em J oazeÍl'o, onde muito mai·s tarde foi 
arvoT~do o pendão da revolta contra os poderes constituídos. De tal 
reunião jámais ·cogitaram os membros dessa assembléa, que só em 
dezembro do anno findo . um anno após a eleição ·dos Dep11tados esta-
duaes :se ·declarou in stallacla no J oazeiro, sem que no decurso desse 
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\tempo houvesse sido intentado qualquer recurso ·para a effectividacl~ 
~os seus allega·dos dheitos. 

1 A. ru1sembléa do J oazeiro surgiu, portanto, elo movimento revolu-
cr~narw do ~stad.o ~ tanto que ? decreto de sua convocação começou 
p01; d.eclarar 1llegrtunos o Presidente e ·a Assembléa Legislativa que 
funcClonavam na O'apital do Estado. Acto continuo. foi proclamado 
P \·a a , res1 ente · o Ceará o DT. F loro Bar tholomeu, chefe da rev-oluçã-o. 

Mas o argumento irrespondivel contra essa pretendi·da dualidade 
~e assilmbléas legislativas no E stado ~stá rehrilhando no parecer do 
rllust:re Relator do voto que a maioria subscreveu. Cumpre repToclu-
zil-o aqui textualmente : 

11 Ainda que subsis·ta inal teravel e com mais completo aspecto 
·de l~gitimiclade o P oder Legi.slativo do E.sta·do, qlie a té agora 
contmúa na mesma situação de constitucionalidade, não podendo 
ser attingido pelo acto de intervenção , não é motivo bastante paTa 
por si só garantir a estabilida·de ·da fórma republicana de govel'no, 
porque, si o PodeT Legislativo é indispensavel para manter essa 
fónn a, o P oder Executivo· tambem o. é." 

- E querendo ainda mais frisar que no Estado do Cear'á não exis-
ti am duas assembléas compromettendo a integrictade ·da fórma Tepu-
blic·ana, mas uma .só, isto é, a Assembléa perfeitamente legitima, não 
attingivel pelo acto de intervenção, o pa.Tecer do Relator a·ccrescentou: 

"'A situação real c3o Govern.aclo1· do Oe,a1·á justifica perfeita-
mente o a·cto do Governo Federal" - isto é, a intervenção pela 
qual foi deposto. 
P-ortanto, o parecer , além .de não conte.r uma só palavra affirma-

tiv.a da dualidade ele governadores, directa ou indirectamente, nega 
tambem a existencia de duas assembléas no Estado, reconhece, como 
reve·stida da mais completa legitimida·de, subsistente até agora, inat-
t·ingida e inattingivel pelo ac-to de intervenção a Assembléa que justa-
mente es.sa intervenção varreu á bayoneta e que procurou substituir 
por outra, conforme as instrucções expedidas ao interventor pelo 
:Ministro da J ustiça. 

Onde está, pois, a .dualidade de poderes, E xecutivo ou Legislativo , 
do E·stado, que serviu de fundamento ao mal l'edigido decreto da intel·-
vencão ? 

~ Onde a per turbação da fórma republicana de governo que sómente 
com essa dualidade de poderes ficaTia caracterizada.? 

.Si 0 vocabulo - Governo - quer ·dizer o conjuncto dos tres 
po'd.Bres, não havendo ·dualidade . de legi.slativos, como . reconhece o 
paTecer, nem -clU'alidade de executrvos, pms que o propno decreto. de 
14 de m:nço allude apena·s á ins:tallaçã.o de um governo· em J oawrro, 
desappa.rece o absm,do fundamento· _de perturb~açã~ d~ !órma repu-
blicana par a a intervenção, e esta nao se· autonzana smao pela per-
turbação ela ordem material e da t ranquilli-dade publica no Estado , 
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mas neste caso o que competia ao Governo Federal era exa-ctamente 
o contra:rio do que fez, isto é, cumpria-lhe manter essa ordem, resta-
oolecer a tranquillidade Satisfazendo desde O pTimeiro momento fl 

requisição -do Governo Cearense, com o qual empre tinha tratado 
officialmente e mantido mesmo Telações de outi'a natureza. 

A inclusão dos acto.s <le intervenção no Ceará no dispositivo do 
n. 2, <lo art. 6°, <la Constituição F ederal foi feita a martello. 

O ·Sr. Ministro da Justiça, nos c01usideranàa <lo decreto de 14 
de março, pulou do n. 2, para o n. 3, embrulhou factos e doutrinas, 
sem conseguir -da1, um aspecto logico ao seu a:rtificioso tr abalho. 

EntTetanto queTo acompanhar a Mensagem na su-a heresia consti-
tucional e poT aTgumentar .concedo que o caso da intervenção no Ceará 
devia ser :regulado ·pelo art. 6°, n . 2, d-a Constituição F edeTal. 

F altaria, então, ao Poder Executivo F ederal competencia paTa 
intervir. Üs votos vencidos dos •Srs. Arnolpho Azevedo e Mello F nmco. 
bem como as restricções, aliás contradictorias, com que outros collegas 
da Commissão já subscreveram o voto archivatorio do Relator, puze-
ram em relevo que o caso do citado n . 2, <lo art. 6°, é justamente o 
nnico, em que cabe ao Congresso N acionai provêr por lei especial. 
cuja execu-ção é incumbida ao Governo. C') 

E ssa doutrina quasi universalmente suffraga-da pelos tratadista . .; 
fl commenta·dores das constituições americana, argentina, uissa, allemã 
c brazileira, foi magistTalmente compendiaJd'a no accórdão n. 3. 548, 
relativ-o ao hJabeas-corpus concedido -ao Deputado estadual cearense 
Tenente Corrêa Lima, pelo Supremo 'Tribunal Federal: 

Diz textualmente e3.~a lunúnosa sentença : 
N. 3. 548 - Vistos, Telatados e discutidos estes autos de habw.s-

cO?·pus, em qu'e é paciente o 1° Tenente do Exercito Augusto C01-Tea 
J.Jima, verifica-se que a <'&pecie é a seguir:.te : o paciente é official do 
Exercito, e foi eleito Deputado estadual no Estado <lo Ceará. Por acto do 
Pailer Executi? o d'a União foi dissolvido o Congresso daquelle E stado. <' 
determinado que se procedesse a nova eleição, sendo nomeado um ·dele-
g-ado do Governo da União, que exerce as func9ões do Po·der E xecutivo 
rlo Estado. Assim proce<leu o Govemo F ederal, declarando que in~\e?·
vinha nos negocios peculim·es ao E stado <l-o CeaTá, fundado no art. 6°. 
n. 2, da Constituição Federal. Chamado por edital ao Ministerio cb 
Guerra, sob pena de ser considerado de ertm·, e ameaçad-o de prisão . 
. e não acudisse ao chamamento, o paciente requereu este habeas-c01·pu,ç, 
allegando que ain"d'a não peTdeu a sua qualidade de Deputado estadual. 
rom immunidades que não permittf'n'l a prisão do paciente. segund o a 

(*) ·Canc~dendo :~penag arl g-.un;; e«criptores qu e só ~m ('~ lando au.•ente o Con-
gresso, pOde o Ex f'cutivo, deante <l<' ~ itu a.cão grav!Rsima f'n1 um ·E~tado, intervir. 
com a obri.g'ação, porém, de devoh·er ao Congrc~so, lego que se reunir , o conh P. 
cimento c a àeclsã'o do caso. 
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jurispru·deucia firmada por este T1·ibunal, e consequentemente não 
póde ser preso. 

Isto posto, considerand-o que dos quatro casos de intervenção do 
aTt. 6° da . Constituição Fede.ral, o 1°, e 3° e o 4°, são de tal natureza, 
que ~utoT_Izam a acção immediata do Governo da União, requerem 
p.r-ovidenCias uTgentes do Poder Executivo. D ada a invasão estrangeira, 
ou de um Estado em outro sendo necessario Testabelecer a ordem e a 
tr.anquillidade nos Estados: á requisição dos respectivos goveTnos, ou 
assegm!lr a execução de leis e sentenças fedenes, póde e deve o Po.der 
Executivo da União ag1ir im.mediatamente. Não ha necessidade nessas 
hypotheses ele aguardai' que o Congresso .da União faça leis ou decre-
tos, ·OU interprete quaesquer textos legaes. Não se comprehende mesmo 
na geneTalidade do& cas-os a demo1·a, que poderia ser criminosa. Mas. 
si no pTimeiro, no terceiTo e no quaTto caso ele intervencão do art. 6°: 
ela Constituição, ao Executivo cumpre dar logo as ne~ssarias provi-
dencias impostas pelas circumstancias, no segundo oaso de intenrenção, 
isto é, quando se trata de rntf11n;Cm· 1(1, fó1'ma 1'epublioana fedemtivc~, ao 
Oong1·es'so é q11.e inwmbe p1-incipalmen,te inoo?"VÍ?'. Tal é a doutrina 
que por um obvio fundamento, pela necessidade de evitaT os abusos 
que facilmente poderia commetter o PodeT Executivo, em se tratando 
de materia sujeita a tão Tenhidas controversias, qual a questão de 
saber em ·que consiste essenci'almente a fórma Tepublican'a federativa; 
tal a ·doutrin a professa·cla pelo.s mdhores constitucionalistas. Bryce (La 
Rép1Lblique Amérioaline, vol. 1°, pag. 89, trad. franceza de D . Müller, 
ed. de 1900) affirma que "até hoje ao Congresso tem cabido assumir 
a responsabilidade de garantir a fórma republicana, ao passo que é 
ao Presidente que os E stados se teem dirigido para lJedir protecção 
contra as perturbações intestinas. O mesmo emina Blach, fundado 
na jurisprudencia fiTmada no caso Luther ve7'81LS Bo1·den: "U.nde1· 
tl11is article of the constitution, it 1·est with Oong1·ess to decid what 
govemem;ent is the ~tablish'ed one .in a sf:ate. Fo1· as tlúe U111iterl 
Sbates gwa-ranty to each s:tate a republican _qov·e?"''i.ment, co1ogress m1L8t 
rl,eo.essa;rvly decide what govemment ~·s established in the state before 
it can detMmine whether 'it is republioa:rb, or not. (Handb.ook of A me-
?'ican Oon.Slituti,onal L ww, pag. 149, 2a ed.) L . Varella (Est'lL.dios sobre 
la Omust'it1btion Nacio'/'IJa-l A1·gentina, Int?·oibucoión e (nte?·vención F'e-
deml en .1a-s P1·ovinoias, pag. 249) : "Pero cua.n,clo se ha trabarlx.i del 
restabe"becimiento de la {ornia r.epublioana de gobie1·rvo•, ervtonces el 
Omi,g1·es.o luc~ ?'eclamado para Si el cle1·echo ele r.eso'.l'liie?· e,l caso, y la 
Corte 8up1·ema se lo ha ?'Bconoádo per la aU-tO?·idad de elos gmncles 
fillos, fundados pm· dos gmndes ,i'l&eces. Ta'/'IJey y Oluase." A mesm'a 
liçwo é '!'ep'etidla por A. de Ved~a (Constitución ~rge~tina, pa:gs, 54 
e 55: "La jurispnulencia amerwana ha est'abel.ec'bdo ~gu.a-lm.ente q?te 
el ?'econoâm;ienf:o de lta begdlidad dti un gobiemo de Estad.o es 1m a.cto 
cl.e n<~tnHLleza po•litióa , q1t e cor1·espo1u:le. po1· le tanto, al clepartam11enCo 
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po~i~io.o, que ~s el Ooq1gr·eso." Reproduzindo essa doutrina geralmente 
accelta, essa mterpretação ·do preceit-o constitucional commummente 
adaptada, esc~·eveu J . B~~·b.alho (Commentario.s, pag. 24): "Pela na-
tuTeza essenClalmente pohüca dos casos .que se possam comprehender 
no ·§!_ 2°, ;do. art. 6°, ·da nossa 1Constituição, .a competencia pm:a a ·inter-
vençao e mcontestavelmente do Poder Legislativo. E is·to está de 
accôrclo com o que prevaleee em paize·s ele instituições fedeTativas. como 
as nossas. 

Nem poderia ser ·de outl'o modo. Confiar essa intervenção ao bom 
querer do Po.del' Executivo é entregar-lhe as chave.s da FedeTação e 
constituil-o senhor absoluto nella. 

Por iEso, se disse com razão nesse parecer de 24 ele 1naio ·de 1893, 
ela Commissão ele Constituição do Senado ': " ISi ao Po-der Executiv-o 
se ·c-oncedesse essa facu1daele, minada ficaria pela base a Federação 
elos E stados, e a União BrazileiTa, vacil1ante no seu alicel'ce, facil-
mente ·se esboroaria a-o primeiro golpe que sobre ella vibrasse o poder. 
Em taes condicões não teríamos um ·Presidente ela Republica mas um 
verdadeiTo dictadoT." ' 

E um pouco a·diante : "Entretanto, si a competencia para a inter-
venção é primariamente do Poder Legislativo , que é o poder político 
por excellencia, nem por isso fiem·ão sem acção os outros dous pocleTes. 

Aquelle é .a regulador do caso; o Executivo cumpTirá e faT'á cum-
prir o que fôr, paTa eEse caso ou por ·determinação geral, legislado pelo 
Congresso Nacional , e te·l"á mesmo a iniciativa da intervenção ( subor-
clinada ás clelibeTações ·do tCongresso), se urgente fôr interviT pelo 
perigo da ordem publica e tomar-se nece.osario o immediato emprego 
ela força armada"; 

Considerando que com a mais evidente e indiscutível violação de 
tão salutares normas procedeu o Poder Executivo ela União, o qual 
nem siquer, depois ele reunido o Congresso no período normal de suas 
ses2ões, lhe submetteu o caso, p.ara se1· resolvido pelo poder c-ompetente, 
cumprindo notar que o mesmo Podel' Executivo mandou proceder á 
eleição d-o Congresso e do Presidente do E stado elo Ceará, revelando 
assim claramente o intento ele subtrahiT a sua provide·ncia, ao exame 
elo poder competente, e dar como. definitivamente .a;cloptaclas e irre.-
vogaveis as medid.as que SÓ provisoriamente e "Su.b01'ClfinlaChts WS delt-
bemções elo Oong1·esso" podia ZJÔ1' elm pmtica>· 

Considerando que a observancia ·dos canones viola·do.s· pel? acto 
elo Presidente ela Republica impoTta a conservação ela essenc1a -cvas 
instituições consagradas na Constituição Fecl~r:al; . . . 

Consiclemnclo, consequentemente, q_ue é mconstltuClonal a. mter-
venção clecTetada pe1o Poder E'xecutivo ela UJ?-ião J?-OS negoClos pe-
culi ares elo E stado . . do Cear·á1 e que a enstenc1a ele um .acto 
inconstitucional elo Poder Executivo 11âO pócle ser obstaculo a que o 
Poder J udiciaTio garanta os direitos individuaes offenclidos po.r esse 
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acto, incumbindo, pelo contral'io, ao Supremo Tribunal Federal asse-
gurar por seu~ .arestos os ·direitos das pessoas singulares e collectivas, 
lesados por mechdas e actos inconstitucionaes elo Poder E xecutivo : 

'Ü Supre.mo Tribunal Federal concede a ol'!Clem impetrada afim 
de que o P,aClente não soffra a coacção á sua liberdade individual, de 
que tem s1do ameaçado. 

,Supremo T·ribunal Fecle1~al , 23 de maio de 1914. - H. cvo Eiópti?·i~o 
Srco?bto. - P.eà?'O Les&a, Relator. · 

O requerimento ele archivamento da Mensagem sobre a intervell-
ção no Oará não deve, portanto, prevalecer maximé com o seu appen-
diculo "de considerar legaes e opportunOE• ~s actos emana:ctos da inter-
venção". Si não ha nada que ·deferil', discutir, resolver, approvmr ou des· 
approvar, dar ou negar; .si, como ·diz o pan>cer, "nenhuma disposição 
~xpTessa .da Constituição existe collocando o Congresso na posição de 
.Jul:gador", como é que, do mesmo passo, manda-se .ar-chiv;Cfir a Mensa-
gem e app1·ova-se a intervenção, considerando leg•aes os actos della 
emanado·s? A contraclicção é flagrante. 

Comp1·ehencle-se o requerimento, aliás envergonhada manobra 
para eEcapatoria de tremendas responsabilidades, cortando-se-lhe, po-
rém, a cauda. In claJud.a, vene?YUim. 

'Al'C'hivamento, ainda v·á, no ponto de vista da maioria que não 
quer discussão dos actos do Governo, mas approvação com c no arcbi-
vamento ·constitue palmar absurdo. Si temos o poder ele approV'ar ou, 
melho:r, de julgar legaes os actos da intervenção, temos o direito ·ele 
os julgar illegaes. Em um ou em outro caso, si .ftt.lganws, não é mais 
o Pode'l' Executivo, como su:stenta o parecer, o unico poder ao 'qual 
compete intervir, est·ando pelo menos sujeito, ao exercitar suppletoria-
mente essa attribuiç1t'o na ausenCÍ'a do Congresso, a.d refennJdu??b do 
Congresso. 

O voto da maiol'<Ía manda archivar a Mensagem porque ella diz 
de actos que não lhe competia praticar. Como accrescenta nas con-
clusões o julgamento desses actos de intervenção·? 

Mais sabido foi o Senado nessas manigancias parlamentares para 
wrvir o Governo e o livrar de culpa e pena. O Marechal devia mancl :n 
a sua Mensagem á C amara; muito .de industria ou indm~ri~d? .m~n
dou·a tambem para o Senado, que, antes .d~ n?ssa n~eessana mw1atlva 
-- porque elle julga e n6s. forman;os {) pnmmro tr1.bunal de ex.ame e; 
quiçá, ·de accusação - fo1 logo ·as do cabo e ensmou o cammhu a 
ma:ioria como bom vaqueano, mandando encel'Tai' a sete chaves lJO 

· cofre f~rte dos archivos a preciosa gemn>a do escrinio jurídico do 
Sr. 111:inistro da Justiça. 

Deixo, pois, ·de offeTecel' para bens ao 1:neu illustre collega Relator: 
seu requerimento não tem. o sabor d:a novtda-cl~. 

O &nado·, sempre d1:gno ·de nosso respeito, pO'l'·que , data vema, 
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b~m lhe é .applicavel a sentenca do estouvado rei barbaro - Se11JJ,{orus 
bani vi?·i, sen;atus, .autem, maf.a b,estia - já liquidou a questão, archi-
vou. Cá por Casa, a illustTe maioTia quer tambem archivaT. 

Eu n~o ~osso levar: á urna funeraria esta MenSJagem futurista; 
devo obediencra á Constituição e á opiniã-o indepen·dente do meu paiz, 
que reclama, como pão para a bocca, em um largo brado angu'stiado, 
u:n pouco de or,dem no meio· deste pandemonium, que já inspira 
predade. 

Isto posto encommendado ao competente TÍso da maioT.ia, como 
um protesto que talvez poucas vóze-s suffraguem, o seguint~ proj•ecto 
de lei: 

O Congresso N acionai decreta : 
Projecto do Sr. .A . .Tt. 1.0 O PodeT Executivo mandará immediatamente repÔT no 

Pedro Moacyr Governo do Estado do Ceará o Govemador Dr. Marcos Franco Ra-
bello, bem como todas as autor-idades arredadas do exercício dos seus 
cargos por actos revolucionario.s ou decorrentes· da illegal intervenção 
alli executada pelo decreto de 14 de março ·do corrtnte anno, send0 
declarada·s nullas e de nenhum effeito as e1eiçó<'s paTa Governa-
d;or e Assembléa Leg~::lativ-a do .Est-ado oJ.·.denrdas pelo interven-
tor, conforme as instrucções expedidas mt cita•d'a data pelo Ministerio 
ela Justiça. 

ATt. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 13 de junho de 1914. - Pedro Jlf.oacyr. 

SE,SSÃ'O O·E 3 DE JULHO 

O Sr. Moreira da <Rocha C') - Sr. Presidente, inscrevi-me para 
:Dallar na. hora do expediente da sessão de hoje, de cuja ordem do dia 
faz pal'te a discussão unica do parecer n. 5, de 1914, afúm de trazer 
tambem a minha saudação ao .Sr. Setembrino de Carvalho, genenl 
por obra e graça dos serviços prestados na coll:quista do Ceará, e~ 
que Tepresentou o triste papel de fantoche, moVl'do ao sabor e capn-
cho dos mais 1·ancoro.sos inimigos do Coronel F ranco Rabello, e que 
cheO'ou hontem a esta Capital sendo Tecebido·, poT um lado, com as 
hon~as officiaes de quem volta~se coberto de glorias do campo de bata-
lha, onde se houvesse empenhado, com Ti:sco da propl'Ía vida, na defesa 
da P atria, e por outro, com: abraços ca:rinhosos e expTessivas demon-

( •) Discurso pro.ferido na hora do expediente. 
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:;trações de_ agr_a-decimentos, da parte dos políticos interessados na con-
tenda pa~·1zL~aria que originou a· Tebellião do J o·azeiro contra os pode-
res constitmdos do Estado. · 

O Geneml vem garboso e satisfeito por ter sabido cumprir fiel-
mente as OI'den~ d~ Governo e por ter agido na pacijiic.ação éLa tena 
cearense com ·cnteno e imparcialidade, quando é certo que ·S. S., corno 
um automato wnfesso, de ouvidos celTados- aos clamores da Justiça 
e de ~lhos fechados ~ l~z da verdade e da razão, ouvindo apenas os 
mexencos do:s coscuTllheiros ·contumazes e enxergando tão sórnente os 
interesses -dos Tebeldes do J oazeiro, que eram exactarnente os mesmos 
do Marechal Hermes, ·se toTnou muito ao ·conti·ario seu instrumento . ' ' consciente· da oppressão e ela desordem no Ceará, de onde traz a farda 
ainda salpicada do sangue que o Capitão Toscano de Brito fez jorrar, 
na noite de 1 -de abril, na praça do Ferreil·a. 

Bem justo, pois, se revelou o ST. Presidente {la Republica galar-
doando a dedicação do Eeu enviado áquellas plagas, a quem oabe in-
questionavelmente a maior gloria da deposição do honrado Coronel 
Rabello, po.rquanto a empreza, que pareceTa -difficil aos olhos dos 
Generaes Torres Homem e Lino Ramos, uma vez confiada ao então 
Col'onel Setembrino de Carvalho, foi comummada a contento e gosto 
do.s ·Seus interessados. 

Como soldado intrepi~do . e intelligente discipulo de Machiavel, 
S . .S. não encontl'Otl barreiras nem obstaculos na consecução dos seus 
fins, para o que foram postos em pratica todos os meios, des-de a 
astucia mais vulpina á audac~a Eern limites. 

Quando, Sr. Presidente, a horda Tebelde se approximava de For-
taleza a população da cidade se aTroou e ·coneu paTa as trincheiTas, 
dispo;ta a vender caro a v.idll: na resistencia ~ invasão dos barbar?s. 

A defesa, então, .se orgamzou de tal rnanell'a completa e pe.rfelta 
que ninguern podia entraT ou .sahir da Capital sem .ser percebido pelos 
defensores da ordem e da legalidade. 

Mas, .Sr. Presildente, os Tevolucionarios se approximavarn, pisando 
um terreno que lhes ei~a inteiramente desconheci~o, e rnistér se ! a-zia 
que .se enviasse alguern que, conhecedor da região, pude.sEe guial-os 
no ataque á Fortaleza. . . 

. Como fazel-o, porém, si as sahidas estavam tod~s gu~r~adas pelas 
foxças do ~ov~r~o do Esta~ o, que, nat:uralTI?-ente, 1mp~du1an: a 

2 
pas-

sagem elos mdivid~os .suspeitos d~ conmv~ncia .com a Iev~11;1çao . . 
Em tae.s eondiÇÕtls, Sr. Presidente, so .o- Inspector MihtaT pod'la 

resolver o problema, e foi o q:Ue aconteceu .. 
. O então Coronel Setembrmo, com o maiOr desembaraço, fez a-com-
panh ar por solda_dos do ExeTcit,o os Srs_ Pep_ino Vanzelotte, LaeTt 
Ibiapina e J oaqmm Collares, alem de outTos Igualmente destacad.o.s 
para a missão de guia, até o local .do :acarnpament~ d~s rebeldes, aonde 
já havia enviado um 2° . Tenente da 3n companhi-a Isolada, de nome 
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Cabr~~· afim ele con~'erenciar ~om os chefes düs mesmos, havendo, na 
occas1ao troc~ de brmdes cord1aes entTe o refeTiclo official e aquelles 
com quem fora confa-bular em nome elo representante do Governo 
Federal. 

E dest'arte incit~dos , e dest'arte protegidos, em numero de 1. 500 
combatentes? _cons~guma.m ·cercar ~ Capital cearense, tarefa que em 
outras concl1çoes so pod1a ser confiada, com probabilidade ele exito a 
uma força doze vezes maior. P ws·sagens importantes, ·como, poT exe~
plo! a B~rra elo Cear.á, guardada apenas por vinte .siti·antes, não eram 
des1mped1clas pelas forças elo Governo do Estado, porque a isso se 
oppunha terminantemente o Sr. Setembrino, no intuito visível· de 
coa~ir o .o~ronel ~abello ·a dar a sua renu~cia, v~st~ como este já 
haV]a res1.st1clo stmcamente a tocl·as as astuCias e msmuações, como 
aquella famosa de um generalato, logo que S . Ex. fosse confirmado · 
no posto de CoroneL 

Em seguida á deposição elo Presidente d·o Estado, o inter·ventor,· 
ao mesmo tempo que destacava fol' ça federal, ao mando elo Capitão 
'Uoscano, para varejaT as ·casas ele pessoa.s illustres ·de Fortale2la, par· 
tidaria.s do Coronel R abello, á cata de al'mamento, recambi1av-a os ja-
gunços ao J oazeiro, com arma-s e munições, em trens expres·sos, pagos 
:Qelos cofre& federaes. 

Graças, pois, a um General do nosso Exercito o -.antr-o do J o azeiTo 
dispõe hoje de mais de duas mil armas ·de repetição e de grande quan-
tidade de munições, permanecendo, portanto, como uma ameaça con· 
st::mte não só á paz do Estado, como á da pTopria União. 

E assim, Sr. Presidente, depois ·de da r mão forte á rebeldia, depois 
de assistir impassível a attentados 'de to.da ordem, a attentado até 
contra a viela de uma senhora re·speitavel, como a D. Debora Bezerra 
OarneÍl'o Monteiro, parente pro:xima elo 'Sena1dor Victorino :Monteiro, 
na propria :B~ortaleza, sem que a menor Tepressão se fizesse sentir, o 
General interventoT, exm-bitando das attribuições que lhe foram con-
feridas pelas ·cer ebrinas im'<trucções do Sr. II~rculano de Freitas, não 
satisfeito com as :demissões em massa dos am1gos do Coronel Ra·bello, 
entrou a perseguir a Magistratura, removendo para longínquas· para-
gens juizes vitalícios e inamovíveis, l)ara s•at isfação exclusiva da·s 
absurdas: exigencias da politicagem jacente. 
- Foram, nesse ;Sentido, victimas ·d:a espada elo General os juize•s 

Luiz Diogo, Lamentino Chaves, -Gene.sio <Cabral e Raul ·de Souza Car-
valho, os quaes, não ·se conformando .com es.se. acto de prepotencia e 
de força, de arbítrio e de inconscien.cia jurídica, protestaram perante 
o Juiz FedeTal contra o esbulho dos seus direitos. 

Pa1'a não cansar a attenção ela CamaTa, limito-me a lêr o protesto 
do Dr. Raul Carvalho, concebid-o nos termos que os Srs-. Deputados 
vão ouvir: 
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SANGUE AIN DA - TIIWTEIO NA PRAÇA DO F ERREIRA - FERIDOS PRESOS 
OUTRAS NOTAS 

J ,á estav.a tar:d:ando que na pmça do Feneira, trans.formada em 
praça ·de guerra , cmTe•s<>e s•angue humano. 

Durante o estado de <>itio deram-se cargas de baionetas até dentro 
dos estabelecimentos commerc.iae.s, sol'dados chegaT.am a corre-r balas 
na agulha pa<ra atirar sobre o povo, buscas violentas foram reali-
zadas nos domicíli-os de pessüa·s accusadas de nbellismo, prisões eram 
effectuadas, a porta >c~o edifício da Intendencia Municipal foi aTrom-
bada, .o consul da Allemanha pre.so , outros innumeros desrespeito·s 
aos oeida1dãos for:am commettidos pelas autorid·ades milita:res, nota-
damente o >Capitão· Felizardo Toscano, investido, desde a ·decretação 
do sitio, do policiamento da cidade. 

Mas tudo aquillo se fazia em uma época em que estavam suspen-
sas as garantias constitucionaes e que, portanto, periclitav.am as libel'-
dades publicas. 

E hontem? 
O Sr. _Coronel Setembrino, a qualquer reclamação, mesmo infun-

dada, que lhe levavam os adversarios do Governo do Sr. Franco 
Rabello, providenciava immediatamente· pondo solda·dos em compa-
nhia ou á pol' ta dos que se queixavam. 

Hoje, que os papeis estão invertid·os, limita-se a :d:izer que os 
libertadores são incapazes de offemler a ninguem! 

Quando as reclamações partiam de rabellistas que eram saqueados 
nos suburbios da Capital pelos jagunços, 'S. Ex. , irritado, exclamava : 
"Mas .que faz o S1'. Franco R abel'lo que não mantém a onlem? Si 
não póde, deixe o Governo, que eu sa·berei mantel-a." 

11\.gora está a casa quieta com a gente dentro, como o Sr. Coronel 
Setembrino -queria. E que faz .S. Ex. que não mantém a ordem? 

O .sangue que se derramou hont~m á noite na praça do Ferrei1·a 
já é a primeira mancha vermelha que cahiu sobre a sua farda. Ellc 
é ape11as o prenuncio de maiores e mais teniveis· desgr:aças que- agu ar-
dam a nossa terra infeliz, que, não tendo. conseguido enlamear, o cau-
dilhismo politico ensanguenta. 

Havemos de vêr a cada passo, daqui por deante, punhaes que 
se agitarão no ar contra peitos rabellistas, revólve-res que lhes: elimi-
narão a vida, m·mas que se levantarão contra -suas cabeças procurando 
abafar os gritos da consciencia. 

A scena ·de hontem foi o começo. 

OS FACTOS 

Havia hontem uma prohibição :de se conservrwem abertos os cafés 
depois de dez horas da noite. Quando pingavam as .dez no relogio da 
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lntenclencia, ainda se achavam no t~u·raço do Café Riche, além de 
outros, em uma banca, o 8-r. Capitão Andrade Neves, ·chefe do Estado-
Maior, com c[:ous companheiros; o.s .Srs. AlfTedo ,S.alga·do, João Albano, 
José Nogueira em ·Outra, e os Srs. Ildefonso Albano, sua senho.ra, 
Joaquim Antonio Albano, H . Firmeza e Dr. Lamentino Chaves em 
uma ootTa. Logo que se levantou o Sr. Capitão AndTade· Neves, que, 
vendo approximar·se a hora ela prohibição, sorvia apressado o seu 
copo de ·Cerveja, todo·s os outTos acima citados sahiram em direcção 
cada qual da ma Tespectiva casa, á excepção do Sr. J ·oaquim Antonio, 
que ainda ficou com mais tres ou quatro companheiros. 

Não havia agglome·rações nem vivas. 1\.. praça tinha uni aspecto 
de calma, embora cheia ele soldados do Exercito armados de carabina. 
O Sr. Capitã::J Toscano, nessa occasião, e.stava junto á uma das man· 
gabeiras. Approximou-.se delle um guarda-civil que lhe disse qualquer 
causa, ao que elle respondeu depois de· puxaT o Telogio e consultar 
a hora. 

Não decorreram tres minutos ouviram-se l'epetidas descargas, fi-
cando attonitos todos• que dalli .sahimm e que haviam deixa•d:o tudo 
calmo. 

ü Sr. Ilclefon so Al'bano, com sua senhora e o 8-r. João Albano 
tinham chegado já á nw Floriano Peixoto, clalli voltando o Sr. João 
Albano para verificar o qll'e occorrera, visto ainda ter ficado na pTaça 
o .seu filho Joaquim Antonio Albano. 

Cessadas as descargas, s-oube-se que o facto resultara do seguinte: 
Um grupo, ele que faziam parte, além ele outTos, d:ous filho-s do 

S1'- Gasimiro Montenegro, Intendente da Capital, nomeado pe·lo 
Sr. Col'onel Setembrino, Laert Ibiapina, um allemão e u'm arabe 
que vie-ram com os• jagunços do J oazeiro, estacio·nava na pTaça. Ao 
sahiTem do "Café Riche" o Sr. Joaquim Antonio Albano, Antonio 
S.aboya, Pedro Albano e um ou dons outros foram provocados pol' 
aquelle grupo, de onde se destacou o Sr. Laert Ibiapina, que gritou: 
"Quero vêr o semvergonha que hoje aqui dá vivas a Franco Rabello, 
para ·COrtal' a .:;ara á chicote." 

Ao ou·virem isso, deram aquelles moços vivas ao Coronel Franco 
llabello. 

Foi o suffiçie·nte para que TOmpesse a fuzilaria contra elles, dos 
quaes apenas o Sr. Joaquim Antonio trazia. um pequeno revólver, que 
depois foi encontTado .sem nenhuma capsu:la vasia. 

Não se sabe ao certo se á força fedeTal tambem fez descargas, 
mas parece que isto se deu, porquanto, na ·cynica na1Tativa que o 
Unit,aJrio de hoje traz, lê·-se o seguinte , referindo-se ao •Sr. Capitão 
Toscano, e a üutros : 

"Então, no legitimo cliTeito de defesa, 1··.e.a_qirwm na aUvtra." 
Além disto foi encontrada uma bala de MatLS'<W, que emprega:ra, 

nas paredes da casa commercial do Sr. J. Emygdio de Castro. 
Ap~s as descargas, o grupo ele desordeiros se pôz em fuga, á 

1 
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e.xoopção do Sr. Laert Ibiapina, que ainda ficou a bater com uma 
bengala em um dos feridos, o Sr. Joaquim .Antonio. 

Foi quando .appareceu a força do Sr. Toscano para prender .. . 
os aggredidos. 

OS FERIDOS 

O Sr . .Antonio !Saboya, negociante desta praça e que, aliás, diz 
o Umtario, nada tinha com a questão, apresenta os seguintes ferimen-
tos por arma de fogo e punhal: côxa direita, região antero-interna, 
sendo o orifício de entrada dous dedos acima da interlinha articular 
e o de sahida quatro dedos acima da mesma interlinha na região 
interna. 

Côxa esque1'd:a - du·as pequenas escoriações. 
Região precordial - tres ferimentos de dous a tres centímetros 

cada um, interessando a pelle e o tecido ·ce.Uular sub·cutaneo. 
Região carotidiana - lado esquerdo, um ferimento de dous cen-

timentos, interessand:o a peile e o tecido cellular sub·,cutaneo. 
Região occipito - frontal, lado esquerdo, um pequeno ferimento. 
Polex esquerdo - um ferimento de tres a quatro centímetros em 

sua base. 
Index-esqU'erdo - ligeira escoriação. 
O Sr. Joaquim <Antonio ficou ferido no joelho, tendo tido abun-

dante perda de ,sangue, e o Sr. Pedro .Albano sahiu com ligeiro feri-
mento em uma das mãos . 

.Ambos foram .Ole.à:ieados pel,os 'Drs. Eduardo Salgado e Ruy 
Mo:nte, no posto clinico d:O pri.Oleiro destes. 

AS PRISÕES 

Além dos feridos, Joaquim e .Antonio, Pedro .Albano, foram mais 
detidos na policia o Sr. Ildefonso .Albano, Oonsul ela .A.llemanha, de 
11 h-oras ás 2 l/2 da manhã, o Sr. Dr. Joaquim H-ollancla, bacharel em 
.direito e pharmacentico, e João Tibu:Pcio .Albano, pae de uma das 
victimas e Director da .Asso-ciação Oommercial! E ste ultimo continúa 
preso no quartel do 2° batalhão militar. 

NO POSTO POLICI AL 

CompaTeceu alli o Sr. Dr. João Firmino, Se·cretario d:a Justiça 
do Sr. interventor, o qual, de1i:tamdo energia. gritou e gesticulou, jun-
tamente com o Sr. Capitão Toscano, resu-ltando que ficou preso o 
Sr. João .Albano, porque não tem sangue para ouvir gritos calado. 

O Sr. Dr. Eduardo Salgado, chamado para fazer os curativos 
nos · feri,d:os, alli esteve com o Dr. Ruy Monte, declarando que 
não os podia fazeT naquelle desapTopriado local, obtendo permissão 
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para transportar os feridos para a sua policlínica, responsabilizando-se 
a entregai-os novamente á prisão. 

Realizados os curativos, levou aquelle · Ulustre clinico o p'reoo 
Pe·dro Albano, declarando que o estado do outro,. o .Sr. Joaquim Anto-
nio, era melindroso e _que não podia ser trartsportado. 

O Sr. Dr. João Firmino exace:rbou-se, ao qu'e lhe Tetorquiu branda-
mente o Sr. Dr. Salga1d:o : 

"10 senhor é ·autorida.de, p&de fazer o que entender, mas eu, como 
profissional, protesto contra o transporte do feTido." 

A' vista disso, ficou Tesolvido que se fosse alli, áquella hora 
mesmo (já era qua;si madrtrgada), tomar as declarações do Sr. Joa-
quim Antonio, e dirigiram-se para lá perto de quarenta pessoas. 

Feito isso, deixaram-n'o com sentinellas á po.rta da Policlinica. 

OUTRAS NOTAS 

O Sr. Ildefonso Albano, que na occa::~ião do t iroteio havia seguído 
com <ma senhora pela rua FloTiano Peixoto, deteve-se adeante á espera 
da noticia das occurrencias . 

.Sa·bendo que estava feTido o Sr. Saboy.a, dirigiu.;se pal"a alli , de 
onde foi á procura do Dr. José Frota. 

De volta, encontnndo-se com o Sr. Capitão Andrade Neves, este 
mandou-o pam o posto policial, suppondo talvez que elle fosse do 
numero das vict<im.M. 

Mais tarde, após duas horas e meia, paTece que, verificando o 
engano, passou no posto para dizer que podia ir embora e voltar no 
dia ,seguinte ás 10 horas. 

Hontem, á noite mesmo, o Sr. João Albano foi á ·casa do Dr. Juiz 
Seccionail levar uma petição de hablrj,as-wrpus em favor do seu filho 
e do seu .sobrinho. 

O Juiz ordenou o comparecimento dos pacientes, na fórma da lei , 
para hoje ás 8 horas da manhã,. não tendo entretanto se verificado a 
apresentação. 

Eis as bellezas da intenenção federal! 
Como está as·segura,da a fórma republicana no Ceará! 

SCENA DE SANGUE - AS CARABINAS DO EXERCITO SÃO PARA A DEFESA DA 
PATRIA- A PRIS.Ã:O DE UM DIRECTOR DA ASSOCIAÇÃO COM.MERCIAJ, 

A scena de selvageria de· que, ante-hontem, á no~te , foi ~heatro a 
praça do Ferreira, que .se póde chamar a pTaça dos cnmes, fm durante 
toào o dia de hontem objecto das mais vehemente.s acc1.1Saçõe.s contra 
aqueUes a qu~m incumbe a manutenção da or·dem publica. 

De todos os l abios que não estão .ás têtll!s do Tlhesouro, ou -q~e 
não pretendem estar, sahiam prote~tos de indignação contra a funa 
assassina dos provocadores do confhcto e contra os que o a·cobertam. 
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Todos sentem uma grande vm·dade e. é qwe se não fôra contarem 
elles com a protecção da força federal na.da daquilllo se daria. 
. .A attitude de~ta, porém, ha de leval--o.s, ·a elles· e a outros, á 
pratlca de novos ·Crimes, porquanto, no de quarta-feira, foram p1·esos· 
os que e·ram victimas e mandados em pa;t os aggresosre-s. 

A indignação do publico ·cresceu a todo o ponto de vista com a 
local do Uwitario de hontem, explicando, a seu modo, aquellas occur-
rencirui. 

Não ·Se concebe ·que tres ou quatro moços como os Albanos. não 
dados á pratica de desordens, desarmados, fossem atacar a força fe-
deral, ao Sr. Capitão Toscano, que estava na praça com qu·asi um 
exercito armado a carabina. Essa historia não entra nos miólos de 
ninguem e é engendrada para ;d:isfarçar o crime, só digno das selvas 
africanas, de terem o.s soldados feito fogo contra aquelles moços. 

Não é a missão do Exercito atirar contra o povo. As suas cara-
binas só se devem voltar contra os inimigos da Patria e na defesa 
desta. Em todas as leis civiliza,das est1á abolido o direito de mata!", 
salvos os casos extTemos previstos nellas. 

Um histoTiographo brazileiro conta: A ATgollo, o que foi :depois 
Marechal e Visconde de Itaparica, uma vez na Bahia, em um tumulto 
no theatro, o Barão de Cotegipe, então Presidente, ordenou que car-
regasse sobre o povo amotinado. Elle mandou .sua f.o.rça descançar 
armas e respondeu que aquillo era se1·viço para a policia porque o sol-
dado do Exercito Brazileiro tinha missão mais elevada que era defen-
der a Patl'ia contra o estrangeiro. 

O exemplo de Argola é digno de figurar na hi·storia republicana 
do Brazil, para ·condemnação dos que se desvirtuam desse nobre pro-
cedimento e honra dos que ·ainda sabem imitar a nobreza daquelle 
valloroso soldado do Imperio. 

Dos factos. que ensanguentaTam a praça .do FeTreira na quarta-
feira ultima, resultaram ainda arbitrarieda:d'es como a de que foi 
victima o importante negociante de·sta praça, .Sr. João Tiburcio Al-
bano, Director da Associação CommeTcial. 

E' injustificavel a prisão, que está soff.rendo este senhor, que 
foi ao local em questão para ·Cünduzir o seu filho e o seu sobrinho, 
que estavam feridos, e mais injusti.ficavel é ainda o auto de flagrante 
que lhe lavraram no posto policial, onde o ST. João Albano teve 
or.dem de prisão, ás 23 horas e 45 minutos, portanto, mais de hora e 
meia depois da scena Je ·sangue. 

Entre um acto e outro tinha .aquelle cavalheiro estado na resi-
. dencia do .Dr. Juiz Secciona~ onde fôra levar um pedido de habeas-

corpwJ. para o seu filho e o seu sobrinho. 
Como, pois, figurai-o pres.o em flagran~e? _ A 

. E' o caso de exclamar como João. FranCLsco Lisboa no J,ornail de 
'Tim}On: "Ju·stiça política, meu Deus ! processo, isto é, accusação, de-
fesa, juiz e sentença! Que abominavel irrisão !" 
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VARIAS NOTAS 

Mandamo.s indagar no quartel do Outeiro se havia s~d:O ferida . 
uma praça da la companhia como se affirmara. 

D'ahi ·nos responderam que era falsa a noticia. 
Na quarta-feira, durante o dia, estiveram varias rrmrretas na 

Secretaria de Justiça aos co0hichos. Alguns destes achavam-...c:e no 
conflicto. de onde se conclu~ que este se achava premeditado, tanto 
mais quanto, apezar da prohibição de ficarem abertos os cafés até 
além da·s 10 horas, queria um dos libertax1ores da vida alheia que o 
gerente do Café Riche deixasse este aberto até 10 :y2 , sob sua respon-· 
sabilird:ade .. 

O IJ'riario do Estado ,de h ontem, ;dJá a seguinte nota : 
"Atravessou a porta da casa "Emygdio" uma bala de carabina 

Mauser, que estragou oito ,pares .de galoehn.s, furou um fiteiro de 
vidro, encravando-.se na parede. E sta bala foi-nos mostrada por um 
empregado daquerlla casa." 

A Palavra refere o seguinte : 
"0 Sr. Laert, que é um dos muitos que teem as costas quBntes, 

puxanrdo de uma pistola detonou-a varias e seguid·as vezes sobre o 
grupo provocado. 

Na sagrada defesa de su·a.s vidas, um dos moços aggredidos tirou 
.tambem da algibeira um revólver de que não chegou a utilizar-se 
em virtude da insolita, criminosa, illegal e absurda intervenção da 
fmça · federal, que fez uma pTolongaJd:a deseaTga de carabina Mauser 
sobre elles." 

O Dia diz o seguinte·: 
"Neste momento um dos nossos collegas que alli se achava correu 

em direcção ao consulado allemão, encontrando nesse lo·cal a Exma. es-
posa do Sr. Ildefonso Albano, a quem, com grande esforço procuTou 
salvar. 

Seguindo a travessa da Bôa Vista e ao chegar á loja Libertadora, 
foi atacado por um pelotão do Exercito que, gritando mata os bar~r 
didos, deu diversas descargas contra elle e aquella digna senhora. 

Nãd podemos deixar de lastimar ·a acção indigna praticada hon-
tem por soldados do Exercito Brazi:leiTOo. Elles estavam naque1le ponto 
não para chacinar o povo, porque não hoU've motivo e sim para, obe-
decendo ás autoridades supeTiores, manterem, caso fosse preciso, a 
ordem alterada. No caso de hontem, paTa manter a OJ.'!d'em, não era 
preciso a força publica f azer fogo." 

O interventor, Sr. Presidente, que se arrogava tão, amplas attri-
buições, até as de pisar a Constituição do meu Esta·do, cU'ja autonomia 
matou com a ponta da sua espada, que ainda não era de ouro, não 
amparou, nas fu·ncções do cargo de que foi investido, o menor direito 
d:aquelles que não batiam palmas ás loucuras do Marechal dictador, 
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oonfessando até carecer ·de podems para assegurar aos cidadãos a 
posse daquillo que lhes pertencia. · 

Assim é qu~, depois de prometter á Associação Commer·cial, de-
pois de garantir á uma commissão do commercio, depois de affirmar 
ao negociante Alves Teixeira, a quem pedia lhe fornecesse, por e·scri· 
pto, o · memorial que ·o talentoso Deputado Mauricio 1de Lacerda leu 
da tribuna, ha dias, depois de assegurar a toda essa gente que man-
daria rehaver as mercadorias roubadas no Crato e na Barbalha das 
casa..9 do Sr. Teixeira, o General recuou deste louvavel propo·s.ito, 
deante d.a resistencia dos proprios roubaid(n"Bs, aHegando então S. S. 
que "a acçiio .do s'eu g•overno niio ia até toma1· roubos" . 

Quem melhor conta esta historia, que não deixa de ser intems-
sant.e, é o referido negociant~ Alves Teixeira, na. not.a que passo a lêr, 
escripta de proprio punho. 

Chamo, pois, para a leitura que vou faze1: a attenção dos· Srs. 
Deputados. Diz a nota : "esta exposição (o Sr. Teixeira. refeTe-se ao me-
morial que foi lido da tribuna da Camara pelo honrado e talentoso 
Deputado Mauricio de Lace1,d~a) foi entTegue ao Tenente Lafayette 
Cruz, .Secretario do Exmo . .Sr. General Setembrino, ás nove hora·s da 
manhã do dia 13, e á& 2 V2 da taTde do mesmo dia fui recebido por 
S. Ex., que estava com ella sobre a pasta de sua banca, e me disse : 
"Acabo de lêr o que o .senhor escreveu acerca dos TOubos de ·suas casas, e 
vou tomar ene1·gicas providencias; vou hoje mesmo telegraphar ao 
Padre Cícero, e não faço ao DT. Floro, porque este vem de viagem 
para aqui. SegU'irá nesta semana um official para syndicar e agir." 

' Depois ·d;e trocarmos mais alglliDas palavras a res-peito, sahi do 
gabinete de S. Ex. com a doce illusão de que ia entrar na posse de 
uma parte da minha fortuna roubada. Querel!do, porém, d:ar mais 
valor ao meu pedido, consegui que os illustres Presidente e Secretario 
da A.'!SOciação Commercial, Coroneil Costa Freire e Coronel M·aximiano 
Barbosa, e uma commissão do commenio composta dos negpciantes 
Dr. Vicente Porto, Commenda,cJ:or Joaquim Barroso, Corouel Gabriel 
Fiuza, Demosthenes. Erigido, Oswaldo Studart e Raul Ca·bral,. secun-
dassem a minha Teclamaçào, pe1·ant.e S. Ex., o que levaram .a effeito, 
sem perda de tempo. 

A todos S. Ex. prometteu toTnar e.ffectivas as providencias, e, 
pela commissão do commercio, mandou pedir-me os nomes dos em-
:gregadoo que eu offereoora para acompanhar ao emissaTio de S . Ex., 
afim 'de recommendal-os ao official que devia seguir, o Sr. Tleuente 
Ernesto Ramos de Medeiros. . 

Immediatamente escrevi ao GeneTal urna carta indicanido os 
nomes .dos empregados, e no dia se·guinte, 14, fui ao palacio saber 
si: S. Ex. a tinha recebido, obtendo respost~ affirmativa do T-enente 
Lafayoette com quem combinei voltar no dia immetd'iato, pai'a l"Bceber 
o &alvo·-c~rrvducto para os meus empregados que deviam seguir no t.rem 
de 16, para o interior, afim de incorporarem-se ao Tenente Medeiros. 
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Qual não foi -a minha surpreza quando, recebido por S. Ex., no 
dia 15, (nessa occasião j·á o Padre Cicero havia respondido ao tele, 
gramma do General sobre o assumpto), ou'Vi dizer-me textualmente: 
"não estm~ m1xi.s de accô1·do que siga em'JYI'(jgado, po'T'que· d!atria 'liX1.8 
vistas"! IÜomprehendi, então, qrue tudo estava perdido, e que 18. Ex. não 
queria desgostar aos roubadores. 

Viz vêr, entretanto, a S. Ex. qU'e me collocava ntUm becco sem 
sd,hii!Ja, e que só me 1·estava o recurso de um novo protesto na vigencia 
da intervenção. E Tetirei-'me, depois de reiterar a S. Ex. a indicação 
precisa e poistiva dos lagares onde .se encontravam as minhas merca-
dorias e os nomes dos seus .depositarias, alguns dos quaes se achav-am no 
momento na Capital e, com revoltante eynismo, andavam dia e noite de 
automovel eX'hibindo bonitos terno& ele casemira roubada de m.inh'as 
casa·s. 

O General1 então, já mal hU'morado, disse-me, quando eu sahia: 
"a acção do meu ·Governo não vae até tomar os roubos ·das suas casas; 
proponha uma acção". Ao que retm·qui, ·dizendo-lhe não haver juiz 
nem advogado que 1mdesse agir liVl·emente no Crato, no que :S . Ex. 
concordou." 

Com esses dados, Sr. Presidente, tem V. Ex. elemento seguro para 
bem avaliar o que tenha sido de nociva e funesta a aeção do Sr. Setem-
brino no Cem'á, onde foi recebido com flôre.s mil numa demonstração 
da maio:r confiança, pela pop~ação inteira, que ju•lgava S. Ex. um 
soldado da tempera de J osuino, Celestino, Agobar, Mesquita, Faustino 
e Lino Ramos, 'Os .quaes em respeito á propria f·arda, movidos pela 
dignidade individual, não se prestaram a rep1-esentar o triste papel 
de instrumento politi·co, ·COm qU'e se pTetendeu ame&quinhal-os aos 
olhos ·da Nação. 

Desejo, porém, Sr. Pmsidente, antes ·de sentar-me, trazer, por 
intermedio de V. Ex., ao conhecimento do paiz inteiro o testemunho 
vrulio.so do mais alto representante da Justiça Feideral no meu Estado, 
sobre a tristíssima situação alli existente, qu·ando o General Setembrino 
exereia, cumulativamente, ·as fD'ncçõe·s de Inspector da 4a Região Mili-
tar, por nomeação do Mm-echal do Exercito Hermes Rodrigues da 
Fonseca, aos 14 de março do anno de ;1914, de Nosso Senhor Jesus 
Cill·isto. 

Pena é, Sr. PTesidente, que tão grande autOI·:üdiade nunca se tivesse 
feito sentir na defesa da: lei, da ordem e da legrulidade, conforme se 
deprehende claramente da leitm·a, que vou fazer, de um düs c011.8ic&-
1".anklo do luminoso accórdão, relativo ao habielu;-corpus concedido á 
Camara Municipal .do Aracaty, pelo Juiz Federal no Ceará, o integro 
Dr. Sylvio Gentil de Lima, e confirmrudo pelo eg1-egio Supremo Tri-
bunal. 

Eil-o: 
"Considerando que jU'stificavel é o receio dos pacientes, poT 

jsso que é verdade que a despeito de uma concessão de habe(])S-
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corpus preventivo, por este Juizo feita e pelo egregio Supremo 
Tribunal Federall confirmada, a policia estadu'al, des-respeitan-
do-a, criminosamente invadiu o eidificio de edilidade, não só impe-
dindo <J funccionamento da CamaTa, garantida por aquella me-
<lirla, .como ainda anebat·ando-lhe o archivo e chave da secretaria, 
prova indestructivel de que a facção política ora d<Jminante no 
Estado, em Teal situação anomala, não trepid.a. em pisar a lei, 
:ferindo direitos incontestaveis de terceiros, para consecução de 
seus fins, sendo ainda certo que, prevenid<J este Juizo ~ vio-
lencia e des-respeito premeditados, solicitou do Governo do Estado 
as providencias que fossem de mistér paTa cohibil-o, providenciaos 
que não foTam tomadas apezar de ter mediado, enb:e a solicitação 
e a consummação do attentado, o espaço de oito dias." 
Por hoje, tenho dito. 
O Sr. M o.re ira da 'Rocha - Sr. Presidente, nunca me senti tão 

a vontade nesta tribuna, quanto neste momento em que venho discuti.r 
serenamente, á luz dos factos e do dü-eito, o famoso paxecer com que 
a maioria da Oommissão de Oonstituinão e Justiça pretendeu justifi-
car o acto criminoso do .Sr. Presidente da Republica, intervindo no 
Ceará, baseado no n. 2, do a1·t. 6°, do nosso Pacto Fundamental, sob 
o fals<J pretexto de perturbação alli da fórma 1-epublicana federativa . 

No paTece·r <le que é Relator o illustre constitucionaJista brazi-
leiro, nosso collega Felisbello Freim, ha a questão de facto e a de 
direito. 

A primeira -se resume na eústencia. de dous governos no Estado : 
um exercendo a sua autoridalde em tod<J o t.erritorio e o outro restricto 
á sua CapitaJ. 

'À segunda ver.sa sobre a competencia do PodeT Executivo para 
intervir primariamente nos E statos da União na fó.rma do n . 2, 
<lo art. 6°. 

A necessidade Ide cohonestas a violencia, friamente planejada e 
ex'8cntada contra .a autonomia !do meu Estado, levou o Marechal 
dictador a prestar ao Congresso informações menos verdadeiras, es-
quecido .S. Ex. de que, na sup1-ema curul presidencial, nã<J tem o 
direito de um deslise, siquer, nas suas asseverações. 

Nada mai·s falso, Sr. Pxesidente, do que a affirmativa contida 
na Mensagem presidencial, de que o Governo do Coronal Franco 
Uabello estava 1-eduzid-o á F<Jrtaleza. 

No documento que serviu de guia ao nobre Relator do trabalho 
que o:ra se discute, vem, pois, 1-epetida esta flagrante inve'l'<iade, já 
estampada no decreto de intervenção, peça que não honra o saber 
e muito menos o civismo do Sr. Herculano de F reitas. 

A verdade porém, é que estava no poder dos rebeldes apenas a 
região do Cariry, até Lanas, além d<Js municípios de S. Matheuos, 

Discusiião 
do 

parecer 
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Icó, Iguatú, Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixadá, Buturité, 
Aearape, Pacatuba, Ma:ranguape, Pm·angaba, Som·e· e Mecejana. 

A parte, que ·continuava .sob a acção da-s autoridades legaes, era 
seguramente duas vezes maior, porque, além de abrangeT todos os 
pontos servidos pelo ma1·, como sejam Fo1·tale·za, :Aracaty, Oa:m:ocim 
e Mondahú, era toda a zona 1d:o no-rte e a do J aguaribe, corri. outros 
varios municípios adjacentes. Permanecia, portanto, firmada a auto· 
r i·dade do Coronel Fnnco Ra·bello em Fortruleza, Paracurú. Acarahu, 
Camocim, Granja, Viçosa, Palma, Meruóca, SobTal, M-assapé, San-
tanna, Entre Rios, Santa Quite-ria, Ipú, Ipueiras, S. Benedicto, · Tam· 
boril;Oratheús, Independencia, Bôa Viagem, PedTa Branca, Benja-
min Constant, Canindé, Pentecoste, S. Francis-co, Arraial, Itapipóca, 
Mulungú, Coité, Aracaty, União Russas, Limoeiro, Morada Nov·a, 
J aguaribe, Riacho de Sangue, Iracema, Pereü·o, etc. 

Fica assim destru~da a ballela, aliás contraproducente, de que 
lançou mão o Governo, na falta de fundamento mais serio, para bO'l"dar 
um dos consiãe·randa do cerebrino decreto de 14 de maTço. 

Ha ainda a allegação de duplicata de govemo, feita precisamente 
:pelo mesmo homem que, como Chefe da Nação, m.anteve ininte,rrupta-
mente, durante quasi dous anuos, 1-elações officiaes com o Coronel 
Franco Rabello, na sua qualidade de P1-esidente do Ceará. 

Mais irrisoria, si isto é possível, é a parte do decreto que faz refe· 
rencia á duplicata de assembléa, dando o Marechal Hermes, á gente 
a imp1-essão de qoe, si S. E'x. não soffre de amnésia, está sempre a 
brincar com as coo·sas mais graves, como seja aquellas que dioom 
respeito á p1·opria vida da Federação. 

· Estará, porventma, esquecido S. Ex. de que, p9r occasião tda pri-
meira installação da :A.ssembléa, em 24 de j aneiro de 1913, telegra-
phara, logo no dia immediato, 'ao Üol'onel Franco Ra.bello, nos termos 
seguintes: 

"Pet:ropolis, 25. - Agradeço a communicação qu'e m.e fize&-
tes da inauguração dos trabalhos da Assembléa Legislativa do 
Estado. Cordiaes saudações. ~ lYütrechOJl Hermes. Prcsiden te 
da Republica." 
·Não se lembrará .S. Ex. desse outro despacho aindà mais aigni-

ficativo? 
"'Petropolis, 29 . - Dr. Fmncisco FerreiTa Anthero, Presi-

dente da Assemb1éa do Estado do Ceará. - Agradeço-vos a ·com-
municação que me fizestes da inauguração dos trabalhos dessa 
Assembléa, fazendo votos para qu-e a Legislatura que se . inicia 
seja a mais fecunda e proveitosa ao Ceará. - 'Saudações. Mare, 
chail Iie?"11'1-es, P1·e.sidente da Republica." 

A legitimidade da Assembléa, aliás, nunca foi posta ei:n .duvida, 
poT isso ,a verificação de poderes obedeceu fielmente a regras preesta-
belecidas. 

) 
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Em 30 de dezembro de 1912, na sala das sessões da Camara 
Municipal de Fortaleza, reunidos os V 0reado::es :Antonio de Oliveira 
Mwrtins, Presidente; Emilio Sá, Joaquim Muniz, José Brazil de 
Mattos, Luiz Pel'digão Bastos, José Vieira da Costa e João Baptista 
Lopes, ficou a dita Camara Municipal constituida em junta apura-
dora da eleição para os Deputados á Assembléa Legislativa do Estado 
d? Ceará, no quatriennio de 1913 a 1916. Ultimada a apuração, foram 
d1plomados os 30 mais votados de entre os candidatos, servindo-lhes 
de diplomas 30 cópias da acta dos trabalhos d.a junta, em a qual se 
consignou o resultado da votação .apura.da. 

Foram assim diplomados: 
1°, Capitão José da Penha Alves de Souza, ·com 21.891 votos; 

2°; Joaquim 'Sá, .com 21 .893 ; 3°, Padre José de Arimathéa Ci.:;ne, 
.com 21.891; 4°, Dr. Adolpho de Siqueira Cavalcanti, com 21.873; 
5°, Monsenhor Francisco Ferreira Anthero, .com 21.872; 6°, Her-
menegildo de Brito Firmeza, com 21.857; 7°, Tenente Augusto Cor-
Bezerra, com 21 .838 ; 16, Joaquim Theophilo Cordeiro, com 21.834; 
9°, Dr. Placido de Pinho Pessoa, .com 21 . 851; 10, Joaquim Frederico 
Rodri,gues de Andra·de, com 21. 851 ; 11, Tenente Guilherme Barbosa 
Fontenelle Bezerril, com 21.846; 12, Dr. Arthu.r Oyrillo Freire, com 
21. 843 ; 13, Dr. Manoel Florencio de Alencar, com 21 . 842 ; 14, J oa-
quim Pinto Moreira ·de Souza, com 21 .841 ; 15, Dr. João Augusto 
Bezerra, com 21.838; 16, Joaquim Theophilo Cordeiro, com 21. 83b; 
17, Dr. Ruy Monte, .com 21.8'29; 18, Augusto Vieira, com 21.825; 
19, Sergio Augusto de Hollanda, com 21.815; 20, Vicente Loyola, 
com 21 .812; 21. Francisco Pires de Hollanda, com 21.807; 22. 
Capitão Manoel Moreira da Silva, com 21 .805; 23, Alfredo Pereira 
de Souza, com 21 .722; 24, J o.sé Lourenço de Araujo, com 21 .720; 
25, Dr. José Martins de Freitas, <eom 21 .682; 26, José Fernandea de 
Carvalho, .com 11 . 311; 27, Dr. José Quintino Cunha, com 9. 550; 
28, José Frederico de Andrade, ·com 9 . 215 ; José Castellar Sombra, 
com 8. 625; 30, João da Rocha Moreira, com 8.116 voto&. 

Na acta da apuração geral estão consignados os seguintes resul-
tados e as respectiva.s apu:raçõea para os pretelllsos Deputados da 
Assembléa ·do J oazeiro: "Dr. Aurelio Lavor, em 46 lagar, .com 1. 892 
votos; Antonio Pinto de Sá Barreto, em 58 logar, com 1 . 842 ; 
Dr. F loro Bartholomeu da Costa (Presidente), em 61 lagar, com 
l . 840 ; Gustav<J de Lima, em 64, ·com 1. 839; Pedro Silvino ·de Alen-
car, em 65, com 1. 839; Antonio Luiz Alves Pequeno, em 66, .com 
1. 837; Joaquim Alves da Rocha, em 67, com 1. 825; e José de Bm·ba 
Vasconcelos, em 68, com 1. 8·24 votos. 

Nenhum, portanto, dos pretensos membTO·S da Asseml;>léa do Joa-
zeiro foi diplomado pelo poder legitimo. 

Nenhum delles .compaTeceu perante a Junta ApuTadora, nenhum 
piotesto foi apresentado contra a apuração e a expedição de diplomas, 
nem perante aquella junta, nem no Juizo Seccional; nenhum protesto 
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consta, nem dos livros de protestos do Juizo Seccional, nem dos d·a 
Camara Municipal, nem dos livros de actas dos trabalho.s da apu'-
ração. 

Os diploma-dias foTam todos xeconheci.dos sem contestação e, aos 
24 de janeiro de 1913, se realizou a installação da primeira sessão 
extraordinaria da 6a Legislatura ·da Assembléa do Ceal'á. 

Do que acabo de· dizer e provar,. vexifica V. Ex. que no Ceará 
só existia u!I!a Assembléa que vem a ser, precisamente, aquella tres 
vezes reconhecida pelo Sup-remo Tribunal Federal, e que v-otou dous 
orçamentos consecutivos e diversas leis, todas obedecida~ no Estado . 
inteiro, inclusive no Joazeiro, até na vespera da insurreição alli ini-
cia:da. O proprio General inter·ventor tem respeitado e acatado todas 
as leis e deliberações da 1·eferida Assembléa, que subsiite inaUeravel 
e Clom o m·aJis completo aspecto !]e 'legitimidooe 'e qu't3 até agom c.ornr 
tinúa, na mes:ma m,tooçã,o de con.s-ti.tuc~onalidaldJe , não pddJeniio s:e1· 
attingiclJa pelo acto de ineervençiLo, conforme o parecer que ora dis-
cuto, assignado pela maioria da Commissão de Constituição e Justiça. 

Por mais ·que o illustre Relator rebuscasse xazões para justificar 
o acto abusivo que o Poder Erecutivo praticou, no meu Estado, sob 
o falso fundamento de perturbação alli da fórma xepublicana federa-
tiva, pela existencia de duplicidade de ' Governo e de Assembléa, foi 
obrigado, e com elle a maioria ·da Comínissão pertencente ao Partido 
Republicano ConseTVa·dor, a reconhecei' que no Ceai'á não havia dupli-
cata de Assembléa, e que a existente lá niio podJia e nem póâe ser atf:ir~r 
gida pelo decreto de intervenção de 14 de março, embora a mesma 
Commissão termine submettendo á approvação da Camara um requeri-
mento considera-ndo legaes e opportunos os actos. eman!!Jdos da inter-
venção, não incluindo certamente nesses actos a dissolução do Poder 
Legislativo, julgado, por ella mesmo, legitimo e inattingivel pelo refe-
ri·do decreto. 

O parecer da Commissão de Constituição e Justiça, de 18 de 
agosto de 1910, sobre o caso do Rio de Janeiro, parecer relatado 
pelo saudoso Deputado Germano Hasslocher e subscripto, sem ne-
nhuma restrir.ção, pelo nobre Deputado Frederico Borges, diz que: 
"A Assembléa Legislativa é .a unica competente para verificação de 
poderes dos seus membros; mas essa mesma verificação obedece R 
regras preestabelecidas, que, uma vez desrespeitadas, tomam tulmu-
tuaria a verificação. :Succede, porém, ·que uma das Assembléas pro-
cede l!J!. verificação de accôrdo com a lei preestabelecida, ao passo 
que a outra despreza os preceitos que devem Teger R constituição, 
Indubitavelmente, conclue o parecer, esta ultima se torna um ajun-

' tamento illicito, sujeito á sancção do Codigo Penal." ' 
Foi precisamente, Sr. Presidente, o que se passou no Ce.::crá: em 

uma Assembléa, seus membros diplomados pela Junta Apuradora, 
que vem a .ser a Camara Munieipal ·da üapital, verificam podE~ros 
no edifício proprio e de ·accôrdo com as regras preestabelecidas; na 
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out:r.a, seus membros, -com a supposta presença de oito indivíduos 
quando na realidade .apenas cinco lá estiveram, reunem-se clandestina~ 
m?nte, ull!- anno apó.s a eleição, em época e logar não designados pela 
lei, sem d1ploma e nem cousa que com diploma ·Se pareça. · 

Qual dessas assembléas, pergunto ao meu honrado companheiro 
ele bancada, comtitu'e ajuntamento illicito conforme descreve o pare-
c:er assignado por S. Ex.? (P:a!Us•a.) ' 

Onde, portanto, a dupl~cata ·de Governo, si o .Sr. Dr. Floro- Ba-r-
tholomeu se arrogava o direito de guiar a náo do E stado, na quali-
dade de presidente desse ajuntamento illicito, chamado por euphe-
mismo Assembléa do J o-azeiro? . , 

Onde, si o Coronel Franco Rabello exerceu, durante quasi dou'S 
annos, as funcções de Presidente do Ceará, em relações constantes 
com todos os poderes -da União e dos outros Estados da Republica 1 

Mas, Sr Presidente, no que diz l'espeito á legitimidade do Go-
verno -do Coronel Franco Rabello, ninguem podia se exprimir com mais 
aeerto e exacticlão do -que o fez, na sua eonceitU'ada xevista O Eco-
no'flllim:a Bmzileiro, o proprio Dr. Felisbello Freü·e, Relator do pare-
cer em questão . 

. &ssim dizia o prez-ado mestre em dias do anuo passado : 

"Em seguida ao seu xeconhecimento ·o Tenente-Coronel 
Rwbelllo expe·diu telegrammas ao P residente da Repubhca á 
-].f~sa do Senado e da Camaxa dos Deputados, que os Teceberam, 
os leram, ficando seientes do seu eonteúdo, mandando em acto 
,eontinuo arehival-os. E dahi, paTa cá semelhantes relações não 
ioTam cortadas por nenhum facto, de ox-dem política ou admi-
nistrativa. O Governo Fede-ral, no conjunto de todos os seus 
:representantes, mantem-se nas mais. normaes relações constitu-
•BÍonaes com o Sr. Tenente--Coronel Rabello, como Presidente ou 
Governador legitimo do Ceará. 

Além deste fa:cto, ahi está a mesma autoridade em Telação 
.com todas as autorida-des federaes no Esta-do, como o chefe da 
Re-partição dos Correios, da Repartição Telegraphica, da Dele-
gacia Fiscal, -com a tropa e o seu supremo chefe, a JU'stiça, etc. 

Eis ahi prov-a do maior valor da ma autoridade legitima 
.•e constitucional, porque- ellas demonstram .a existencia de rela-
•ÇÕes .em que o Governador está para com o Governo Fe-deral e 
seus represe:p.tantes no Estad-o. E' impossível que todas es"Yas auto-
:ridades pudessem manter suas Telações -com uma au toridade ille-
-~tima, porque .semelhante facto importa1~ia em um attenta·do 
:aos princípios da Constituição. O E stado federado só póde viver 
.dentro da União por meio de 1·elações ·de ordem legal e consüi-
tucional, que só podem se·r mantidas pm· meio de autoridades 
~-egaes e constitucionaes. Nestas condições está o Estado do CeaTá. 
·Basta isso para tiraT toda força e valor da indicação do illustre 
Deputado Frederico Bm·ges. E' verdade .que a indicação não pede 
a intervenção federal no Estado e nem podia pedir, porque não 
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ha no momento motivo que justifique semelhante intervenção. 
Está no dever do Sr. 1/enente-Coronel Franco Rabello resistir 
perante qualquer tentativa revolucionaria com as forças militare·s 
não consentindo na morte de sua autoridade, por isso mesmo que 
sua legitimidade está plenamente reconhecida pelo Governo Fe-
deral. 

E' como diz 01·do1'1/11.wux ( Cons'titwtio1eal Degisl,ation :n the 
United St.&tes): . 

" Para demonstrar que um Governo de Estado deve rooó'rree 
a todos os meios para manter a sua autoridade: si a autQridade 
-civil não é sufficiente, deve appella.r para o poder milita!'" Não 
deveria chamar e pedir o auxilio de um Estado vizinho parll. aju-
dai-o a executar su·as leis nem nenhuma autoridade estraDl!,"eira. 
Mas, para supprimir uma opposição armada, deve recorrer ao3 
usos e direitos de guerra, não podendo essa autoridade, ou por 
.outra, taes recursos. serem questionados pelos tribunaes" S6 o 
poder civil de um Estado é o criterio paTa escolha dos meios para 
restabelecer sua autoridade -civil, po·dendo, enb:etanto, inoorvir 
o Governo Federal, quer a pedido do Executivo Estadual, quer 
dü Legislativo E stadual. I sso queT dizer que em uma situação de 
opportunidade constitucional, só o 81·. l 'enen.te-Co1·onel RoJJltfl l'O 
ou o CongT'esiSo rJo Esbad o pode!m perl!ir a inúe1"Vençã.G· fetÀeml . 
Fica, pois, a indicação do illustre Deputado Frederico BorgeSJ 
com um valor méramente vÍl'tual ou anodyno destitU'ida d0 toda e 
qualquer influencia pratica sobre a vida do Estado e suas :relações 
com o Governo Federal. Em face della, que tem a fazer Otll dize·r 
a Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos D~pu
tados? Nada. Depois do que temos escripto, tornar-se-hia perfei-
tamente ·dispensavel analysarmos as razões formuladas pelos 
opposicionistas d·o Tenente-Coronel Rabello para prova:rom a 
illegalidade de sua autoridade. Uma das razões foTmuladas é se 
ter feito o reconhecimento daqU"ella suprema autoridade sem o 
quorum constitucional, isto é, com 12 membros da Assembléa 
do Esta·do, quando o seu numero total é de 30. Antes de {tudo, 
devemos dizer que nas Constituições estaduaes como a O.(}nstitui-
ção do Ceará, omissa em :relação ao processo de verificação da 
eleição do Presi.dente do Estado, torna-6e elemento subsidiario a 
disposição da Constituição Federal ,sobre o assumpto, que ma.nda 
pToceder á verificação com .qualquer nume1·o de cong1·essw~xs. . 

E' essa doutrina consignada no axt. 47, §. 1°, da ConstituiÇão 
Federal. ' Muitas Constituições estaduaes acceitaram-n'a expres-
samente : a !Constituição do Ceará a:cceitou-:a implicitamente, 
porque não contém nenhuma disposição expTessa a respeito, limi-
tando-se a düm·, no ru:t. 44, que uma lei ordinaTia estabelecerá 
o ;processo .da eleição. Esta lei não póde deixar de prescrever o 
mesmo principio já consignado na Constituição Federal de se 
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lazer com qualquer numero de congressistas o reconhecimeüto da 
eleição do Presidente, porque ·do contrario seria uma lei inconsti-
tu?ional por ir expressamente contra uma disposição · da Consti-
tmção Federal. Ora, si a Constituição do Ceará nada ·.contém 
sobre o reconhecimento de eleição .do Governador do Estado, e 
<deixou a uma lei or.dinaria o processo d.a .eleição, é claro que essa 
lei ha de submetter-·se á prescripção lederal sobre o assumpto. 

E, si o reconhecimento é feito com qualquer numero, é claro 
-que todos os actos que teem relação ·com o reconhecimento, como 
a eleição da.s Commissoos Verificador·as Estaduaes, estão nas 
mesmas condições, isto é, de votar com qualquer numero de repm-
sentantes . 

. Podemos, pois, formular como ·doutrina verdadeira e certa 
.que o facto da omissão .da Constituição do Ceará sobre o processo 
·fie reconhecimento da eleição de Governador e qual seja o poder 
·verifica-dor, importa na applicação da disposição da Constituição 
Federal sobre o assumpto, que man-da seja feita com qualquer 
numero. 

Todo. mundo que conhece um pouco de direito federal sabe 
!()ue, mesmo no caso de concorrerem duas disposições contrarias 
e oppostas, uma de uma Constituição Estadual e outra da Consti-
tuição Federal, prevalece a ·desta ultima, porque é a lei suprema 
da Nação. E .si isto é assim, quanto mais na hypothese de uma 
<Omissão da Constituição Estadual, ;que obriga e força execução 
da disposição da Constituição Federal. Isto tudo quer dizer que 
<O reconhecimento da eleição do Governador Tenente-•Coronel 
Franco Rabello .foi feito de accôrdo com a Constituicão Federal. 
E', pois, constitucional a .sua autoridade legitima, 'porque ella 
é uma autorida:de constitucional." 
l.&hi está; Sr. ;Pl'esidente, como o illustre publicista, fóra das 

injuncções políticas, e:xlercendo a actividade· 1de jornalista emerito, 
toda consagrada ao mistér de bem guiar a opinião publica, encarava 
o -easo do Ceará, pelo seu verda.deiro pTisma. 

E' o caso -de perguntar: onde está . a razão? Por minha parte 
prefiro estar ao lado do jornalista desinteressado. do que ao do Depu-
tado, coagido, muitas vezes, -pela disciplina paTticlaTia, a transigir 
cpm os seus princípios e com as suas idéas. ' 

Liquidada, de mo·do a não deixaT mais duvi.da, ,a questão de 
facto, . provada como ficou, á luz meridiana, a inexistencia de ·duplicata 
de Governo e de Assembléa, destruída a baléla de que o Governo do 

·Coronel Franco Eabello estivesse circumscripto á Fortaleza, entrarei, 
sem mais demOTa, na paTte j:uridica da questão; isto é, saber si o 
Poder Executivo tem ou não competencia para intervir primaria-
mente nos Estados da União na fórma do n. 2, do art. 6°. 

Tratando do momentoso assumpto, na sessão de 10 de agosto de 
189·5, quatro annos apenas depois da pTomulgação do Pacto Funda-
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mental, já o 'Senador Gonçalves Chaves dizia "que a faculdade sobe-
rana ·de inteTVir nos· negocias peculiares aos Estados está originaria-
mente oonferida pela Constituição ao Po·der Legislativo. 

Si o ,Poder Executivo não é a mais alta expressão da soberania 
nacional, é todavia o 1·amo mais preponderante• <lo pode1· publico; 
é nnitario, concentra em si uma acção prompta, rapida, desperta .a 
ambição, que é o movei natural, principalmente na política das acções 
humanas . . 

Quando absorvente, ·corrompe e avassalla o paiz, principalmente 
nos paizes novos em que o caracter nacional não está fortemente con-
stituído; dispõe de uma enormidade de Te cursos: é senhor ·do The-
som·o, é chefe das forças militares e tem em suas mãos a administra-
ção civil e militar. 

Todos esses _elementos são incentivos para que o Poder Exe·cutivo 
seja o po·der de tendencias .mais abs01·ventes·. 

Trat.ar..do-se do direito de intervenção, faculdade que tem a 
União de intervir na economia peculiar dos E stados, quem de modo 
mais completo represen ta1'á o direi to desses Estados da União? 

O Presi·dente da Republica ou o Congresso N acionai? 
Si a intervenção é exclusivamente decretada pelo Executivo, que 

acontece? 
A opinião publica não collabora na solução do problema, não 

ha debate publico; o E stado não é ouvido por meio de seus repre-
sentantes; a intervenção ·Se faz a portas fechadas, com sentinellas de 
arma ao hombro, sem audiência d·a parte compromettida". 

Parece, Sr. Presi·dente, que esses eonceitos o notavel parlamentar 
emittiu, ·quasi ha quatro lustros, para a época presente, em que o 
Presidente da Republica, em pleno estado de sitio, com a impren&a 
amordaçada, com o ·Cattete guarnecido pelo Batalhão Naval e forte 
contingente <lo E xercito com armas embaladas, e tendo ainda os fun-
dos do Palacio guardados por um navio de guerra de fogos accesos , 
assigna, em nome ·dos interesses do partido de que S . Ex. se confess·a 
soldado simples e disciplinado, o decreto de intervenção no Ceará, 
eliminando, de uma só pennada, os poderes constituídos do Estado, 
em cujo .sólo implantou a desolação, a ·dôr, o luto, a viuvez e a orphan-
dade, com a mesma facilidade de quem pratica um acto de somenos 
importancia. 

Em 1905, por occasião da dualidade de Governo em Goyaz, o 
Deputado Estevão Lobo, na qualidade de Relator da Oommissão de 
Constituição e Justiça, a quem foi submettido o caso, apresentou seu 
parecer, que concluiu firmando a doutrina de q:ue "será da exclusiv.a 
attribuição do Poder Legislativo intervir, para manter a fórma. repu-
bli.cana federativa, na fórma do n. 2, do art. 6°". 

E' de hontem, por exemplo, o caso do E stado· do Rio de .Janeiro, 
em que, aliás, existia duplicata de Assembléa, anomalia esta que, 
como j•á provei exuberantemente, não havia no Ceará. 
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•Pois bem, Br. ·Presidente sobre esSe c.aso o eminente Senador 
, Nilo Peçanha, então Presidente da Republica, se limitou a enoami-
nhar ao Congresso o pedido de intervenção, pelo facto de reconhecer 
que na especie o unico poder competente era o Legislativo. 

O parecer apresentado na sessão de 9 de agosto de 1910, elaborado 
pelo Senador Antonio Azeredo, e que foi qualificado pelo Deputado 
]i'elisbello Freire como um dos mais notaveis documentos de analy>se 
e de interpretação do art. 6°, da Constituição Fedel'al, diz que, "na 
fó.rma do n. 2, do art. 6°, a maioria da opinião política tende a su'S-
1;entar que a iniciativa da intervenção cabe •ao Congresso N acionai" 

·Oompulsados cuidadosamente os Annaes do Congresso de todo o 
pe1"iodo republicano se não encontra um discurso siquer em que fm:se 
sustentad,a a perigosa doutrina que permitte ao Presidente da Repu-
·blica intervir a -seu bel prazer nos Estados para manter a fôrma repu-
·blicana. 

Ao contrario disso, muitos parlamentares, alguns de um modo 
·brilhantissimo, .teem procurado pr'ovar que essa attribuição é priva-
tiva do Congresso, sem o que não é possível entender Republica 
·Federativa. · 

V. Ex. ha de lembrar-se, Sr. Presidente, que, o anno pas•sa-do, 
por occasião de ser discutido o projecto do eminente Senador Ruy 
·Barbosa, mandando intervir no Amazonas sem, aliás, annullar os 
poderes constituídos do Estado, e que o Senado rejeitou em primeira 
discussãQ por considerai--o inconstitucional, o talentoso Senador João 
Luiz Alves, ·destacado pelo P. R. O. para combater o referido pro-
jecto, procurou provar, em dous longos discurs.os pronunciados nas 
oossões de 23 e 29 de •Setembr·o, que, em face do nosso direito consti-
tucional não existe a figura jurídica do -interventor. 

O illustre Senador pelo Espírito ·santo, interpretando· na occa-
<Sião o pensamento do P . R. 0., sustentou a doutrina de que nem 
mesmo o Congresso podia, por um projecto de lei, fazer o que o 
·Marechal Hermes, por via do Sr. Herculano de Freitas, fez no· Ceará, 
com uma simples pennada, em um momento de máo humor. 

S . Ex., depois de estudar as varias hypotheses de intervenção 
nos ns. 1, 2, 3 e 4, .do m:t . ·6-0 e explicar a sua interferencia em casos 
anteriores, -diz no discurso de 23 de setembro, textU'almente: 

"Em' todos esses act·os nunca suggeri a cre·a:ção de uma enti-
dade de que a Constituição não cogita - o interventor. 

Como intervem o Poder Legislativo para manter a fórma 
republicana federativa? Mediante uma lei -declarando ou reconhe-
-cendo inconveniente e inexistente uma Constituição, etc. 

Como intervém -~ Poder Executivo para restabelecer a ordem 
e tranquillidade nos Estados? Intervirá sem a figma política do 
interventor, mediante orden·s directas aos comman-dantes da força 
publica para qll'e prestem auxilio ás autoridades co-nstituídas, no 
exerci·cio de suas funcções. 
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Senhores, ao menos depois de largamente constituídos todos 
os Estados da Federação Brazileira, a figura do interventor, nos 
termos em que a propõe o projecto do honrado Senador pela 
Bahia, é inconstitucional. 

Não ha Estado que não esteja constituído com uma Consti-
tuição promulgada com o!s seu:s tres poderes políticos em funcção. 
•Desafio a que se me apresente uma só hypotheSe em que haj.a 
necessidade de intervir desconhecendo a existencia de um dQs pode-
res ou de uma Constituição. 

Si é deposto o Governa·dor, o Governo intervém pelr. forç-a. 
publica, para repôl-o. Si o Governador dissolve a Assembléa, o 
Governo intervém com a força para garantil-a e mantel-a. Si o 
Poder Judiciario é desacatado, o Governo intervém com a força 
publica para garantir a execução de suas sentenças . 

.Si a Constituição do Estado viola preceitos constitucionaes 
da União, vota-se uma lei decretando essa violação e o Governo 
intervém, nos termo.s do art. 6.0, § 4°, para obrigar a votação de 
uma nova Constituição, de accôrdo com o regimen. Mas a figura 
do interventor, como existe na Argentina, não existe no nosso 
direito constitucional: seria a annullação da autonomia dos E~ta
dos, já constituídos, seria a suppressão constante d-essa autono-
mia ao sabor e ao capricho das paixões políticas e do Executivo, 
das maiori·as occasionaes do Parlamento." 
•• o., o o. o o o .. o •• o o o • o o • ' • o. o o. o o . • ' • o o .. o • o o • • • • • • • I • • •• o • • o o o • • • 

"Só nos resta, portanto, continúa o illustrado pa1·lamentar, 
o caso dü § 2°: "manter a fórma republicana federativa." 

Mas a fórma republicana federativa póCLe .ser violada de 
direito e póde ser violada de facto . Póde ser violada de direito 
quando a Oonstitu~ção de um E stado crêa um governo monar-
chico, um governo não electivo, supprime um dos poderes políti-
cos, JudiciaTio ou Legislativo, etc. 

Essa violação de .direito se resolve med~ante uma lei do C.on-
gresso Federal, declarando aberrante das normas constitu:cionaes 
da Republica semelhante Constituição. 

E' pa1·a a execução desta lei que se .a:eclara: inconstitucional 
a Oonstituicão de um E stado e, segundo o § 4° do art. 6°, o Go-
verno inte1:vém com as suas forças·, sem necessida·de de in.ter-
ventor. 

No caso d;e violação de facto, constituidos como se acham 
todos os Estados da União Brazileira, em nenhum delles se póde 
.dar a possibilidade mais remota da acephalia ·de todos os podeTes 
publicos. 

Para o Poder E xecutivo todas as Constituições prevêm os 
,seus suc0essores: o Vice-Presidente do Estado, o Presidente da 
Assembléa, ou do Senado, si existe, o Presidente da Relação, o 
.Yire-Presidente da [R.elação, e assim successivamente. Para o 
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~od~r L€gislativo, si fôr dissolvido, <Jabe a intervenção do .Judi-
Clano e d<J _Executivo_ Federal, ·de accÔl'do com <J art. 4°, §, 3°, 
para gar·antJ..r o funccwnamento desse poder. Para o Ju-diciario 
si el~e está violentado, nas suas decisões, si elle não tem .as. ga~ 
ra~t1as que as Constituições Federal. e E'stadual lhe asseguram, 
ex1ste o recurso para a Justiça Federal, que lhe tem assegurado, 
constantemente, em sentenças varias, os .seus direitos e ga1·antias. 
E, para execução dessas sentenças, o art. 6°, ·§ 4°, manda o Go-
verno Federal intervir ·COm a sua força; não ha necessidade de 
interventor, cuja figura juúdica não. existe na Constituição 
Federal. 

Inconstitu·cional, em t'hese, disse eu, é o projecto, sob meu 
ponto de vista ; inconstitucional, · na hypothese, pelo que passo a 
dizer : inconstitucional, na hy·pothese, por.que crêa a figura do 
interventor, ·que não existe em nosso direito constitucional, pelas 
ligeirezas, modestas e incompetentes considerações que fiz e pelas 
mzões ponderosas e tranchantes, que hei de produzir no fim do :m,eu 
discurso. Inconstitucional, porque o projecto .depõe vir#walment'e 
o Governador do Amazonas." 

E na sessão de 29 de setembro, sustentando as mesmas idéas, 
ainda assev>erou ·O illustre rSenador ·que, si é absurda a dissolução do 
Congresso, mais extravagante é dar-se ao. i:ç.tervento1· a faculdade de 
presidir as eleiçôes do novo Congresso, e de manter a ordem publica, 
funcçõ-es estas que são do Executivo do Estado, e que não lhe podem 
ser 1·etiradas, sem violação do ,art . 63 da Constituição Federal, pois é 
o :m,esmo que decretar .que ,o Estado não 8te· regerá pel:a Oo.tn{!'6it'lll,içãlo, 
q1te adoptou. Ahi,, está, Sr. Presidente, como pensava em setembro 
de 1913 o Partido Republicano Conserv-a·dor; ahi está como pensava 
o seu pTesidente, o eminente Senador Pinheiro Machado. 

Comquanto não sej am tão radicaes ·COmo o Senador espil"ito-san-
tense todos os constitucionalistas são accórdes em affirmar que o Exe-
cutiv~ carece da faculdade de intervir, por iniciativa sua, na fórma 
do n. 2 do art . 6°. 

Commentando este artigo do nosso Pacto Fundamental, diz o emi-
nente João Barbalho : 

" ·P ela natureza essencialmente política dos· casos que se pos-
sam comprehender no § 2°, do art. 6° da nossa Constituição, a 
competencia para a intervenção é incontestavelmente do Po_der 
L€gislativo. E isto está. de accôrdo com o que prevalece e;n pa1zes 
de instituições federativas como as nossas. Nem podera se•r de 
outro modo. Confiar essa intervenção ao bem querer do Poder 
Executivo, é entregar-lhe as chave.s ·da F ederação e constituil-o 
senhor absoluto nella. Por isso se disse com :razão em um parecer 
.(de 24 de maio de 1893), da. Commissão de Constituição do 
•Senado: "Si ao Poder Executivo se concedesse essa faculdade, 
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B~azll::'ua, vamllante no seu alicerce, facilmente se esboaria ao 
pnmeuo golpe que sobre ella vibrasse o poder. Em taes condições 
não teriamos um Presidente da Republica, mas. um verdadeiro 
dictador." 

O grande jurisconsulto e integro magistn-do, Minist.ro Pedro 
Lessa, na sessão do Supremo Tribunal Federal, de 28 do mez proximo 
passado, assim se exprimiu sobre a intervenção no Ceará, a proposito. 
do h.ab&as-corpus Corrêa Lima: 

. _"Dos quatro casos ·do art. 6° da Constituição, em que é per-
mltt1do ao Governo Federal intervir em negocias pecuhares 18.os 
Estados, tres são de tal natureza, que autorizam o Poder Exe-
cutivo a intel'Vir sem dependencia de qualquBI' acto do Legisla-
tivo. Não se comprehende mesmo -que o Executivo aguar-de a acção 
do Congresso para repellir a invasão estrangeira ou de um Estado 
em outro, para restabelecer a ordem e tranquillidade dos Estados, 
á requisição -dos respectivos governos, ou para a:ssegunr a exe-
cução das leis ou sentenças federaes. Medidas inadiaveis, provi-
dencias urgentes, são então impostas pelas circumstancias. Nem 
o Congressü tem que dispôr ou declarar coma alguma nas tres by-
potheses dos ns. 1, 3 e 4, do art. 6°. Que lei,s, que decretos ha,. que 
fazer ou interpretar, quando importa immediatamente repellir 
o inimigo, restabelecer a ordem, ou executar leis e sentenças fe-
.deraes? Mas -a hypothese do n. 2, do art. 6° tem uma feição com-
pletamente diversa. !Acima da necessidade da intervenção, que 
não é tão urgente, está a de garantir a autonomia dos Estados 
contra as usurpaçõe.s e abusos do Governo Federal. Determinar o 
que é a fó:rma republicana federativa é assumpto sujeito a con-
üoversias oomo se vê nos escriptores norte-americanos e argen-
tinos. Confiar esse caso de ,intervenção ao Executivo é à'bTir a 
po·rta a possíveis ou talv>ez provaveis abusos. Por isso, o.s consti-
tucionalistas norte-amdilcanos e argentinos-, inte:rpretand:o d'.üs-
posições semelhantes ás nossas, doutrinam que ao Congresso com-
pete .a inte,rvenção nessa hypothese. Tal é,. por exemplo, a lição 
de Black, no I·üt11<dbook of Amerioan OonstitucianJal: "Ao Con-
gresso é que compete -deoidir qual é o Governo es-t~belecido em 
um Estado e -dizer si esse Governo é ou não republicano." "Até 
hoje, nota Bryce (A Republica Americ.ana, vol. :1°, pag. 89, nota 1, 
edição franceza de 1900) - "até hoje é o Congresso que :tem assu-
mido a l'esponsabilidade de garantir a fôrma rep\lb!1?ana, ao 
passo que ao Presidente 'é que os E.stados se teem dlngJ.do para 
pedir protecção contra as perturbações intestinas". O mesmo re-
pete Martin de Vedia (CAondtitrwiçãa Argexntin;a, ~ags. 54 e 55). 
-Neste ·caso ,sujeito ao julgamento -do .Sup.remo Tnbunal Federal, 
verifica-se que se deu uma intervenção decreta<la pelo ·Poder 
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Executivo, que baseou o seu acto no § 2°, do art. 6°, l.s.to é, que 
d~clara ter intervindo para manter a fórma republicana federa-
tiVa. ~.ec~eta:da assim a intervenção pelo Presidente da Republica, 
não fo1 s1quer o caso sujeito ao Congresso para resolvel·o defini-
tivamente. O Executivo, por seu delegado, mandou proceder á 
eleição do Presidente e de membros do Poder Legi.slativo do 
Estado, dando a:ssim como definitivamente feito .aqui<llo que só 
ao Legislativo competia pe~a Constituição. 

!Sendo assim manifesta e inquestionavelmente inconstitucio-
nal o acto do Po·der Executivo, que, além do exposto, tem o gra-
víssimo defeito de haver creadD um caso de intervenção de que 
absolutamente não se cogita no art. 6° da Constituição Federal, 
a intervenção para reprimir ·delictos communs, previstos e punidos 
pelo Codigo Penal, eu concedo o habeas-oorpus impetrado ao 
Deputado estadual, paciente, visto como as suas immunidades não 
podiam se•r-lhe cassadas por um acto inconstitucional e nullo 
do Poder ExecutivD Federal. 

O paciente é Deputado estadual do Oea.l"á, e nestas condições 
· não póde ser chamado pelo Ministro da Guerra, sob pena de ser 

julgado desertOl'." 

Na mesma , sessão o muito illustrado e digno Ministro Guimarães 
N atai disse que : "conoedia a ordem, .porque reconhecia no paciente 

a qualidade de DeputadD do Ceará, uma vez que faltava ao P-oder 
Executivo competencia constitucional para intervir no Estado, 
supprimindo os poderes constituídos por eleição popular e de 
accôrdo com a sua Constituição e leis. 

No Cea1·á não houve duplicata de poderes, porque, como Ja 
accentuou no voto vencido com que subscreveu o primeiro accórdão 
do Tribunal em relação á intervenção, essa ·duplicata não se veri-

. ficou nem nas eleições, nem na apuração destas, nem na verifi-
cação de pode-res, unicas phases da Constituição destes em que 
ella seria possível. Foi por isso que já -em aparte ao Sr. Ministl'O 
Procurador da Republica disse que não poderia S. E x. invocar 
o caso da Louisiana, em .que houvera duplicata de podeTes. 

Mesmo, porém, que tivesse havido1 não existia um unico pre-
cedente de intervenção do Executivo no caso do §. 2°, do art. 6° 
da Constituição, isto •é, para manter a fórma çle governo republi-
cano federativo. Todos os ·casos occorridos· entre nós de subversão 
da fórma republicana federativa em Estados, a intervenção por 
propria iniciativa do E xecutivD tem sido affecta ao Congresso. 
Este mesmo, nesses casos, não nomeou jámais um intervent01· com 
suppressão dos poderes constituídos dos Estados. . 

E um projecto apresen~ado ~o C~ngress? r~gul~ndo a mater~a 
e creando o interventor, CUJa acçao nao anmqmllana a autonom1a 
dos Estados, esse projecto nem foi considerado objecto de delibe-



- i18-
l'ação, por se considerar evidentemente inconstitucional. Ora, si 
nem mesmo o Congresso se reconhece competente em face da 
O?nstitu~ição, para crear um interventor sem prejui~o da autono-
ml~ do Esta~o, ·COrno ,se reconhecer essa ·competencia no Exe-
cutivo, entend1da como foi por elle no Ceará, nomeando um inter-
ventor, que dissolveu o CongreS'so do Esta·do e privou o seu 
Governo do mandato em cujo e:x:ercicio se achava ha quas~ dous 
.annos ou h a mais de dous annos? 

Isto importaria em abolir o regimen federativo e faze1· .retro-
gra.dar os Estados a situação inferior á das antigas Províncias 
no regimen centralizador da Monarchia, pois a mudança de situa-
ções políticas então não determinava sinão mudança de Presidente, 
não afectava as Assembléas eleitas pelas Províncias. 

Considerando assim inconstitucional a intervenção do Exe-
cutivo Federal no Estado, e, portanto, nullo em seus effeitos, 
pens·a que o paciente continúa a manter a sua qualidade de Depu-
tado e nessa qu.alida:de no gozo de immunidades, que, segundo a 
jmisprudencia do Tribunal, devem ser acatadas pelos poderes 
-federaes. O constrangimento que o ameaça é, portanto, illegal e 
·deve ·cessar'' 

O accórdão n. 3. 548, relativo ao referido habe,as-oO?"'fXUS, asS'Ím 
te.rmina: 

" ·Considerando, consequentemente, que é inconstitucional a 
intervenção decretada pelo Poder Executivo da União nos nego-
cios peculiares do Estado do Cem'á e que .a e::xistencia de um acto 
incomtitucional do Poder Executiv·o não póde ser obstaculo a que 
o Poder Judiiciario garanta os direitos individuaes offendidos 
pox esse acto, incumbindo, pe1o- contrario, .ao Supremo Tribunal 
F edenl assegurar por seus arre·stos os direitos das pessoas singu-
lares• e collectivas lesados, por medidas e actos· inconstitucionaes 
do P-oder Executivo: 

O .Sup1·emo TTibunal Federal concede a ordem impetrada 
afim -de que o paciente não soffra a coacção á sua liberdade indi-
vidual, de que tem sido ameaçado. 

<Supremo Tribunal F ederal, 23 de maio ele 1914. - H. do 
E:spirilno S.anto. - Ped1·o Lessa, R elator." 

Ninguem, Sr. Presidente, estudou o caso do Cea;;á, sob o ponto 
de vista ·do Dheito Constitucional, com mais minudencia do que o . 
integerrimo Juiz Sebastião de Lacerda, na sessão do Supremo Tri-
bunal .de 1 de abril do corrente anno, a proposito do habe.as-corpus 
impetrado pelo nosso, eminente collega, cujo nome declino com prazeT, 
0 tSr. Irineu Machado, em favor do Coronel Franco Rabello. Chamo, 
pois, a attenção da Camara para o voto do illustre Ministro, que passo 
a lêr; 
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:o .Sr. Ministro !Sebastião de Lacer.da (Relator), diz que os 
acontecimentos d<J Ceará são publicas e notorios. Além disso, elles 
constam dos documentos que acompanharam a petição. 

O Governo da Republica recusou intervi-r no Est,ado, quando 
o ·Ch~:f.e do Executivo local lhe requisitara auxilio para. o resta-
belecimento da ordem e da tranquilidade, seriamente pertuTbados 
pelo movimento sedicioso iniciado no município de J oazeiro. Esse 
acto. do Governo da União !escapa ao julgamento do Tribunal, 
servindo, entretanto, para provar, com outros elementos d:os autos, 
a existencia da coacção allegada pelo impetrante. 

'Ü Governo Fe~eral não sH limit·ou á abstenção, foi mais· longe : 
concedeu franquia telegraphica a chefes os·tensivos da revolução, 
prohibiu o transporte de arr'nas e munições destinadas ás forças 
do Estado, com as quaes o Governo local tinha de dominar a 
insurreição; prohibiu ainda o transporte dessas forças nas estra-
das de ferro federaes, mesmo com passagens pagas a dinheiro; 
approvou o desarmamento de praças de policia por soldados do 
Exercito; e declarou, finalmente que o Inspector da Região Mili-
tar, ordenando estes e outr os a·ctos, merecia a ma confiança, 
interpretava o seu pensamento. 

Assim depois de animar a insurreição, o que ~ incontestavel 
diante dos documentos que teem sido ptrblícados, passo.u a coope-
rar nella , agindo abertamente em favor dos sediciosos, alimen-
tando a anarchia, promovendo a conflagração ·do E stado, collo-
cando o Governo local na impossibilidade de se defender. 

:Semelhante attitude não lhe é permittida pela Constituição 
da Republica, vistD que contraria a missão que lhe é dado dlesem-
penhar no organismo político nacional. 

O Governo Federal ·deu mais trm passo : forçando a interpre-
tação ·de textos constitucionaes, deduziu destes consequencias ex-
tranhas e absurdas, para justificar a deposição do Coronel Franco 
Rabello e a dissolução ·da Assembléa Legislativa do E stado. Allu-
diu a uma situação de facto, a uma dualidade 'de Governo e de 
~ssembléa, caso em .que seTia legitima a interferencia dos poderes 
políticos da União, para restaurar o mecanismo constitucional do 
Estado. 

Mas, como sustental' a existencia de uma duplicata no Ceará. 
Ella só podia resultar do processo eleitoral, da apuração e da 
verificação de po·deres. · 

Ora, é sabido e est·á provado peloE' documentos que instruem 
a petição de liablea-s-c.orpus, que o Presidente, Coronel Franco 
Rabello, foi reconhecido e proclama,do para esse cargo, por uma 
Assembléa constituída, aliás, die adversarios seus ; empossados 

' . d constitucionalmente, exerceu, .durante um penado e dous annos, 
mais ou menos, as suas funcções, mantendo relações offi -ci aes com 
0 proprio Governo da Republica, . com os Podere$ Legislativo e 
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Judiciario, com os governos d<>s Estados. Nunca lhe foi contestada 
a qualidade de Ohe·Íe do Executivo local. 

, Quanto aos pacientee,. Deputados á Ássembléa Legislativa, 
e~ta provado que foram eleitos em processo regular, reconhecidos, 
diplomados anteriormente pela Oamara Municipal de FoTtaleza, 
a ·corporação competente para esse act<>, e desempenharam o seu 
mandato sem que durante a apuração e veTificação de podeTes 
fosse apresentada qualqueT contestação. Alguns, por serem mili-
ta~·eE, foram postos em disponibilidade pelo G.overno da Repu-
blwa, para que pudessem desempenhar as suas funcções na col'pO-
ração legislativa. · 

Em vista 'destes factos é evidente que no Estado do Ceará 
existem um só PTesidente, uma unica Assembléa. Fol'lam, portanto, 
OTganizaodos de accôrdo com a Comtituição e leis d·o Estado, os 
dous poderes, Executivo e Legislativ.o. 

Os textos, invocados pelo Governo da União, consagram em 
todas as suas clausulas gaTantias de direito, conferindo ao GoveTno 
Federal a attribuição de intervir em caJa unidade da FedeTação, 
para assegurar o funccionamento ·dos poderes legitimamente· con-
Etitu:idos e organizados, para amparai-os sempre que o exercício 
de sua autoridade fôr impedido ou obstado pela violencia ma-
terial. 

Nesta emergencia, a acção do Presidente da Republica obe-
dece a Tegras constitucionaes, não é m·bitraria, tem Je respeitar 
direitoE, não se póde converter em ameaça á autonomi-a local, 
não •deve servir a interesses de uma f acção ou, da política federal, 
não póde acoroçoar <>U robustecer a opposição, pox meios violentos, 
aos poderes locaes, auxiliar Tevolução tendente a Jerrocal-os. Isto 
seria anarchico e dissolvente da ordem nacional. A desor.dem não 
é a base de nossas instituições. 

O Governo Federal, como os outros poderes da Republica, 
tem a sua autoridade limitada, declaTa·da na Constituição. 

A doutrina constante do .decreto, que realizou a coacção que 
os impetrantes receiavam aEsenta em razões não autorizadas pela 
lei fundamental; é erronea e peTigosa como são todos os raciocí-
nios base·ados em considerações políticas, e não em consideraçõ'es 
jurídicas, que .se apoiam na inversão ou alteração dos f actos e 
no eEI]Uecimento da lei. 

Em materia como esta, d·e tanta gravi•dade, é preciso, sempre 
que fôr discutida, no Governo, no Parlamento, ou no Tribun al , 
não trocar a logica jurídica pela voz ·de interesses transitol'ios, 
de paixões partidarias. 

•Em um paiz de leis, como é o Brazil, e não de f actos con-
summados, só é legitimo o acto do podAr publi·co, quando p1·ati-
cado em nome da lei; a autoádade só é verdadeira quando tem 
a lei como sua unica razão, sua unica cauF.a efficiente. 
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Á acção do Governo Federal violou diTeitos,. o que CLá logar 
ao emprego ·do reme'dio judiciario invocado. O caso em questão 
entra na esphera de competenci,a do Tribunal pela necessidade · de 
restabelecei' o direito ·desrespeitado . 

. "A coacção que soffrem os pacientes é evidentemente illegal, 
·cabendo .ao Tribunal assegurar-lhes o exercício das funcções de 
que foram investidos na fórma da Constituição e leis cearenses. 
O seu voto, concedendo a ordem requerida em favor dos pacientes, 
resulta de tranquillas meditações, da apreciação imparoial dos 
actos do Executivo Federal e de seus agentes, do respeito a prin-
cípios ·cardiaes do nosso regimen político, e está de accôr.do com 
a jurisp111dencia do Tribunal, garantindo a representantes de po-
'deres publicos estfl!duaes o exercicio dos seus cargos, quando qual-
quer autoridade ·da União ou dos Estados procura impedil-o ou 
obstai-o por actos illegaes ou abuso de poder." 

O Sr. Ministro Sebastião de Lacerda ( 1'!c;lat:or), usa da pala-
vra para explicar novamente o seu voto, em vista das observações 
feitas pelo Sr. Ministro Enéas Galvão. 

Não julgou necessarios os esclarecimentos, ou informações 
do Governo Federal, porque, tudo quanto se allega, Te1ativamente 
á coacção, consta die documentos officiaes, já publicados. O Tri-
bunal está perfeitamente esclarecido sobre o ·caso a decidir. 

Quanto á competencia elo Tribunal, insiste nas suas prece-
dentes observações. 

Á Constituição da Riepublica estabeleceu, como regra, a auto-
nomia dos Estados, quando declara que o Governo Federal não 
poiderá intervir nos mesmos, Stalvo nos casos, que enumera no 
art. 6°. 

Em relação ao 'Üeará, si houvesse simpl(:lsmente uma absten-
ção oú uma intervenção nos termo" da Constituição, a compe-
tencia do Tl'ibunal seria inadmissivel. Mas, obseTvou, em fac~ 
dos autos, que não se podia cogitar na especie, do n. 2 do citado 
artigo, que não havia alteração da fórma :republicana no estado, 
onde poderes -publicos estavam organizados e funccionavam, sem 
o que o prop1·io Go~re.rno Federal lhes contestasse, até o momento 
da intervenção, a ·sua legitimidade. . 

Para o caso .do numero tres, o "restabelecimento da ordem e 
tranquillidade publicas, atacadas pelo movimento sEJdicioso,", a 
inteTVenção seria legitima, em defesa do proprio Governo que a 
solicitara. 

Coll!::o, portanto, podia chegar á deposição do Pr'esi-dente e . 
á dissolução do Corpo Legislativo do Estado, violando direitos 
que o Governo Fe!deral havia reconhecido por varias vezes? 

Sustentou que a autoridade do Presidente da Republica de-
pende da sua competencia. Si ultrapassa os limites que são tra-
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çado.s e invade a esphera de acção dos E stados, lesando direitos 
·destes ou de seus representantes, ·O ·seu acto é nullo por illegal. 

. O Tribunal, ·desde qu.e verifica a coacção empregada contra 
c1da·dão que tem funcções reconhecidas, funcções legitimas, não 
lhe deve negar o seu amparo. 

O Governo Federal não se limitou, como disse, a intervir; 
entrou no Estado do Ceará, declarando, segundo consta do .de-
creto que expediu, que encontrava lá uma situação de facto -
o ~residente, CoTonel Franco Rabello, exeTcendo suas funcções 
umcamente na cidade de Fortaleza e o chefe do movimento . ·sedi-
cioso, que tambem se proclamava Presidente do E stado, exer cendü 
esse cargo em outros• municípios. Assim, compTehendendo que o · 
acto que ia praticar não seria possível, legalmente, si no E stado 
existisse um -só DTg-ão do Poder Executivo, <J Governo da Repu" 
blica imaginou a alludida duplicata. 

Não é isto ·que é notorio, e o que consta do·s autos. O Go-
verno podia intervir, como .dis~P.. unicamente para manter a 
ordem publica, para amparar o Governo local contra a 1'ebe1lião . 
.Si o Tribunal, conhecendo de um pe•d·ido, póde conceder a ordem 
para que o individuo ameaçad·o de constrangimento illegal exerça 
'linement~ :suas :funcs:ões, como tooonhecer·~.se' incompetente, 
abster-se de p1'oferir uma decisão, quando verificar que a coacção 
se realizou? 

O individuo a;llega que está ameaça•do em sua liberdade; e, 
antes de resolvi,do o seu pedido, soffreu a receiada coacção; não 
é possível, neste caso, que o T(ribunal lhe recuse sua protecção, sob 
o pretexto de que era preventivo o remedio impetrado. . 

N esta questãü, eomo disse, deseja ficar dentro d'os pTincipios 
constitucionaes; não póde admittir que , sob o pret•ext<J de inter-
venção, .que sómente ·devia te:r poT objecto a manutenção da ordem 
e paz publicas, a defesa; 'Clos poderes locaes contra as violencías, 
o Governo Fedeml, estribado no ·art. 6° da Constituição da Repu-
bEca, viole .direitos, perturbe, modifique ou altere situações polí-
ticas 1egitimamente estabelecidas•, subverta a <Jl'dem constitucional 
nos Estados, substitua poT agentes seu s os cidadãos eleitos para 
os cargos locaes, attente contra a fórma, contra <J regimen federa -
tivo. 

·E' preciso que todo& se habituem á execução da Constituição 
de 24 de fevereiro. 

Comperehender-se-hia que o Governo Federal pudesse pene-
trar no territorio de um Estado, nomear agentes seus para a·ssu-
mirem a respectiva a·dministr ação, si o paiz estivesse sujeito ás 
leis centralizad·oTa& do antigo regimen; ma•s, presentemente, os 
governos estaduaes são autonomos, de accôrdo com os principias 
que a ·Constituição estabelece. 
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A competencia do Tribunal, trat~ndo-se ·da um direito incon-
testavelmente les·ado, é legitima, porque é esta a. sua funcção: 
restabele·cer o direito contestado ou desrespeitado. Si o Executivo 
Federal cruzasse os braços, deixasse ·que a· ·conflagração domi-
nasse 6 Estado ·do Ceará, o J udiciario não poderia dar remedio 
ao caso. Mas isso não. se l'ealizou. Os actos praticados pelo Go-
verno' Federal passaram a ser •de cooperação 110 movimento. 
Depois de tornar impossível a defesa do Governo local, expediu 
o decreto de interv-enção, ult:rapassando os limites de suas attri-
buições, sustentando uma doutrina· que o orador combate., como 
perigosa, porque ella acarretaria a morte da Federação. 

Está, assim, explica·do o voto que pronunciei quan~o me foi 
dada a: palavra para julgar o pedido de hab'e.(J)S-'carp1LIJ. 

Ahi estão, Sr. Presidente, as opiniões de juristas do mais alto 
valor a respeito da inconstitucionalidade do acto de Poder E xecutivo, 
que exorbitou 'das suas attribuições intervindo no Cen1·á, na fórma 
do n. 2, do art. 6°, faculdade que inqu:es'l!ionrwe7tmenfle comp'cte (Jj() 

Oonqresso priniar·iamerifk, conforme se exprimiu o Ministro Enéas 
Galvão na sessão de 1 ·de abril. O illustl-e Relator do parecer em 
debate recorreu ainda ·á notabilíssima sentença ·do Chief Justice Ta11ev, 
no caso de Xuther V. B01·den, nascido da crise constitucional do 
Estado de Rhode Island, quando na verda.de E>1la em nada aproy.eita 
ao acto do dictador, · por isso que naqueila celebr-P. decisão o grande 
Juiz americ:mo lembra que a 4a secção do art. 4 da Constituicão dos 
Estados UnidoE, diz qne os Estados Unidos gar.antirão a-os Estados 
Unidos uma fórma de "governo Tepublicano e os protegerão contra a 
invasão e por ioliditação do V egislativ•o m1 Exemt.tivo . q1.t:ando aqw/l!f'a 
não estiver r·e1~nida, contra perturhação interna". Diz mais que "o 
Presidente ela Republica deve agir em seguimento ao pedido ela Le.tris-
latu:ra ou do Executivo e, por conseguinte, deve saber os el€-
mentos constitutivos da Le!!'islatura e qual o GoveTno, ante-s de a~ir . 
O facto ·de ambos os partidos allegarem o direito de governar não 
póde alterar o caso, poTque ambos não podem ter o mesmo direito. 
Si existir um conflicto aTmado, como o de qlte nos occupamos, trat•a-Re 
então ·de u:ma perturbacão interna e um dos partidüs deve estar revol-
ta do .contra o Governo legal". 

E ningu:em, .Sr. Presidente, que tenha o respeito de si mesmo. 
será capaz de affirmar que o pseudo-presidente do ajuntamento illicito 
do .T oaz;eiro tivesse a menor parcella de direito de governar o Estado 
do Ce·ará. 

O •argumento, portanto. de ·Que [ançou mão o illmtrado Deputado 
sergip.anó é da cate~oria àa:quelles que peccam por provar de mais: 

.S. Ex. cujo talento e preparo me não canso de admirar, não fm 
feliz aincra' soc~orrendo-se .ao caso da Louisiania, sem nenhuma pari-
dade e semelhança com o do Ceará. · 
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. Na Louisiania, como :s. Ex. sabe, o facto se dava logo após um 
pleito, em que d-ous cidadãos se diziam Governador, e dous outros, 
cada qual munido com um certificado igualmente lflg.alizado, se jul-
gavam eleitos para a mesma cadeira no Senado; facto, aliás, aggra-
va·do com a circumstancia do povo não pagar imposto a nenhum dos 
governos·. 

O !Senado, vêde bem, S1•s. Depuva:dos, o .Senado, então, resolveu 
que não havia governo naquelle Estado e que nenhum dos candidatos 
á senatoria estava eleito. 

, Para que me a•longar na série de consi·derações com que venho 
pulverizando a fragil argumentação do honrado Sr. Felisbello Freire, 
quando sei que está na consciencia de todos os membros desta Oasa 
a convicção da necessidade de salvar o systema federativo, negando, 
de modo positivo e insophismavei, sancção ao castigo que o Governo 
Federal entendeu de applicar ao Sr. Franco Rabello, por ter este se 
collocado a·O lado de Minas e S . Pauio, na questão das candi·daturas 
presidenciaes? 

De mais, que resta .aind-a deste Ílamoso parecer, no qual o talento 
e a illustração do seu autor não puderam dar, sique1·, um colorido de 
legitimidade a-o acto criminoso do ·Sr. Marechal Hermes, sinão o attes-
tado frizante da falta de .coherencia dos nosso~ homens políticos? 
' :P.ara que exemplo m&is co-nvincente desta incoherencia do que 

o procedimento do Senado rejeitando hontem, por inconstitrrcional, o 
projecto ·do eminente Senador Ruy Barbooa, que mandava intervir no 
Amazonas, e achando hoje , bâa, .opportuna e converviente a interven-
ção do Ceará, decretada pelo Poder Executivo?! 

O precedente funesto que fica desse acto de força, na hypothese 
de ser consumado, marcará, nos fastos ·da nossa vida republicana, uma 
época de inexplicavei complacencia do Oongreoso deante das loucuras 
do •Presidente da Republica; marcará um periodü de deliquescencia de 
caracter, em que os homens publicos da mais alta respons·abili·d•ade no 
re.e;imen, de nomes e tr&dições invejawis, esquecem, em uma lastima-
vel lethargia, especie de deliquio moral, todo o seu passado de cohe-
rencia e zelo pelas noso·as instituições. 

Não creio e não posso crer que tal aconteça, por isso que ainda 
elevo crer no patriotismo da Oamara. 

Srs. Deputados! Nunca tivestes, talvez, na vossa qualidade de 
juiz, de deliberar em assumpto mais grave do que o presente, porque 
tendes de concorrer para o salvamento ou para a morte da F ederação ! 

·Ponde, portanto, Sro. representantes, acima das conveniencias de · 
partido, ás eiev&das aspirações da Patria; collocae, senhores da ban-
éacla cearense, mais alto ·do que os inte·resses de campanario, o respeito 
e a obediencia á nossa Lei Magna; resisti, senhores do Rio Grande 
do Sul, do berço privilegiado dos mais fervorosos propagandistas do 
regimen, e que continúa a ser a atalaia da Republica, resisti ás impo-
sições da politicagem jacente, e honrae as sagrada·s tradições do im-
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mortal Julio de Castilhos, o grande apostolo da democracia brazileira, 
o imperterrito defensor da nossa Constituição. 

Lembrae-vos, todos, ·de que esses interesses, quasi sempre ephe-
. meTos, longe estão de compens,ar as nocivas ~ funestas consequencias 

que elles a•carretam, em ·desprestigio dos nossos creditos ele povo civi-
lizado. 

Não vos esqueçaes ainda de que acima ele todas as vantagens que 
possaes auferh· pela .approvação ou indifferen<;a vossa, em face de um 
acto como esse do P o.der Executivo, está o juizo inexoravel da poste-
úda;de, está o futuro d.a propria Reprublica. · 

•A Camara ou approva o projecto com que o brilhante tribuno 
Deputado Pedro Moacyr teTminou o seu lumino·so v-oto em sepa1'ado, 
como membro da Commissão de Const.ituição e Justiça, ou talha con-
scientemente o triste sudario com que ha ·de envolver o systema federa-
tivo. 

Sr. Presidente, estando dada a horR e não me havendo sido possiv·r,l 
concluir as minhas observações, peço a V. Ex. aue me considere inscri-
pto para continuar com a nalavra na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE - Ha ·outros ora·dores inscriptos. V. Ex. fal-
lará nela segunda vez lo1ro depois delles. 

O SR. MoREIRA DA ·RocHA - Tenho concluído, por hoje. (Mttito 
bem,· muito bem.) 

DOCUMENTOS A QUE SE J1EFERE O SR. MOREIRA DA R.OCHA 

'Moção 

A CamaTa Municipal de Fortaleza, interpretando os justos e ele-
va:dos sentimentos de dignida·de e patriotismo de se'llS municipes e o 
sagrado respeito que todo cidadão é obrigado a votar á Constituição 
6 ás leis da Republica, tem como indeclinavel dever, nesta sua primeira 
reunião ordinaria, após .os tri·stes e luctuosos acontecimentos de que 
foi victima o nobre e heroico povo ·deste E stado, vota·do ao mai' 
cruento extermínio por uma horda de salteadores acoroçoa-dos pelo 
GoVJeTno da F ederação, de parceria com a maioria da representação 
cearen se no Congresso N acionai, que lhe roubaram a vida e proprie-
dade. a par ela anarchia e do terror que infundiram na população 
pacifica e or·deira neste município,. e nos demais do Estado, vir mani-
festar ,ao Exmo. Sr. Coronel Dr. Marcos Franco Rabello, legitimo 
Presidente do Estado do Ce-ará. por eleição popular a que se pro-
cedeu em um pleito livre e cercado de todas as garantias, no d·ia 11 de 
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abril de 1912, em todo o Estado e igualmente empossado desse aJto 
cargo, sem protesto ou opposição ·de seu competidor, General José 
Freire Bezerril Fontendle, aliás candidato · do Presidente da R epu-
blica; bem como á augusta Assembléa, presidid·a pelo Monsenhor 
Dr. Francisco Ferreha Anthero, qUJe com seu honrad·o e preclaro 
governo sempre ·colla.borou tão patrioticamente, a mais franca, decisiva 
e inteira solidariedade, como tambem a segurança de ma eleVJada con-
sideraçã-o e subida estima pelos relevantes• e inestimaveis serviços, que, 
durante o tempo em que exerceram effectivamente os seus legítimos 
mandatos, prestaram tão dignamente a este Esta·do, actualmente sa-
queado pelo Governo Fede:roal em seus mais legítimos direitos; pro· 
testando a•o mesmo tempo com a maxima eneTgia e mascula indigna. 
ção contra o acto do P.od>er Executivo, injusto, illegal e •attentatorio 
da autonomia política ·deste ·Estado, mascarando-se criminosamente 
com indébita e sophistica intervenção •a ·que se refere o art. 6°, n. 2, 
da 'Üünstituição Fedeml, .depondo do Governo do Estado, peias foTças 
armadas ·da União. á semelhança de uma inVJasão estrangeira, o seu 
Presidente legal e dissolvendo, contra a expressa ·disposi~ão do art. 28 
da Constituição política deste Estado, a sua legitima Assemhléa Le-
gislativa, d eita igualmente no período legal, cumpridas todas as for-
malidades da lei eleitoral vigente e no exercício pleno de suas funcções 
legislativas., m!andando-ae, para !a~cança:r um tal 'deiSiidJer.atum, sem 
prece•dentes no paiz, por intermedio do Inspector desta 4a Região 
Mi1itar, arvorado em interventor, proced81r, contrariamente á lei e 
ao dire·ito, ·á uma segunda eleição na pennanencia ainda do mandato 
coi1ferido pelo povo aos ·seus dons podereF Executiv-o e Legislativo, 
consagradüs na sua Constituição; amparando-se, sübretudo, em um 
l'lstado ·de sitio, decretado sobre subrepticialmente, durante cuja vi· 
;rencia foi arbitraria e violentamente interompida uma sessão deBta 
CamaTa Municipal, sendo ·sem membros presos i:llegalmente: com· 
pi·imicba a libm·da·de do cidadão pelos constantes ata:aues mais for· 
maes á·s suas g-arantias constitucionaes. de que se achou · despoja.do 
at:é á vespera da me·sma eleição; privado de communicações telegra-
phicae, com ·seu direito de locomo<{ão sopitado pelas vioiencias pl'lati-
cadas; sendo espingardeado na praça . publica; com tenor implantado 
em toda a população do Estado pelo vandalismo imperante reti1·a. 
ra:m·S<> muitos cidadãos até para fóra ·do mesmo onde suas vidas cor· 
riam imminente perigo -de serem sacrificados, á sanha perversa de 
seus •adveTsarios políticos. 

-- Oamara Municiual 'de Fortaleza, 23 de itrnho de 1914. - José 
Brlazil :roe !J~rittos. Presirlentoe. - Conrado P•achecd, ·Vice-'Presidente. 
- J.osé Gomes :de Mloum. - J.oão .Tos é V-feira C.os"ba. - Lu'iz Pler· 
digão Bastos. - Francisco Pi?·es ·ca ~· Hiollanda. 
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.A RES·POSTJJ.. DO CORONEL FRANCO RABELLO Á INTIMJJ..,ÇÃO DO CORONEL 
SETEMBRINO 

Fortaleza, 15 de março de 1914. - Exmo. Sr. Coronel Fernando 
Setembrino de CaTValho, Inspector da 4a R egião Militar. ,_ Em 
resposta -ao officio de V . 'Ex., sob n. 134, datado -de hoje, tenho 'a 
communicar que, em o·bediencia aos deveres e attribuições do honroso 
cargo administrativo .que me confiou o Estado do Ceará, não devo sub-
metter-me passivamente á intimação constante do dito officio de 
V. Ex.; e -ainda u:ma vez reiterando meus protestos contra os actos 
lesivos á autonomia deste Estado, praticados po1· V . Ex. e pelo Go-
verno Fedeml, e contestando os fundamentos do -decreto do Exmo. 
Sr. Marechal Presidente da Republica, de hontem, em que resolveu 
intervir neste Estado, nos termos çlo ru·t. 6°,_ n . 2, ·da Constituição 
da Republica, declaro publica e peremptoriamente que mantenho em 
toda su:a plenitude e integrida·de o exercício das funcções de Presi-
dente deste Estado, das quae.s poderá V . Ex. se apossar quando quizer 
e -como entender, na certeza de que, cedendo eu ao direito da fo1·ça, 
ao acto injusto e violento do Exmo. Sr. M·arechal Presidente da Repu· 
blica, pugnarei em todo o tempo e opportun-amente pelo ·direito que 
nie assiste de Presidente do <Jeará, legitimamente eleito e legalmente 
l'econhecido pela Assembléa Legislativa deste Estado e pelo consenso 
de todos os poderes da União . 

. Prevaleço-me da opportunidade para retribuir a V. Ex. os pro-
testos ·de alta estima e distincta consideração. 

:Saude e fraternicl·ade. - M·arcos Franco Rabelto, Presidente do 
~~ ' 

A JAGUN'ÇADA EM ACÇÃO - MAIS UM PROTESTO NO JUIZO SECCIONAL 

Exmo . .S.r. Dr. Juiz 1Seccional. - Diz José Felicio Cavalcante, 
cidadão brazileiro, domiciliado na cid-ade de Quixeramobim, neste 
Estado, que a 2 de março COlTente, no estabelecimento commercial 
.e armazem ·de ·deposito annexo, á rua do Rosario daquella cidade, 
ÍOl'lllm completamente saqueados, sendo arrebentadas as portas, con-
duzidos e -destruidos generos, mercadorias, movei~, utensílios e di-
nheiro encontrad-o pelas chamadas tropas revolucional'Í'as sob o com-
mandade dos Srs. Drs. José de Borba V a:sconcellos e Pedro Silvino de 
Alencar, que naque1le dia invadimm ·a cidade; que o strpplicante 
fazi:a commercio ·de mercearia e generos do paiz,, mantendo bom sol'· 
timento e seu negocio em pé de prosperidade; que, invadido seu de-
posito ·de geneTos do paiz, ficou completamente limpo. o armazem, 
sendo arrebentados os toneis de aguardente, peTdida esta e -desappare-
cidos as taboas e arcos; que o pr·edio do est·aibelecimento do su·ppli-
cante tem quatro portas de frente e nove de lado, é predio proprio 
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e foi grandemente damnificado; que o assalto deu-se em pleno dia, 
acompanhado de ameaças á pessoa do supplicante que teve para esca-
pal' necessidade de occultar-se, sendo-lhe precU:o permanecer occulto 
os quinze dias seguintes, durante os qua-es foi insistentemente pro-
curado; ·que de se'U homizio sahiu .depois daquelle pl'azo para vir -a 
est·a Capital, toma,do de receios e so·bresaltos; ·que os prejwizos e 
perdas, lueros cessantes e damnos emergentes caU'sado.s ao supP'licante 
são de quantia nunca inferior a sessenta contos ·de 1·éis ( 60 :000$000), 
ainda -accrescidos com as deplor aveis consequencias do insolito1 facto; 
que pelos antecedentes e acontecimentos posteriores é responsave1 
disto .Pelos damnos feitos ao supplicante o G-overno Fedetal, que fez 
nascel', alimentou e ainda dá mão forte ·aos ditos revolucionarioB que 
aqueHe Governo, em .documento publico, coii;si.derou belliger/am.tes,, 
deu-lhes hanquia telegraphica, equipaTou· ao Governo constituído e 
fez diversos outros favo1·es e concessões; que, estand·o em verdadeira 
anaTchia a direcção do Estado com o estado de sitio e inteTVenção, 
sendo evidente a absoluta falta de garanti•a e franca protecção dis-
pensada a·OS jagunços que armados e audazes correm em bandos o inte-
rior do Estado, o supplicante, sem outTo meio de garantiT-se e coagido 
á inercia _com o justo receio por sua vida ameaçada, que:r protestar, 
como pTotesta, para conservação e resalva de seu .direito, promette'll!do 
em tempo opportuno haver da União os damnos e pTejuizos que sof-
heu e está .soffrendo, arbitra-dos na .quantia dita e no mais que se 
liquidar em acção competente, pTovando esta pelos meios admittidos 
em direito . Pede a V. Ex. que, mandando tomar por termo o. seu 
protesto, se digne de f azel-o intimar o Dr. P rocm ador ;Seccional e 
ao Exmo. :Sr. Coronel Fernando SetembTino de Carvalho, interventor 
federal, na qualidade de immediatos l'epresentantes doa supplicante, 
entregando os autos ao sU'pplicante para seu documento e mo conve-
niente, independente de tTa,slíVdo. Nestes termos, pede deferimento. 
E . R. M . 

Fortaleza, 27 de março de 1914. - Gentio Linnia. 
Despacho. - ·A. Tome-se por termo o protesto, fazendo-se as inti-

mações .requeúdas. 
Fcn-taleza, 27 de março de· 1914. - José Felicio C!avalc.am;be. 

OS SAQUES .ÁS FAÍZENDAS DO DR. PAULA RODRIGUES 

Muito antes ·de chegarem a Quixeramobim os vandalos do Padre 
Cícero, j á todo o Estado .sabia que traziam eHes de fito as fazendas 
do honrado S1'. Dr. Francisco de Paula Rodrigues, Presidente· do 
Directo1·io do ·P artido Republicano Cearense, uas quaes pretendiam 
abastecer-se. 

Não faziam nenhum myst6·rio disso, ou antes• propalavam o facto 
com a maxima ostentação. Mas não h avia para quem recol"l'er. Era espe-
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rar que realizassem os seus perversos intentos, no que deviam ainda ser 
ac01'0çoad:Os po•r gratuiüos inimigds locaes do humanita-r\io medico 
que no seio da população oeaTense só tem semeado bens. 

Agora chegam noticias de que de facto fm·am as fazendas do 
Dr. Pau·la Rodrigues taladas pelos jagunços. 

·N•a importante f,azenda do Serrote abastecerll!m·se de quanto qui-
zeram, conduziram o que bem lhes pareceu e destruíram o que mais 
lhes aprouve. 

Sabe-se até agora que, além de animaes para montada dos bandidos, 
tiraram dalli duas boiadas, que i?'OinSpO?'tar.am pela estrada de fe1"110. 
A primeüa era de 26 bois. Deste.s fugiram sete em caminho, ficando 
19. A segunda foi maior. Eram 60 bois, dos quaes fugiram 3, ficando 
57. Conseguiram levar desmontado um guarda-lou·ça, que ficou em 
Quixeramobim no 1)oder ·de um tal José Parahibano. 

A fazenda Páo Ferro, de propri·edade do Dr. Alberto de Paula 
Rodrigues, medico 1·esidente no Rio de Janeiro, foi tambem depre-
dada, ignorando-se ainda os prejuízos occasionados. 

A outra fazenda do Dr. F. de P.au-la Rodrigues, que está servindo 
de pasto aos bandidos, é em S.apucahiba, do município de Santa Qui-
teTia, onde, segund·o noticias vindas. de SobTal, e·stão elles organizados 
em quadrilha devastando o que encontram. ' 

E' preciso notar que todas es&as fazendas ficam muito .afastadas 
das estradas por onde transitam os beatos do Padre Cícero. 

As duas primeiras estão situadas a muitos kilometTos de Quixera-
mobim, e para chegar a ultima, distante 23 leguas, tinham de atra. 
vessar dous munici.pios. 

Dahi se conclue que eram ellas calculadamente procuradas para 
o saque. 

OS SAQUES DA CIDADE DE QUIXERAMIOBIM 

Foram totalmente s·a_qU'eadas : a casa de residencia da vi uva Fran-
celino Silva e as de commercio dos negociantes 1Abilio Silva, José 
Felicio e Conrado Barroso. 

N a deste ultimo havia um grande tonel de aguaT·dente. Bebenm 
quanto quizeram, conduziram a paTte que foi possivel e deixaram as 
torneiras abertas, derramando-se o resto . 

.A C.AS.A DOS PAES DO DE. PERGE "TINO M.AI .A É VISI'fAD.A PELOS 
J.AGUN\çOS 

No sitio " P araíso", a meio caminho de Porangaba e a 10 minu-
tos , a_ automovel, de.sta Oapital, Teside u•m casal de velhinhos que 
são os paes do lli. PeTgentino Maia. O •ancião tem 79 annos de idade 
e a sua companheira, além da sua idade ·avançada ( 70 annos), é 
oard~Íaca . 



.Foi a este lar, a todos os titll'los respeitavel, que foram ter os 
j-agunços hontem á noite e estavam realizando o saque, revolvendo 
ba·hús, etc., quando alli foram ter o Dr. Pergentino Maia e quatro 
praças do Exercito, quB realizaram a prisão,. em flagrante, dos ban-
didos, que eram em numero de seis, achando-se quan·o armados de 
rifles e os dous ouh·os de revólveres, trazendo, além disto, cada um 
o "Seu punhal. 

Estavam com os rifles aponta·dos para o Dr. Pergentino,. quando 
depara:r>am com os soldados do Exercito, aos qu'Res se entregaram, 
dizendo: "Bastava um. ·São os nossos companheiros." 

Conduzidos presos, ao chegareJ;D. ao Bemfica foram postos em 
liberdade e mandados no bonde para traz, armados, como se acha· 
vam !! 

Isto se <leu, porque os Srs. Sindulpho Chaves e Antonio Wan. 
derley entregaram um bilhete, não se sabe de quem, ao cabo da pa· 
trulha e este, depois d·a leitUTa do mesmo, soltou os presos. 

Consta que, mais tar-de, o Sr. Capitão T'oscano os mandou bus· 
car, não sendo mais encontrados. 

Havia dias que o Sr. Dr. Pergentino tivera denuncia de· que a 
casa dos -seus paes estava incluída em uma lista de casas que iam ser 
atacadaP. Procurara por vezes o Sr. Cononel Setembrino para recla-
mar providencias, mas, nunca lhe podel'a falia . Hontem, á tarde, posi-
tivando-se mais essa denuncia, conseguiu obter que o Capitão Toscano 
enviasse alli aqueUas praças, que effectuaram a prisão dos assaltantes, 
soltos depois, em virtude do bilhete a que alludimos. 

·A' vista disso, julga o Dr. PeTgentino que os bandidos voltaTão 
nov·amente. 

DIVER.SOS SAQUES NAS DAMAS 

No povoado de Damas, a tres kilometros daqui, foram hontem 
rouba-dos: O Sr. Joaquim Lino da Silveil'a, em 60$ que estavam em 
uma gaveta e mais em algumas mercadorias, e o Sr. João Souto, em dous 
bois e um porco. Além disto fo1·am varejadas todas as casas de pes-
soas pobTes, em algumas das qu·aes nada enconti·aram os jagunços 
para roubar. 

EM MACEJANA 

Do Sr. Zacharias F rança, alli residente, foram tomados quatro 
bois e tres alqueires de farinha. 

NA SERRI NHA 

O leiteiro Manoel de bal, atacado em sua residencia, hontem, á 
:noite, entregou 50$ que estav:am guardadas em uma caixa. 
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OS MARRETAS MESMO JÁ SE ACAUTELAM 

.Ante-hontem um dos chefes ma'1•r.e.tas ·de 11:ecej ana retirou dalli 
todo o seu· gado, porque os jagunços j·á lhe tinham comido a:lgum e 
elle receiava perder o resto. 

REGRESSAM JAGUNÇOS EM DOUS TRENS 

Hontem, dons trens foram deixa1· j agunços em Iguatú. Avaliam, 
não sabemos &e com exagero, terem ido uns 600. 

O .Sr. Capitão Toscano fôra a MaTa:canahú aconselhai-os a re-
gressarem, tendo elles tomado o trem a1li, indo todos com as suas 
respectivas armas e troph'éos da luta. 

Aeompanha11am-nos, ao que nos consta, 10 praças do Exercito, 
que vão até Iguatú para evitar ·distU'rbios e violencias em caminho. 

O CHEFE DOS J ·AGUN})OS NO JARDIM IMPEDE UM COJ,fMERCIANTE 
DE RETIRAR AS SUAS MERCADORIAS 

A Associação Oommercial recebeu o seguinte telegramma : 
J ·ar·dim, 17. - Temendo ser saqueada nossa casa commercial, 

procuramos retirar fazendas, sendo obstados pelo Coronel Ancillon 
Barros,. chefe aqui dos revoltosos. 

Estamos sem gwrantia:s . Pedimos pr!Qvídencias. Saudaç-ões.: 
A ncillon." 

OS SAQUES DO CRATO 

Logo qU'e circulou nesta Capit·al, ha dias, a noticia da tomada do 
CMto pelos j agunços do Padre Cícero, ap1·essaram-se em propalar 
aqyi os opposicionista:E ao Governo do Estado e cnnniventes dos 
monstruosos crimes daquelle maldito sacerdote, rebelde á Igreja e 
ás leis sociaes, que tinham sido respeitadas todas as vidaE e proprie-
dad·es. 

!Nós, porém, nun0a tivemos illusões a este respeito . Víamos bem 
que aquülo era uma fita prepaTada com o fim de tornar menos anti-
pathico aos olhos do publico o movimento sedicioso do J oazeiro. 
Sabíamos que aqu:ella hol'da de vandalos, ·acoitados sob a batina lama-
centa de um renega·do apostolo de Deus, tripudiaria sobre os ven-
cidus. 

Trata-se de um antro de bandidos affeitos ao roubo, ao saque 
e aos· crimes de toda especie e gente de tal natureza não podia ter 
magnanimida.de. 

Imaginamos desde· o primeiro dia que scenas de ver.da:deiro horror 
e can:nibalismo se · teriam passado com a conquista daquella presa 
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desejada, qual era a cidade do Cmto, a mais rica e prospera do grande 
valle de Cariry. 

Agora Se V•ae clareando a verdade. Domeçam a cheg1ar os primei-
ros Tumores das angustias daquelle povo. Pouco e pouco tudo se i r.á 
conhecendo e ma.is t arde veremos que até a honra dos aTes ha -de ter 
sido violada, eomo fo1·am as propried·a·des particulares. A esta hora 
lá estaTão Teduzidos a cinzas os sítios e •as casas de todos aquelles que 
defendiam a cidade do Crato contr\a a invasão dos perigosos bandidos 
do J o azeiTo. H avemos de vê r mais logo. 

E' a gente dess•a natureza, qu'e conduz na mão o facho do incen 
dio e no ·outro a sacola do roubo, que estão irmana-dos Deputados e 
Senadores da nossa repTesentação e ainda outros pioneiros da demXJ-
C?Ucia, que fingiam defende~: púncipios, sem fallar nos Acciolys que 
se adaptam a todos os processos da tomada do alheio. 

E' palpavel a ·differença entre os no.Esos eoneligionarios e os que 
fazem opposição ao S r. Coronel Franco Rabello. 

Na região de Caril·y fez·se .a transformação d·a política acciolysta 
sem correr u:ma gotta de sangue, nem alguem soffrer o menor atten-
tado ás suas propriedades e -bens. O proprio Sr. Antonio Luiz, que 
agora presidiu ao saque do Crato, para eteTna vergon ha do seu nome, 
foi respeitado, não lhe sendo tomadas nem siquer as armas que agora 
seTVir am .para os j agunços do P adre Cícero. 

E eis ·ahi os processos que adoptam os inimigos ·desta terna, que 
n ão amam e nem del1a filhos são, a saber : Floro, da B ahia oU' Sergipe; 
Lavor, do Maranhão; João BTigido, de :S. J oão da Bana ; Polydoro, do 
P ará, etc . , etc. 

Os teleg11ammas infra dão uma idéa do que foi o assalto á cidade 
do Crato : 

Coronel Paulino B al"l'oso - Crato 1, horas 9 - Propriedades 
commerciaes particulaTes Teixeii·a saqueadas -completamente. Outro· 
sim, Luiz Teixeira, Teixeirinha Barbalha todas. Restam unicamente 
pobres creados seU's defensores ultimos fugiram depois ultimo cartu-
cho. ~stragos geTaes cidade outros logaTes. T:odo o commercio anni· · 
quilado. Consta famílias aqui BarhaTha não voltarão. Reina absolu. 
tismo zona. - Theodorico. 

Coronel Alves Teixein - Assaré 1, hora 12 - Arraes chegou 
hoje ao Crato. B-andidos roubaram tudo que lhe pertence inclusive 
loj1a Luiz. Casas Tesidencias foram saqueadas e inutilizad0~ moveis 
atil·ados TUas inclusive assoalhos, não conseguindo ·arrebentar cofre 
conduziram J oazeiro. Cidade soffreu saque quasi totalidade. Floro 
diz exteTminio completo seu. Antonio Luiz ameaga castigo quem pre· 
tender evitar prejuízo Costa Barbalha mesma sorte. Ameaçam seguir 
F01·taleza quatro mil homens. Sem adhesão, ninguem se approxima 
Cnato. Sigo amanhã pToximidade Crato, opportunamente voltarei. -
Monto1'il. 
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Coronel Teixeira - t.A.ssaré 1, hora 6. 30 - Confirmo tele-
gm mma Jlfontoril. N ada salvou. - A11rates. 

A' ultima hora tivemos conhecimento de que a casa Singer e a 
Lundgren receberam notic~a de terem sido saqueadas as suas succur-
saes em Crato e Barbalha. 

Nesta ultima cidade dizem haver sido saqueada a importante 
ca!!a commercial dos Srs. Sampaio Irmãos e incendiada a do Sr. Se-
mião Macedo. 

A casa Singer, que tem depositos em todos os pontos do Cariry, 
protestou para resalva dos seus diTei tos perante o Juiz Federal, o 
Consul americano neste Est·ado e pelo telegrapho, o Ministro dos E~ta
dos Unidos n~ Rio de J1aüeiro. 

No .IPOmento de entrar para o prelo nosso joTnal, communicou-
nos pelo te1ephone o gerente da casa Lundgren que recebera um des-
pacho .dizendo que sua filial no Crato não fôra saqueada. 

Entretanto, pensamos que o Sr. Lundgren deve pôr de molho esta 
info rmação. 

LIBERTAÇÃO EM PAJUSSARA 

O furto dos jagunços em Pajussara não foi como contou o Uni-
ta?·io. 

O Sr. João Erigido, em se tratando do ·ataque que soffreu a pro-
priedade do digno Sr. Rodolpho Theophido, não podia deixar de 
dizer inver.dades, uma vez qtre se tornou ,desaffecto gratuito do 
Sr. Theophilo, a quem hontem proclamava em seu jornal de magna-
nimo, philantropo, benemerito, e hoje de tartufo, avarento, menti-
roso, etc., etc. 

Os jagunços chegando em Maracanahú, o 61·. Raymundo Caetano 
de Pai v a mandou seu filho João Caetano de Paiva, muito conhe-cido 
nesta Capital por suas falcatruas, convidai-os para almoçar com elle. 

Os bandidos acceitaram o convite e lá foram uns 12 comer o boi 
gordo de Caetano. 

Acolhidos ·do merhor modo, com carinho mesmo, informaram os 
Caetanos o que era aquella localid-ade e quanto soffria, sob o jugo 
do Sr. Rodolpho Theophilo, que não peTmittia aos pobres criar um 
porco, uma cabra, para dar leite ás crianças; que a daquelle senhor,. 
um nbellista exalt·ado, estava cheia de armas e munições, guardad·as 
por Emilio Sá. 

'Ao retirarem-se os jagunços, Raymundo Caetano offereceu-lhes 
a carne do boi, que havia abatido sómente para elles, mandando-os 
deixar em Maracanahú. 
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Despediram-se os jagunços, promettendo voltar no dia seguinte. 
Effectivamente, no dia seguinte voltaram, porém em numero 

muito maior. 
lDirigiram-se ·á escola publica e pediram dinheiro á professora; 

esta, alterada com a figura dos bandidos, disse-lhes não ter e fugiu 
para o matto. 

Procuraram eutão a c·asa do Sr. Manoel Com·a·do da Costa, inspe-
ctor escolar, que os vendo approximar,. occultou·se em uma moita. 
A família de Oonrado já havia se evadido. Os ·bandidos cercaram a 
casa e gritavam que apparecesse o chefe r.abellista, que queriam 
conhecei-o. Não se abrindo a porta, botaram-n'a a dentro, a coice de 
rifle, depois entraram, v·arejaram e conduziram cincoenta e tantos 
mil réis em prata. 

'Às cincoenta casas que margeiam a estra:d.a, fecharam-se e aquella 
pobre gente, em sua maioria mulheres e crianÇ'aS, fugiu aterrada para 
a matta. 

Da casa de Oonrado dirigiram-se para a vivenda do .Sr. Rodolpho 
Theo.philo·. Achando-se esta fechada, qU'izeram aTrombar a porta, 
porem, um velho que a g1.1a1•dava protestou energicamente, abrindo, 
de;pois, a porta para o:s bandidos varejaram-n'a. Remexeram tudo e 
não encontrando 'as armas e munições, denunciadas pelos Caetanos, 
foram á capella, rezaram e sahiram em rumo da matta. 

Em caminho,, encontraram uma vacca do .Sr. Theophilo e mata· 
ram a tiros. 

Prepararam-n'a e mandaram dizer aos Caetanos qU'e fizessem 
seguir a carne para Maracanahú. 

Foram immediatamente obedecidos. 
Retü·aram-se para o seu coito ao pôr do so1 . 
.Voltaram no dia seguinte e foram á casa de João de Deus Can-

tilho, antigo v'aqueiro do Sr. ']heophilo, e ordenaram-lhe que fosse 
mostrar os cavallos da fazenda, que precisavam de alguns. Cantilho 
obedeceu. Chegando ao cerca.do, onde· se achavam os animaes, escolhe· 
ram dous cavallos de sella e levaram, promettend·o vol tar para con-
duzir os outros. 

No dia seguinte voltaram e disser.am a Gantilho que precisavam 
de dous bois para abater ahi e conduzirem a carne. 

·Cantilho respondeu que os bois se achavam soltos. 
Disseram-lhe .que os fosse mostrar no campo. E seguiram. Encon-

trãram no .Salga:din:ho dous bois mansos, ·do carro do 8-r. Theophilo, 
e mataram a tiros, embora; Cantilho pedisse que deixassem aquelles 
e abatessem outros não domesticados. 

·A carne desta·s rrezes foi mandada conduzir para Maracanahú 
pelos Caetanos. 

De volta da matança dos bois passaram pela Escola Publica, 
arrombaram as portas e quebraram os moveis. 
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;Dias ·depois passou para Mecejana um grupo de cerca de tre-
zentos jagunços. 

Nesse mesmo dia João Caetano foi á casá de João Cantilho e 
disse-lhe que por ordem do Sr. Dr. J o&é Borba lhe entregasse dous 
burro& do ·Sr. Theophi1o. Cantilho relutou em cumprir a ordem, mas 
Caetano ameaçou-o com o pnnhal dos jagunços. Foi obedecido rece-
bendo Caetano uma burra grande, castanha, de carro, e um burro 
-eequeno,. cardão. 

De posse das bunas, pediu a Oantilho uma sella que pôz na buna, 
na qual montou e sahiu acompanhado de um ra1Jaz que montava o 
burro, não se sabendo que .destino tomou, só sim que Caetano voltou 
depois ·sem burra e sem a sella de Oantilho. O que fez da burm e ·da 
~ella ninguem sabe. 

J ·á vê o Sr. João Erigido •que em Pajussara o exercito llib.e1·-
tailJ.or não comeu sómente uma vacca e u'm caTneixo, e si mais não 
fe·z foi .devido .aos pedidos do ·~3T. Joaquim Carneiro e do Sr. Nelson 
Erigido, que .disse aos jagunços que o Rodolpho Theophilo não era 
máo como diziam os Caetanos, era um homem até philantropo, como 
dizia o Sr. João Erigido até pouco tempo. 

SEMPRE LIBERTANDO 

Quando os "patriotas" do Padre Cícero vinham de Senador Pom-
:eeu para "libertar" Quixadá, um grupo atacou em suas residencias 
os Srs. Manoel Marinheiro e Joaquim M·arinheiro, nada deixando 
que se aproveitasse, quebraram até os pratos de barro. 

Na fazenda Inharé, de propriedade do Capitão Costa, delegado 
de S. Pompeu, ineendiaram a casa ·da fazenda e rebentaram o que 
puderam. 
- No logar .denominado J acoca, pediram rifles ao Sr. Thomazinho, 
e como_ este senhor não désse, mataram-n'o e an·astaram o seu cadaver 
pelo caminho afóra aos grito& de viva "meu Padrim". 

OS SAQUES DO CRA~O (o SANTO SERVIÇO) 

Sahendo ·da chegada a esta Capital de um commerciante ·do 
Cariry e ·que acaJba ·de chegar do Recife, onde· se refugiar.a após 
os saques e cujo nome occultamos a seú pedido, com Teceio ·de um 
desforço em ,suas propriedades, fomos entrevistalco sobTe üS factos 
occorridoe no Crato. 

Assistiu á tomada ·do Crato, pelos jagunços do Padre Cícero? 
- Sim, senhor, e posso lhe contar tudo que se passou naquella 

grande cidade, reduzida hoje a ruínas. 
- Como se .deu o ataque já aqui todos nós sabemo·s, elo que 

occon:eu em seguida é qu:e não temos noticias detalhadas. 
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- Posso contar-lhe. Depois da tomada do Crato, no domingo á 
tarde, entraram na cidade .seguramente cinco mil pessoas que com-
mette ram toda a sorte de depredações durante a noite. Foi um quadro 
triste o vêr-se famílias inteiras pelas ruas afóra, chorando,, gritando, 
gemendo, pedindo providencias e se agazalhando em cam do vigario 
da freguezia, Casa da Caridade, ISeminario e no Lameiro. 

JYIU'itas mulheres tiveram ataques nervosos e outras enlouquece-
ram de desespero ~ angustias. 

E? ·difficil dar o nome de alguma das senhoras que enlouque-
ceram? 

Uma, é a •senhora do Sr. Jorge Saldanha, e ha mais dua&, 
cujos nomes ignoro por ser gente do povo. 

- Desejava que o senhor me descrevesse os principaes saques 
e 1·oubos commettidos pelos patriJoiias. 

- Po~s. não. O palacete de Tesidencia e armazem do Coronel 
J. Alves Teixeira foram os pl'Ímeiros, a serem arrazados. 

N.os armazens o saque demorou tres .dias, sendo as mercadorias, 
durante a noite, transportadas por um comboio de 100 animwes, para 
o -J oazeiro, afim de ser entregues aos Srs. N azaro, N atim, Theodo-
miro Ramalho, José SaneAnna e tambem para um outl·o bandido 
que tinha feito a promessa de dar .d,e esmolas aos pobres, caso o Padre 
Cícero ganhasse a questão, uma bodega de sua propriedade. 

- E cumpriu a promessa? 
- Immediatamente, mas inaugurou tre.s dias depois um impor-

tante ·armazem, com as mm·cadorias do 'Üoronel Teixeira. 
'--- De modo que este patriota passou de quitandeiro a grande 

armazenista? 
- Perfeitamente. Em J oazeiro, a fartura hoje é de tal modo 

que se vende uma caixa ·de cerveja por 5$; uma peça de chita de 
22 metros, de bôa qualidade, por 8$; uma duzia ·de carreteis de linha 
por 100 Téis; u•ma duzia de garrafas de vinho do Porto por 2$, e 
assim deste modo, são vendidas as. demais mercadorias que hoje en-
ehem as prateleiras .dos grandes armazenistas lfibe1't:CI!do1100 dos haveres 
alheios. 

- Agora falle-nos dos estragos que fizeram no palacete de resi-
d6illcia do Coronel Teixeira. 

- Oausa dó vêr o estado em que os banid•ido3 puzeram o pala-
cete; .despedaçaram todos os moveis, entre os quaes um magnífico 
piano que custou 2 :200$, e foi partido a machado; arrancaram o 

·assoalho; escangalhal'am todo o jar.dim, não poupando siquer grande 
numero . de fructeiras plantadas no quintal. Até um dos cofres, vi-o 
ahertQ a machado perto do banheiro. 

Emquanto avalia o senhor o prejuízo do Coronel Teixeira 1 
- Em quantia superior a 300 :000$000. 
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- DUTante este. canibalismo do ex.erdito libert•arior, o povo per-
manwia impassível, assistindo a todas estas depredações~ 

- Qual, meu amigo; fugiu quem pôde, a cidade ficou quasi 
deserta. 

O Monsenhor Quintino, vigario da freguezia, fallou energica-
mente do pulpito contTa este banditismo, porém .sem resU'ltado, pois 
os fanaticos cumpl'i am as orden& do Padre Oicero, Floro e Antonio 
Luiz, que presidia -ás acenas, rindo-se qual Nero, sobre as ruínas 
de Roma. 

Este homem odiado em toda zona do Oariry, logo que chegou ao 
ÜTato, mandou U'm grupo de assalariados ao cemiterio, onde rebenta-
ram um lindo e rico tumulo de marmore, de um fi lhinho do Depu-
todo nr. João Bezerra. 

- Mas isto é horrível! Este homem é uma hyena! 
- A pura vel'dade, o que lhe digo e ainda hoje póde Eer verifi-

cado p.Qy qu'em queira. 
- O Sr. Antonio Luiz continuou no O rato~ 
- Lá está auxiliando os libe?·fiadore$, isto é, tirando dinheiro 

entre as pessoas da cidade par a pagar os cangaceiros, que ·diz estão 
defendendo a mesma. 

- E tem conseguido arranjar esse dinheiTO ~ 
- Já· tirou mais de 20:000$; sei bem que deram dinheiro: José 

Rodrigues·, 1 :000$; Dr. Oandido, 500$; Manoel Leandro, 1 :000$; 
Dr. hirieu Bilhar, 1:000$; Antonio Belém, 1:000$ e mais 200 cargas 
de rapadUTa; J. Mello, 1 :000$ e 16 ·bois. 

- Qual o numero de mortos, na toma:cla elo ·Ür,ato ~ 
- Moneram 17 jagunços, tres soldados e um popular. Os ja-

gunços mortos for·am transportados para o J oazeiro, afim de seTem 
lá en tenados. 

- Em chegando os cadaveres, as mulhereE ped<iam a sua resur-
reição. O Padre OiceTo, com aquelle cynismo que lhe é peculiar, disse : 
"Aquelles que morreram eram os máos intencionados, os deshonrado-
res, e por conseguinte estão pagando no inferno os seus crime& e vocês 
devem dar graças a Deus estar longe e livre delles. Agora, .ao redo1· 
de 30 legua:s , todo.s vocês .são .donos,. se be~ que esta guerra aind-a não. 
esteja acabada. 

Preparem-se, pois, para uma nova gue-rra de Deus, em que todos 
devem búgar e sem medo; os nossos inimigos são os demonios de 
calças encarna-das. 

'---o E' um pandego esse P adre Oicero. 
- Pandego ~ E' um safardana de marca maior. Vou contar-lhe 

a ultima novidade. 
Os proprietarios de quem os romeiros eTam moradoreE t€em sido 

trazi·d{)s p resos para o J oazeiro. ·Chegados alli são levados á presença 
do Padre OiceTo, que lhes diz : "Meus filhos, v-ocês estavam com o 
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demonio no couro;_ porque não vieram auxiliar a obra ·de Deus?" 
Faz uma cmz na testa do individuo e, soltando-o, manda-o para caEa, 
fixando antes, porém, uma esmola para o 801nio Berviço de uma mu-
ralha que· vae fazer em volta do J o azeiTo. 

Eis o que colhemos desta entrevista que trazemos ao publico. 

LIBERTAÇÃO EM QUIXERAMOBIM 

Escrevem-nos : 
Em Quixeramobim está acampado o notavel lib.e1·Cad.o1·, conhe-

cido por José Parahybano, que a: mandado de Virgílio Corrêa e ou-
tros compaTSas de Iguatú está se apoEsando do gaJo das fazendas do 
Dr. Paula RodTigues. 

ParahY'ban·o, que é um homem sem escrupulos e aventureiro de 
índole, tem se queixado ama-rgamente das condições que lhe impoz 
Virgílio Oqrrêa .de -dividir o producto das libe1•tações que está fazendo 
do gado alheio. 

Pessoa de muito criterio affirma que está devaEtando tambem 
aquella zona creadora um celebre jogador e audaz especulador Fene-
lon Chaves que, ao mandado de gente do Ig11atú, já conduziu, para 
um seu sitio, perto da estação de :S. José, 12 burros, 30 novilhotes 
e 10 vaccas paridas, mobilias e outros trastes de uma <1as fazendas 
do Dr. Paula Rodrigues. 

O cynismo com que está fazendo estas libertações tem causado 
. .asco no meio .dos seus propriOE companheiros. 

Um pequeno rebanho de bellas ovelhas de raça, tambem foi libe1'-
tad.o poT um companheiro de Fenelon, um tal SJ'illphronio Braga, 
que conduziu tamhem 15 vaccas paridas das fazendas do Dr. Pau·la 
Rodrigues. 

O bem conhecido Manoel de HolLand:a, ele Acarape, está feito 
liberfxLdor tambem. Este in,tr.epidJo pa,triotf» fez-se dono de uma fa-
zenda do Coronel Belizario, em Iguatú, de onde tem libertado muitas 
rezes. 

Nas fazendas do Dr. PauLa Rodrigues, o pTeju•izo é calcula-do em 
mais de sessenta contos .de Téis. 

São estas lilJ.ertações mais uma p1'ova evidente do pdh'ioti$rn..o 
ma gente .ordeira c~o vi?·tWOSIO Poa·d:re- Oicero. 

LIBERTAÇÃO DE MECEJAl-..,A 

Do sitio Jucmutuoca do Sr. Coronel Licinio Nunes, os j.agunços, 
ao mando c1as. patriiotf»s de Mecejana e Aquiraz, carregaram tres ca-
vallos de sella, um burro e ·um cav.allo de caTga. 

Conduziram um relogio . .de parede, uma machina nova de Guba, 
um jarro grande de metal fino, ·roupas, Têdes, etc. 
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. Quebraram tres armarios e prateleiras e toda a louça que encon-
traram ; duas talhas ,grandes, potes, trens de cozinha, diversas portas 
da casa, mesas e fermmenta de trabalho. 

Foi uma completa destruição. 
Estragaram as cercas do sitio em diversas partes. 

LIBERTAÇÃO EM GUARAMIRANGA 

Guaramimnga tambein foi visitada pelos libe1·f},adm·es do Padre 
Cicero . · 

Quatorze jagunços invadiram a villa, só se retirando mediante a 
qu:antia .de 150$, pa.ra a qual concorl<Jl'am em quóta os commerciantes 
da locahda,cle. 

Dalli se dirigiram a Mulungú, onde deixaram de entrar na villa 
por ter um grupo de cavalheiTos ido ao seu encontro, dispersuadil-os 
desse ip.tento. 

Afinal, .wnü .a p1'e~enÇia de uns 200$, resolveram retroceder em 
busca de outras localidades, onde a fonte fo·sse mais rendosa. 

LIBERTAÇÃO EM CANINDÉ 

O Sr. Domingos V anzeUotti, qu:e esteve h a tempos em Canindé, 
em serviço da veterinaria e alli foi recebido ho'Spitaleiramente, tratado 
com distincção, aHecto e carinho não merecidos, acaba de dar o pago. 

Agor.a, ·depois do estado de sitio, para mostrar gratidão pela fi-
dalga acolhida que alli teve e ·dar áquelle povo recompensa: pelo tra-
tamento que lhe dispensou, reuniu u·m troço de lib.erlladJ011es em Maran-
guape e foi libe1·tar aquella terra. 

Apezar do telegramma do Sr. Coronel Setembrino, mandando su:s-
pender a lib/ertaçfio, V anzellotti, que de lá se retirou, deixou os pia-
trio tas ficarem lilJ,er·/;ando . 

Aguardamos as necessarias informações para relatar a acção da 
expedição libert;adora chefiB.Jda por Vanzellotti. 

LIBERTAÇÃO EM ARACOYABA 

Nessa villa a l!ibertaçã.o está sendo feita actu'almente pelo Sr. Eu-
phrasio Nogueira ·de '8-ouZJa, · delega;do de policia nom&ado pelo p1'esi-
de~e Bartholomeu Floro. 

Este senhor mandou dez cabras seus, armados de rifles, :effectuar 
a, prisão do collector estadual Cyrillino Pimenta, que se não effectuou 
devido á Dpposição forte que fizeram amigos particulares do referido 
co1lector que, com muita energia, protestou contTa a ol·,dem illegal e 
absurda da pseudo autoridade. 

O Sr, Euphrasio mandou tambem seus libertarlm'e.s depredarem 
um cercado contendo plantações ·do Coronel Cosme Banhos. 
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Os outros do seu partido arrombaram a porta do edifício da 
Camara, apossando-se do archivo e de tudo quanto lá existia. 

O Sr. Pedro Guedes, intendente nomeado pelo pr~sidente Ba:r-
tholomeu Floro, está mandando ·cobrar os impostos municipaes e se 
apo·deTando do dinheiro referido. 

FOI PEOR O SALVO CONDUCTO 

O .Sr. Luiz Leopoldo foi uma das vidimas, smao da lib.e1•tação, 
pelo ·menos dos lib\e1·,1Jado1·es de Baturité. . 

Exe:rcendo alli o cargo de tabellião interino, não pôde continuar 
no seu officio, por se achar em imminente perigo de vida. : · 

·Veiu a1brigar-se nesta Capital e entendendo-se com o Sr. Coronel 
Setembrino .de CaTValho, este lhe gaTantiu que poderia voltar áquella 
cidade -sem medo ,de violencias, dando-lhe o seguinte salvo-conducto : 

"F-ortaleza, 2'6 de março de 1914. - O Coronel Fernando Setem-
brino ·de :Carvalho, Inspector Permanente .da 4a Região Militar e 
interventor federal nomeado p-oT -decreto de 14 .do coTl'ente, etc.: 

:Saibam todos quantos este "salvo-conducto" virem que -o Br. Luiz 
Leopoldo, 10 tabelliã-o publico, -de Baturité, tem inteira libe1•dade de 
locomoção e no -desempenho do seu exeTcicio·, não devendo soffrer 
nenhum constrangimento nessa li•be1·dade. ('Ass.igna=do) - 'O.oror/JeZ 
S etemb11itno we Oa1"/),alho." 
, O Sr. Luiz Leopoldo voltou confiadamente, mas chegando alli 
teve de se Tetirar logo depois, porque o Juiz -de Direito, que é seu 
amigo, lhe avisou :de que estava correndo peTigo, porquanto o "salvo-
conducto" mais ainda tinha irritado os lib·e7'fado!J1es f 

O facto é digno de registTo. 

LIBERTAÇÃO DE PACOTY 

A amena villa de Pacoty teve tambem ele ser agmC'iacla como uma 
libertacãtJ. , 

IA.;im é que um troço de •li7J.erbadores, tendo .á frente os pat1-i~t'as 
José Gomes, Urbano Lopes, Herminio Militão e Melchiades Gomes, 
todos parentes do ST. Manoel Honorato Gomes, chefe marreta, arrom-
bou a residencia do pacato cidadão !Sr. J-oaquim Bezen-a Lyra, que 
se TetiraTa, dalli, antes, com sua família . 

Uma vez dentro de casa, os lib·erbaàores com:eçaralm a exercer o 
seu tão fallado patriotismo, quebrando os moveis, louças, vidros, 
bahús, etc. 

Roubaram rou·pas, algumas pequenas joias de ouro e depois sahi-
ram em Tumo de outros sítios que deviam ser lilJertaiJJos. 
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UMA C.A.RTA 

Fortaleza, 28 .de março de 1914. - Illmo. Sr. Tedactor da Folha 
do Po'U'I() . 

'.A.ca~bo de chegar da zona léste do Estado e verdadeiramente indi. 
gnado apTesso-me em trazer ao vosso conhecimento o que vi e ouvi 
nos sertões que perconi deste inditoso Ceará. Os jagunços do Padre 
Cícero, na maior pa-rte celebTes assassinos e ladrões agenciados dos 
centros de Pernambuco, Parahyba, Bahia, etc., reunidos a centenas 
de cl"iminosos, sentenciados, "libertados" das cadeias do •Crato, Bar-
batalha, Missão Velha, LaVl'a:s, Icó e muitas outras, commetteram e 
coin.mettem ainda, por onde passam, toda a sorte de crimes : saques, 
espancamentos, assassinatos e &cenas da mais cruel baTbaria, difficeis 
de descrever. 

Não havendo mais dinheiro a 1·oubar, lançaram-se os jagunços 
sobre os campos de criação, xeunindo os rebanhos de gados vaccum, 
cavalla1·, at€ criações. miu:das, que transportam desassombradamentr. 
para os seTtões dos Estados vizinhos, onde vendem: a qualquer preço. 

Não se contam os criadores e agricultores nas ribeiras do Sal· 
gado, Banabuyú, Choró, Pacoty e outros rios, que ficaram reduzidos 
á verdadeira miseria! ·Encontrei o dono da fazend·a Olinda, Sr. Fran-
cisco de Abreu, homem de bem, trabalhador e abastado, nas ancias 
da morte por uma punhalada recebida no peito em occasião em que, 
como um bravo, -ao lado de dous filhos, um dos quaes pereceu na lucta, 
defendia o proprio lar, atacado á noite, pelos bandidos que, em nu-
mêro de oito, acabanm Toubando-lhe tu<lo, até roupas de senh(}ras. 
A viuva D . Francisca Oliveira, atacada em sua fazenda Morros, ao 
meio-dia foi roubada em 800$, retirados de dentro de seu oratorio 
e majs dous cavallos, um burro e todas as gallinhas do terrwo. Anto. 
nio Veado, aleija:do de uma perna, no Jogar Pá.o Ferro, vaTado no 
braço por uma ·bala, correu para os mattos com mulher e dous filhi· 
nhos, roubando-lhes o.s bandi-dos dinheiro, rêdes, armas dous hunos 
e as vaccas do curral. Mariano de Brito, do logar :Sipó, depois de lhe 
terem cortado um pedaço da o.relha e furado de faca pelas costas, 
roubaram-lhe ·dous contos de réis de dent1'0 de uni bahú de cedro,. qtle 
foi quebrado a machado. Calixto dos tS.antos, negociante· honrado, do 
al'l'aial Cl·uzeiro, perto ·de Beberibe, soffreu os mais horúveis ataques 
em companllia da mulher e filhos, que, em gritos l ancin-antes, roga-
vam e implorav·am pela vida do marido e pae, na escuridão da noite, 
cravado dos punhaes e armaS< assasssinas, acabando os miseTaveis por 
lhe roubarem o dinheiro que encontraram em um bahú. A mulher 
salvou, occultando no seio, mais de dous contos de réis, pertenc'3ntes 
ao Hr. Horacio Bessa. - J.f'. C. 
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OS ACONTECIMENTOI:l DO CARIRY - OS SAQUES E INCENDIOS! - QUADROS 
HORROROSOS 

.Achando-se nesta Capital varias .pessoas vindas cio Cariry, e qu:e 
foram testemunhas occulares cle muitas das scenas d·e cannibalismo 
alli desemoladas, procurámos entrevistar -algumas dellas que estiveram 
nesta redacção: 

P ergutámos : 
Que nos dizem dos romeiros do Padre Oicero? 
R. - São bandidos cla peor especie, assassinos e ladrões, sendo 

que são mais ladrões do que mesmo assassinos. Achando o que roubar 
esquecem tudo mais. _ 

P . - E' verdade que saquearam as cidades do Ora to e Barbalha? 
R. -;Si é verdade ! Pois haverá quem ponha isto em duvida? Só 

os bandidos de lá mesmo ou os que aqui commungam com elles, terão 
o cynismo r evoltante de negar o facto. 1\1:as para o attestar estão lá 
os escombros .das duas cidades. 

P . - Quaes foram as maiores victimas do saque? 
R.- No Orato foi o negociante J. F . Alves Teixeira, dono da 

mais importante casa commercial dalli e na Barbalha foram os Ticos 
comrnerciantes Sampaio & Irmãos, muito conhecidos desta praça e da 
praça .de P ernambuco. 

P . -üs jag1.mços roubaram tudo quanto possuiam estes dons 
importantes negociantes? 

R. - Da casa de commercio. do Sr . .Alves Teixeira carregaram 
até as taboas do balcão. Não pode.Tam .arrombar o cofre, levaram para 
o J oazeiro. Foram .depois á sua -casa de morada, que er a um magni-
fico palacete, ricamente mobiliado, e destruíram tl.lJd·o que não puderam 
condnzir. O piano foi rebentado a machado. Fazia pena ver· aquillo e 
indignava tamanha selvageTia. ·Na . Barbalha incendiaTam a casa de 
commercio dos :Srs. 'Sampaio, depois do competente saque. O mesmo 
fizemm com o estabeiecimento commercial, em Ba1'balha, de um sobTi- . 
nho do Sr. Teixeira. 

P.- Foram estes os unicos saques havidos? 
R. - Qual! F aliamos destes porque são os que mais avultam. 
tO saque nas casas de família foi quasi geral. Escaparam poucas 

apenas, para as ·quaes houver.a recommendação e·special do Sr . .Antonio 
Luiz. 

P.- Então acham que o Sr. .A. Luiz não se oppoz aos roubos? 
R.- Certamente. Não foi não se oppôr. Este os incitou . .Após 

sua chegada ao Ora to com o !Sr. Floro Bar'tholomeu, o que só se veri-
ficou depois de passado todo o perigo de balas e quando a cidade já 
estava em poder delles, é que o saque foi maior, porque mandou o 
Sr . .A. Luiz chamar .Augusto Jucá, caixeiro do negociante Luiz Tei-
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xeil·a, sobrinho ·do Sr. J . Alves Teixeira, e or-denou-lhe que abrisse as 
portías do estabelecimento, no que .foi :ob:edeciJdo. 

A jagunçada cahiu então a roubar e a destruir, não deixando 
cou·s~ alguma. _Dado este exemplo, os j agunços não tiveram mãos a 
medu : prosegmram no saque. 

P.-Mas este Sr. :Antonio Luiz não é parente do Sr. Alves 
Teixeira? 

R. - E ste -é casad-o com uma sobrinha delle. Mas o Sr. red·actor 
não póde comprehender quanto é máo e infame aquelle homem, que 
queria apoderar-se novamente do Orato, sobretudo para exercer vin-
ganças como está fazendo. 

N-o meio do saque nas ca•sas do .Sr. Teixeira·, o que importava 
na -desherdação de crianças sobrinhas do Sr. Antonio Luiz, este só 
lastimava era não ter podido preqar aquelle ! Por ahi o senhor avalie 
os máos• ·bofes daquelle homem. 

P . - Entretanto, quando elle foi apeado do Governo os Srs. Brito 
e ·Teixeira fo ram os mais generosos po-ssíveis com elle. Não é assim? 

R. - P erfeitamente. Viveu no Orato sempre cercado de todas as 
garantias, nunca se lhe tendo feito o menor acto de affronta ou des-
respeito. Até o grande armamento que possuía, aliás comprado com 
dinheiro da · Camara, não foi toma;do e serviu depois nas mãos do-s 
jagunços eontra os mesmos Teixeira e Brito. Este tambem teve sua 
casa inteiramente saqueada. Vimos um dos jagunços vestido em um 
~u terno de casemira. 

P.- No Ora to não esperavam o ataque dos jagunços ? 
B. - A população cratense, confiada no Batalhão Militar, jul-

gava-se plenamente garantida e nem de leve suspeitava que os jagunços 
tivessem o atrevimento ·de assaltar a cidade e, nesta convicção, os 
agricultores daqtrelle município· trataTam de t ransportar _paTa os 
armazens do Crato os geneTos alimentícios da ultima safra, afim de 
pTe·serval-os da r apinagem dos famigerados TOrneiros. 

•Assim ia tudo muito bem até quando o M·ajor Ladisláo L. de 
Souza, commandante interino do batalhão, tentara um segundo ataque 
ao antro d:os bandidos, e tendo encontrado resistencia retirara-se, com 
quasi toda a força para a cidade de Barbalha, deixoando o Crato com-
pletamente desprevenido e sem elementos sufficientes para uma grande 
resistencia . 

.Ainda assim, os cr.atenses não -desanimaram, e t rataram de orga. 
~za;r a defesa da -cid ade, embora dispondo de potrcas armas e mu-
mções. 

No dia 24 -de janeiro, pelas duas ho1·as da tarde, correra .a noticia 
de que os jagunços se approximavam, e todos os cratenses. de brio em-
punharam as armas. 

A luta foi renhida, não obstante a differença de numero, durando 
o · combate cerca ·de 20 horas de fogo cerrado. 
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Pelas 10 ~oras da man~ã do dia 25, os j agunços, graças a um 
novo .refoTço vmdo de J oazeno e a offerta de cinco mil balas, feita 
pelo \Sr. Americo [Alves, um cratense degenerado, conseguiram .apo-
derar-se do quartel .de policia e de outros pontos importantes, f azendo 
a~sim Tecuar os ~efensores da ordem e do direito, que, vendo-se peT-
drclos e sem mumções, tl'atamm de evadir-se para não serem aprisio-
nados e trucidados pelos rancorosos inimigos. 

P .-Os saques começaram logo? 
R.- A:bandonada assim a cida·de, os j agunços invadiram-n'a e 

começaTam logo a saqueai-a, pois. este era o principal intuito dos par-
tidaTios do cicerismo, que para este fim conduziam atados ao cinto 
machadinhas apropriados. 

N.a febre insana de .roubar, elles nada respeitav.am, e anomba-
vam até as casas dos proprios amigos menos conhecidos. 

Muitas foram as familias que ficaram Teduzidas á penuria. 
P. - Que fizeram dos generos roubados? 
R.- Durante os primeiros dias que se seguiram ao combate, 

elles se occuparam exclusivamente de transpo.rtar to.d·os os viveres 
armazenados no C rato para J oazeiro e tambem as fazendas e mer-
cadoTias de diversas casas commerciaes, deixando .a maioria dellas de 
portas abertas. 

P.- Não perseguiram os fugitivos? 
R. - Depois da cidade .saqueada, foi que elles se lembraram de 

perseguir os adversarios, sahindo ,d·iversos grupos pelas cercanias em 
busca dos Tabellistas que se tinham refugiado pelos sitios proximos. 

Um desses grupos, passando pelo povoado Conceição, aprisionara 
os Srs. João Alves Bacur.áo, irmão de Augusto Bacuráo, Celso Rod.ri-
gu:es e Julio Lima V er·de, os quaes foram conduzidos para J o azeiTo. 

Out.ros, sahiram Touband-o as propriedades ·do municipio e leva-
ram para J oazeiro os cer eaes que encontraram. 

Não satisfeitos com o roubo de ljoias, fazendas e legumes, condu-
ziram tambem o gado vaccum que encontraram pelos curraes: 

P.- Qual o estado actual d·as .duas cidades, Crato e Barbalha? 
R. - Hoje, é inteiramente desolador, pois lá só se encontram o·s 

horripilantes jagunços e o seu desprezivel chefe Antonio Luiz Alves 
Pequeno. 

A maioria da população cratense acha-se eÃ'})atriada e sem Te-
cursos, pois os seus haveres foram confiscados pela •corja dos nefandos 
salteadores; porém, onde quer que se encontrem, -os cratenses estã-o 
p.romptos para auxilia-r o Goven10, e firmes nas suas crenças politicas. 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão unica do parecer 
n. 5, de 1914. 
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SESSÃO DE 6 DE JULHO 

Q Sr. 'Luciano Pereira - .Sr. Presidente, poT maior que seja 
a consideração que me mereçam o illustre Relato-r do parecer, ora em 
discussão, e os seus dignos companheiros de Commissão que o sub-
screveram, a relevancia do assumpto me obriga a vir á tribuna fazer 
algu:m;as ponderações, discordando do mesmo parecer . E isto o faço 
pela obrigação em que me sinto de defender a fórma l'epublicana fe-
derativa, nella fm·ida de morte, quando <lá competencia ao Poder Exe-
cutivo para intervir nos Estados, sem que <lesse seu acto preste contas 
ao Legislativo. . 

Penso, Sr. Presidente, e creio que commigo todo mundo, que 
jámais, na vida republicana <lo paiz, surgiu acontecimento político 
de tanta magnitude e que tanto IJ.'eclamasse a attenção especial do 
Congresso, como este de que nos estamos occupando, pois elle diz com 
a propria existencia do regimen. 

Não me considero suspeito, antes me ·sinto completamente á von-
tade, nas ponderações que vou ter a hom·a de fazer á Camara, pol'que 
não fórmo entre aquelles que acreditam teT sido bem escolhida a fóTma 
federativa pelos implantaidores. do regimen ropubEc.ano entre nós. 
Acho mesmo que isso foi um er1·o, po1'que a Federação em toda a 
parte onde adaptada, sempre appaTece como uma fóTma intermedia-
l'ia, tendente ·a unificar o que estava dividido. E' um passo para a 
concentração do que estava disperso e não um recúo d-o que estava 
integro pa:ra o fraccionamento e tanto que succede sempre á Confe-
deração. Assim o foi na. Suissa, na Allemanha, nos Estados Unidos, 
na Argentina, e está em perspectiva na America Central, qu'e são 
exemplos caractel'Ísticos e eloquentes. 

Todos esses povos estão caminhando do heterogeneo para o 
homogeneo· político, não sendo a F ederação mais do que um est·adio 
desse processus. 

Determinam o phenomeno, em via de regra, as necessi·dades da 
defe a commum, preexistindo naturalmente uma identidade <le inte-
l'esses que tornam possível e desejad-a a união cbnfederada, depois 
transformada em União Fede1•al, quando, em consequencia da appro-
},:imação, os laços que unem os Estados mais se estreitam . 

. P aiz nenhum offerece um exemplo mais typico desse processus 
do que a Suissa, composta de povos pertencentes a t res raças diffe-
rentes, cada um mantendo a sua língua e os seus costumes e tm<lições, 
:QOVOS que ~ uniram, primeiro em Confederação, pela necessid-ade de 
melhor proverem á sua defesa reciproca, e depois em Fe.d:eração, 
quando perceberem que o seu interesse estava em uma união mais 
apertada. 
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Tambem foi primeiro em Confederação que se ajunta.ram, as 13 
colonias inglezas ·da Ame.rica do N o.rte, para sacudir o jugo da metro-
pele, vindo a Feder.ação posteriormente, quando os patTiotas ameTÍ-
canos comprehendera;m que a grandeza futura do paiz exigia uma 
união indissoluvel, incompatível com a Confede·ração, ma& bastante 
ela-stica que deix•asse aos Estados a sua iniciativa pro.pl'ia em todos 
os assumptos de ordem interna. 

Na America Central' ha uma fo.rte co.rrente que se bate pe-la Con-
fede.ração das pequenas republicas que a compõem, já tendo havido 
tentativ·as nesse sentido. 

Na Allemanha, ainda hoje coexistem os dous regimens, pois um 
dos Esta·dos Federados,. o· reino da Baviera, continúa a manter o di-
reito de representação externa, que não é possível na Federação. 

~ tendencia desses povos é evidentemente para uma união cada 
vez mais intima, não estando longe o dia em ·que elles chegarão a um 
regimen centralizador, bem comprehen·dido, como o adoptado na Ingla-
ter ra, que deixa aos condados a s•elf .adm1,n.istrration. 

O que é natural é as nações procurarem attingir a uma unidade 
cada _vez mais perfeita e assim tem ;d·e facto ·sempre succedido, con-
forme ensinam ·os exemplos historicos, bastando citar o que nos deu 
a Italia ainda ha poucos annos. Que vêm a ser o p.a:n-sl:aivis.m'o e o 
p.an-gler.m.anismJo· sinão manifestações ~Bvidentes dessa ;tendencia llja-
tural? 

Nós invertemos a ordem natural dessa mar·cha, já dominados pelo 
idéalismo de Montesquieu, que viu na Republica Federativa a melhor 
fórma de organização publica; já deslumbrados pelos maravilhosos 
effeito s do Tegimen na Suissa, e sobretudo nos Esta·dos Unidos, sem 
tomarmos em consideração que bem ·diversas eram as noss·as condições. 

O que para elles foi um passo natural .do complexo para o sim· 
pies, pm'a nós foi um salto mortal do ·simples para o complexo, e dahi 
o desequilíbrio ·de que temos sido victimas, federalistas na lettra d1a 
Constituição, mas, na realidade pratica, unitaTistas acabados, porque 
as leis sociaes são tambem leis naturaes e a natu:reza não dá saltos. 

Todos os paizes .que adaptaram o regimen federativo attendendo 
ás suas ve.rdadeiras necessidades (pois está claro que me não refi:ro 
ao& que assim procederam por simples espírito de imitação, ou apenaJs 
guiados por theorias, como succedeu no· Mexico, na Colombia, na 
Venezuela e no Brazi1), foi po.rque não poderam passar desde logo a 
uin regimen centralizadm·. Tivemm que procurar um systema a que 
St po·dessem adaptar, da·das as su as actuaes circumstancias, afim de 
evitar o desequilíbrio dos saltos bruscos. 

Nó-s, pOT·ém, não estavamos nessa situação em 15 de novembro de 
1i89, quand·o á revolução victmiosa !substituiu ·a Monarchia pela 
Republica. 'A n·ossa. antiga divisão a·dministrativa em provinc>i.as nã:o 
ábedecera a nenhum criterio historico, mas tão sómente ,ao da melhor 
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maneira .de administrai-as. Não era assim nos Estados Unidos em 
que lllS colonias inglezas tinham ca·da uma a sua administl'ação' pro-
pl"ia, que se entendia directamente c·om a metropole. Tiral-as desse 
Tegimen para um ·Centralizador seria um erro, que o espírito p~atico 
dQs ~eus estwdistas muito bem soube ~vitar. De .sorte que para as 
colomas americanas a Fedemção• corrstituia uma necessidade; era um 
meio de fazer uni.das partes semelhantes sob certos aspectos, ína·s 
~costumadas a :ad:minist1~ar- se sem depenclencias umas das out:ras; ao 
passo que entre nós não se verificava esse phenomeno. 

Aliás~ Sr. Presidente, a idéa da Fedenção no Brazil, em parte 
devido á influencia dos encyclopedistas muito em voga na:quelle tempo 
e em p:arte devido .ao exemplo mal comparado ·dos Estados U n~dos, é 
muito antiga, pois, em 1823, a Assembléa Constituinte, quando dis-
cutia o projecto de Constituição para o Imperio nascente,. tomou 
conhecimento ·do assumpto, a proposito de uma emenda ·do Deputado 
hahiano Antonio· F erreira França, 1apresentaida ao art. 1°, de temi-
llando que as províncias comprehendiam federalmente o territorio do 
I mperi•o, emenda que deu logar a longa, brilhante e erudita discussão; 
oondo :afinal rejei~ad.a, p01r não ser conforme as cir.cumstancia:s actuae& 
do paiz. 

i&ustentada por alguns espiritos de responsabilidade nos ultimas 
annos do Imperio, mais por effeito doutrinaTio do que pela necessi -
dade ,d:a sua· acclimação entre nós, infelizmente foi consagrada pela 
Tevolução triumphante de 1889,. obrigando o paiz a dar, em materia 
administrativa, um salto mortal pam que não estava absolutamente 
preparad_o. Houve município, segundo resam as chronicas, que até 
constituiu ministerio• ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - A revolucão não fez mais do que 
applicar a lei do .p1··ogresso .eLe Spencer. , 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Eu contesto precisamente que a gran-
dez-a das nações seja conforme essa lei, pois emquanto esta aconselha 
o fraccionamento, a.quella exije precisamente a integralidade. 

O SR. CAMPOS FRANÇA (dirigin.d.o-s.e a,o omdor) - V. E x. inte.r-
preta mal a lei do progresso. A passagem é realmente do homogeneo 
pm'a o heterogeneo,. mas 'é tambem do indefinid o para o definido, do 
incoherente para o coherente. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Bem sei que é essa a lei do progresso, 
mas, , prec~samente, _por~ue as nações a ella estã·?· sujeitas e o _fraccio-
na:mento e antagon1co, a .sua fo,rça e .g:t;andeza, e que os estad1stas de 
todos os tempos teem procurado crear-lhe embaraços, fOTmulando 
t.he'orias,. como a das ú-onteiras naturaes, da unidade de raças, das 
naci'o11ahdades, etc., etc. Todos os exemplos hist01·icos estão ahi para 
attestarem si é ou não ver c1ade o que enuncio. 

O SR. ÜAMPOs FRANÇA - O ideal é a ·autorromia e a indepen-
dencia, ma-s tam:bem a cooper.ação pa·ra um fim commum. 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Em theoria, assim é; mas, infeliz-
mente, nem tudo o que é ideal póde ser obtido na pratica. Pelo menos, 
p<>r emquanto, o principal interesse das naçõe.s é serem p'oderosas, de-
correndo dessa qualid&de to'das as 'OUtTas. Ora, BSSe poder só a uni-
dade póde dar, por'qUB o fraccionamento traz a dispersão. Dahi, o phe-
nomeno político que se observa na vida .das nações,. a que já fiz refe -
rencia, de pro.cuTara>m unifical'-.se ias que se sentem fracas na sua mul-

·tiplicidade, buscando meios de alcançarem essa uni.da:de, em fórmas 
intengediarias, ·como sejam, as uniões pessoaes e reaes, a Oonfeder.ação 
e a Federação. 

•Si isso é uma verdade, que não póde ser contestada, não me parece 
que seja acertado acto político fra·ccionar, por uma simples satisfação 
de princípios,. o que dantes estava coheso, isto é, praticar de rrw tu 
propn~o o inverso do que o exige o interesse da força e grandeza da 
Nação. 

iO SR. NrcANOR NASCIMENTO - A unidade, nós já a temos. A 
Federação não impede a unidade politica. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Em theo,ria, não impede, é antes um 
caminho para ella, quando applicada a povos anteriormente dispersos. 
Outro tanto, talvez,. não se possa dizer quando rupplicado a povos 
unificacdos, pois então parece um caminho para o fraccionamento. 
E sinão, lembremo-nos ·do exemplo da Oolom'bia e do que agora nos 
está dando o Me:Kico, onde j·á s·e falia na constituição de um novo 
Estado independente, pelo caudilho Pancho y Villa. 

O SR. JOAQUIM OsoRro - Federação não quer dizer desmembm· 
mento. 

O ·SR. LuciANo PEREIRA - Mas, 1·eceio muito que possa ser um 
caminho para elle, .pela crea.ção de pequenas patrias, dentro da grande 
Pat.ria, rivaes umas das outras e até mesmo com interesses antago-
nicos. Os impostos inter-€staduaes já vão apparece·ndo ·aqui e alli e 
mais de uma vez; temos estado em pers.P'ectiva de vêr lutas armadas 
entre E sta·dos por questão de limites. 

1.0 SR. THOMAZ ÜAV.A.LCANTI - A Federação que temos é a mais 
perfeita que póde existir. O Tegi.men centralizador mata a iniciativa 
dos Estados. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Ia abordar esse ponto, quando fu i 
intel'l'ompido pe1os numerosos apartes com que me honraram os meus 
nobre·s collega-s. Não vejo em que seja incompatível o regimen unitaúo 
com essa iniciativa,, desde que dê .aos Estados ou Províncias e a.os mu-
nicípios -o que os publicistas inglezes, e ameTÍcanos chamam a 8elf-
administr.ation. A Inglaterra e a França Tegem-se pela fórma uni-
taria mas os seus cond·ados ou departamentos podem ter todas as 
inici~ti v as , no ·que <diz respeito ao seu progresso e desenvolvimento. 
As nossas PTovincias, no tempo do Imperio, tambem as tinham desde 
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o Acto Addicional. Não vejo a necessidade de chegarmos á autonomia 
a:bsoluta .concedida aos Esta:dos pela Constituição ·de 24 de fevereiro. 

O BR. NrcANOiR NAsCIMENTO - A individuação -é o que V . Ex. 
combate. 
. O SR. LuciANO PEREIRA - A individuação, V. Ex. diz bem,, que 

desintegra, apressando um phenomeno que, sem ella, só em um futU1·o 
remotíssimo se •realizaTÍa entre nós. Sustento que teríamos andado 
1rnxito me-lhor mantendo a fóTma unitaria, adoptada no Imperio, para 
conservarmos a unidade territorial .que nos foi legada. 

O SR. JOAQUIM IOsomo - Não apoia·do; o regimen federativo no 
Hrazil era indicado pela propria natm10z~ e Joaquim N abuco já pro· 
curava salvar o Imperio preconizando a m<marchia federativa. 

O SR. FumRY CuRADO - O Acto ·Addiciona1 era um passo para 
~ Federação. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O Acto Addicional acabou tão sómente 
cam ·a centralização administrativa, que tirava ás províncias toda a 
possibilidade de iniciativa propria. Temperou, si me permittem a ex-
pressão, o unitarismo que nos regia. E:ra o quanto bastava, sem neces-
ilÍdade de cahirm'os no extremo opposto da autonomia completa ... 

O SR. -NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. vae em mal"Cb!a absoluta· 
mente contrarÍ·a á que adaptou · ha pouco, provando que, em vez de ser 
como V . Ex. diz, caminhamos justamente da unidade paTa a Fe-
deração. 

O .SR. LuciANo PEREIRA - •Perdão! Eu não disse que nós cami-
nhámos do federalismo para o unita:rismo, mas sim que esse é o. cami-
nho seguido pelos outr•os povos, infelizmente, na minha humilàe opi· 
nião, invertido pelo legislador republicano, pois emquanto .aquelles 
povos, -dantes dispersos, se federalizam para chegar ao regimen unita-
l'io, nós, que já o gozavamos, fomo-nos federalizar não sei pa:r.a que. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - V . Ex. comprehendeu mal o meu 
aparte. Elle teve po:r fim mostrar que o movimento no .sent~do do 
federalismo entre nós· vi11ha de longe, não sendo obra do legtslador 
1:epublicano. · . . 

O SR. LuciANO 'PEREIRA - Não tomo o Acto Addw10nal como um 
passo pa•ra o federalismo, mas sim ·como 11ma corrigenda necessaria 
ao rígido systema centra•lizador da Carta Constitucional. O regimen 
unitario tem· a elasticidade bastante para dei:xm· ás províncias e muni-
éipios a iniciativa propria nas questões de desenvolvimento puramente 
local,. sendo assim que elle é .praticado.,na Inglat~·lTa, na França, ;na 
Italia, etc. Tssim o pratioámos nós na Monarchw, ten;do as provm-
cias o seu corpo deliberante, as suas rend·as proprias, applicando-as 
coano melhor lhes p·arecia. Na minha opinião era qU'anto bastava, 
sendo excusado ·dar-lhes prerogativas que as tornam sobeTanas. 

O SR. Nrc.ANOR NASCIMENTO - Ninguem sustenta que hajR sobe-
rania estadual. (Ha mutitos O'tth~os apoa:rtes.) 
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O SR. LuciAN'O PEREIRA - São tantos os apartes que não é pos-
sivel pro·seguir . .. 

O SR. T:a:o:~~fAz CAVALCANTI -E' para que não passe em julgado 
a doutTina .que V. Ex. préga. 

O SR.. PRESIDENTE - .Attenção! Peço aos Srs. Deputados que 
não intenompam o o•rador. 

10 SR. NICANOR NASCIMENTO - Um aparte .ainda: a Federação, 
tal qual a temos, não à.á soberania aos Estados: a so'be-ran ia é só 
federal. 

O rSR. LuciANO PEREIRA - Quando fallei em prerogativas que 
tor.nam os Estados soberanos, não me qu•i.z .l'Bferir á sobeTania, no 
sentido que lhe dá o Direito Internacional, synonimo de indJependertr 
cia,, e, sim em uin sentido mais stricto, de autonomia completa, um 
pouco impropriamente, talvez, no momento em . que pronun:ciei taes 
palavras, lembrando-me de M·oreira Pinto, o nosso conhecido chOl'O-
grapho, ·que usa em serr ·compendio da phrase: "O Amazom:as é um dos 
.EsflarlJos s,obemnos da U111ião BmzileiraJ." Mas não façamos questão 
de palavrl].s e busqueanos só as idéa·s e conceitos que ellas pretendem 
enunciar. A minha opinião é que si não convinha ao Brazil um cen-
tralismo absorvente, tambem não .convinha a autonomia completa 
dada aos E stados, porque si aquelle paralyza o progresso regional, esta 
póde conduzir a um movimento centrifugo fatal a unida•de da Nação. 
Aliás, 8:1,". P.resi.dente, as excellencias do· federalismo para os positi-
vistas são devidas justamente a isso,. sabido, como é, que elles não 
a:drmittem as gmndes naçõ•es teTi"itoriaes. Tenha-se agora em conside-
ração a influencia que o positivismo exerceu na nossa organização 
republicana e diga-se depois si podem ou não ter algum fundamento 
cs meus receios. 

·Mas, Sr . . Presidente, os apartes com que me honraram os meus 
pobres c-:ollegas, fize•ram.trne desviar do cm·so IÔ!as minhas idéas e 
entTaor (;).m divagações que não estavam na minha intenção. Voltando 
a elle, direi que não sou suspeito para atacar o par:ece·r em discussão, 
porque as idéas que tenho sobm a ado·pção do fedexalismo entre nós.,. 
13ão-lhe desfavoraveis. Mas uma cousru é fallar no que se devia ter 
feito e outra no que está feito. 

Errado ·ou ceTto, no em tanto, é a fórma fedeTativa ·que nos rege, 
pensando eu .que já agora, mal ainda maior seria querer substituil-a 
por outra, ISÓ nos cumprindo procurar, pÔT em pratica o que adoptá· 
mos constitucionalmente, porque não ha flagello peior ,do que o des-
virtuamento do regi.men adoptado, que é o que aconselha o voto 
vencedor do lJareoer ora em discussão, golpe cer.teiro desferido· em 
pleno coTação do federalismo, sendo ju·stamente p·or es~s motivos que 
combat<> as conclusões do parecer elaborado pelo meu Illustre collega 
Sr. Felisbe1lo FTeire, cuj•o nome ·declino com a devida 1-eveTencia. 
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O SR. FELISBELLO FREIRE- Discuta V. E x. com o .direito escr·ipto 
e -não com hypo.theses. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Chegarei lá. ·Por emquanto estava 
mostrando apenas que eu, não sendo um feitichista do regimen federa-
tivo a nós applicado, acho, entretantQ, que o parecer fere de morte 
o mesmo regimen ... 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Isto é o que de·ve demonstral\ 
O ·SR. LuCIANO PEREIRA - FDi justamente por isto que tomei a 

ousadia .de vir discutir perante •a Camara assumpto ·de tanta magni-
tude, que certamente melhor seria tratado por outro de; mais compe-

. tencia .. . (Não apoiados.) 
O 1SR. CAMPos FRAN •:A - V. E'x. discute sempre com muito 

talento. (Apoia;dos.) , 
· O SR. NICANOR NAsCIMENTO - E muita elevação. (Ap.oi/ados.) 

O SR. LuciANO ·PEREIRA - ·S•ou muito grato aos meus nobres e 
gêne1·os'os collegas. 

Cünfesso que fiquei cDmpletamente esta:r recido diante do que li, 
invDcando muitas vezes -o testemunho dos meus olhos para 1ne con-
vencer da realida-de. E' que por todas as vicissitudes por ·que tem pas-
sa<l:o em dive<rsas tentativas a regul-amentação do art. 6° da Consti-
tuição, D seu maior impedimento tem sido justamente o reeeio de qll'e 
tal regulamentação cerceie a autonomia dos Estados, entregando-os, de 
mãos at8!d·as,. aos cap:richo.s do ~ntro . A vigoraT a doutl'Ína do paTe-
cer, creando um precedente perigosissimo que ser.á a morte da Federa-
ção, todo aquelle ju'sto temor desapparece em um golpe magico, para 
entregar ao Executivo o ·direito de interpretaT o art. 6o por si só, sem 
outras satisfações a: quem quer que sej a, qtrando e como lhe convier, 
mudando governos estaduaes por simples decretos! E onde pôz a 
maiol'Ía da illustrada Com•missão as garantias constitucionaes dos 
Estados? 

E' realmente curiDso que seja o proprio PodeT Legislativo que fie 

despoje de uma pl'eTOgativa, para entregai-a ao E xecutivo, quando 
este é D primeiro a lh'a reconhecer e tanto -assim que lhe enviou a 
Mensag·em dando conta do procedimento que tivera no interregno 
parlamentar! 

A intervenção do poder central no.s Es-tados. Feclera·dos, em casos 
-determinados, é, sem dlti'Í{la, ·da essencia do ·mgimen porque, sem ella, 
a Federação seria impossível. A quem o conteste em doutrinas e mesmo 
Constituições que o consagram como a da Venezuela, no seu art . 101, 
e em sentido menos lato- a da Colom:bia, no seu art. 19, completado 
;pelo art. 91, que -admitte a guerra entre DS Estados,, s-endo certo, 
porém, que em ambos esses paizes tem h avido uma f:ort~ reacção em 
oontido contrario, sendo sempre. sophism•ada a neutrahclade que ·a 
União deveria guardar. 

Entre nós essa questão 'llão póde ser levantada diaute do art. 6°, 
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mas as duvid-as su'l'gem logo quando se procura interpretar o texto, 
já na extensão que se lhe deve dar, já no modo de pôl-o em e~ecução. 

O ·artigo falia em g!o11"e1·rw fede1YLl. A quem se refere elle? Aos 
tres poderes •reunidos, a cada um de per ·si, ao EX'Elcutivo sómente, ou 
ao Executivo e Legislativo em colla:boração? 

Por qU'e fórma se effectua a intervenção? LA.gindo directamente 
o poder competente, ou por intermedio de llm orgão que, como ·dele-
gado do Governo Fe.deral, se sobrepõe ás autoridades estaduaes, em-
quanto dura a interve-nção? 

Pàssa•rei a examina-r essas diversas questões, firmando desde logo 
o meu ponto de vista, que é este: 

Sou de opinião que o Poder ~xecutivo tem constitucionalmente 
compete11cia para intervir nos Estados, sem prévia autorização do 
Congresso, mas, como aquella competencia pertence originariamente 
ao Poder Legislativo, tem que submetter á approvação deste o seu 
acto, que ·SÓ depois .disso se torna definitivamente perfeito e acabado, 
e, portanto, valido. ' 

Para sustenta1r esta doutrina, valho-me da prop.ria Constituição, 
das Constituições dos povos sujeitrs ao mesmo regimen, da opinião 
dos mais emeritos constitucionalistas nacionaes e estrangeiros, e até 
mesmo das mais elementares· regTas de bom senso. 

Passível de censu·ra é, sem duvida, o nosso legislador constituinte, 
por não ter dado uma Tedacção mais clara ao rut. 6°, quando usa da 
locação govenw federal, censmra tanto mais procedente quanto iden-
t.ica ex·pl"essão usa.cla na Constituição argentina tinha dado nesse paiz 
Jogar a du'Vidas precisamente iguoaes a esta com que nos vemos a braços. 
E . interess-ante éi constatar que sobre tão magno assumpto os Aunaes 
da Constituinte nada registrarm, passando elle sem discussão, de sorte 
que não dispomos de interpretação authentica. Não nos podemos tam-
bem. valer da opinião de João Bwrbalho e Milton, i llustres commen-
tadores {la nossa Constittrição, porque· elles tratam ela materia muito 
.superficialmente, sustentan..d·o o primeiro que a competencia é do Poder 
Legislativq e o segundo que, por governo se deve entender Podex 
Executivo, nada dizendo sobre os factos consequentes á intervenção~ 
isto é, si o Executivo deve ou não dar contas ao Legislativo. . 

:Mas, si o texto elo -art. 6° não é cla•ro, ha oU'tros textos na Consti-
tuição de cuja interpretação combinada póde sahir a luz necessaria. 
E' assim .que os ns. 33 e 34, do art. 34, entre as attribuições priv-ativas 
d'o Oong:resso enumeram as de decretar as leis e Tesoluções necessarias 
ao exercício dos poderes que pertençam á União e de decretar as leis 
organica·s para a execução completa da Constittrição. Ora,. intervir 
nos Estados é o exercicio de um poder que pertence á União; logo 
para o exercício desse poder é necessaTÍa uma lei que só póde ser 
votada pelo Congresso, lei que alguns exigem que preceda O· acto de 
intervenção, mas que a outros se afigura de necessida{le a.penas de ser 
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votada ·depois do acto quando a intervenção se der no interregno par-
lamentar, pa:ra ap·proval-o_ Po:r outrD lado, si ao Congresso incumbe 
privativamente - decreta:r a-s leis organicas para a execução com-
pleta da Constituição - é-lhe insophismavelmente conferi-do o podeT 
de interpretar o seu textD, completando-o na·S· suas falhas e obscurida-
des por m,eio de leis organicas. Ora, o texto do a:rt- 6° não é claro, 
a ;ro·a mate:ria é daquellas que pedem regulamentação, que por eua 
vez eó pócle ser feita privativamente pelo Congresso - por uma lei 
organica - logo é cl-aro e evidente que, emquanto essa lei não fôr 
f~::ita, a competencia ·para intervir nos Estados só póde ser do Con-
gresso, que dirá em cada caso concreto si era ou não caso de inter-
ven~,ão. Ao Poder Executivo é que nãD poderá ser attribuida origina-
Tiamente tal competenci-a, pelo menos emquanto pendwrar a duvida 
in t~J·pretativa, na falta de uma lei regu1amentlaclora. 

O n. 1°, do art. 35, diz que ainda incumbe ao Congresso, ainda 
que não privativ-amente - velar na gua:rd-a da Constituição e -das 
leis e providenciar sobre as necessidades de caracter federal. .Ora, uma 
d-as garantias fu·ndamenúaes da Constituição é a autonomia dos Esta-
dos. E·ssa autonomia desapparece na intervenção. Cabendo ao· Exe-
cutivo intervir -sem -dar .satisf.ações ao Legislativo, este ficará despo-
jado da sua attribuição. Intervir nos Estados nos casos do art. 6° é 
uma necessidade de caracter federal,. sobre a quai deve proviidenciar 
o Legislativo, sendo-Ihe cerceada essa prerogativa si fôr conferido ao 
E.llecutivo aquelle poder. 

Em nenhum dos paragraphos do art. 48 é conferi-do •ao Executivo 
exp1icita Du implicitamente o pod-er de intervir, nos Estaidos, ao passo 
que as disposições acima citadas o conferem o?'Ígirvarriarrvente· ao Legis-
lativo, de fór·ma implícita. 

Mas não é tudo. Podem se invocar ainda outras disposições con-
sti.tucionaes para demonstrar que não p0cle se1' v·erd·adeira a doutrina 
do parecer. 

Certas in.terve·ncões como esta do Cem·á são factos ele muito maior 
gravidade do que o ~stado ele sitio, porque este ·suspende apenas gruran-
t.1as individuaes,. ao passo -que aquellas supprimem po1· completo a 
autonõmia dos Estados, base do regimen federativo_ Em taes casos·, 
esta oé sempre acompanhaid'a daquelle. Ora, a Constituição peTmitte 
a-o Executivo, com as restricções dos ns. 1 e 2 dó § 2°, do art. 80,. de-
m-.etar o sitio, no interregnao parlamentar, mas dando contas ao Legis-
lativo em Mensagem especial logo que este :se reu·na. Cabe ag01·a per-
guntar: podm,ia a Constituição assim pro~eder no qu~ diz respeito 
ao .sitio e deixar ao Executivo a competenCla ele destnnr governantes 
c ·dissolver assembléas estaiduae-s sob seu uni co qu'erer? 

E uma vez feita a destituição de governadores ou a dissolução 
de a.ssembléas pelo Executivo Federal, so·b pretexto de intervenção, 
essas v.íolencias ficam consumma-clas? 
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Pela doutrina do parecer, sendo o acto de intervir da cornpetencia 
do Executivo, independente deJ approvação do Congresso, a este ca;be 
apenas ' processar •aqmolle pelo abuso que commetter, inftligindo-lhe 
a perda do cargo por crime de responsabilídwde. Os actos de· inter-
venção, porém, ficam de pé, isto é, os governad01-es destitlúdos e as 
asoombléas diBsolvidas e legitimamente empossados os que tiverem sido 
eleitos em .seus logares, sem que ao Oong1-esso compita manid·ar 1-epôr • 
aquelles e considerar estes como não eleitos! ... 

Onde iTi•amos parar com ·semelhante absur.do? O processo :ele res-
ponsa!bilídade é por sua propria natU'reza demorado. Contando com 
isso um presidente inescrupuloso pouco ante:s de terminar o- seu man-
dato intervem em um Estado por aquella fórma. Quando condemnado 
á pe1'da do cargo já extincto está o seu mandato, de so:rte que nem 
soffre pena de· especie alguma e os seus actos não podem ser .annullado<> 
pelo Congresso, porque este, pela doutrina do parecer, não é juiz desses 
actos. Eis a que consequencia·s chegaríamos pela doutrina do paTecer. 

tSão apenas tres os argumentos. de que se valem os que a seguem, 
ca•da qual mais fragíl. O primeiro é ·de que a Constituição quando- em-
prega a locução - governo· ferler.o,.l - se refexe 1ao Poder E'xecutivo. 
O argumento dá ·como provado o que airuda é preciso demonstrar. Faci -
limo é destruil-·o, pTo•curando na propria Constituição elementos para 
isso. Quando esta quer refeúr-se sómente ao Executivo emprega a ex--
pressão - governo - como no art. •34, n. 11; poder execu8ivo, como uo 
21' do mesmo a:rtigo, no art. 80, § 1°; ou - P1·e.siid.ente da Republrioa 
- como no art . 80, •§: 2°, n. 3, etc., etc. 

Muit~s são as passagens da Constituição em que a locução gO'Venvo 
fec1er1ail é tomada como o conjunto dos tres poderes, que é a sua m ais 
lata e verdadeira significação. 
qat·a e verdadeira .significação ou como apenas o conjunto dos poderes. 
'Legislativo e Executivo, que são os poderes políticos por exoollencia 
e é nesta accepção que ella está empl'egada no art. 6°, como tambem 
o é nos a·rts. 8°, 24, 28, 72, '§ 7°, 84, e'tc. 

De rfacto, é aos poderes Legislativo e Executivo que a Constitu i-
ção {!lá competencia para intervir nos E stados, um julgando da su l~,· 
opportunidade, por U'ma autorizaçãn prévia ou approvação posterior 
e o outro pondo-a em execuçã-o, {)Omo é proprio das suas funcções. 

O segundo argumento é que sendo o Executivo o pode-r l-espou-
sa.vel, como U'llla garantia do-s E stados, a elle quiz a .Oonstituiçã.o 
confia·r a ·competencia para intervir. 

J1á mostrei a que consequencias absur.das póde levar essa pseudo-
responsabilidade. 

O terceiro argumento é que determínandu a Constituição que no 
caso de sitio dec1-etado pelo Executivo deve elle contas ao Legislativo, 
·Jogo ·que este se 1-euna,. e nada dizendo · no caso de intervenção, é por-
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que nesta não deve satisfações. E'' como se vê um argumento po1· 
exclusão. 

Um descuido do legislador não poderá jámais subvert·er doutTinas 
su:Ostanciaes no regimen por elle adaptado, cuja base é a autonomia 
dos Estados, f'erida de morte ·Se prevalecer a opinião do parecer. 

10 m·gumento é mesmo ·C~:mt.raproducente, porque sendo a inter-
'Venção muito mais grave do .que o sitio, e exigüudo a Constittúção 
~}ue o Execrrtivo neste preste contas ao ·Legislativo, não se 'póde con-
ceber que naquella deixe ·de exigir tal prestação, conforme já tive 
occasião de mostrar. 

Demais, si a Constituição não dá expressamente, isto é, por uma 
disposição especial e taxativa, essa attribuição ao Legislativo, a dá 
de modo implícito em outras disposições, notadamente nos :§i§! 33 c 
'34 e 1" do art. 35. 

Contra a opinião sustentada no paTece·r são ainda as Constitui-
ções, qrrando applicadas na matel'ia em questão, de to.dos os paiz<:s 
:regido.s pelo systema federativo, como passo a demonstrar. 

As da Colombia e Venezuela ·são anti-intervencionistas por excel-
iencia. A primeira só admitte a intervenção como guerra civil, decla-
rada com todas as formalidades e devendo ser as relacões e·ntre os 
helligerantes :regidas pelo direito das gentes. , 

"Art. 19. El gobierno de los Estados Unidos no podrá de-
clara:r ni hacer l•a gue.rra a los Estados sin expressa antorizacion 
dei Oongreso y .sin haber antes agotado todos los medios de con-
ciliacion que la paz nacional y la conveniencia publica exijan." 

Art. 19. " ·El derecho de gentes hace parte de la) legislacion 
naoional. 1Sus disposiciones rejiran especialmente en los casos de 
guerra civil. En consecuencia, pwéde ponerse termino á esta por 
medio de tratados entre los belig~rantes,. quie11es deberan re3petar 
la.s praticas humanitaTias de 'las naciones cristianas e ci vi li-
zad·as." 
A inte·rvenção só póde dar-se sob o caracter de guerra civil, sendo 

essencial a aut·orização do ·Congresso. 
A ·da Venezuela é cathegorica na prohibição: 

"'Axt. 101. Ni el ejecutivo nacional ni los Estados pueden 
tene1· intervencion •annada en 1as contendas domesticas · de u:n 
Estado : solo es peTIDitido oferecer sus ·buenos oficio:> para dar a 
aquelas una solucion pacifica." 
No aTt. 121, adopta as mesmas disposições do art. 91 da Con'>ti-

t uicão Colombiana. 
, Convém accentuar que em ambos esses paizes houvC" uma reacção 

em favor do principio da intervenção. Na Oolombia para dar mais 
força ao principio constitucional, o Congresso votou a lei de 16 de 
abril de 1867, denominada da ,ordJcm pub'lica, ma.ndando que o Govemo 
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da União guardasse estricta neutralidade na:s ·contenda:s domesticas 
dos Estados,. reconhecendo o governo victorioso, logo que 0 mesmo 
estivesse organizado, lei que foi revogad·a em 1876, pelo que as inter-
venções começaram a ter loga:r .dessa ,d•ata em deante. 

Na Venezuela, quando foi por occasião da reforma constitucional 
em 1867, a commissão disso incumbida pTopoz a suppressão do ll.rtigo 
101, attendendo á solicitação .de 13 dos 20 Estados .da Federação 
que pediam a acceitação do principio da intervenção. 

A Constituição ·do Mexico trata da mate:ria nos ns. 5 e 6 do . 
art. 72, assim redigi.dos: 

"Art. 72, n. 5 . Son facultades exclusivas del Senado: Decla-
rar cuando hayan desaparecido los poderes constitucional legis-
lativo y ejecutivo de un Estado, que es l1ega.do el .caso de nom-
hrarle un gobernador provisional, quien convocayá á eleciones 
conforme á las leyes constitucionales dei mismo Estado. El nom-
bramiento de gobernador se hará por el ejecutivo, con aproba-
cion del Senado, i en sus recesos,. con l a de la comision perma-
nente. Dicho funcionaria no podrá .ser electo gobernador consti-
tucional en las eleciones ·que se verifiquem en virtu1ele de 1a con · 
vocatoria ·que él espidiere. 

6." Resolver las cuestione.s políticas que surjan entre los po-
·deres de un Estado, cnando algunos de ellos acuda con ese fin 

9.'1 Senado, ó {mando. con motivo de dichas cuestiones, se haya 
interrurnpido el ordem constitucional,. mediando un eonflicto de . 
.armas. En este caso el Senado dictaTá su Tesolucion, sujeitándose 
á la constitucion general de la RepnbEca y á la dei Est1:udo." 
A da 'Suisso,, entre as attribuições da Assembléa Federal enu-

m·eTa. 
"1 °, decretar as leis sobre a organização e modo ela eleição 

das autoridades federaes; 
2°, decretar leis e resoluções sobre as materias que a Consti-

tuição co1loca na .competencia federal; 
7°, a garantia• das .constituições e do territoTio dos cantões; 

a intervenção decorrente desta garantia; as medidas para a segu-
rança interior da .Suissa, pa1'a .a manutenção da tranquiiildade 
e da ordem; as medidas para fazer respeitar a Constituição 
Fe-deral e assegurar a garantia das Constituições Cantonaes,. assim 
como aquellas que teem por fim obter o cumprimento dos deveres 
federaes." 
A Constituição da Confederação Allemã, de 16 de abril ·de 1871, 

reza no seu aTt. 7 6 : " Os conflictos consti tucionaes· que surgem nos 
Estados da Confederação, na Constituição dos quaes não está esta:be-
lecida a·utoridade para a solução desses conflictos, são a pedido de uma 
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da.s partes regUladas pelo Conselho Federal e s1 1sso não clá Tesultado, 
11 ~sotve-'8'e o ca.s.o por 'tiJI1'l;a l&i elo J.mperio ." 

Destas cinco Constituições cita·das, uma pTohibe terminantemente 
a int~:rvenção; as ·quatro xestantes, ·que a consagram ou apenas .a tole-
Tam , dão tal faculdade ao Poder Legislativo ·de modo expresso. 

As dos Estados Unidos e A1-gentina, como .a nossa, usam de lo-
cuções que ·dão lagar a duvidas,. tendo ·de resolvel-as os constitucio-
Jlalistas. · 

A dos E'stados Unidos diz: "Os ·Estados Unidos garantirão a 
cada Estado ·desta União uma fórma republicall'a de governo e ele-
fenderão cada um . delles .contra invasões ext•sTnas e, mediante requi-
sição da Legislatura ou do PodeT Executivo (si aquella não puder 
Teunir), contra as commoções intestinas." 

A primeira app1icação pratica desta garantia teve lagar ainda 
uo Governo 'd'e Wa~hington, quB interveiu na Pensyl.vania, para 
abafar desordens, sem autorização p11évia do Congresso, mas, logo que 
este se reuniu, enviou-lhe uma mensagem especial, dando-lhe minu-
ciosa conta dos seus actos e para elles pedindo approvação. Ha na 
m'Cnsagem este trecho eloquentissimo : 

, .. E' com o pensamento posto na benevola indulgencia do Céo, por 
meio da qual o povo americano se tormou uma nação; vendo a pros-
peridade geral do nosso paiz e antevendo as riquezas, o poder e a feli~ 
eidladeJ a . que elle parece destinado, que venho com o mais profundo 
pezar annuncia1·.,v!os que dnm·ante .ct v:os.s.:t cvu.senci.a ho1we ,algurus cida-
dãtOi~ dos E::ibados Urvidos C!apltzes d1e 1tm\a instwreição. 

E eu 11Mvo, segundo a 1'!1at'lwez..ct, do mos.s1o Gov.e1•nJo e parra i'ma 
{!.s<{!OI)biílid'a'de, qu10 não pórlJe se1· ab(bli(J;da pe,los rim<imig10s d'a .onfem, fazer-
vo,~ f !iancamente. a n.arr-açâo éf~,ss;:; .aconli'eci-mento." 

·'Jiemos, assim, qu<J Washington inteTveíu por deliberação propria 
110 Estado da Pensylvania, durante o interregno parlamentar, mas, 
.logo que · o Congresso se reuniu, enviou-lhe uma mensagem, em .que 
l';xpunha detidamente os factos, justamente pOTqu'e reconhecia que elle, 
P1·.esiclente da Republica, ,devia contas ao Poder Legislativo. . 

O Congresso,. tomando conhecimento da :Mensagem, não só appro-
vou a intervenção, como votou a lei de 1795, autorizando o Presidente 
da Republica a mobilizar as milícias para dominar quaesquer tumultos 
llOS Estados, sendo em virtude dessa lei •que se te.em feito as posterio-
J·es :intervenções, finnando eUa ·a ·competencia originaria do Con-
gresso. , 

Os Estados Unidos oHeTecem ainda muitos outros exemplos 
pelos quaes se verifica que o Poder Legislativo nunca se quiz despojar 
dessa sua prerogativa. Um delles,, então, é eloquentissimo. · 

•Ü Presidente J ohnson, depois da guerra de Seccessão, ·chamou a 
si · a. 1-econstrucção dos Estados vencido.s, vetando a lei que o Con-
gt·•eBW· votara para Tegularizar !taes re<lonstl""LlCÇÕ'es. O 'Congresso, 
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por-ém, rejeitou o v~üt. J ohnson foi processado e só não foi coudemna·do 
por faltar um voto par·a os dous terços necessarios a esse fim. 

Por occasião da intervenção na Luisiania em 1873, é tambent 
muito conhecido o parecer do Senado, de que foi Relator Oarpenter, 
no qual dá ao Con:gresso o poder de decidir si um E stado qualquer 
tem governo, e,. tendo-o, si é repu:blicano na fórma. 

Vimos que nos Estados Unidos tanto o Poder Legislativo coin-o 
o proprio Poder Executivo reconhecem que a competencia originaria 
para autorizar a União a intervir nos Estados é daquelle. Vejamo& 
agora como se prünunciou o Poder J udiciario. 

E' celebre a sentença do Chief Justice Tanney, a respeito da 
intervenção em Rhode-Island, em 1842. Tendo havido dp-plicata ·de 
governos e havendo os Estad·os Unid•os garantido um delles, o que 
se considerava prejudicado, Luther V. Borclen, p1·omoveu uma acção 
de damno, decidindo o Tanney "que .a Constituição considera o a.'>·-
sumpto de natureza política e colloca a competencia para resolve-r 
taes questões nas mãos do Cong.resso". "Assim tambem, continúa elle, 
Te1ativamente á. clausula da ·Constituição que providencia para o;;; 
casos ·de c-ommoçõe:s nos E stad·os, só o Congresso é competente para 
determinar quaes -os meios que se devem e~1pregar para tornar effe·-
ctiva essa garantia." 

1Story, Pascal e Cooley, -os grandes commentadores da Constitui-
ção Americana, constatam essa competencia, que não é cüiüe.stadll 
por ninguem nos Estados Unid-os. 

•Pa.ssemos agora á Constituição Argentina, que parece te1· sido a 
fonte mais pr-oxima do art. 6° da nossa ; pelo menos a locução ·-
goverrw; [ede1·al - , motiv-o de to.d·as as duvidas interpretativas,, foi. 
nella que a fomos buscar, por uma interessante coincidencia tambem 
no seu art. 6°. 

Dad-a a similitude, quando não verdaJeira filiação, de valioso 
auxilio ser.á para nós o estudo do que se passou naquelle paiz vizinho, 
quando os seus esta~distas se viram a 'braços com as mesmas diffi-
cu1dades que ora nos attingem. 

O SR PRUDENTE DE li{ORAES Fruro - O art. 6° .da nossa Consti-
tu·ição é completamente differente do da Argentina. Este não oé s. 
oua fonte. 

O SR. LU(."!ANO ·PEREIRA - Oomplet.amente, não. Como veremo:'> 
mais adeante os ns. 1, 2 e 3 do nosso art. 6° lá e:stãG t-odos na Consti.·-
tuição 'Argentina. A esta só falta o n. 4 da nossa, que faculta . rt 
intervenção para assegumr a execução das leis do Congl'Bsso e o cun1-
primento das .sentenças e ·decisões da Justiça Federal. N aquelles tt"BS 
casos a differença é quasi que .de Tedacção. Mas não quero perder 
tempo em estabelecer um confronto mais demor.adG,. bastand-o par&. 
o que eu necessito. a constatação de que ambas as Constituições em-
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pregam a locução - gov,erno fede1"t»l - , para designar o orgão que 
cleve intervir nos Estados. 

- O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - A nossa Constituição, por 
.exemplo, autoriza ·a intervenção apenas para restabelecer a f6rma 
Iepublicana federativa, ao passo ·que a argentina vae ·além. A União 
assegm·a aos Estados não só .a fôrma ·republicana, como o fmiccio-
nam,ento 1·egular .([<os poderes do Est.ado. 

O SR. LuciANo PEREIRA - A nossa autoriza a inteTVenção "para 
.restabelecer .a or.dem e a tranquillidade nos Estados á requisição do!} 
respectivos governos" - ao passo. que a argentina a autoriza "para 
snstentar ou restabelecer .as autoTiéLades estaduaes constituídas, á l"B-

quisição destas, si houverem sido depostas"~ A autorização na nossa 
é evidentemente mais ampla elo que na Constituiçã·o Argentina. (Tro-
ca,m-se mui.tos apa1·tes.) 

Eu apenas pTetendo estud.ar quE: é qué se entende na ATgentina 
JlOl' - GovERNO FEDERAL - qu<:J é [, quem compete inteTVir nos 
Estados tanto lá com.~ no Brazil. 

A Constituição A1·gentina diz no seu art. 6° : "0 Governo F ederal 
!nt.erV'ém no territorio das Províncias pa1'a garantir a fól'ma repu-
blicana de goveTno e Tepellir invasões estrangeiras; e á Tequisição 
de suas autoridades constituídas, para sustental-.as ou resta-be1ecel-as, 
si houverem sido ·depostas p o·r sedição ou por invasão de outra pTo-
vinci a." 

Na Argentina as difficulda·des d6 interpretação foram maiores 
J o que nos Estados Un~dos, mas aca:bou por se firmar na competencia 
do <Congresso, dando autoTÍzação prévia ao Executivo, qll'anclo Teunido, 
ou approvando posteriormente, quando a intervenção se dá no inter-
Tegno parlamentar. 

Na pratica, durante muito tempo, os Presidentes da Hepublica 
int.ervieram nos Estados por si sós, sustentando essa opinião entre 
outros SaTmiento e Avellaned·a, mas houve sempre uma fortíssima 
reacção contra ella, prevalecendo a contraria, que é sustentada pelos 
mais illustres constitucionalistas •argentinos, entre os quaes se encon-
tram Barraquero, E strada, MitTe, Quintana, Irigoyen e tantos outl'OS. 

Breves exemplos da luta entTe as duas opiniões mostram o moJo 
por que a segunda acabou por impôr-se. 

Interveiu Urquiza na Província de Mendoza, em 1858, nomeando 
llm inteTventol', mas, como este pTatica.s·se excessos, o Senado votou 
um projecto sU'spendendo a inteTVenção, não espe11ando U rquiza que 
€lle fosse rtei, para fazer cessa:r a inteTvenção, reconhecendo assim a 
competencia do Congresso. 

Pediu o Executivo ao Congresso, em 1863, autorização paTa in-
tervir em Salto, recusando este, poT não ter havido Tequisição da 
autoridade local. Acquiesceu, porém, ao pedido feito em 1866 para 
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o. Executiv-o inte1·vir em Catamarca, formuland-o as bases sobre as 
quaes se deveria dar a inteTVe~ção. 

_ Temos assim que, em 1858, o Executivo intervinha por ·si só, <;em 
o 1·efe1·endurn do Congresso; naquella data, com a interv-enção de 
Urquiza, em Men,doza,. o Congresso reage, mandando suspendet· -a 
inte-rvenção; em 1863, já é o Executivo que pede .a autorização, sendo-
lhe negada, em 1866, o ~gislativo concorda em concedel' a inteTveu- _ 
ção solicitada pelo Executivo. Dahi em deante, tem sido sempre assim; 
todas as vezes que é necessario intervir nos Estados, o Governo pede 
autorização ao Congresso, si este est·á funcionando, e .si não está, 
interV'ém, de rnot1~-p7·o-prio·, mas, logo que aquelle se reune, submette 
á sua approvação o acto praticado. 

O SR. •PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Quando a intervenção é 
autorizada pelo Congresso, este approva ou reprova os actos do Poder 
Executivo; quando é feita directamen_te pelo Executivo, o Congresso 
nem approva nem Teprova ; responsabili~a-o, po1·que o caso é de juizo 
político. Esta é a doutrina -de todos os escriptores argentinos. 

:0 .SR. LUCIANO PEREIRA - De todos os escriptores, não. De um, 
ou outro, póde seT. 

O .SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Refiro-me aos escriptores 
modernos. 

O .SR. LuciANO PEREIRA - .São justamente os escripto:res model'-
nos que nunca dispensam a palavra definitiva do Congresso nas inter-
venções. Assim pensam Barl'aquero, Estrada, Irigoyen, Quintana, 
etc., etc. 

Deste ultimo, tenho á mão o trecho de um discurs~ que pronun-
ciou peTante o Congresso A11gentino, em 1892, combatendo a opinião 
do Deputado Magnasco, que sustentava a competencia do Poder Exe-
cutivo pa1·a intervir nos Estados, sem autorização do Poder Legis-
lativ-o, mesmo com este funccionando: 

"Cual es la jurisprudencia constitucional de la Republica 
Argentina 

·Que j-amás ningun Presidente, desde U rquiza hasta Saenz 
·Peiía, se haya atrevido a intervenir de propr·ia autoridad durante 
el período de sesiones del Congreso. Y ant€ una jurisprudencia 
constitucional tan antiga,. tari perseveTante, jamas desmentida, 
;yo pergunto: los argumentos mas ó menos solidos del seiíor Depu-
tado Ma;gnasco pueden inducir ai Poder Ejecutivo a internar-se 
en la senda cuando menos equivoca de usar facu1d:ades que no lo 
están cla11amente confeTidas por la ConstitU'ción? 

.Story, que v.ru mU'cho mas lejos que Paschall citado por el 
seiíor Deputado, rStol'y diee que, por esa ley, e1 ejercicio del 
derecho de i.ntervenir ha sido entregado ai criterio del Presidente 
de los Estados Unidos. De consiguinte, mientras el seiíor Depu-
tad-o no invoque, como no pod-rá invocar, una ley ana1oga en la 
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Republica Argentina, tienne forçosamente que convenir en la 
el criterio constitucional en materia de intervención, durante el 
período de las sesiones, no compete ai Poder Ejecutivo, sinó ai 
alto cuerpo legislativo de la ná:ción." 
Mode1·namente, -o constitucionahsta argentino Araya, 'CÍtad0 no 

parece~· d.a Qommissão de Constituição do Senado, e ·que parece ser 
o inspua1dor tambem do parecer ora em discussão na Camara, sus-
tenta que a competencia é exclusiva do Executivo, sem que tenha de 
dar contas ao Legislativo, a quem ·compete, apenas, responsabili2Jar 
o Presidente da Repu'blica, em caso de excesso. Poderá, no emtanto, 
prevalecer essa -opinião, hoje isolada na Argentina,, contra a que con-
sagram expressamente as Constituições colombiana, mexicana, suissa, 
da Confederação Allemã, e contra o que é vencido nos Estados Unidos 
e na propria Argentina, poT uma pratica jámais desmenhda, na phrase 
de Quint,ana? 

Depois .dá Tevista ge.ual .que acabo de passar nas Constituições 
de · todos os paiz.es como o nosso l'egidos pelo systema federa ti v o, e 
demonstrado que em todas ellas, excepto na de Venezuela, que pro-
hibe terminantemente as intervenções, -ou expressamente como nas 
da Oolombia, Mexico, Suissa e Confederação Allemã, ou implicitamente 
como nas da Argentina e Estados U ni-clos, segundD é doutrina vi c to-
rios a, em todas ellas a competencia do Congresso é consagrad·a, resta-
me ainda estudar a materia na nossa propria casa, para mostrar com 
o testemunho da nossa historia constitucional .que a tendencia foi sem-
pre para reconhecei' ·aquella competencia . 

. Sustentando a theoria da competencia ·d-o Executivo,, só encontrei 
. <,'QmO paladinos o Senador Manoel :de Queiroz, em discurso pronun-

óado nru sessão de 7 de agosto de 1895, quando em 2" discussão o 
projecto n. 43, de 1890, apresentado por João Barbalho; o Deputado 
Chagas Lobato, em discmso pronunciado na sessão de 17 ·d·e junho 
de 1896, quando em 3" -discu·ssão o projecto n. 25>6, de 1895, apresentado 
por Gosta Machado e Leovigildo F<ilgueiras,. em substitutivo que apre-
sentou a esse mesmo projecto n . 256, aind·a na· sessão de _17 de junho. 
Conti·a essas tres opiniões que se podem considerar isoladas· levan-
tam-se centenas ·dellas, bastando citar, entre outras, as d.e João B.ar-
balho, Martins Junior, Gonça-lves Chaves, Quintino Bocaymva, Pru-
dente de Moraes, Campos Salles, Go.rrêa de Arauj:o, Coelho e Campos, 
Costa Machado, Cincinato Bra:ga,, Ruy Barbosa, Leopoldo de Bu-
lhões <etc. 

E' claro que essas opiniões não são uniformes em todos os sen-
tidos, mas o são no >de, pelo menos, depe,nd~r de approvaçã0 do Con-
gresso a intervenção effectuada pelo ExecutlVo. 

O nosso distincto collega, cujo nome peço venia para ·declinar, 
Sr. Candido Motta, no magistral discurso que pronunciou quaJndo se 
discutia -o projecto de intervenção no Estado do Rio, em 1910, su·,:;-
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tentou que a ·competencia p~r.a intervir é sempre do Poder Executivo, 
d€'vendo pm· tal .ser entendida a locução - Governo Federal - em-
pregada ~la qonstit~ição,, mas com a obrigação de prestar contas ao 
Poder Legrslativo, afim de que este dê cumprimento á lei ·de respon-
sabilidade, si disso fô1· caso. 

O parecer em discussão, porém, . nega ao Poder Legislativo com-
petencia para ju1ga,r os actos ·decorrentes da intervenção effectuada 
pelo Executivo. 

•O :SR. F~LISBELLO FREIRE - Eu sustento isso desde 1892,, como 
Rd ator da Commissão dos 21, quando se tratava da reconstituição 
dos Estados, depois do contra-golpe, tendo visto o meu parecer appro-
vado pelo voto ·da Oamara. E como eu pensavam todos os meus com-
panheiros .de Oommissão, excepto os Srs. Augusto de Freitas e Epi-
tacio Pessoa. 

O SR. LucrANo PEREIRA - Perdão. Pelo hist01·;.co da Commissão 
dos 21, isto é,, pelos factos que lhe deram origem e resultado d:os seus 
trabalhos, poderei demonstrar que ·nem V .Ex., nem seus illustres 
collegas de Commissão, podiam pensar dessa maneira. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Sustentámos essa doutrina. 
O Sn.. LuciANO PEREIRA - A Commissão dos 21 foi nomeada em 

vir twde da Mensrugem enviada ao Congresso pelo Marechal Floriano 
P eixoto, então na :Presidencia da Republica,, pedindo áquelle que o 
autorizasse. a manter a ordem nos Estados abalados por graves per-
turbações. · 

O SR. FELISBELLO FREIRE - A Mensagem pedia ao Congresso 
que resolvesse o grande problema da situação política a que se acha-
vam entregues DS Estados·. V. Ex. leia o notavel discurso do Sr. Aris-
ti<les Lobo, que foi quem apresentou o requerimento. 

O .SR. J_,ucrANO ·PEREmA - Tive a satisfação de Iêr esse reque-
rimento, assim como a Mensagem que ao mesmo deu logar. Tenho 
até á mão a passagem dessa Mens:vgem, que não leio agora, para n&o 
quebrar a ordem que quero manter neste discurso, pela qual se veri-
fica que o Marechal era de opinião que a competencia para intervir 
nos Estados era do Poder Legislativo. E a Commissão dos 21 
aceétou essa opinião, tanto assim que formulou um projecto Gi! le i 
autorizando as intervencões. 

O SR. FELISBELLO FRE~E - Não apoiado. Responderei a V. Ex. · 
. O SR. LuciANO PEREIRA - ·Si o Presidenie ida Republica pedia 

ao Congresso que lhe désse üs meios de manter a ordem nos Estados, 
é porque reconhecia a competencia ·deste e si a Commissão dos 21 
satísfez esse pedido, formulando um projecto de lei, ·é porque tarribem 
reconhecia aquella competencia. !Si assim não fosse, não deveria concluir 
p or U'm projecto de •lei, e sim, como fez agora o parecer, pelo archiva-
m.ento da Mensagem, com a decla·raçã·o de que o P.o·der Executivo não 
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tinha que dar satisf.açõ·es ao LlgisJativo das intervenções que levasse 
a effeito nos Estados. 

O .SR. CANDmo MoTTA --, Si o Poder Executivo não tivesse de 
prestar contas de .seus actos ao Poder Llgislativo, ficaria lettra moTta 
a lei de Tesponsabilidade. · 

10 Sn. LuciANO PEREIRA - Evidentemente. Approvado o parecer 
ora em discussão, teríamos revogado a lei de responsabilidade, uma vez 
que nelle se dec:laTa não ser o Congresso juiz dos actos elo Executivo 
quando este intervém nos Estados. 

Mas, continuemos a estuda;r a questão com o auxilio da nossa 
historia constitucional. 

Diversas teem sido as tentativas de Tegulamentação do aTt. 6°. 
Em todas ellas figura a competenoia ,do Legislativo,, d.8 modo mais 
lato ou mais restricto, mas sempre figurando. Lá está ella no art. 5° 
do projecto Martins Junior, de 25 de junho de 1894; em todos os 
art~gos do projecto João Barbalho, de 10 ele dezembro de 1894; nos 
tres paragraphos do art. 1° do projecto n. 22, de 1895, da Commissão 
mixta do Congresso, nomeada por indicação de Coelho e Campos, 
,para estUJdar o projecto João Ba1'balho; no art. 5° do projecto Gaspar 
Drummond, de 8 de novembro de 1895; na lettra b do art. 1° do 
projecto Costa Machado, tambem de 8 de novembro de 1895 ; nos 
paragraphos 1 o e 2° do art. 1 o do projecto Amphilophio, de 21 de 
setembTo de 1898. Está ainda em todos os substitutivos apresP.ntados 
a esses projectos, com eX'cepção apenas do de Leovigildv Fi1gL1eiras, 
Seria enfadonho continuai' nas citações .. 

Basta ·dizer, ·que excepção feita daquellas tres opiniões a que já 
me referi,. sa•lvo engano de minha paTte, correndo 0S An111aes do Par-
lamento republicano, não se encontram senão opiniões exigmdo de 
um modo mais ou menos lato a interferencia do Legislativo nos casos 
de intervenção nos E stados, desde a exi:gencia da autorização prévia 
até á simples approvação posterior para ".l effeito da execução da lei 
de responsabilidade. 

O SR. NwANoR NAsCIMENTO - Note V . Ex. que a tendencia 
que V. Ex. acaba de constatar é correlata eom a outra, de negar o 
Congresso sempre li l'egulamentação. 

O Sn. LuciANo PEREIRA - Pelo Teceio de com a Tegulamentação 
ficarem os Estados de mãos atadas á União. O motivo dessa segunda 
tendencia é, pois, a antithese do que agol'a pretende firmar o paTecer 
em discussão,. que, âispensando a regulamentação legislativa, deixa a 
interpretação do art. 6° ao simples criterio do Executivo, sem que 
os actos por este praticados possam siquer seT annulllldos, por mais 
absurdos que sejam, uma vez que o Legislativo não 'é delles juiz. 
Negando a regulamentação, o Congresso tem sempre revelado o deseje, 
de discutir cada caso concTeto. E ssa terceira teUJdencia a Camara 
encontra1~á defendida a cada passo nos AnruaJes ·do nosso Parlamento. 
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O Sr. Francisco Glycerio, como chefe do Partido Republicano Fe-
·deral ,, discursando na s•essão de 17 de junho rde· 1896, quando em 
3" discussão o .projecto n . 256, de Costa ·Machado, interpellado por 
este ~i o partido era contraúo ao projecto delle Costa Machado, ou 
a todos . os projectos· sobre intervenção, l'espondeu que "o Partido 
Republicano . :Eiederal t:iniha evidentemente má vlOntade, accentuada 
prevenção contra a xegulamentaçã<> do art. 6°". 

O proprio Poder Executivo jámais pretendeu ·desconhecer essa 
competencia do Legislativo. Depois ·de victorioso o contra-golpe que 
apeiou: do poder o Marechal Deodoro,, dando-se em ·quasi todos os 
Estado& as deposições de Govemardoxes que adheriram ao golpe de 
Estado, o Marechal Floriano, levando ao conhecimento do Congresso 
o seu procedimento em tal emergencia, assim se exprimiu: 

" Apreciando em suas causas e effeitos a situação produzida 
por essas occurrencias, que felizmente não teem perdurado, jul-
g'Ltei d;ev•M ent11egal-.a '.ctoo v.oss.o esi1tdJo e clelibemçãXJ d:ejli.?vitiV\ct, 
tendo-me limitado a intervir simplesmente para acautelax quaiJ.to 
possível a ordem publica. . . V ás deoilli1·eis .esta questão~ comt~ o 
P,od&r· LegislcLilivo dos. E. U. d.a Ame?'Íoa do No?'t'e,1 ela S1tissV1. :e 
da Republioa A1·genitina te.em dJeciiclido icLenticas qwe hão surgid'{) 
nh vii.la deséf.es povos' ?"egiclos pelo sy,s.te•ma fer}.. gmtivo." 
Não é possível ser mais claro nem mais· explicito no reconhe-

cimento ela competencia do Legislativo. 
Prudente de Moraes, em Mensagem dirigida ao Congresso em, 

1895, assim s, expriJl!.ia: 
· · "A gravida·de destes factos, que infelizmente se estão repro-

"Cluzindo impõe ao Crongres<Sro N(tcion.al o 'd!ev/M' de, com a maxima 
m-.gencia, p11ove1· ,a, ?'espeito, por meio de lei que regule a solução 
·das collisões como as que vos apontei ... E'' do mesmo modo 
urgente qttoe 'f'!egula11wntei os p1'Y3cJeitos do art. 6° JJa O.onst.ittbtÇÕXi, 
não só quanto á interpretação positiva e clara do texto consti-
tucional, como re•staibe1e<wnc1o <:Jo meio pra.tieo da intervenção 
feclenl." 
No Governo Campos Salles não se deu nenhum caso de inter-

venção, mas eu tive a feEciclade de encontrar nos Ann:aes, em aparte 
dado a Corrêa de Araujo, na sessão do ·Senado de 13 de agosto de 
1895 quando em discussão o projecto n . 43, de 1894, apresentado por 
João' Barbalho, a opinião do grande estadista republicano . Corrêa 
de Araujo sustentava a competencia do Poder Executivo para a inicia-
tiva da intervenção nos Estados, mas com a obrigação ele prestar 
contas ao0 . Congresso, para que esse possa julgar elo procedimento 
daquelle. Campos ,Salles aparteou-o então, dizendo que toda vez 
que o Poder Executivo lança mão da ÍoTça está sujeito ao julgamento 
elo Congresso". 
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Este aparte é precioso, porque nos .diversos discursos pronuncia-
dos pelo então Senador po:r iS. l:'aulo,. nos quaes elle se declara anti-
intervencionista à outrance;, não encontrei passagem alguma em que 
o orador tratasse directamente da ohúgação do E"xecutivo de prestar 
contas ao. Congresso, quando interviesse no~ Estados. 

No quatriennio Rodrig·ues Alves deram-,se tres ca:sos de intervenção: 
0 primeiro, em Goyaz .(1906); o .segundo, em Matto Gross? (1906), 
e o te:rceiro, em Se11g1pe (1906). Em todos e,Ues o P1·es1dente da 
Republica enviou Mensagem ao Congresso, dando-lhe conta dos acon-
tecimentos, para que providenciasse como melhor entend·esse. 

São muito conhecidos e eloquentes os termos da Mensagem no 
caso de Matto Grosso : 

"Em vossa ausencia, para .salvar o Estado de Matto Grosso 
da anarchia em que se acha e o regimen republicano de um exem-
plo pe:rnicioso e fatal, eu não hesitaria em decretar o estado de 
sitio e nomeC//f' 1~m incervent'OT, medidas conl'!tituc·iorua,.es de cara-
eter extraordinario qtte caberic~m mtão nas mJinh'Cts a.tt1·ibuições 
e necessarias para restituir a paz áquella circumscripção da Repu-
blica e assegurar a liberdade na eleição do seu Governo. 

Reunida o Oongr zsso, compete-.~he o encOJrg.o d~ :examinar a 
sitwaçã;o do E.stado e eu confio de suas luzes e patriotismo que, 
informa·do da gravi.dade dos acontecimentos, providenciará como 
lhe parecer justo, opportwno e ·conveniente aos interesses de nossa 
Patria." 

·· ~esta meia duzia de linhas está exposta a opinião do preclaro 
estadista, que é pela competencia do Executivo, quando não funccio-
nando o Congresso; e pela existenci.a do interventor como figura 
constitu·cional. 

Affonso Penna mandou Mensagem no caso do Espirito Santo, 
em 1907; Nilo Peçanha, no caso do Rio de Janeiro, de 1910. S.. Ex. 
o Sr. Ma:rechal Hermes é da mesma opinião de seus il<lustres ante-
cessores, e a prov-a está na Mensagem de S. Ex., de 28 de maio do 
corrente anuo, em que S . Ex. traz ao conhecimento do Congresso os 
actos que praticou intervindo no Ceará. 

Quanto á doutrina sustentada pelo nosso Poder Judiciario, creio 
não ser necessario fazer citaçõe-s, pois, as decisões do Supremo Tri-
bunal Feder·al, no sentido de ser indispensavel a approvação do Con-
gresso, para que se tornem validos os actos de intervenção praticados 
pelo Executivo, estão se succedendo todos os dias, sem soluções de 
continuidade. 

Não terminarei esta hgeira: exposição, Sr. Presidente, sem pedir 
licença á Camara para lêr .as palavras que Quintino Bocayuva, o 
patriarcha da Republica, e·screveu como Relator do parecer da Com-
missão de Constituição do Senado, sobre o projecto 'llheodureto Souto, 
de 24: de maio de 1893: 
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"Si no Poder Executivo se concedesse essa f.aculdade (a de 
intervir nos Estados), minada pela base ficarià a Federação dos 
E sta:dos e a União Hrazileira vacillante no seu alicerce, f.acil-
mente se esboroaria ao primeiro golpe que sobre ella vibrasse o 
poder. Em taes condições não teríamos um Presidente da Repu-
blica; mas um verd-adeiro dictador e a força centrífuga .do poder 
não contrabalançada pela força ·centrípeta, daria logaT á instal-
lação ,de lt'm cesarismo avassalador e incontrastavel. " 
Em resumo, creio ter demoll'stra·do, Sr. Presidente,, que si a 

nossa Constituição, explicitamente, não dá ao Poder Legislativo a 
eompetencia que as conclusões do parecer lhe querem tirar, a concede, 
implicitamente, by impli Cíation, como dizem os commentadores nort·e-
americanos, nos ns . 33 e 34 do art. 34 e n . 1 do art. 35, -convindo 
notar -que ao Executivo não a concede nem, explícita, nem implicita-
mente. 

Demonstrei t ambem que .a competencia do Pod·eT Legislativo é 
·cOl,sagrada expr-e'ss•amen~e Pior muiitas das cl,onstituigões de paizes, 
como o nosso, regidos pelo systema federativo e que nas dos Est ados 
Unidos e da Argentina, que a não consagram expressamente, fize:. 
r a:m-11'a t riumphante a opinião dos constitucioll!ahst as e a pratica 
adaptada. . 

iDemonstrei ainda que entre nós, quer o Poder Legislativo, quer 
·o J udiciario, quer o proprio E xecutivo, sempre a reconheceram. 

Deante de tudo isso, como o proprio Congresso, 1·ompendo com 
as tradições sobre o assumipto, e contra o modo por que se procede 
em todO's os paizes l'egidos, ·como o nosso, pelo s:yJstema federativo, 
tirar de si uma competencia que €, e não p6de deixar de ser sua, a 
bem da propria essencia do regimen? ! 

Não vou ao exaggero dos que exigem a autorização prévia do 
Congresso, porque reconheço poderem surgir casos em ·que seja neces-
saria a acção inunediata do Executivo e mesmo porque dos textos 
dos ns. 33 e 34 do ,art. 34 da Constituição e 1 o do art. 35 apenas 
deduzo uma competencia fiscalizadora. Penso, no emtanto, que sem-
pre que o Congresso estiver funccionando, e o caso não exija uma 
acção immediata, deve o Executivo obter a autorização prévia do 
Legislativo. 

Resta-'llle agora estudaT a figura do interventoT, para saher se 
anelou bem ou mal o .Sr. Presidente da Republica,. em nomear um 
pa-ra o Ceará. 

Todos conhecem o brilhante parecer ·dado pelo illnstre Senador 
espirito-santense 81:. João Luiz Alves, no projecto apresentJado. ao 
.S-enado o anuo passado pelo eminente Senador Ruy Barbosa, man-
dando intervir no E stado do Amazonas, por inteTmedio de um inter-
ventor, no qual {parecer) repudia in Vimine a figura do interventor, 
no nosso direito constitucional, entendendo ,s. Ex. que o Governo 
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Federal, e nessa ·locução abrange os tres -poderes em ·conjuncto, ou 
cada um de peT si, intervém directamente, por intermedio de seus 
agentes non}laes, no caso de recalcitramento dos poderes esta:duaes, 
desenvolvendo nesse sentido uma. brilhantissima al'gumentação. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - O .Senador João Luiz Alves chegou 
a dizer que a nomeação de u·m interventor seria a revogação do art. 76 
da Constituição. . 

O 1SR. LuciANO PEREIRA -·- Estou citando a autorizada opinião 
do illustl'e Senador espirito-santense pal'a mostrar que discuto o 
assumpto com toda a isempção de animo, sem preoccupação política, 
vizando apenas o lado doutrinaria da questão. 
· O Senador Ruy Barbosa sahiu a campo na defesa do seu projecto, 

sustentando que a figura do interventor eTa perfeitamente adaptavel 
ao nosso systema constittrcional e por isso fôra que S. E x. indicara 
para ser nomeado interventor no Amazonas o nosso illustre collega 
leoade?· da bancada bahiana, Sr. }.llaTio H ermes. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Sem depôr o Governo legal. 
O .SR. LuciANo PEREIRA - E stou agora discutindo apenas a 

constitucionalidade da figura do interventor. 
Respeitando muito embora a abalizada opinião do Sr. Sena.dor 

João Luiz Alves e •achando que na maioria dos casos de intel"Venção 
j:>óde-se perfeitamente prescindir da nomeação de um interventor es-
pecial, penso, comtudo, ·que podem apparecer casos graves em que a 
figura do interventor seja indispen"avel. E assim penso porque, se 
do texto constituciona·l. não resalta dara essa figura, tambem ,cJelle 
nada consta que a repilla, parecendo natural que, havendo uma fun· 
cÇão ·de intervir, haja ta.tnbem o seu orgão, podendo este ser esco-
lhido pelo poder interventor, conforme a. gravidade do caso. Este .do 
Ceará é typico, em que a figUI:a do inte rventor é indispensavel, por-
qÜe, havendo ·duaJidade de governos, o que tinha mais apparencia 
de validade fôra reduzido pelo outro a um prisioneiTo ]]la Fortaleza, 
e isto mesmo sob a protecção elas força·s federaes, não podendo a 
União amparai-o sem effectuar uma vercl&deira CJampanha, acompa-
nhada de todo o seu . cortejo ·de hoTrores, tanto mais quanto a sua 
legalidade era muito .discutível e fôra sempre impugnada pela maioria 
do poder verificador estadual, que declarara não ter reconhecido a 
Iegitimi·clade de tal governo, mesmo poTque para tal nunca se reunira. 

O •SR. MoREIRA DA RocHA - N-o ·Ceará só existia um Governo . 
O SR. LuciANO PEREIRA - GoveTno cuja legalidade fôra sempre 

impugnada pelo poder verificador competente para reconhecei-o. 
tO SR. MoREIRA DA RoCJ:IA - Foi só uma parce1la da Assembléa 

Esta,dual, que declarou não ter tomado parte no reconhecimento. 
O SR. EDUARDO SABOYA - A m aioria absoluta. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Sim, eram 15 ·contra 12. 
Mas, certa vez eu, até auxiliado por um aparte do Deputado 
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Fonseoa Hermes, perguntara ao Sr. ThoD,1az Oa.valcanti por que essa 
maioria não comparecera e a pergunta ficou sem resposta. 

O SR. NicANOR NAsCIMENTO - Não compareceu porque se dizia 
coagida. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Os Deputados da maioria senüam-se 
coaetos. MaJs, V. E x. (pama .o 81-. Jlii MeiriOi â!a Roclva ) está me levando 
IJa:ra um terreno que não desejo t1·ilhar. E stou discutindo a questão 
do ponto de vista dos princípios. . 

O SR. MoREIRA DA RocHA -- No Ceará, havia um Governo no 
exercício legitimo do seu mandato dU'rante dons anuas, Governo que 
foi deposto pelo Govemo Feder>al, ·depois de ter-se c01·respondido 
com elle. 

O ,SR. LuCIANO PEREIRA - Um abuso não justirfica outro. O Go-
verno Federal merece, de fa·cto, a censura de ter entra;clo em relações 
officiaes com um Governo estadual de origem tão viciosa. Mas si 
enar -é um mal, persistir no erro é um mal ainda muito maim. 

Mas,. tinha eu dito que não podendo o Governo Federal reco-
nhecer como legitimo nenhum dos dons governos, que disputavam a 
posse do Ceará, tinha nece-ssid8Jde absoluta de nomear U'm represen-
tante seu para xestabelecer a ordem constitucional no Estado. 

O .SR. MoREIRA DA RocHA - V. Ex. argumentou, ha pouco, com 
a notavel sentença do Juiz americano Tanney, em ·que elle sustentava 
justamente o contrario : achava que não er•a possível que ambos os 
governos tivessem o mesmo direito .. . 

O SR. LuCIANO ·PEREIRA - Mas o caso julgado por Tanney não 
se apresentava sob o mesmo aspecto deste .do Ceará. N aquelle, a dua-
lidade de governos tivera por origem uma duplicata de constituições. 
Um fôra eleito de accôrdo com o que estabelece •a Oru·ta de Carlos II, 
pelo Estado de Rhocle Island, como por alguns outros, mantida depois 
da independencia. M·as, como por essa Carta só os proprietarios tives-
sem direito .ao voto, os des-contentes elegeTam U'ma ·convenção que ela-
borou U'm projecto de Constituição, que disseram ter sido ratificada 
pela maioTia .do povo do Estado, estendendo aquelle direito a outros 
cidadãos. Foram eleitos dons governos, um pelo systema da Carta 
e outro pelo da nova Constituição. O Governo Federal prestigiou 
aquelle e tendo recorrido o outro ao Poder J udiciario, Tanney decidiu 
pela maneira por que já vimos. No c·ruso americano, era possível dizer 
qual dos dons governos era o legitimo, ao passo que isso e1-a impossível 
no caso do Ceará. 

:Abstraia o meu nobre collega,, que é partidario ·do Governo deca-
hido no Ceará, ponha a questão no terreno d,a doutrina e ha de reco-
nhecer que a nomeação de um interventor era indispensavel no caso, 
porque, .de outra fónna, o Governo Fe·deral não poderia restabelecer a 
ordem no Estado. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Ser~a a anarchia. 
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O SR. NICANOR NAsCIMENTo - •Sem solução. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - Quando não é possivel saber de dous 

governadores qU'al é o legal, compete ao .seu substituto constitucional 
assúmir o Governo. 

O SR. LuciANo óJ?EREIRA - V. E x . . quer por força arrastar-me 
pam o terreno da discussão de :6actos locaes,. o que ·é sempre desagra-
davel. · ., ~~ ;J • 1MI 

o s~. M-oREIRA DA RocHA - Estou abstrahindo a questão local. 
Em geral, no Brazil, as eleições de governadores· dos Estados não 
coincidem com as elas respecti v•as assembléas. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. perinitta-me recordar-lhe que 
a Assembléa que apoiou o Governo elo Dr. Franco Rabello foi eleita 
já no Governo ·deste. HoU've tambem dualidades de assembléas, dizendo 
o Dr. Floro Bartholomeu que assumia o Governo do. E stado, justa-
mente na qualidade de PTesiclente da Asse.mbléa. Mas não vale a pena 
entrar na discuss·ão Jde-ssas tricas locaes, sob pen a ele cahirmos em 
um circulo vicioso. 

Voltando á figura do interventor , creio te1· mostrado que ella 
existe no nosso direito -constitucional, mesmo porque ha casos graves 
em que sem ella ser~a impossível resolveT certas situações. (Ap;oic~d'oS'.) 

Já consumi bastante tempo ,da Camar a e sou profundamente grato 
aos meus nobres collegas que se dignaram de ouvir-me até agor•a. 

O SR. NICANOR NAsCIMENTO - ·Com todo o l)rov·eito para nós. 
(A paic:vdos.) 

O SR. LUCIANO PEREIRA - De accôrclo com a doutrina que venho 
de sustentar, tomei a liberdade de redigir um substitutivo ás conclu-
sões do paTecer , que, na minha humilde opinião, ferem profundamente 
o Tegimen federativo, qu'ando negam ao Poder Legislativo competencia 
para julgar os actos de intenenção nos Estados praticados pelo "Exe-
cutivo. 

O .SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V. Ex. zelou as. noss·as· prero-
gativas. 

O SR. LuciANO P EREIRA - Penso que q OeaTá Ee achava comple-
tamente anarchizado, sem Governo, sendo necessa1i. a a intervenção 
do GoveTno Federal. Este interveiu, p ois, opportuu:nnente, por meio 
habil,. uma vez que .nem estava o Congresso funccionando para ser-~he 
})eclida autorização; mas, e ahi a l'azão d·a minh a divergencia do pa-
recer, com a obrigação de prestm· contas ao Legislativo em occasião 
opportuna . .. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - O que, aliás, Iez. 
O SR. LuciANO PEREIRA - . .. o que, aliás, fez , mandando a 

Mensagem. . ' fi: : i 
Razão de mais para não sermos nós os primeiros a nos despojar-

mos de mna attribuição constitucional, que é •a propria fonte de vida 
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do regimen federativo. Dahi, Sr. Presidente, a emenda substi tutiv-a 
que tomei a libel'dade de formular ... 

o .SR.. D:ro.N'YSIO CERQUEIRA - v.- Ex. usa de um direito que lhe 
dá a sua competencia. (Apoiados.) 

O •SR. LuciANO PEREIRA - . . . e que é a seguinte emenda snbsti-
tutiv;a: 

Substituam-se os termos da resolução pelos seguintes : 
Emenda 

su bstitutiva "O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. o Ficam ruppTovados o decreto de 14 de março do corrente 

anuo e todos os actos delle decorrentes ·praticados pelo Poder Exe-
cutivo. 

ATt. 2.0 Revogam-se as disposições em contnario. 
<Saia das sessões, 6 de julho de 1914. - Luciano Pereim. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, pedindo mais uma ve' 

a V. Ex. e aos honrados collegas que me ouvem desculpas por lhes 
ter roubado até a.gora a sua preciosa attenção. (Muito bem,,· muito 
bem. O oO?'{),dor é mt~ito felic itado.) 
í·· 

O Sr. Erasmo de Macedo - !Srr. Presidente, não me proponho 
ao estudo doutrinaria doa momentosa questão que se contém no parecer 
da maioria da homa.da Commissão de Constituição e Justiça. 

Brilhantemente, dessa questão, doutrinaTiamente, tratow o illustre 
representante do Est·ado do Amazonas, o Sr. Luciano Pereira, que 
vem de ·dei::mr a tribuna. 

Quero antes, Sr. Presidente, por amor ao regimen, por identifica-
ção com as instituições que nos Tegem, occu•par por alguns momentos 
a attenção da Camara, valendo as minhas palavras por uma justifi-
cação de voto, por um protesto energico e formal contra a intervenção 
que se fez no Estado do Ceará. 

De todos os actos pr·aticados no adual período político ·administra-
tivo, que Ee possam ju·lgar irritantes, illegaes, inconstitucionaes, l'e-
salta o attentado praticado contra a autonomia do E stado do Ceará, 
attentado que eu ouso qualificar ·de ma'llcha negro-l'ubra a marcar inde-
levelmente o actu·al quatriennio, fazendo sobre elle cahir a condemna-
ção .de todo os bons e sin02ros repubEcanos . 

.O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Não apoiado. Só si V. Ex. se 
refere aos actos de !) de novembro de 1912. 

O <SR. EnuARDO SABOYA -O que se fez agora foi restituir a paz 
e a tranquillidade ao meu Estado. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Ni8. minha qualificação, penso ter 
alguma razão, por i sso que neste acto vejo a côr negra da perfídia 
e vejo a côr rubra, que symboliza os grandes attentados. 

O SR. EDUARDO SABOYA -São necessarias ás vezes, pal'a as gran-
des reivindicações. 

I 
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O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Nem 1sso se deu; é uma pura 
figura de rhetorica. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Sabem a Cama1·a e o paiz quanto 
foi fementida a impa rcialidade tantas vezes jurada pelo Poder E xe-
cutivo em face dos acontecimentos do Ceará. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Vejamos. 
O SR. ERASMo DE MACEDO - A Camara e o paiz sabem que a 

esse attentado não faltou pana a sua mais viva coloração o sang11e 
de irmãos, de filhos .da mesma Patria, com os mesmos direitos asse-
g11ra.dos pela mesma Constittrição, cujos preceitos se modificaram, se 
sophismaram no interesse ele um partido politico . 

. S. Ex., o Sr. 'Presidente da Republica, em sua Mensagem aos 
dous Tamos do Poder Legislativo, fez referencia á gravidade ela situa-
ção cearense e ·aos preceitos constitucionaes, circumstancias que deter-
minaram a intervencão no Ceará. 

Resalta desde l~go a inquirição da competencia do Poder Exe-
cu tivo neste acto de intervenção: sobre este ponto é que se -estendeu 
brilhante e convincentemente o illust1·e Deputado pelo Amazonas. 

O SR. TI-IOJ\UZ CAVALCANTI - Concluindo por achar justa e 
opportuna a intervenção. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não negou· esta competencia : deu-a 
cumulativamente. 

O SR.' ERASMO DE MAcEDO - Fizeram-n'o ,antes delle outros illus-
tres membros da homada Commissão de Constituição e Justiça . 

.Servindo-nos .ela prata de casa, antes que importemos o ouro es-
trangeiro, vem a pello a opinião autoriz,ada, acatada por todos os bra-
zileiros, maximé por aquelles que se deleitam no estudo do direito 
constitucional, do eminente João Barbalho. 

O illustre commentador da Constituição Brazileira diz as segmn-
te·s palavras: 

"Pela: natureza essencialmente politica dos casos, que se possam 
comprehender no § 2° do art. 6° de nossa Constituição, a competen~ia 
para a intervenção é incontestavelmente elo Poder Legislativo. E isto 
está de accôrdo com o qu•e prevalece em paizes de instituições fede r a-
tivas como as nossas. Si ao Poder Executivo se concedesse essa facul-
dade, minada ficaria pela base a Federação dos Estados e a União 
Brazileira, vacillante no seu alioerce, facilmente se esboroaria ao pri-
meiro golpe, que sobre ella vibrasse o poder. , Em taes concliç.ões ·não 
teriamos um Presidente ela Republica, mas um dictaclor". 

.. Razão de mais teve o saudoso e illustrado constitucionalista e 
meu ilhtstre contenaneo quando t r açou estas palavras, que encerr.am 
,profunda veTdade, dictadas, inspiradas, que foram, pelo conhe~limento 
eXJacto da tendencia .dos governos,. para a expansão, para a dllatação 
do seu poder, maximé quando servem de preferencia aos interesses 
dos partidos políticos, de que se dizem solcla'clos disciplinados. 



172-

Ahi está, Sr. Presidente, em uma prev1sao extrao1'dinaria, ·assi-
gnalado o papel do actual Presidente da RepU'blica, em face dos acon-
tecimentos do Ceará. 

Ahi está, Sr. Presidente, como o actual Presidente da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil , antepondo-se ao Po.der Legislativo, 
intervindo ·de nwtu-p11opr~Íi0 no Estado do Ceará, tomou as pro.porções 

· de dictador. 
10 ·SR. TrroMAZ CAVALCANTI - V. Ex. leia todos os commentarios 

ele J oão Barbalho e encontrará a justificativa elo acto. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - O illustTe pernambucano João Bar-

balho registra a opinião .de Varella, constitu·cionalista argentino, sobre 
a Constituição daqueHe paiz, pa1~a fortalecer o seu asserto, que encon-
tra apo·io em outras autoridades. 

Em trabalho novo, em publicação mais ou menos wcente, Gon-
zalez, um dos grandes constitucionalistas aTgentinos, em sua obra 
M·awwal é!Ja ConS.tituição A1·gentina, e sob o titulo - Faculdades elo 
Congresso - diz: "0 poder de ilüervir para garantir a fórma re-pu-
blioana de governo tem sido implicita e primariamente conferido ao 
Congresso. A este corpo correspondem todas as faculdades creadas 
para manter e reger as relações das provincias entre si e com a N~ação 
em sua capacidade poli.tica de Estados confederados." 

O SR. P RUDENTE DE MoRAES FrLno - Ess1a é unica doutrina 
sustenta vel. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Diz ainda Gonzalez: "O Congresso 
póde averiguar e julgar si a fórma republicana está ou não alterada 
e escolher ou dispôr os meios necessarios para restabelecei-a ou ga-
rantil-a." · !} ' i 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Sustentei essa doutrina no mt>u voto 
Yencido. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - De facto, o illustrado Tepresentante 
paulista, que me honra com o seu aparte, declara no seu luminoso tm-
balho: "Que o caso do n. 2,, do art. 6° é, por sua natureza, de car.aeter , 
legislativo, como de funcções do Poder Executivo são, por sua natu-
Teza, os -casos dos· ns. 1, 3 e 4, não póde soffrer duvida; naquelle, 
trat•a-•se de manter a fórma l'epublicana federativa, ·deturpada })Or 
abusos ou desvios do poder publico estadual, e a suspensão da lei 
basica garantidora das franquias e libe·rd·a·des dos consocios elo pa·cto 
federal,. para dar log-ar á intervenção do cep.tro nos seus negocias 
peculiares, só por outT.a lei póde ser decretada; nestes, o pode-r central , 
solicitado por um .dos orgãos do poder local ou impulsionado pela 
lei da necessidade publica, vae em soccorro da propria autonomia e·sta-
dnal, assegurando a .ord•am constitucional e material,. defendendo a 
integridade e inviolabilidade .do te·rritorio ·da Patria e do Estado, 
garantindo a execução das leis e sentenças federaes." 
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Não pensa de outro modo Ar.aya, citado pelo illustre represen-
tante amazonense, a quem peço licença para uma rectificação. Araya 
nã? condemna in limme a acção inicial e primaria -do Poder Legis-
~atlvo. Ao contTario : elle é dos que pensam que a priorich~:d•e na acção 
Interventora -é do Poder Legislativo e não do Poder Executivo. 

Assim é que elle reconhece caber ao Congresso primari•amente !l 
faculdfrde de intervix nas províncias. 

E' certo que o citado escriptor e autorizado constitucionalista 
argentino, -dada a ausencia do Congresso ou nas férias parlamentares, 
reconhece ao ·Poder Executivo a faculdade -de intervir, de tomar a 
iniciativa d·a intervenção. Não é, portanto, a sua opinião, em absoluto, 
hostil á competencia primaTÍiaJ do Poder Legü;lativo. Elle fórma na 
corrente geral dos escriptores sobre o assu•mpto, os quaes reconhecem 
primeiramente a faculdade de inteTvir, ao Poder Legislativo. 

João Barbalho, ainda nos seus Commentarios á Constituição Bra-
zileira, concede - Tespondo agora ao aparte do nobre Deputado 
Sr. Thomaz Cavalcanti - que na ausencia -do Cong·resso, cabe ao 
Poder Executivo intervir. subordinada a sua intervenção á d-elibera-
ção do Congresso, e confere eRsa famrldade ao Pnder Executivo, si 
urgente fôx intervir, pelo perigo ela ord-em publica e si se torna·r 
ne·cessaTÍo o immediato emprego da força armada. 

O ,SR. THOMAZ CAVALCANTI - N•ada mais typico, no caso, do 
que os factos do Ceará. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Estou de accôrdo. A questão é que 
eu me colloco em um ponto ele vista -diametralmente opposto áquelle 
em qwe se encontra V. Ex. 

O SR. THoMAZ CAVALCANTI- Quer dizer que V . Ex. considera ... 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Que a intervenção deveria ser no 

sentido ele manter no Governo o Sr. _Franco Rabello. 
O SR. 'IlnoMAZ CAVALCANTI - Isso seria um attentado contra a 

Constituição e contra tudo quanto fosse moralidade publica. 
tO SR. ERASMO DE MACEDO - Attentado contra a Constituição, 

intervindo em favor do Governo constitU'ido, é mais supportavel, mais 
justificavel do que um attentado contra es·se Governo, em favor elos 
outro imaginaria, de um govemo forgicaclo ás pressas, á ultima hora, 
para ·crear a clualiclacle, a q11e se apega o Governo -da Republica. 

O SR. THOMAZ -CAVALCANTI- V . Ex. não tem Tazão. 
O SR. EI~AS:MO DE MACEDO - O meu illustre collega, Sr. Thomaz 

Cavalcanti,. permittirá que eu prosiga, e como sei que occupará a 
tribuna ... 

O SR. THoMAZ CAVALCANTI- Não p.retendo. 
O SR. ERASMO DE MAcEDo - . . . ou qualquer collega de S. Ex., 

Deputado pelo CeaPá, provará a improce(!.encia da minha argmnen-
tação. 

O SR. TnoMAZ CAVALCANTI- I sso já foi provado o anuo passado. 
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E' que V. Ex., que não tinha interesse na questão, não prestou atten-
ção. Isso foi exuberantemente provado. 

O SR. ERAS MO DE MACEDO - Pód'e s·3r, mas agora, que prestei 
a ttenção, é que venho discutir o caso. 

Ora, S1·. P residente, par.a. que o Poder Executivo pudes·se decretar 
a intervenção no Ceal'á nos termos ·do n. 2, seria preciso que o Go-
verno daquelle E stado tivesse infringido as normas constitucionaes 
estabele-cidas,. determinadas para a sua acção, rompendo assim o laço 
fec'be?·aJl . 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Infringiu mais ele uma vez: a pri-
meira, não cumprin<lo o habeas-corp'us· concedido pelo Supremo Tri-
bunal, e a segunda vez não cumprindo ·a lei federal e outras leis. 

O SR. ER.ASMO DE MACEDO - Seria preciso que a Constituição cea· 
rense estabelecesse princi pios basicos, essenciaes de uma fónua de 
Gove:rno outra ·que não a adoptada pela Constituição Fedm·al. Seria 
preciso que ella prescrevesse a interferencia directa e immedia ta <lo 
povo na organização dos poderes publicos do Estaclo; 11ão mantivesse 
integras, taes como garante a Constituição F ederal, os direitos de 
todos os cidadãos habitantes do Estado, os que cabem aos ·demais 
Esta·dos e os ela União; que não prescrevesse a divisão essencial dos 
tres poderes, cada um com ·as suas fronteiras clara e precisamente 
.Jelimitaclas, ca·cla um soberano e todos entre si ligados pelo laço com-
mum, a harmonia. 

Seria, portanto, preciso, Sr. Presidente, que 'a Constituição, que 
as leis cearenses clirecta, positiva, insorphismavelm~mte attentassem 
contra a ordem constitu·cional estabelecida pela Constituição Federal. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Isto na opinião de V. Ex. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Em toda orpinião desapaixonada. 

I sto absolutamente não se deu com o Govemador do Ceará, isto é, com 
o Govemo .elo Ceará. 

Agora, Sr. Presidente,. como no Ceará em campos políticos oppos-
tos se achavam os podel'es constituídos do E stado e o Governo Federal, 
revoltaram-se os governistas, quer dizer, os ,per recistas. ( T1·oca111rSe 
apa1·te.) Si isto não foi feito pelos poderes publicos, Testa saoer si 
os sediciosos elo Oeará, si os revoltados contra o poder constitui-do 
tinham o proposito ele alterar, ele modificar a fónua republicana 
federativa. · ' ! ·1 . ! 

O SR. THOMAZ CAvALCANTI O Governo chamado tinha alte-
rado e modificado. 

O SR ERASMO DE MACEDO - Não, os sediciosos elo Ceará tambem 
não tinham este proposito. 

O que alli havia era uma rebellião contra o poder const:ituido, eTa 
uma profunda perturbação ela ordem publica, da ordem legal .. . 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Antes existia um governicho, de-
tentor do poclel' que nunca tinha sido eleito nem reconhecido. 
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O SR. MoREIRA DA RocHA ...:-.. Na opinião de V. Ex. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Dada a situ·ação anormal, o Gover-

nador, legitimo, legal e constitucional. .. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Qtv.o.d est p1·ob<M~~dum . . . 
O SR. ERASMO DE MACEDO - ... a.broquelado na Constituição 

_Federal, dirigiu ao Presidente da Republica uma solicitação para 
intervenção no Estado ... 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não apoiado. 
O SR. ERASMO DE MACEDO ___, .. . para garantia da ordem legal. 
O .SR. EDUARDO SABOYA- Não peaiu nos termos -ela Constituição 

a intervenção; pediu, por emprestimo, um destacamento do Exercito, 
para ficar sob as m·dens da policia. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Pediu, nos termos do n . 3 do art. 6° 
da Constituição' da Republica. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Nunca. 
O SR. Á.RNOLPHO AzEVEDO - No voto do Sr. Moacyr está a l'es-

posta do Governador do Ceará. 
O SR. ERASMO DE MAcEDO - A l'éplica do Govermudor do Oeal'á 

ao Presidente da Republica demonstra que elle p e-diu a intel'Venção 
incontestavelmente de accôrdo com o n . 3 do art. 6° da Constituição 
ela Republica. _ 

O SR. MoREIRA DA RocHA -De accôrclo com o que se fez na Para-
hy:ba, no Amazonas, em Santa OathaTina, no Paraná, na Bahia e em 
outros Esta-dos. 

O SR. EDUARDO SABOYA - O caso não tem paridade. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Que cabia ao Poder Executivo da 

Hepublica ? 
InteÍ'v ir no Ceará - ninguem contesta; mas intervir em que 

termos ? Intervir com que proposito? Intervir com o proposito de salvar 
o GoV'erno legal e constituído no Estado do Ceará. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - ·Si fo sse legal e constituído. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - .. . enviando os Tecursos materiaes 

_precisos ao Governo do Estado . . . 
O SR. THO.MAZ CAVALCANTI- Seria um attentado. 
O SR. ERASMO DE MAcEDO - . .. para . Techassar os revoluciona-

rios,. dominar a 1·ebellião, e restabe1ecer a ordem legal. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Seria um attenta-do! Só um insen-

sato o poderia commetter. 
O SR. Mo:REIRA DA RocHA - VV. EExs. sabem que o Marechal 

Hermes o faria si o Sr. •FTanco Rabello não se t ivesse collocado ao 
lado de Minas e S. Paulo na questão das candidaturas presidenciaes ; 
nem os correligionarios de V . Ex. se levantariam. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Isto vae por conta .de V. E x. 
O SR. EDUARDO 'BABOYA - Desses segredos o nobre Deputado 

é o depositario . 
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O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Não sou confessor ilP. almas, 
não sei. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Sem poder encontl'ar justificativa 
.para a intervenção no n. 2, restrictamente, do art. 6° da Constituição, 
o Governo Federal inventou uma dualidade de governo no Ceará. 

O SR. :MoREIRA DA RocHA - E' um Governo que diz e desdiz. 
O SR. E'RAsMo DE MACEDO - Permittam os nobres Deputados 

que me ouvem, dizer que é simplesmente pueril semelhante dualidade, 
infantil semeihante recurso : quem conhe.ce a situação elo Ceará,. ao 
tempo ela intervenção, não pócle admittir siquer que alli se caracteri-
zasse ou se positivasse uma dualida.de de governo·; Governo legal, o 
do Sr. Coronel Franco Rabello; Poder Executivo legal, oriundo de 
fonte legal; Poder Legislativo tambem legal, oriundo da mesma fonte, 
não po-dendo entrar em competição com elle o Governo estabelecido 
no J oazeiro, para pleitear sua legitimidade. 

. O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - O ;'proprio parecer da Com-
missão o reconhece. 

O SR. EDUARDO SABOYA- O parecer é contra·dictorio, nesse ponto. 
O SR. THOUAZ CAVALCANTI - Parecei' não é .resolução. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - E' opinião da Commissão. 
O SR. EDUARDO SABOYA- Mas nós. votamos as. conclusões. 
O SR. ERASMO DE MAcEDO - A constitucionalidade do Governo 

elo Sr. Coronel Franco Rabello foi reconheci·cla, mantida e cultivada 
pelos poderespublicos ela União, que com' esse Governo legal d0 Ceará 
mantiveram relações officiaes. 
- Conseguintemente, a hypothese da dualidade do governo elo Ceará 

é absurda, a ella não se podia socoorrer o Pnc1er Executivo paTa jus-
tificar a intervenção; a ella não pócle recorrer a Camara dos Depu-
ta.dos para approvar o parecer que o.ra se discute . 

O .SR. EDUARDO ·SABOYA - Quer dizer que V. Ex. censura o 
Governo Federal por ter entrado em Telações com um governo illegal. 

O SR. ERASMO DE MACEDO, - Isto diz V. Ex. Estou dizendo o 
contrario; estou abrigado nesiJrus Telações officiaes do Executivo da 
Republica, do Legislativo e do J ucliciario, com o Governo do Ceará, 
para dahi deduzir que o Governo ela Re.publica reconheceu a legali-
dade do Governo ce•arense, pois não posso admittir que o Poder Exe-
cutivo e os ·de~1ais poderes da União se mantivessem em co'l'l'espon-
dencia official durante dons annos com um poder inconstitucional, 
illegitimo, illegal. 

10 SR. THOMAZ CAVALCANTI - Reconheceu a iUegitimicla.de, no-
meando um interventor. 

O SR. ERASMO DE JIIIAcEDO - V. E'x. compromette o Governo 
Federal. Onde está o criterio deste Goven).O, que durante dons annos 
reconhece a constitucionalidade,. a legitimidade do Governo do Ceal'á 
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e depois, porque este Governo contral'ia os interesses políticos do 
P. R. O . . . 

. O SR. MoREIRA DA RocHA _:_ E'' um Governo üresponsavel ! 
Ü SR. ERASMO DE MAcEDO - ... volta a traz para ·declarar ille-

gitimo o GoveTno,. com quem manteve relações· durante dous .anuas?! 
10 SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Dous ann0s depois . . . 
O SR. THOMAZ ÜAVALCANTI - Entra em relações com o inter-

v<mtoT. 
O SR. EDUARDO SABOYA - O peccado foi ter sido tãÓ demorada 

a intervencão. 
O SR: ERASMO DE MACEDO - Ain.da bem que V. E'x. confessa 

p eccados do GoveTno. 
O SR. EDUARDO 8ABOYA - Teria andado melhor si tivesse inter-

vindo desde logo. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Dada a dualidade, isto para argu-

mentar, do Governo do Ceará, resta saber si o Po.der Executivo Fe-
deral tinha com1_)etencia paxa inteTVir neste caso especial. 

·Antes ·de citar palavras -de autorizado- membro -desta Casa e 
apoiado no constitucionalista argentino, que em começo citei; Gon-
zalez, digo que, si ao Congresso cahe decidir do genero de Govm~no 
adaptado e estabelecido nos Estados, com maioria de razão cabe ao 
Poder Legis1ativo decidir sobre a ·legalidade entre dons gove.rnos que 
a disputam, no mesmo E stado. 

Penso, Sr. Presidente,, que este argumento é d1e moMe a 
convence.r a toda a gente da comp.;tencia privativa do- Poder Legis-
lativo. 

O SR. E'DUARDO SABOYA - Privativa, não; qmmdo muito cumu-
lativa. 

iÜ SR. ERASMO DE TVIAcEDO - Reporto-me ás palavras do illus-
trado Sr. Arnolpho Azevedo, quando se occupa -da dualidade de 
governo no Ceará. 

Diz S. Ex. : 
"A dualidade de governo e de assembléas do 'Üeará, deter-

minando a interwnção do Governo Federal, quando se paten-
teou? 

Desde os primeiros instantes da exist·encia ·do GoveTno 
Franco Ra.bello e da Assembl'éa,. " ·que até -agora coutinúa na 
mesma situação .de constitucionalidade" ou posteriormente a esse 
momento? 

Bi já •existia, o Presidente da Republica, que se ·arroga a 
faculdade de intervir nos Estados para manter a fórma repu-
blicana de governo, assim subvertida, não interveiu, faltou ao 
seu dever . 

.S.i não existia e só appareceu quasi dons annos depois, com-
pr·omettenclo a tnnquiHidacle. pulbl~ca, produzindo a ·desandem 



-178-

armada, derramando san:gme, sacrificando vidas, faltou ainda· o 
Poder Executivo ao seu dever constitucional, deixando de soc-
coner os poderes locaes em pleno exercício para mantel~os nos 
seus postos e 1•esta'belecer a ordem e a tr-anquillidade publicas, 
a1Jé que o Congresso !deliberasse sobre a legitimidade dos orgãos 
do lJoder publico cearense em contenda por mptivo de .duplicatas, 
Todos os casos de dualidade de governos e assembléas devem 
ser julgados por preferencia e assim foram sempre decidi:dos 
nos paizes de regimen federativo igual ou semelhante ao nosso, . 
porque, não sendo possível que ambos os partidüs, que disputam 
a posse do poder estadual, tenham a seu favor identicas condições 
legaes de legitimidatde, forçoso é que o poder federal,, intervindo 
para dirimir esse conflicto, declare legitima a pretenção de um 
delles e contT.a o outro o proteja e gannta. Só assim se manterá 
no Estado o regimen democratico representativo e a fórma repu-
blicana federativa . 

Que fez o Governo? 
Não o entendeu nessa :conformida.de e :dissolveu to:dos os 

poderes locaes, despojando de suas funcçõe.s os legitimas manda-
ta-rios do povo cearense; annullando o regimen representativo; 
destruindo a Federação republicana; e, sem fórma legal, sem 
respeito pela Constituição, em verdadeiro delírio de tudo der-
rocar, transformou em territorio amesquinhado um .dos Estados 
autonomos da Republica dos Estados Uniclos do Hrazil. " 
Sobretudo, .Sr. Presidente, das p alavras cuja leitura eu venho 

de fazer, resalta o 'bom senso. Quem, Sr. Presidente, ao lêr ou ao 
ouvir estas palavras ditrudas por um criterio jurídico- seguro, pelo 
exame meticuloso, escrupu1oso e honesto {la situação .do Ceará, poderá 
dizer que alli houve ou havia de facto uma duplicata de governos? 
A não ser que o criterio seja dirigido, norteado, por consciencias polí-
ticas, guerendo attendel' a interesses partidarios, não se póde rudmittir, 
Sr. P residente, a duplicata de governos no Ceará. Duplicata de go-
vernos,, sabem todos, presuppõe disputa de legalidade entre aque.lles 
que se attribuem a legitimidade tde funcções administrativas. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FrLI-IO - E a intervenção se dá para 
reconhecer um delles: no caso do Ceará não se deu isto. 

O ·SR. THOMAZ CAVALCANTI - Ou para não reconhecer nenhum. 
O ·SR. ERASMO DE MACEDO - E é preciso que as provas que con-

substanciam os direitos de cada um sejam pelo menos ·capazes de 
gerar a duvida no espírito do julgador para que se dê o exame e surja 
a solução. Entretanto, com ·que titulo se apresentou á Nação, aos 
po:deres constituídos da Republiea, o supposto governo do Ceará em 
competição com o Governo do .Sr. Franco Rabello? 

O .SR. EDUARDO ·SABOYA - Com titulo~ tão valiosos ,quanto os 
do Sr. Franco Ra.bello. 
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Ü SR. ERASMO DE MACEDo - Sr. Presi·dente nenhum titulo, ne-
nhuma credencial, nenhuma razão ·de bom senso . ' . . 

O SR. THOMAZ •CAVALCANTI; - Na opü1ião de V . Ex. 
O SR. ERASMO DE MAcEDO- . . . apTesentou este supposto governo 

para patentear a sua legitimidade. De ·onde veiu este governo? 
O .SR. THOMAZ CAVALCANTI - D a illegitimidade do outro. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Sr. Presidente, impossível será 

admittir que das mesmas urnas eleitoraes, que elegeram a Assem:bléa 
Legislativa •do Ceará e o Sr. Franco R abello, tivessem sahido, tam'bem 
victOTiosas e legitimas, o Sr. Floro Bartholomeu e os seus compa· 
nheiros do governo do J oazeiro. 

UM .SR. DEPUTADO - O D1·. Floro era o Presidente da Assembléa. 
O SR. ERAS.MO. DE MACEDO - O Governo do Sr. Franco Rabello 

se apresentou á Nação como emanando de fontes populares, como 
representando a vontade popular do seu Estado . . . 

O SR. THOJVIAZ CAVALCANTI- Sem ter maioria .de votos. 
O ,S.R. ERASMO DE MACEDO - ... manifestada em um pleito, que 

não foi •protestado . .. 
O SR. THoMAZ CAVALC.A.L'I'TI - Não apoi~t·do . 
O SR. ERASMO DE MACEDO· - ... cujos. effeitos legaes se pro'du-

ziram até o .dia em que elles deixaram de se conjugar com os interes-
ses políticos ·do Partido Republicano Conservador. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - O chefe da revo1ução do Ceará, o 
Padre Cícero, foi reconhecido pelos mesmos Depuüudos com que o 
foi o Sr. Franco Rabello. Tomou posse perante a Assembléa e coll3i· 
derava-se o Vice-Presidente do Estado. Isto é irrespon:div>el. 

ü SR. ERASMO. DE 1YlACEDO - Argumento tmnchanJt ! (Patr,s:a.) 
O SR. THOMAZ ·CAVALCANTI - O tSr. Padre C~cero, como o nobre 

Deputado aca·ba de dizer, assim procedeu, foi o mais forte campeão 
contra o Sr. Fxanco Rabello. 

O SR. M-oREIRA DA RocHA - Porque tentou acabar com o domi· 
nio de suas f açanhas em J oazeiro.' 

O 1SR. ERASM·O DE MACEDO - .Sr. Presidente, a situ açã<> do 
Ceará era ... 

O .SR. THOMAZ CAVALCANTI - Era illegitima e illegal. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - ... de um lado os •podeTes consti-

tuídos e. .de outro lado uma conspiração .. . 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Tudo isto na o·pinião de V. Ex. 
ü . ,SR. PRUDENTE DE MoRAES FrLHO - N a opinião cln propTia 

Commissão,. cujo parecer V. Ex. defende. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - ... uma conspiração precisamente 

na hypot hese do art. 115, .§ 4°, elo Codigo Penal. 
Quem o ignora? Porventura n Nação não acompanha, não ob-

serva o desenrolar dos acontecimentos políticos, geraes e locaes? Quem 
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não sabe que aqui na Capital da Republica se realizaram reumoes, 
accôrdos, concertos para a conspiração que rebentou no Ceará? 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Que devia rebentar ·durante as férias 
parlamentar·es. · 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Não se me exigia a designação dos 
nomes de pess_oas, em numero preciso, exacto e reclamado pela dispo· 
s1çao do Cod1go Penal ! , 

As pessoas em numerg, além do exigido, são conhecidas de nós 
todos, da Nação inteira. 
· ' Daqui os enviados do Ceará, estabelecidas as bases da conspira-
ç.ão, tomaram o vapor e seguiram para a terra cearense ... 

O •SR. THOMAZ CAVALCANTI - D-iga quaes foram esses conspi-
radores. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - V . Ex. os conhece bem; melhor do 
que eu. 

O SR. THoi\>IAZ CAVALCANTI - O nobre Deputadn. não póde pro-
var o que diz. Estf, mal informado . .. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Quem o affirmou foi o Sr. F loro . 
Bartholomeu. Citei o nome .de S. ·S. desta tribuna, appellei para o 
seu testemunho e S . S . . silenciou. Isto quer dizer que appl"ovou. 

O .SR. THOMAZ CAVALCANTI - O nobre Deputado ;por Pernam-
buco não devia ser portador dessas affinnações de conspiração. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - E stou figurm1-do a melhor hypo-
the ~e para V. Ex.! Ou foi uma conspiração ou foi um ajuntamento 
que não qualifico . Escolha uma das pontas do dilmnma! 

O SR THoMAZ CAVA.LCANTI - Não acceito nenhuma dellas, 
mesmo porque ... 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. (1·ejerirvdo-se ao Sr. Emsnw d'e 
1VIacedo) não citou o nome dos conspiradores. 

10 SR. Tno:i\IAZ CAVALCANTI- Nem poderia citar . .. 
O Sn. ERASliW DE 111ACEDO - Citaria mais de 20; poupe-me, po-

rém, o nobre Deputado essa designação. Basta que eu diga que elles 
existem .na; consciencia de S. E x., que os conhece melhor ·do que eu. 

O SR. 1'\HOMAZ CAVALCANTI - Não apoiado. O nobre Deputado 
est·á no seu p Rpel: quer f azer opposição ao Governo e por isso ap ro-
veita-se do caso do Ceará. 

O SR. ERASMO DE 1fACEDO - Estou fallando desapaixonadamente. 
Em começo declarei que vinha defender o regimen federativo, as insti-
tuições Tepublicanas . . . 

O .SR. TuoMAZ CAVALCANTI - Regime.n federativo, não; o regi-
meu do assalto dos goYernos não póde ser o federativo. 

- O SR. ERASllfO DE. :YLo\.cEDO - N estas condições, dada a conspira-
ção, p~rgunto : o que cabia ao Poder Executivo da Republica? 

Responde p9r mim ainda o constitucionalista em cuja opi:~üão 
me venho abrigando desde o começo. 
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O SR. EDUARDO SABOYA - Esse constitucionalista não escreveu 
para uma terra onde se incendiavam casas de famílias. 

O "SR. ERASMO DE MACEDO - Diz elle : 
"A acção repressiva do Governo Federal funda-se em que 

nenhum Governo constituído, segundo suas proprias instituições, 
deve ser mudado pela fo rça, por commoção publica ou por expul-
são da autoridade existente. 

Não .é pos ivel um só caso em que a intervenção tenha por 
effeito derrocar as autoridades ou continuar a obra da sedição, 
mas evitar com o seu auxilio que as autoridades atacadas sejam 
depostas e repôl-as, caso estejam 'depostas. ' 
O SR. THoMAZ ÜAVALCAJ."'<TI - Quando legítimos .; legaes, não 

ha duvi.da nenhuma. E sse é o papel da , intervenção. 
O SR. PRESIDENTE - Previno ao orador de que aper..as fal tam 

cinco minutos para terminar a hora. 
O ~R. ERASMO DE :NlACEDO - Pois bem. Sr. Presidente, demon-

strado tenho que não havia dualiclade no Governo do Ceará ; demon-
strado tenho que dada mesmo para comprovar, a duaiidade de Governo 
no Ceará, a intervenção dev1a ser pelo Poder Legislativo da Repu-
blica e, ainda que dada a intervenção do Poder Executivo, ella devia 
ser no sentido de manter, de respeitar as autoridades existentes, con-
stituídas, legaes e até, como diz Gonza}ez, repôr as autoridades que 
estivessem depostas. 

Não póde haver opinião differente entre os constitucionalistas bem 
intencionados. 

Em homenagem sincer.s. a-::>11 meritos intelleciuaes e á vasta cul-
tura jurídica do illustrado representante do E stado de Minas, o 
Sr. Deputado Afranio de Mello Franco, abrilhantando desta arte a 
minha argumentação, eu cito com prazer as suas palavras, em demon-
stração da compet-2ncia do Poder Legislativo para Tesolver sobre dua-
lidade de governos. 

Disse f:l;. Ex. : 
•· . . . quando a perturbação da ordem envolver questão relativa 
á verificação da legitimidade de qualquer dos orgãos dos poderes 
políticos dos Estados, como nos casos d·e duplicata de assembléas 
ou de governadores ou presidentes, a faculdade de intervir com-
pete ao Congresso Nacional! para o effeito de resolver qual dos 
ditos orgãos em co,nflicto é o legitimo .. . " 
Nem de outra fórma se tem praticado em nosso paiz. E' bem 

recente o caso de dualidade no E stado do Rio de J aneiro. Intervir o 
Executivo com a aggravante da deposição do Gov-arnador e disso-
lução do Poder Legislativo do Estado, é que não se conhecia. A his-

. toria republicana não registra facto identico, tamanho absurdo,_ seme-
lhante disparate, que importa em ataque brutal · á 'autonomia do 
E stado, na derrocada da Federl!ção. 
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Br. Presidente, os considerancla que antecedem o decreto da inter-
venção, dizem que a fórma republicana foi adulterada no Ceará. 

Ora, Sr. Presidente, a·dulterar é precisamente falsificar, i~itar 
com intenção dolosa. 

O iSR. THOMAZ CAVALCANTI - Foi justamente o que se deu lá. 
Reconheceu-se um presi,dente que não tinha sido eleito . 

10 SR. ERASMO DE MACEDO - Ora, Sr. Presidente, quem nos dirá 
que o Governo do Ceará falsificou, adulterou, como pretende o Go· 
verno Federal,. a fórma xepublicana federativa? 

Deixou o poder ou o Governo do Ceará de gamntir todos os ·direitos 
aos habitantes, aos cidadãos cearenses? 

O SR. THüMAZ CAVALCANTI - Deixou e por mais ele uma vez. 
O SR. M.a.REIRA DA RocHA - Nunca. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Até atacando e incendiando a pro-

priedade alheia. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - .Si deixou, Sr. P residente, foi por-

que a conspiração, tramada na Capital da R.epublica Brazile'ira .. 
explodiu no Ceai'á, embaraçando a acção dos poderes pt'/blicos do 
Estado no sentido ele assegurar os direitos ,de todos os cicla·dãos. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI- A de 9 ele novembro de 1!l12! 
Os factos, a que V. Ex. se refere, foram encampaclos pelo Governo 

Federal. 
O .SR. ERASMO DE MACEDO - Sr. Presidente, cumpria ao Poder 

Executivo ·da Republica dar mão forte ás autoridades constituídas· do 
Ceará, para a effectividade da garantia desses mesmos direitos. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Para continuar os incendios 
e os assassinatos. Isso era deshumano, além de ser immoral. 

O SR. MoREIRA DA RocHA -- E ' o que lá estão fazend·o agora. 
O SR. ERASMO DE MACEDO - O caso, .S1·. Presidente, de que trata 

os cons~c~emnda, não é um attentado á fórma repuhlicana fe.derativa. 
Absolutamente não; é, como disse eu em começo, uma grave pertur-
bação da ordem publica; é a conspiração; a revolta da politicagem 
cearense, embaraçando a marcha regular e constitucional do E stado. 

Consequentemente, 1811. Presidente, ·é precisamente a hypothese 
do n. 3 do art. 6° da Constituição ~da Republica. Mas era preciso 
evitar a intervenção nesses termos e não foi difficil imaginar, forgi -
cai', inventar u'ma tangente que a.cobertasse a intervenção de' accôrdo 
com o ,dispositivo n. 2 do aTt. 6° da Constituição e, então, t rabalharam 
os cerebros machiavelicos, moveram-se os homens, puzeram-se ern 
acção as actividades politicas na Capital da Republica e surgiu essa 
intervenção e com ella o intervmlt,or, o ;derrocador da autonomia do 
Ceará. 

O SR. PRESIDENTE - Lembl'o a V. Ex. que está termina.da 
a hora. 
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· ? SR. E RASMO DE MACEDO- Sr. Presidente, peço a V. E x. para 
termmar o meu discurso um prazo pequeno de tolerancia afim de 
evitar a minha 'Volta á tribuna. 

lO SR. MoREIRA DA RocHA - A prova .de ·que a revolu•ção foi 
tl'amad'a aqui está num telegramma que do Ceará foi dirigido ao 
Sr. Accioly, agradecendo-lhe os serviços. 

O !SR. THOMAZ CAVALCANTI - O Sr. Accioly não estava aqui 
nessa época. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Preciso fazer o que já fez o honrado 
Sr . .A:rnolpho Azevedo; o que j·á fez o illustre Tepresentante pelo Rio 
Grande do ·Sul, 1Sr. P edro Moacyr ; preciso chama:r a attenção da 
Camara para o que ·disse a maioria da Oomrn:issão ·de Constituição e 
Ju·atiça em relação ao P.oder Legislativo do Ceará. Essa Commissão, 
em sua maioria,. reconhece o a;specto de legitimidade, .a situação con-
sti tucional do P oder Legislativo do Cear·á; situação constitucional, 
aspecto de legitimidade que se mantinham ao tempo em que foi ela· 
boTado o parecer pela maioria da Oommissão. 

'Ü SR. EnuARJ)O SABOYA - :Ahi a honrada Commissão se enganou. 
O SR. ERAsMo DE ·MACEDO - Responda por mim o bom senso, 

fa lle po1· mim o criterio: ou eram legítimos, legaes, constitucionaes 
e verdadeiros o Poder Legislativo do Ceará e o seu Poder Executivo, 
oriundos .da mesrn'a fonte, effeitos da mesma causa, ou eram illegitimos 
ambos. 

Não posso concordar com este criterio ·da maioria da Commissão: 
reconhecer a legitimidade do Poder Legislativo e condemnar a legi-
timidade e a constitucionalidade elo P oder E xecutivo elo CeaTá. 

Segue-se da•hi, Sr. Presidente, que foi enorme a difficuldade - -
porque não posso aclmittir tal contradicção da parte do honrado e · 
illustrado Relator elo parecer da Commissão - com que lutou o meu 
illustm collega Sr. Deputado F el isbello Freire , na m clidura elas con-
clusões a que chegou. 

Era preciso justificar o at tentado; era preciso ga,rantir ao assalto 
todos os seus effeitos, especialmente os effeitos políticos que não eram 
outros senão a dilatação elos domínios do Partido Republicano Con-
servador, deste partido que armou o braço inconsciente, f anatizado de 
uma porção de cearenses. em conluio criminoso com h a·bitantes do 
Ceará, da P arahyba, elo Rio Grande elo Norte. : . e até - dizem com 
a vas:.t dos elementos máos do meu E stado. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Si esta inconsciencia existe em 
Pernambuco, no Ceará não existe. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Ella existe em todos os E stados, 
em todas as nações e vive á sombra da politicagem. 

1Sr. Presidente, quero ainda chamar a attenção da Camara para 
as palavras que se contêm em um .dos considJe11a11Jda que precedem o 
decreto de intervenção. 
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"Considerando tambem · que quaesquer que sejam os títulos de 
legitimidade em que se procura ampa1·ar o Governo sustentado pela 
revolução victoriosa naquelle E'stado, 0 seu reconhecimento seria a 
consagração, pelo Governo Federal, da rebeldia como meio de ·dirimir 
as contendas acerca da legitimidade de poderes oU: de alcançar o pre-
domínio e as posições politicas locaes"; 

Não sei, 8r. Presidente, ·quando se lavrou mais eloquente con-
demnação do acto do Governo! E' a maior condemnação da revolução 
do Ceará. 

Não viu quem elaborou esses c.onsridemnda, não percebeu, não 
anteviu quem os confeccionou que concomitantemente com a conde-
mnação do movimento que se operou no Ceará, estav1a lavrada a con-
demnação do poder que interveiu? 

>Sr. Presidente, á força de querer abrir as portas aos poderes 
inventados no Ceará para posse do E stado, o Poder Executivo da 
Republica praticou verdadeirrus loucmas. 

Desde o começo da sua acção no Ceará até o fecho , que é esse 
decreto ·de intervenção, o Poder Executivo da Republica andou da 
perfídia para a. perversidade. A's vezes gai,arrltia a sua absoluta im· 
parcialidade deante dos acontecimentos do Ceará; cruzava os braços, 
como si isso não fosse uma acção criminoSiru em flagrante conflicto 
com Ds deveres constitucionaes, ·que lhe são impostos ; outras vezes, 
mal · em'buçado nessa especie de capa, com que procU'rava occultar 
a tyrannia, mal abrig;ruda nessa mascara, com que procura encobrir 
aos olhos da N aç·ão a sua perfídia, o Governo da Republica, de par-
ceria com o Partido Republicano ConservaJd.or, incentivava, estimu-
lava os elementos anarchizadores do Ceará para o assalto aos poderes 
constituidos do Estado . (Apad•es e protestvs v·eh\em:entes emt1•e os 
STs. Thomaa Gavi'J,,zcanti e 111ior!BJim da RochJa.) 

·Sr. Presidente, a 'CamaTa dos Deputad·os não póde, não deve 
approvar o parecer que ora se discute. 

A Camara dos Deputados, na consciencia dos devei'es que lhe são 
impostos no exercício digno do mand•ato qut1 lhe foi conferido, não 
póde endossar o acto ·de intervenção no Ceará, não póde encampar 
esse crime contra a Constituição e a Republica. 

Aos .Srs. Deputados cumpre salvaT a F ederação, a.pprovando o 
projecto do >a-Tdoroso representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Depu-
tado Pedro Moacyr. (Paus•a.) 

A Federação, Sr. Presidente, apunhalada, ferida de morte, bateu 
ás portas do Poder J udiciaTÍO; encontrou-as cerradas, e de dentro, 
em nome da Constituição; a Justiça lhe disse: Não vos posso acolher ! 
Ide bater ás portas do Pode1· Legislativo! E a Federação, Sr. Pre-
sidente bateU' -ás portas do Senado. 'Ahi, -o Senado da Republica ·deu-
lhe as ~ostas, com desd'ém, -com desprezo; e agora , Sr. Presidente, ella 
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aqui está ás portas da Camara dos Deputados, ella aqui está arque-
jante e moribunda! 

=O SR. EDUARDO SABOYA - Como imagem está bonito; mas, como 
verdade, não. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Está muito longe. 
O SR. E'RASMO DE MAcEDO - .Sr. Presidente, vou terminar, e o 

faço paraphraseanclo palavras de um valoroso republicano, de um 
grande patriota, que foi o General Mitre, p1alavras que elle teve occa-
sião de proferi1·, em caso identico ao que agora occu·pa a attenção d·a 
C amara, na intervenção na Provinci1a de San J uan; paraphraseando, 
Sr. Presidente, as palavras do grande General argentino, eU' direi: 
Atraz da intervenção do Ceará, Srs. Deputados, ha uma tragedia e 
ha um espectro : a tragedia é o sacrificio sangrento dos que no Ceará 
se batei·am e morreram pela legalidade, o espectl-o - é o cadaver 
da Federação Bl'azileira: Tesurgi·o ou sepultai-o! (Jlfuito blem,· nvuito 
bem. O omdm· é feL~c-itaào pelos Srs. Depuüld:Os p·resen.teoS.) 

I . 

S'EISISÃ'O DE 7 D!E JuLHo 

O Sr. Frederico Bor·ge.s (*) - Sr. Presidente, quanto mais 
adea:nto em ·dias e na minh:a vida parlamentar, mais sinto temer ante 
esta tribuna, qll'e só por motivos dos mais imperios·os occupo . .. 

O SR. MoREIRA DA Roeu,\ - Sempre com o maior brilhantismo. 
(A poiactos . ) 

O SR. FREDERIOO BoRGES - ... em cumprimento elo meu dever . 
.Sr. Presidente, não fôDa a questão magna que se debate, não 

dissesse ella tão ele perto e intimamente com os interesses da terra 
cearense, que represento nesta Casa, e eu me conservaria no mais abso-
luto silencio, esperando a resolução da Camara sobre o caso da inter-
venção. 

Jlilas, Sr. Presidente, as Tesponsa:bilidades que pesam sobre a re-
pTesentação do meu Estado e a acção que ella tem desenvolvido em 
face dos gra~res acontecimentos que desde cl-ous . annos a esta parte se 
vêm desenrolando naqueUa terra, obrigam-me a, mais uma vez, o-c-
cupar a attenção ela Camara, em de.bate tão momentoso e impor1Jante. 

Sr. Presidente, a Camara estará lembrada de que nos dias som-
brios dos fins de 1912 a representação cearense, confrangida ante 
os acontecimentos gravissimos que no seu Estado se passavam, offe-
receu uma indicação para que o Po·der Legislativo, tomando conhe-
cimento d·os successos e das allegações feitas .dra tribuna e constante 

( •) Este .discurso não -foi ·revisto '!}elo orador. 
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dos documentos dados á publicidade, toma·sse uma resolução conforme 
os preceitos constitucionaes. 

Pediamos que,, ·Com a serenidade e a imparcialidade precisas, 
apÓ's maduro e reflectido exame, o Poder Legislativo tomasse uma 
delibemção que viesse solver a siúuação gravíssima do Estado do 
Cearrá . .. 

rO SR. EDUARDO 8ABOYA - Pôr termo á barbarização do E stado. 
O 'SR. FREDERIOO BoRGES - A Oamara ha de estar lembrad'a 

do silencio absoluto que se fez em todas as bancadas e no seio da 
Oommissão de Constituição e Justiça, para onde foi encaminh!a·da 
a nossa indicação, que alli dormiu o somno -do esquecimento, raté que 
no .anno seguinte, continuando a mesma situação afflictiva, oppres· 
so1·a, em que ,se debatia o no·sso infeliz Estado - a representação 
cearense, no anno ·de 1913, voltou a esta tribuna, para repr·oduzir 
a sua indignação, solicitand:o com todo o empenho, com toda a insis-
tencia, com toda a urgencila, que ·a Camara, pelos seus orgãos compe-
tentes, alvitrasse uma medida, uma providencira, que viesse pôr termo 
águelle estado desolador ·de violencias e de perseguições. 

Sabe ainda a Oamara, e é disto testemunha, que o mesmo silencio, 
o mais ·ce-rrado, o mais completo, se fez ainda em torno desta solici- . 
tação instante d.a Tepresentação cearense. 

PaJssaram-se os dias, passaram-se os mezes, e, 1Sr. Presidente, 
a honrada Commissão ele ·Constituição e Justiça, para a qual, ainda 
uma vez, foi encaminhada a noss·a indicação, não se ·dignou de entre-
gar-se ao estudo conveniente, ao exame maduro que essa questão gravís-
sima, qu'e agitava uma· unida·de da Feder'ação, reclamava para a paz e a 
tranquillidade daquelle povo. 

ÜI1a, Sr. P residente, esgotado este recurso parlamentar, tendo-
nos desempenhado como Tepresentantes do Cea:rá, -desse dever de soli-
citar do poder competente ·a medid·a que elle em sua sabedoria enten· 
·desse ,conveniente pa;ra .solver uma situação tão angustiosa, U:ós, 
Sr. Presidente, fomos bater ás portas do Supremo Tribunal Federal , 
pedindo garantias :pam nossos amigos, que não tinham o direito de 
vida, de liberdade e de propriedade. _ 

IÜ SR. EDUARDO SABOYA - Nem de locomoção. 
O 'SR. FREDERICO BoRGES - Aquelle Tribunal unanimemente 

cóncedeu uma ordem de h.abe.as-c·O?'[YUS. preventivo -aos representantes 
do Ceará, na sua Assembléa Legislativa; a maneira, porém, :Sr. Pre--
sidente, por que os detentores elo poder receberam essa sentença ·do 
-Supremo Tribunal Federal, é triste e dolol'OSalmente conhecid-a de 
todo o paiz. 

Fizera-se o saque nas ca·sas dos principaes chefes da opposição 
e logo em seguida foram entregues as mesmas ao incendio, e, .Sr. P re-
sidente, no meio dessa triste hecatombe, nós continuámos no nosso 
posto ·ele representantes da terra cearense, pedindo junto aos po·déres 
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publicas medidas repressivas para os horrores que alli se passavam. 
Mas, tudo foi indifferente á sorte elos que lá soffriam a oppressão, 
a violencia e todos os attentad:os elo u&urpaclor elo poder elo Ceará. 
];ntão, Sr. Presidente, eu uma. das vezes que aqui desta tri-buna tive 
necessidade ele pronunciar-me ainda sobre a dolorosa e angustiosa 
situação ele minha terra, eu conclui lastimando a indifferença, deplo-
rando o moclo por que se encara!Va a situação d·o Ceará e dizendo: 
Será o que Deu s quizer! Esg-otámos todos os recursos legaes, empre-
gá:r~H~s todos os meios suasorios para levar a convicção aos espiriros 
ma1s rebeldes contra uma intervenção legal, constitucional . N-ada se 
fez, Sr. Presidente, e eu commentava: Ante semelhante impassibilid•acle. 
sei'á o que Deus quizer! N.o meu pensamento passava a idéa de que 
o 'J)OVo -cearense não se submetteria áqu'elle estado de cousas. Tin ba, 
Sr. Presidente, a convicção de que aquelles homens affeitos á injus-
tiça da natureza, lutando contr-a os elementos physicos para a sua 
Bubsistencia, para os seus surtos de progresso , haviam ele, em um 
movimento liberal, grandioso,. energico e -de n'llla resistencia em todos 
os sentidos louvavel, reivindicar os direitos· sagrados de libercTacle. 
ele viela e de propriedade! 

O ;SR. SERGIO DE MAGALHÃEs - 1Apoiado. 
O· SR. FREDERICO BoRGES - ·As minhas esperanças não falharam . 

Aquelles homens rudes -do sertão, simples, singelos nos· seus costumes, 
mas ardorosos em tudo quanto diz respeito á hom<a,, ao patriotismo 
e- á dignidade, silenciosamente -combinaram os seus esforços, uniram 
os seus recursos,. deram-se as mãos em um conce1i.o aclmiravel ele 
solidariedade para livrarem das perseguições, das violencias, elos atten-
tados . innominaveis, ela oppressão a terra cearense. 

'Nós, da representação do Ceará, que fomos •Solicitas em vir a 
esta tribtma mais -de uma vez pedir as medidas constitucionaes par a 
resolve r esta elesgraçwda situação, protestámos a nossa solidarieel f•de 
a este movimento, O que tivemos a franqueza e a COl'agem -ele dizel-o 
em face elo paiz por um manifesto que se acha publicado. 

,Sr. Presidente, era a :acção .d-o desespero, era a onda popular 
desse grande oceano, que é a opinião publica, que se levantava em 
meu Esta-elo, impetuusa, grande, magestosa, expondo a su a vid!a, os 
seus ·haveres para a reconquista ela liberdade; da tmnquillidacle de 
suas famílias . 

ü SR. EDUARDO SABOYA ~ Sacrificio inevitavel. 
O SR. FREDERICO HoRGES - Sr. Presidente, não houve uma só 

v-oz -dentro desta Oa~Sa, em todo este paiz, nos quatro angulos ela Repu-
blica,--:que se levantasse para condemnar este movimento sympathico 
e digno ele todos os applausos. 

O detentor, enclausurado em .seu palacio, sentiu que a fuáa 
popnlrur <lmea çava t.udo dominar; mas, na inconsciencia ela sua f ra-
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queza e da sua impopularidade, elle confiou nas suas foTças esta-
cluaes e nas insinuações dos seus . amigos. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Mashorqueiros . . 
O SR. FREDERICO BoRGES - ·Sr. Presidente, esta epopéa de 

J oatzeiro, por mais que se pretenda -desnatural-a, é uma pagina bri-
lhantissima e honrosa que ha de recommendar ainda uma vez o nome 
cearense ás paginas da historia patria, mostrando e demonsti,ando 
o valor patriotico daquelles homens que não se prestanm a curvar 
a cerviz ás oppressões e violencia's que se estendiam por todo o E'stado, 
pelos domínios do usurpador do poder. 

O rSR: EDUARDO rSABOYA - Violencias extensivas ás mulheres e 
crianças. I 

O Sn. FREDERICO BoRGEs - Desde a séde da rcvolucão cearense 
até a bella cida·de de J oazeiro, cujos primeiros alicerces· foram 1an-
çados por esse admiravel ministr-o da religião cristã, o Padre Cícero, 
nome respeitado c venerado desde os sertões do Ceará e do Piaully 
até os sertões da Bahia, onde se formou a resistencia e tomou vulto 
a revolução para a reivindicação dos direitos conculcados do Estado 
do Ceará; -desde ahi a victoria se fez annunciar em favor da bandeim 
da revolta, e campeando em Crato, Iguatú e tantas outras localidades 
fez uma marcha triumphal e foi bater ás portas da Capital, onde já 
o detentor do poder, o usurpador do Governo ceal'ense, estava limi-
tado, exclusivamente, ás paredes do seu palacio. Ahi, Sr. Presidente, 
o Governo Federal, por sua vez, teve apprellensõe . Comprehendeu 
que a hecatombe seria inevitavel que não ficaria pedra sobre pedra, 
e que a revolução victoriosa dominaria em toda a linha, sem attender 
a obstaculos de natureza alguma. Então, Sr. Presidente, a intervenção 
amistosa dos poderes da Republica, dos amigos da representação cea-
rense, da propria representação cearense, que não havia aberto hosti-
lidade contra o Governo Federal, mas simplesmente contra o Governo 
Estadual, fez com que todos esses elementos concorressem e se unissem 
para evitar que a formosa Capital do meu E stado, a cidade de For-
taleza, fosse devastada e que factos mais l amentaveis se pudessem dar. 

Sr. Presidente, este foi o primeiro passo da intervenção - passo 
humanitario e digno de todos os applausos. 

O Presidente da Republica poderia, como o Congresso N acionai, 
até então cruzar os braços e esperar o desenlace fatal daquella lucta. 
Então _era consequencia logica e natural da revolução victoriosa, por-
que não conheço acima de todos esses incidentes que aqui se discutem 
e -de todas essas theses que aqui se levantam com certo carinho e amor, 
attinenteD ao direito publico constitucional. não conheço direito mais 
sagl'ado que os da revolução dos opprimidos. Mas não quiz o benem~
rito Presidente da Republica que ·a lucta chegasse a essa conseqnenma 
<lolorosissÍID'a. · ' · · ~ I 

S. Ex., que havia empregado todos os meios suasorios e amigaveis 
que foi sm·do aos nossa clamores, que não se dignou de abrir as 
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nho de _commissão militar se entendessem com o detentor do poder 
do Ceara pam que poclesse chegar á uma solução honrosa e pacifica 
para ambas as partes ; S. E"x. foi sempre afastado dos seus nobres 
intuitos pela ins~stencia contumaz do usurpa.dor do poder elo Cea1·á. 

Cert o e conflante nas suas forças, nos element0s que devia dispôr, 
elle não entrava em conciliação alguma que não fosse a da manuten· 
ção do seu poder, da sua pessoa e .de sua autoridade, quando, .Sr. Pre-
sidente, a questão principal é esta, é o vicio de origem, .desse poder 
1·epresentado poT elle. 

O Coronel F ranco Rabello, em um · pleito liberrimo, não havia 
sido eleito Presidente elo Estado, sendo estrondosamente derrotado 
pelo seu competidor, o actual General Sr. Bezerril Fontenelle, noss'O 
collega de representação, que obteve mais de 18 mil votos, ao· p•asso 
que o Sr. Franco R abello reuniu pouco mais de 12 mil votos, facto esse 
constatado ainda pelas actas que existem promanadas de fonte limpa. 

Além -de não ter sido legitim amente eleito, o Coronel Franco Ra-
bello assaltou o poder publico, no Ceará, ele modo illegal, de mGclo 
violento. 

Era essa questão, Sr. Presidente, ele vicio originaria do poder 
exercido pox elle, que sempre fazia com que levanta ssemos as nossas 
vozes contra a illegitimidacle das suas funcções. 

' A Oamara -deve estar lembr1a<da que nós não cessavamos de dizer: 
o então Presidente do E stado do Ceará era um Pre~idente de facto, 
não tinha si-elo eleito e muito menos reconhecido; e1le não 'represen-
ta v a mais do que u·ma farça, figur a1•a- como um borrão na F ederação 
da Republica Brazileira. 

· E a isso, Sr. Presidente, se nos respondia apenas com o facto 
consummlllclo. 

O que é mais interessante, pül'ém, é. que esses admiraveis consti-
tucionalistas vieram atacar a pessoa do P-residente a:a Republica, pelo 
acto da intervenção, dizendo que elle e1'a: inconsequente e que fizera 
f·a1·diamente. 

Por que razão, o Presidente da Republica naquella época não 
interveiu, .porqll'e , dizem elles, o Presidente el a Repub~i?a não se 
metteu de permeio para fazer a concha da balança poht1Ca pender 
para este ou aquelle lado? . . .. 

Ah ! si o Presidente da Repubhca, naquella -situação pac1Üca, em 
que não havi'a ainda Tebe_ntado a revoh~ção, ~inda ~ão se tinha da~o 
a explosão das paixões, tivesse ousado mt~rvn, entao o clamor sen_a 
extraordinario, seria medonho! Não faltar1am protestos contra o dl-
cta;dox, 0 interventor criminoso, o Presidente -que intervinha nos 
Est<a:dos , em questões peculiares, para resolver de que lado estava a 
legalidade do poder. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso estudar estfl: qu~stão não tanto como 
uma discussão byssantina, sobre these cons~ltucwnal: Ell~ deve s~r 
encarada principalmente sob o ponto · de v1sta pl'at1Co : mtervençao 
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base~d~ no u. 2, do. art. 6°, <la Constituição, para 1·estabelecer a fórma 
repubhcall'a feder~tiva em qualquer E stado, ou unidade da Federação, 
onde ella tenha s1<lo perturbada ou ferida. 

1Sr. Presidente, para fundamento desse procedimento, dessa atti· 
tude, ainda que se diga - tardia, - do Poder Executivo, •a,hi está 
o facto de que, desde <>começo do Governo do Coronel F ranco R abello, 
teem resoado nesta Casa os écos <la nossa vez, sempre clamando, sem-
pre reclamando e sempre proclamando ·que alli 11ão exisl·ill sinã:> um 
governo de facto, que wlli estava de posse do poder um individ:uo que 
não havia sido legalmente 1·econhecido. 

N ós o diziamos e repetimos por diversas vezes com a Constituição 
cearense nas mãos, com o Regimento Interno da .A.ssembléa Legis~a
tiva do E stado, que foi nessa occasião completamente ra:sga·do para o 
assal to ao poder pelo Col'onel Franco Rabello. 

Ora, ahi estava mais que demonstrad·a a legitimidade ·da inter-
venção do Poder Executivo no caso, porque o Poder Legislativo t inha 
sido surdo completamente ás nossas reclamações. Por duas vezes, 
Sr. P residente, em oous annos consecutivos, nós. representantes do 
E stado do Ceará, na actual legislatll'ra, pedimos, silicitámos de nossos 
collegas da Camara, uma providencia constitucional para os males 
que affli,giam a nossa terra. Então esse poder, que foi indifferente, 
que foi surdo aos nossos clamores, que não se d'i~nou de abriT as 
paginas da ConstituiÇão para vêr a providencia que o caso requeria, 
tem hoje o -direito de vir dizer que o Poder E xecutivo não é compe-
tente ou· fazer questão de competencia em um caso gravíssimo como 
esse, que reclamava uma: solução immediata, urgente? 

Não, Sr. P residente . .Se nós tivessemos algum réo a julgar pelo 
ca o da tardia intervenção no Ceal'á, não seria de certo o Presidente 
<la Republica : a culpa seúa inteiramente nossa, porque fomos surdos, 
indifferentes aos clamores ela represen tação cearense. Nós_ 1'6presell-
tantes do Ceará, JJ.ão indicavamos medida de natureza alguma. r.ão 
pedíamos intervenção ou oub·a qualquer medida á Camara, ao P oder 
Legislativo ele nosso ]Jaiz. Nós pedíamos á sabedoria desse poder que 
nos dissesse o que havia a fazer .deante dessa anomalia, e, Sr. Presi-
dente, o silencio mais completo, mais absoluto fo i o que 1·esponden 
aos clamores d·a representação do Ceará. · 

Como -depo-is se tol'naram os -collegas SUTJn·esos e cheios de indi-
gnação pelo movimento restaurador das liberdades, da vida, da pro-
priedade <lo povo cearense, oppl"Ímido do modo mais atroz? 

Não, Sr. Presidente. Nós não devemos encarar a qu"stão .so·b o 
ponto ele vista theorico. Os principias, os preceitos e as theori-as 
valem muito ; mas <leante dos factos, <leante das circumstancias espe-
ciaes que rodeiam esses factos, essas theorias, esses preceitos e esses 
principias teem que ceder á ty1rannia dos factos . 

Sr. Presidente, eu fundamentaria a i nterv~>nção do caso cearense 
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ao n. 2, do art. 6° da Constituição, porque essa foi a nossa questão 
desde o começo. ' 

E' o vici? ~e origem pelo qual nós nos batemos sempre, dizendo, 
como um estr1b1lho igual áqueHe do delenif;a Oarthago, que o Coronel 
Franco R abello não tinha sido eleito legitimamente, qll'e tinha sido 
estrondosamente derrotado e que illegalmente, escandalosamente havia 
assalta-do o poder do Est·axlo contra a resolução da Assembléll- Legis-
lativa. 

Ora, bastava esse facto, que é incontestavel e que não tem sido 
contestado, porque o modo pelo qual elle foi recorrhecido é um facto, 
bastava isso para a intervenção estar justifica-doa no n. 2. do art. 6°, 
da Constituição. 

Mas, Sr. Presidente, não é só isto: 
O Presi-dente Ja Republica até ahi com a cumplicidade do. Con-

gresso N acionai não interveiu, manteve como se diz, méras relações 
co:zn esse :poder que se dizia legitimo, que se dizia -de facto . Agora, 
si elle tivesse ousado intervir em tempo .de paz, de ordem, -ele tran-
quillidade, no Estado do Ceará, para dizer que o Sr. Fra:nco Rabello 
JJão tinha sido eleito nem reconhecido legalmente, então o clamor seria 
íl qui ~strondoso, seria medonho; então se poderia dizer que o Presi-
dente da Republica teria sido o maior dos dictaxlores, o maior dos 
violadoTes da Constituição. Mas·, o Sr. Presidente da RepU'blica não 
fez mais do que corresponder a acto de cortezia, respondendo á com-
municação de posse e de abertura da· Assembléa, daquelle poder ille-
gitirn,o em sua origem, não querendo levantar questões, não querendo 
ser o inicia-dor e provocador de alarmas e tudo isto com a cumplic~-dade 
da CamaTa dos Deputados, elo Poder Legislativo, que foi surdo, inclif-
ferente, aos nossos clamores. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu : acho que nesta questão. o lado 
theorico é seductor para o litterato, para os constitucionalistas; ella 
despeTta gmnde interesse no gabinete, destroe e de algU'ma fórma 
regosija o nosso espirito de lêr as pa!ginas luminosas desses constitu-
cionalistas. Mas, ST. Presidente, nós somos parlamentares. nós somos 
legisladores e antes de tudo devemo-nos preoccupar com o lado pTatico 
das questões. 

Ora, eu até certo ponto justifico o procedimento do Presidente 
da Repubhca, não intervindo ex-jur·e pro'JYl"Ía ow de · rno·lu-prop?'io na 
questão peculiar aos Estados entre os seus podeTes e a opposição. 
S. Ex. não podia e ao meu -vêr não o devia fazer em um estado no1wal 
.de tranq'llillidade, em um estado de paz. Eu, 1Sr. Presidente, até certo 
ponto tive a minha to•lerancia para com os meus distinctos colle~as, 
representantes -das diversas unidades .d'a F ederação no modo esqu1vo 
por que todos se encolheram nessa questão do Ceará . 
.,. Eu tambem Sr. Presidente, sou profundamente federalista, tenho 
como um O'rand~ perigo a intervenção e eu devo estas explicações no 
seio de me~1s collegas para o silencio que se fez em torno da Camara 
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.d·?S D~putados em face da indicação que oapresentámos. A unica pro-
vrdencra aconselha-da seria a inter•venção. 

O SR. PRUDENTE DE M01tAES FILHO ~ :M:as não é tão expressivo 
que a Camara não tivesse se manifestado? 

. 9 .SR., EDC:ARDO 1SABOYA _:_ Não é expressivo,. é . que os poderes 
poht1eos ·SO dehberam deante dos acontecimentos. 

Ü SR. FREDERICO BoRGES - Sr. Presidente eu estou levando a 
:n;tinh~ tolerancia ao ponto maximo de justificar' de alguma fórma o 
sllencw que a Camar'a manteve ante as duas indicações em annos 
differentes, apresentadas á deliberação da Camara. 

Explico por essa fórma o julgamento do caso presente os r eceios 
de que todos mais ou menos s_e apossatm vendo nesse caso' um prece-
dente perigoso. 

Por•ém, mais do que todas essas considerações faliam outros inte-
resses momentosos. 

Eu, no caso do Sr. Presidente da Republica . não fundaria o acto 
de intervenção simplesmente no n. 2, do art. 5°; fundaria principal-
mente no n. 3, caso perfeitamente caracteristico da situação cearense, 
em que a anarchia lavrou sobranceiramente, vencendo todos os obices 
e desbmgadamente atirando-se a todos os attentados e violencias. 

Mas, dir-se·ha que essa clausula do art. 6°, .da Constituição, tem 
uma rflstricção e é que essa intervenção seja solicitada pelo poder 
do E stado. 

Mas isso é no caso em que o poder .do Estado não seja o anar-
chizador; é na hypothese em que o poder do Estado seja victima da 
anarchia e da perturbação da ordem e da tranquillidade publica. 

Mas, no caso do Ceará, em que ficou demonstrado de um modo 
palpavel e incontestavel, o Presidente do Estado tornou-:se connivente 
com o saque, com os incendios, com os ·ataques a dynamite aos adver-
sarios, ah! Sr. Presidente, nesse caso os altos pode·res da Repu·blica 
não podiam ser indifferentes porque se tratava de garantias consti-
tucionaes e fundamentaes, em que não ha necessidade de requisição, 
garantias de vida, de liberdade, de propriedade. 

Sr. Presidente, não estou aventando um absurdo. N~o quero des-
ceT a .questões bysantinas e academicas para vir discutir si, quando a 
Constituição emprega a expressão "Governo Federal" . quer se referir 
aos tres poderes da Republica ou simplesmente ao Poder Executivo. 
Eu direi desassombradamente que se refere ao Poder Execu.tivo. 
Essa é a minha opinião, porque quando se refere ·ao Congresso N acio-
nai diz Congresso N acionai; quando se refere ao Poder J udiciaTio diz 
P-oder J udiciario; e quando se refere a Governo Federal refere-.se ao 
Poder Executivo. 

Mas, .Sr. Presidente, não quero me envolver em questões, nessas 
questões que acho pu'ramente academicas; entendo que. como legisla-
dores, nos devemos cingir, principalmente, á pratica, aos factos. E para 
demonstrar a exactidão da proposição que estou avançando, em Tela-
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ção ao fundamento .principa,l que eu darei para a intervenção no 
Ceará, que é a hypothese mencionada no n. 3 do art. 6° da Consti-
tuição, não abrindo mão, entl'etanto, do artig~, pelo vici~ ·de origem 
deste ~overno, e, me permitto a liberdade de lêr á Camara as paginas 
desse h vro recente -do eminente Sr. Viveiros de Castro, estudando pro· 
fundamente essa questão cons1titucional e es·pecialmente a questão da 
intervenção. 

Diz elle, Sr. Presidente, e eu peço permiss~o á Camara para lêr 
estas :palavras: "Um d.()s mais abalisados interpretes da Constituiçí.í.o 
Americana, W alker, accentuon o caracte:r essencialmente protectoi' do 
direito de intervencão. 

Essa protecçã~ não é sómente poder, é um d~ver da União -
n.ot merely of povM·, but of duty . 

Nos Estados, ella garante não só o livre exercício dos respectivos 
poderes politicos, como tambem a inviolabilidade dos direitos concer-
nentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, que íl 
Constituição assegura a brazileiTos e a estrangeiros residentes no paiz.'' 

Ora, senhores, são garantias fundamentaes que não precisam abso-
lutamente das formulas e nuga·s de um formalismo tardio e demo-
ndo para que se torne effectivo, sob pena -de serem falhas e não 
prodnzirem effeito. 

Continúa o insigne ·Constitucionalista : "A ordem jurídica é maiE 
frequentemente perturbada pelo arbítrio governamental do que pela 
insubordinação ·do povo; mas, em ambos os casos, o poder soberano, 
a União, falta ao cumprimento do seu dever, quando não se apressa 
em restabelecer o -domínio da lei}' 

Ora, tSr. Presidente, afigura-se no càso do Ceará, que foi o theatro 
ele scenas as mais barbaras e vandalicas, tudo porqU'e o remedio não 
se fez prompto, que se appellasse mesmo para o Cong1-esso, que o 
projecto que aqui fosse apresentado soffresse os tramites de quatro 
-discussões pelo menos, e a conclusão é que, quand.o lá chegasse o reme-
dio salva;dor, encontraria tudo morto, tudo incendiad-o·. 

E'' possível que legisla·dores, como nós somos, nos emaranhemos em 
difficuldades desta ordem, não encarando, desde logo a questão sob 
o ponto de vista pratico? . 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - AdmiTa-me a opinião de 
V . Ex. que é um professor de direito. . 

O SR. FREDERICO Bo·RGES - O que estou sustentando como legis-
lador não tenho a menor duvida em sustentar como o pro·fessor de 
direito na propria cathed1•a que occupo.. . _ 
· . V Ex. deseja em caso desses, que ha]R um parecer da Commissao 
concluindo por u~ pTojecto que passa ppr t1·es turnos na discussão 
e que, depois de approvado pela C amara v~ para o S~nad?? I sto abran-
geria um lapso de tempo no qual se poder~a consumir ate o mundo . . . 
· Ora Sr. Presidente, isso nã:o é de legislador. 

O SR. PRl'DENTE DE MoRAES FILHO - Mas, é da Gonatituição. 
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O 81~. :FrtRDEmco iBoRGES - Não está isso na Constituição · a 
Constituição neste ponto é falseada. Vou .continuar a leitura: "As~im 
estabelecido o conceito da intervenção, Tesulta como collorario que 
o_ seu exercício não póde ficar dependente em t~dos os casos da r~qui
SlÇão dos governos estaduaes, e assim a Constituição Federal andou 
muito acertadamente exigindo o cumprimento da formalidade do pe-
di:do prévio, quando se tratar de restabelecer a ordem e a tranquilli-
clade dos Estados." 

Bem, agora, no mesmo caso,. não é ·só a ·autoridade de Viveiros 
de Castro é a autoridade ·de João Barbalho: "E mesm•o neste caso 
(no de pedido prévio) .si a orid!em constitru;ciona.l e.stiv·e-1· de taZ fó1"1'nj1J 
cd.mpr.omettida (como se deu no Estaxlo do Ceará, pois não póde 
haver ordem mais profundamente compromettida, é o caso especial 
do Ceará) neste m'esmp cMo (doutrina João Ba;rbalho) si ,a ofl"detm 
c.o'T/4')titucrional :e1s·t~ver de t'al fó1 ·mu cornprvJmJ.etti'IJ)a que .o Esf!ado S'e 
veja tab.sol·utam!Ynt:e se.m Governo. . . (O Sx. Franco Rabello ficou 
rest ricto ás quatro paredes do seu palacio.) 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES :E':rLHO -- Como, si a Assembléa es-
tava funccionando constitucionalmente? 

O SR. FREDERICO BoRGES - Não existia Assembléa. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FILHO- O Supremo T•ribunal reco-

nheceu a legitimidade da Assembléa, como não existia? 
O .SR. CosTA RIBEIRO- A maioria da Commissão tambem a reco-

nheceu. 
- O SR. FREDERICO Bo.RGES - A maioTia d·a Commissão de ·Consti-

tuição e Justiça concluiu mandando archivar; traz considerandos qu-e 
nós não votámos,. considerandos dos quaes divergimos profundamente; 
divergimos absolutamente neste ponto do parecer do Dr. F elisbello 
Freire. 

O SR. FoNSECA HERMEs - Apoia·do. 
O SR. FREDERICO BoRGES - Não queiram VV . E Ex. agarrar-se 

á opinião individual do Dr. F elisbello Freire. 
O SR. PRUDENTE DE MORAES F'rLiro - Individual, não! Opinião 

ela maioria da Commissão de Constituição e J-ustiça e do .Supremo 
Trib~·nal Fedel'al. 

O SR . FREDERICO BoRGEs - Opinião do Supremo T ribunal que 
tem em poucos dia·s, sobre uma mesma. questão duas decisões exacta-
mente oppostas : cassa o hab;e-as corpws concedido em Pernambuco pelo 
Juiz Federal de secção ao Tenente Corrêa Lima ... 

O SR. SERGIO DE MAGALHÃEs - Capitão. 
10 .SR. FREDERICO. BoRGES - Tenente, não promova o homem que 

até agol'a quer sahir do E xercito. 
O SR. EDUARDO SABOYA- . .. ao Sr. Corrêa Lima. 
O .SR. FREDERICO BoRGES - . .. ao Sr. Corrêa Lima. perfeita-

mente porque tendo o Poder Executivo, intervindo no E stado do Ceará 
e aUi 'declarado o estado ele sitio, não subliistia ne~ o Governador1 
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nem a Assembléa. Esse mesmo Tribunal,. que assim eassou um lmbeas-
cor'f'US quasi por unanimidade, por embate eoncedeu ao mesmo 
S r. «;Jorrêa Lima uma OI'dem de habeas-e~orpus por causa de suas im-
mumd'ades. Não venham citar o Supremo Tribunal, tribunal que se 
deixa levar pelas paixões p8!rtidaria·s ... 

O SR. DroNYsro CERQUEIRA - Não apoiado! O Supremo Tribu-
nal é uma garantia. (Ap:màitos e não tapoiaJiJJos.) 

O SR. FREDERICO BoRGES - O Supremo T:ribunal não tem sido 
garantia de cousa nenhuma: nem de questões de dil'Cito .privado. Posoo 
tra:z.er aqui autos nos quaes questões inteiramente identicas são deci-
diJas de fôrma·s .differentes. O Supremo Tribunal tem dous pesos e 
duas medidas. Ha honros·as excepções, é verdade. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FILHO - E' uma injustiça de V. E x. 
ao nosso Supremo Tribunal. 

O SR. FoNsECA HERMES - Pôde não ·ser o Tribunal, mas ha 
jillz.es partidarios e que o declaram positivamente. 

O SR. DioNYsio CERQUEIRA - Achar o Tribunal partida1·io, é 
abeurdo ! 

O SR. FREDERico BoRGES - 1'hs eu estou citando factos. Não 
m&~eiou uma semana, o Tribunal, por considerandos da natureza 
cathegoric·a dos ·que vou lêr, cas·sa a ordem .de habe·as-corpus conc<>dida 
pelo J uiz da Secção .de Pernambuco, declaran.do: (Lê) Autos 3.542: 

"·\~')stos e expostos estes autos de recurso de hab.eas-corpus em que 
é ::r.ecorrente ex-officio o Juiz Federal da Secção de Pernambuco e 
recorrido o paciente Tenente Augusto Corrêa Lima:' 

Considerando ·que o paciente, tendo vindo da cidade ·de Fortaleza 
a bordo do vapor R~o de J.aneiro e estando de passagem pela cidade 
do Recife, · ondé desembarcou, conseguiu do respectivo Juiz FedeTal 
uma ordem de hoJboos-·c01'pus, ·sob a allegação de que ainda eTa Depu-
ta-do á Assembléa Legislativa do Estado do Ceará e estava ameaçado 
de prisão pelo commandante da guarnição; 

Considerando que o Supremo Tribunal, tendo em vista· a inter-
venção effectuada no E stado do Cear•á pelo Presidente da Re·publica; 
eín vista ·do art. 6° da Constituição,. julgou prejudicado ou sem mais 
objecto o pedido de habe1as-corpus requerido a favor de todos os mem-
bros da referida Assembléa, da qual fazia parte o paciente (Acc. 
n. 3.513); · 

Considerando que o Supremo Tribunal attentaTÍa contra o seu 
proprio julgado anteTior, si porventura concedesse ao mesmo paciente 
uma ordem de mnbeas-corpus, sob a invocação da mesma quahdade de 
Deputado Estadual e pelo mesmo fac~o da intervenção; . 

'Üons1derano que o poder excepmonal do Gove'l·no em matena de 
int.eTVenção, como em materia c:le estado de sitio, escapa á intromissão 
judici·al ; 

:Considerando que o Governo nestes casos representa o Parla-
mento · a substituicãb .cond;icional deste po1· aquelle resulta d a neces-

' > 
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sid·rude de as8€gurar promptamente a defesa interna ou a ordem ma-
terial do paiz; 

Considerando que o .Supremo T:i:ibunal não póde conhecer de 
' actos de intervenção e de estado de sitio, nem de seus effeitos ini.me-

diatos e menos sancional-os ou condemnal-os, poi· se tratar de ~wtDs 
puramente políticos de outros poderes : 

Considerando que o Governo nestes casos representa o Parla-
reconida, pagas aa custas pelo paciente. - GodJof?·erla• Cunha,, RelatoT. 
- Man'{)Bl Mu~·fJinlvo . P:ed1·o L ess>a, vencido. - AmJaira 0.1maokru.'!.t•i. 
- An!dré CaviCr!loanti - Redro Mib·ie'ZZ,i. - CamrJ.o S.rird.iva. - (}oelfi)O 
e·· dampos. - Gwimuarães Nlabal, vencido. 

iEsS€ mesmo Tribunal, meia duzia .de dias depois. si tanto, concede 
-ao mesmo Corrêa Lima uma ordem de hab.eas-co?·p,us, por continurur 
elle apTesentando •a sua qualidade de Deputado. 

· Póde, nestas condições,. a opinião do Tribunal , em assumpto desta 
natureza, servir de soccorro a alguem? E note-se que ·no pr•imeiro caso 
a decisão foi quasi 1.manime, com o voto vencido de dous Ministros 
apenas. os Srs. Ped!m Lessa e Guilllarães Na tal, e no segundo, em que 
foi concedida a ordem de habeOJS-co?·pus, a decisão foi dada por empate, 
tendo o Presidente decl.di:do a favor. (Apartes.) 

Mas, Sr. PTesidente, vou continu'ar a lêr as brilhantes. paginas 
do recente livro do eminente Sr. Viveiros de CastTo ·sobre o caso espe-
cial .que nos occupa. 

Diz o notavel escriptor : 
~'Mesmo neste caso, doutrina o Dr. João B.arbalho, si a ordem 

constitucional estiver -de tal fórma compromettida que o E stado se 
veja absolutamente sem Governo, campeando nelle a anar-chia, a União 
não ha de assistir quêda e impassível á anniquilação desse Estado ; é 
de seu deveT intervir, sem esperar uma solicitação, que talvez se tenha 
tornado impossi vel. " 

. O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Mas, pelo Poder Legisla-
tivD. E' a opinião de JDão Barbalho. ' 

O .SR. FREDERICO BoRGES - Ora, o nobre collega não confunda 
as cousas; isso em ·casos normaes, não em uma situação em que a 
anarchia estava campeando, . quando a necessidade da intervenção se 
torna premente. urgente, immediata . 

V. Ex. não confunda. Antes de tu"do V. Ex. é legislador. deve ser 
homem de Estado. Como é que V. Ex. procederia, da -cadeira de Pre-
sidente da Republica, vendo conflagrar-se um Estado, completamente 
presa da anarchia, o seu Governador imposibilitado, ou po.r ·v.ontadk, 
ou por motivo de força maior. de solicitar qualquer providencia; 
V. Ex .. como chete .da Niação, cruzaria os braços e ficaria impas-
sivel ~ o s~ FoNSECA HERMES - E isso na ausencia do Congresso. . 

iO -SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO. - E' João Barhalho que acha 
que deve seT convocado o Congresso para resolver. 
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O SR. FREDERICO BoRGEs - Não levante V. Ex. esse falso a 
João Barbalho . 

. Si o Congresso· fosse convocado, até que. elle se reunisse, toda a 
historia acabava. 

10 SR. EDUARDO ,SABOYA - O Governo eleve se clirigi1' ao Con-
gresso para apa:esentm· contas posteriores. 

. 9 SR. FREDERICO BoRGES - 1"1emos, Sr. Presidente, a opinião ~e 
V1ve1ros de Castro, temos a opinião de João Barbalho, temos a opi-
nião de Barraquero, o eminente co,nstitucionalista argentino, que 
assim falia: 

"A requisição .só é indispensavel quando a dissenção intestina 
não tem compromettido as instituiçã€s republicanas. 

Não menos absurdo seria esperar requisição dos respectivos 
governos estaduaes, quando se tratar da violação elos direitos in:di-
viduaes, ou quando a organização política e administntiva do 

Estado não tiver os característicos essenciaes da fórma re·publicana." 
Outra não é a parte constitucional nos paizes que tambem adapta-

ram o systema fe.derativo, accre·scenta o Dr. Viveiros de Castro: 
Nos Estados Unidos, o Grande W as:hingt.on, intervem ex -ju.r·e e 

proprio na Pensylvania, em 1794, para: abafar a Wlúslcy Insru~Tection. 
Na· IOOpublica Argentina, diz E strada, o Governo Federal póde 

i1itervir para garantir a fórma Tepublicana e o exercício das institui-
cões locaes·. 
, Na Suissa, a intervenção não depende exclusivamente de requi-
sição do ·Cantão inteTessa·do; porquanto a Constituição ·determinou na 
ultima alínea do art. 16 que as .despezas col'l'erão por conta. do Esta~do 
que tiver solicitado o auxilio. 

Em 1894, o Conselho Federal interveiu ex- jwre proprio no Can-
tão de Tessino,. e o seu acto foi a.pprovado pela Assemb1éa FedemL 

Ora, .Sr. Presidente, quero pôr de parte a questão da legitimidade 
do Governo do CeaTá. 

Acaso po.de:r"se-ha negaT, contestax de qualquer fórma ·que a vio-
lação dos direitos individuaes alh se· dava do modo mais desbrag·ado 
e affi•ontoso? 

· J!;u não preciso recordar mais do que uma pagina impressionante 
e da qual ti~estes em presença, o quadro mais .desolador. IOOfiro-me 
ao nosso distincto collega, Sr. Gentil Falcão, nosw collega de 1·epre-
sentação. 

·Gentil Falcão, moço ardoroso. cheio de nobre enthusiasmo pelas 
causas novas e nobres, enfileirou-se ao cortejo do Sr. Ouronel Franco 
Rwbello na conquista do Ceará e foi, incontestavelmente um dos seus 
apoios ~ais influentes, mais decididos, pela sua intelligencia e pela 
sua intrepidez, no modo de agir. . 

Pois bem senhores Gentil Falcão preten:deu o loga.r de VIve-
Presidente qu~ vagar.a; teve necessida.de de pôr-se em opposição, plei-
te!I:IIdo esse cu:rgo. 
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Pois bem, por·que teve esta au·dacia, porque confiou nas garantias 
de liberda..de promettid.as pelo seu antigo companheiro de lutas polí-
ticas, t.eve a sua existencia ameaçada, foi victima de uma escan.dalosa 
tentativa de morte, em plena rua, ·durante o dia, na Capital do Ceará. 

Todos vós,. algum tempo depois, tivestes occasião de 0 vêr aqui, 
com o rosto desfigurado pela: bala qU'e o alcançou na bocca, e. ainda 
neste momento se acha afastado de nós, distante, na America. do Norte, 
procurando l'ehaver a sua saude seriamente compromettida:. 

Eis ahi a prova evidente de que as g·arantias do direito individual 
não existiam no Ceará .. Antes .deste barbaro attentado, quem não sabe 
daquelle outl'o á dynamite e com o qual foi connivente o Presidente de 
facto do Ceará, bem como seus amigos, e do qual foi victima o nosso 
valoroso amigo, o Sr. Thomaz Cavalcanti?· 

S. E x. aind·a hoje tem uma mão aleijada e a vista seriamente com-
promettida. 

Deste mesmo attentado um po·bre moço foi victima, o Sr. Dr. 
Affonso Bezerra, uma esperança cearense, fulgurante, filho do saudoso 
Senador Manoel Bezerra de Albuquerque,. um elos evangelizadores da 
Republica no Estado do Ceará, e que occupou dignamente uma. cadeira 
no Senado Federal. E.sse moço deixoU' na orphandade sete filhinhos e 
na viuvez uma ·digna senhma, que ainda hoje chora esta im.mensa 
desgraça ! 

Um .outro moço a mim preso pelos laços sanguíneos, o Dr. Edgar 
Borges, tambem foi victima desse mesmo attenta.do, tendo o seu corpo 
54 fel'imentos produzidos por estilhaços de bomba, e que durante mais 
de tres mezes esteve entre a vida: e a morte. 

i.Ahi está, senhores,. a prova evidente de que no Ceará não existiam 
garantias aos direitos individuaes. São provas materiaes, prov.as des-
graçadamente eloquentes, emocionantes, que não poldem deixar de im-
pressionar profundamente a .quem tiver sentimentos de humanidade. 
e que não deixam a menor duvida sobre a situação tristíssima e dolo-
rosa que aquelle Estado atravessava. 

· Não sou eu, portanto, são os mestres, são os aba·lizados constitu-
cionalistas que classificam este caso da intervenção nos ns. 2 e 3 do 
art. 6°,, da Constituição. 

- Ora, S;r. Presidente, já !disse o sufficiente paJ_.a provar que não 
existiam garantias aos direitos individuaes no Ceará. Estas garan-
tias fundamentaes da vida, d~ propriedade e .da liberdade tinham des-
apparecido por completo d.aquelle Estado. 

E nós, representantes ·do Ceará nesta Casa, viemos mais uma vez 
solicitar .da Camara dos Deputados e dos pO'deres constituídos d.a 
Repu1llica um remedio· áquelle mal que avassalava o E stado. Tudo foi 
em vão; tudo foi indifferente. 

Ora, Sr. Presidente, não quero cançar a Camara com a leitura 
:de opiniões autorizadissimas,. de es·criptoTes que não perdem o seu 
tempo em discussões estereis de formalidades ou de puro formalismo, 
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nias que consi.deram a questão sob oponto de vista pratico. E' o nosso 
caso. 

O Estado do Ceará de dous .annos a esta parte atravessou 
diversas phases cada qua•l mais melindrosa, caCLa qual mais digna de 
lastima e de indignação. 

·A principio foi, como se disse, e nós aqui o :repetimos diversas 
vezes, o vicio de origem do poder publico. Depois foi a séTie de atten-
tados, que se traduziu pelo saque e pelo ince.ndio. Depois foram os 
attentados indiv·iduaes de que foram victimas além de tantos outros 
cidadãos os nossos .d:ous distinctos collegas Thomaz Cavalcanti e Gen ti•l 
Falcão. 

Ora:, Sr. Presidente, todos esses factos, todos esses acontecimen-
tos o1s mais tris.tes, .o,s mais deploraveis e que desenham uma situação 
súiistra e sombria sob todos os pontos de vista, não são sufficientes 
pam calar no animo· :daquelle.s que são repre.sentantes da Niação, para 
em um momento de reflexão,, de impulso de humanidade se sentirem 
movidos patrioticamente, . afim ele oor dada uma solução a sitwação 
tão desgraçada, restabelecendo a paz, reintegrando a mdem consti-
tucional, levando a trarrquillidade á família cearense? Pois senhores, 
só póde impera1· no espiúto desses eminentes ·COnstitucionalistas da 
opposição, aquillo que diz re&peito aos seus interesses partidal'lios ? 
Onde esse purismo de vestal, que elles emp:re.stam ao Governo prorun-
damente viciado, iUegal e illegitimo do Sr. Franco R a.bello? 

E' possível que a Camara se em,maranhe em difficulda.des phantas-
ticas, para .demorar uma definitiva ·Situação .de paz, de ordem~ consti-
tucional elo Estado do Ceará? 

Muito póde o espírito partidario, porquanto essas offensas feitas 
aos direito·s individuaes não se limitaram sómente a .cidadãos resi-
dentes no Estado do Ceará e envolvidos pelas .pai.'Cões partidarias, mas 
vieram feriT até collegas nossos. 

O SR . .SERGIO DE lVIAGALHÃEs - Por muito menos do que isso o 
Si·. Ruy Barbosa pediu a nomeação de interventor para o Estado do 
Amazonas, indicando até, desde logo, o nome do interventor. 

O .SR. FREDERIOO BoRGEs - Ora, senhores, quando isso se dá e 
são attingiclos poT medidas violentas, por esses actos de barbaúa, até 
collegas nossos, é possivel que a Camal'a continue muda e quêda, para 
que fique insoluvel um caso tão grave? Não acredito. 

!Sr. 'Presidente, tenho d·ito o bastante para provar que não estou 
ele inteiro accôrdo com os con&ide1V1nda {lo paTecer; ma.s voto pelas 
suas conclusões. Estão sujeitos ao estudo da Camara, sobl'e este caso, 
um parecer e dous votos em se•paradn. O parecer conclue pela ·appro-
vação dos actos praticados no Estado 'do 1Ceará, onde o Governo inter-
veiu para a reintegração da ox.dem constitucional, e manda aTchivar 
a Mensagem do Pres·idente da Re.publica; um ·dos votos em separado , 
do nosso illustrado coollega . de .S. Paulo, o Sr. Arnolpho Azevedo, 
limita-se a levantar um protesto .de federalista adeantadissimo, que 
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.S. Ex. é; finalmente, •ha o outro voto em separado, do d-istincto 
l'epJ.:esentante do Rio Grande do Sul, -o Sr. Pedro :Moacyr, que po1· 
sua vez, .apresentüu um projecto fazendo voltar o Ceará ao estado de 
cousfls anterior, isto é, Tepondo o Sr. Franco l~abello e a sua IAesem-
ibléa Legislativa. 

•Sr. •Presidente, estou pelas .conclusões da honrada maioria da 
.Commissão de Qonstituição e Justiça, e sou coherente, porque, federa,.. 
lista pl'ofundamente convi,ctü como sou, amando· a Fed•a!r.ação, corJ-
vencido ·de que ella é uma das fo1·•ças mais poderosas da nossa Repu-
blica, eu, como a generalidade dos Tepresentantes dos Estados, tenho 
receio de que qualquer Tesolução do Congresso· -N acio.nal, por meio 
de projecto de lei, venha estabelecer um precedente perigoso e fique 
uma porta aberta para futuras intervenções; e a·cho que a decisão 
do Senado, que foi .acolhida pela Commissão ·de Constituição e Jus-
tiça dru rOaniara, é 1a solução mai.a sábia, mais lou:vav<el, porque não · 
estabelece caso julgado: ficará, de ora em deante qualquer caso de 
intervenção sujeito, em esi>ecie, ao conhecimento do Congresso Na-
cional, para resolver ·conforme as circumstanci-as; não abre precedente, 
Dão estabelece caso julgado, repito, como seria uma lei que fosse 
decretada. 

O .SRI. SERGIO DE MaGALITÃEs ,_:_ Não faz jurisprudencia. 
O •SR. FoNsECA HERMES - lO Congresso conforma-se com o acto 

do ·Presidente da Republica por julgai-o legal. 
O SR. EDUARDO SABOYA- Quer dizer, o PTesidente da Republica 

JJão incorreu em responsabilidade. 
O SR. FREDERIOO BoRGES - Ad insbar do que o Congresso resol-

veu em Telação ao estado de sitio quando ·decretado pelo :Presidente 
ela Repubolica. E' caso perfei tai:nente igual. 

Esta é a minha opinião, como federalista, pa:ra afastai' de sobre 
a cabeça de todos os Estados o perigo do .precedente. E~sta decisão não 
faz caso julgado, não firma precedente, não constitue jurisprudencia. 

Nesta-s condições, penso que, es.tud:ando ü caso cearense sob ()3 

pontos ele vista jurídico e con.stitucional e em face dos factos, a intex-
iVe.nção do Presidente da Re.publica está perfeitamente justificada, 
legitimada. <8. Ex. procedeu com tod:a a prudencia, com serenida,de, 
e-speTou o mais possível que os animas se conciliassem, sem que fosse 
'precisa intervenção de um ou outro modo; ·quando, pol'ém, S. Ex. 
perdeu todas as esperanças e se convenceu de que tinha sido profun-
damente illudido por aquelles .que se apossaram iollegalmente do podeT; 
quando ·s. Ex. viu que o Presidente do Estado, sem eleme11to de ordem 
alguma, ficou reduzido simplesmente ás quatro paTecles de seu palacio, 
tendo contra si o clamor de uma população intei ra,. do estrangeiro, 
·da propria Associação Commercial do Ceará, composta ele elementos 
sym!Pathicos ao ex-GovernadoT ... 

O SR. EDUARDO ISaBOYA - O General Setembrino :r·ecebeu ma.is . 
de 80 pedidos .de garantia de vida . . 
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O SR. FREDERICO BoRGEs - ... não pôde ter outro l?rocedimento 
o :Presidenk da Republica do que o que teve, agindo com a energia 
preóea, com verdadeira: sabe-doria, levando patúoticamente á terra 
cearense .a paz e -a tranquillidade e mantend:o ;po1, todas a-s fórmas o 
respeito ás garantias constitucionaes. 

O Ceará não póde deixar de ser, Sr. Presidente. profundamente 
reconhecido ao acto do Chefe Supremo da Nação. Nós, que clamamos 
ha m.uüo tempo, inutilmente, encontramos afinal em suas mãos o 
pa]acio, a garantia: das libel'dades que nos estavam. confiscadas. E , 
senhores, si. concluindo estas considerações, me fosse licito fazer um 
appello á Camara do-s Deputados, eu o faria, lemb1·ando aquellas 
mem.oraveis palavras que,. não ha muito tempo, no 'Senado da Repu-
blica, proferiu o velho chefe republicano, o Sr. GeneTal Fmncisco 
Glyeerio : "E' tempo, senhores, de apazigtrarmos estas lutas incan-
descentes das paixões paTtida1·ias; é tempo, senhores, de voltarmos 
as nossas vistas seriamente para os altos interesses da Reptrblica. · 

O momento é ·difficil; os maiol'es entr·aves se levantam á ma1·cha 
}H'ogressiva da Republica; o dever de to·dos que amamos sinceramente 
a Patria é, Sr. Presidente, ensarilharmos as ·armas partidarias, em um 
momento dado, para entrarmos na larg.a via da pacificação, d·a paz 
interna e da solução pacifica, legal, ·desde o serio e grave pToblema 
que affecta e abala profundamente os alicerees da Republica." (M1tito 
/)(~mj; •miwito be?n. O or~<ukJr é cu.mp1•innienl!ado.) 

Encerrad.a a discussão -do parecer n. 5, de 1914, e adiada a 
Yotnção. 

SESSÃ O O. E 15 DE J U LIH O 

Votação do parecer n. 5, ele 1914, requerendo que seja archi-
vada a Mensagem presidencial Telativa á intervenção no Ceará e 
man-da considerar legaes e opportunos os oactos emanados da mesma 
inte:rvenção·; <COm declamção de voto do-s .Srs . Pires de Carvalho c 
Mello Franco, v<>to vencido do .Sr. A'l'nolpho Azevedo e voto em sepa·-
rado do Sr. Pedro Moacyr e emenda substitutiva ·do :Sr . Luci•ano Pe-
J·eira ( d1iscnssão un.ica) . · 

O Sr. M;auricio de Lacerda (peZa 01·d.em) - Sr. Presidente, 
não · ]?€di a palavra para encaminhar a votrução, mas para solicitar 
pr.eferencia ou 'a inversão .da ordem do dia, como V .. Ex. queira, para 
a votação do projecto n. 18, .d'e 1914:,, autorizando a .fazer a revisão 
das aposentadorias concedidas até esta data, e dando outras provi-
den-cias. 

Rejeitado o requerimento de inversão da ordem do dia fei to pelo 
Sr. Deputado Mauricio de Lacerda. 

Enc. da discuss 

Votação 
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O Sr. M,auricio de Lacerda (pela; or·derr&) - Requeiro vet-ifi-
cação da votação. . 

Procedendo-se á verific·ação da votação, reconhece-se terem v·otado 
a favor sete Srs. Deputados e contra 97; total, 104. 

O Sr. Presidente - Não ha nume1•o. Vae-se proceder á cha-
mada. 

O Sr. Simeão Leal (1° Sec11eflari.c·) procede á chamada dos 
S1·s. Deputados. 

Feita a chamada, ·respondem 109 Srs. Deputados·. 

O Sr. 'Presidente .- Responderam á chamada 109 Srs. D"pu-
tados. Ha numero para se proseguir nas votações. 

V ou submetter •a votos o requerimento .de inversão da ordem, do 
dia pa1•a ser votado o projecto n . 18, de 1914. 

Rejeitado por 100 votos contra 10. 

O Sr. Pres·ide•nte- Vae ser votado o parecer n. 5, ·de 1914. 

O Sr. Moreira d·a Rocha (perta Mdem) - Requeiro a V . .Ex:. 
re digne consultar á ·Camara si concede votação nominal para a con-
clusão do parecer. 

O Sr. Presi:de•nte- Ha dous substitutivos, sendo um do S r. Lu-
ciano Pereira e outro do .Sr. Pedro Moacyr, os quaes pelo art. 212 
do Regimento teem preferencia na votação. 

O Sr. Felisbel'lo Freire (pela o1·de'm) -A' vista do artigo 212 
&o Regimento, tem prefel'enci.a para .ser votada a emenda do nobre 
Deputado pelo Amazonas; mas, como o artigo faculta a qualquer 
Deputado pedir preferencia, Tequeiro a V . E x. se digne consultat· á 
Casa si concede preferencia, na votação, para as conclusões do parecer 
da Commissão de Justiça. 

O Sr. Presi!de-nte - Os senho.Tes que votam a favor do reque-
rimento de preferencia feito pelo Sr. Deputado Felisbello Freire, para 
a votaçã·o da conclmão do parecer n. 5, ·queriam se levantar. ( P0111..m ) 

Foi approvado. 

O Sr. M•auricio de Lacer.da (p.éla oule11'b) - R'.?queiro vc6fi.-
cação da votação. 

Procedendo-se á verificação .da votação, reconhece-se terem votado 
a favor 98 !Sr.s. Deputados e contra 18; total, 116. 

O Sr. Presidente - Vou submette.r a votos a seguinte con-
clusão do parecer n. 5, de 1914, requerimento : 
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Sejam archivados a Mensagem do Presidente da Republica diri-
gida ao Congresso N acionai, por intermedio da Mesa da mesma Ca-
mara em data de 28 de maio do cmTente anno, em que lhe communica 
ter inte-rvindo no Estado do Ceará, de accôrdo com o n. 2,, do art. 6°, 
da Constituição, e os do-cumentos que a acompanham - decreto de 
intervenção de 14 de mal'ÇO .deste anno e as instrucções dadas .ao inter-
ventor pelo Ministro do InterioT na mesma {lata - considerados legaes 
e -opportunos os act-os emanados da intervenção. 

!O .Sr. Moreira da Rocha (pe:~a o1·de'm) - Reitero a V. Ex., 
Sr. Presidente, o requerimento de votação nominal p.ara a conclusão 
do parecer n. 5, da ·Commissão de Constituição e Justiça. 

Q Sr. Presidente - Os Srs. que approvam o requerimento de 
votação nominal, queiram se levantar. (P.axusa.:) Foi rejeitado. 

O Sr. Maur.icio de Lac.errda (pelta o1~clerr") - Requeiro verifi-
cação da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, 1-e.conhece-se terem votado 
a f.avo.r 30 Srs . De1Jutaddos e 'contra, 83; total, 113. 

O Sr. Mell•o Fra111co C') - Sr. Presidente, supponho qu·e a 
Cama:ra deu preferencia, na votação, ás conclusões do parecm• -da 
maioria da Commissão. 1Si assim é, eu venho 1·eqU'erex a V . Ex. que 
se digne submetter .á votação o requerimento da maioria dessa Com-
missão, divid-indo-o em duas partes, sendo a primeir-a ·até as palavras 
"na mesma data", e a segunda -constituída pela linha final do reque-
rimento, consoante o impresso distribuído· aos Srs. DepU'tados. 

Devo declarar, ST. Presidente, que eu voto a favor da primeira 
pal'te e contra a parte final, -de accôrdo com as conclusões da minha 
decla1·ação de voto, que faz parte do pre-sente impresso. 

Sei, Sr. Presidente, -que nesta Camara e em alguns orgãos ela 
imprensa se discutiu o fim ·coUimado pnr mim na minha declaração 
de voto. entendendo-se que eu havia procurado evitar difficuldades , 
terminando por declarar illegaes os actos pratica;dos pelo Go.verno 
Federal, intervindo no Estado do Cem·á, e, ~o mesmo tempo, come-
çando por declarar que nada tinha a oppôr ao archiv.amento dos papeis 
requerido pel-a maioria da Commissão de Constituição e Justiça. 

Não ha,. •Sr. Pres-idente, sincerida•de nesta -critica. Eu escrevi para 
os que bem conhecem a Constituição , as •attribuições dos differentes po-
deres políticos, o espírito, emfim, .de nosso l'egimen, e, para esses, está 
claro que, deante da manifestação coHectiva do :Sena,do Federal, man-
da.ndo archivar os documentos e a Mensagem do ·Sr. Presi•clente da 
&publica, declarando que a intervenção clecretad:a pelo Poder Exe-

( •) lEste -discurso ·nã{) foi •revis to ;pelo orador. -
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cutivo tinha sido conveniente, opportuna e legal, a Camara dos Depu-
tados nada mais tem .a Í'aze.r, porque não existe recurso algum mais 
a tomar nesta materia, segu•ndo muito esclarecidamente opinou no 
debate no seio da Commissão. o meu honrado collega, cujo nome de-
clino, com a devida veni.a, o H r. Ped'ro M oacyr. 

· Sr. Presidente, façamos um rapido exame da questão. Supponha-
mos que a. Camara: dos Deputa-dos se manifestasse, neste momento, 
contra o requerimento feito pela honrada maioria da Commissão de 
Constituição e Justiça; supponha-se que a Garoara dos Deputados, 
pela: sua maioria, condemnasse o acto praticado pelo Hr. Presidente 
da Republica e votasse uma proposição de lei annullando · a inter-
venção e os actos della decouentes. 

Nós te1-iamos, .de um lado, a deliberação da Camara dos Depu-
tados, e do outro lado o voto já conhecido do ·Senado Federal. Teria-
mos dous actos differentes praticados pelas duas Camaras em que 
se divide o Poder Legislativo da Republica. pois o <J:Ue o Senado votou 
não foi um projecto de lei,. que devesse ser remett1do a esta Cam:m·a 
c que ella iJOdia ·app1·ovar ou rejeitar, mas sim um requerimento que 
não veiu ao nosso conhecimento, mas decidiu da substancia do acto. 
Como essas deliberações se annullam, Sr. Presidente, reciprocamente, só 
ficava de pé o a.cto de um poder, e este,. quando mesmo iHegal, é um 
acto de um poner político, e .seria, )JOr conseguinte, um faoto consmll-
:ma{!o. 

O .Sn.. MAURICIO DE LAcERDA - A deliberação da Cama1•a é auto-
noma, e ella póde ter sobre o assumpto uma intelligencia diversa e are 
contraria á do Senado. 

O 'SR. MELLO FRANCO - Tomando o aparte do meu honrado e 
brilhante collega, Sr. M-auricio de Laoerdla, supponha-se que, entrando 
no conhecimento .d:a q·.::.~stão , pretendesse a Camm•a ·dos Deputa{!oe 
approvar a intervenção po1· via de um projecto, como o que .apre-
sentou o nobre representante do Amazonas, o Sr. Luciano Pereira ; 
eu entro em duvida, de a'ccôrdo com o dispositivo do art. 123 do 
Regimento do Senado e .com o espü·ito do .a1·t. 40 {la Constituição 
Federal. si poderia resolver aqueUe ramo do Poder Legislativo a 
tomar conhecimento de um acto já soberanamente julgado por elle, 
Tisto como, conhecen{lo-o d.e mJeritn.s, já declarou que o acto em oppor-
tuno, legal e conveniente. Penso que do acto da CamaTa, ·a'{>pTov.ando 
ou annullando a intervenção, o Senado não tomaria conhecimento, 
o que quer dizer ·que se não poderia dar o caso elo art. 39 d.a Consti-
tuição, em que os projectos voltam á Camara, que os póde sustentar 
po1• ·dous terços dos vo.tos presentes. 

O SR. MAURICIO DE L ACERDA - Si o Sr. Presidente da Revublica 
sophismou os termos da Constituição, enviando :Mensagem ao :Senado, 
quando a devia enviar á Camara, seu sophU;ma não deve .servir ao 
proprio Governo; a CamaTa deve disputar ao Senado sua prerogativa, 

· quanto ao direito de iniciativa no assumpto. 
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O SR. FoNsECA. HERMES - Enviou aos dous ramos do Poder 
Legi-slativo. 

O SR. MELLO FR.A.NCO - Tl\ldo quanto <liz em aparte o hom,a<lo 
o bri}hante Deputado pelo Rio de J aneiro seriam providencias a re 
toma-r no direit.o a constituir; no diTeito actual, positivo e existente, 
nós não temos texto algum em que se declare a preferencia <la Camara 
á qual deva o Sr. P •re.sidente da Republica enviar a Mensagem, com-
lntmica.udo a intervenção do Poder Executivo em qualquer Estado. 

O SR. M.A.URICIO .DE L.A.CERD.A. - Como quem promove a xespon-
sa:bilidade é -a .Camara e, no caso, o Presidente da Republica incorre 
em responsabihdade, 1:ps'O facto, o direito de iniciativa é da Camara. 

O SR. MELLO FR . .A.NCo - Estou fazendo uma simples declaração 
de voto para justificar não só o meu voto como o da, maioria da ban-
cada mineira. Esta lição do Ceará é mais uma da.s tri.stes lições que 
o regimen nos fornece pru·a que o Poder Legislativo da Republica se 
desempenhe do compromisso constitucional, votando a lei oTganica do 
: trt~ 6° d·a ConstitU"ição para que as intervenções do Governo não se 
façam ao sabor das paixões p·artidaTias, mas de accôrdo com o direito 
constituído. 

O SR. PEDRO Mo.A.CYR- A bancada inteira que V. Ex. Tepresenta 
é tambem contraria á segunda parte da conclusão <lo parecer? 

O SR. MELLO FRANco - A bancada mineira, pela sua maioria, 
vota {le- accôrdo com a declaração do humilde orador. A bancada mi-
neira considera, por conseqll'enci:a, iHegaes os actos praticados na in-
teTvenção . .. 

.O SR. PEDRO :Mo.A.CYR- Era o que eu queria ouvil'. 
O SR. MELLO FR.A.Nco - ... de accôrdo com o Regimento e com 

os dispositivos do nosso direito constituído, a bancada mineil'a não 
tem recursos legaes a oppôr ao que já foi decidido, e :SOberanamente 
julgaodo por iniciativa do .Senado Federal, mas cumpre o seu dever, 
votando contra a pal'te do requerimento da maioria da Commissão, 
que considerou legaes e opportunos os actos emanados da intervenção. 
(Mru#c bem; mwit.o bem.) 

(()) Sr. Pe dro Moacy r C) - (peh .onl.em) - Na fórma do 
Hegimento parece-me que poderia pedir preferencia,. em tempo oppor-
tnno, e este já passou, para o voto em separado que lavrei no seio da 
Commissão de Legislação e- Justiça,, em virtude do qual entendi que 
o Congresso N acionai devia ordenar ao Poder Executivo .a immed.iata 
reposição do Goverrra:dor Franco Rabello, deposto pelas armas federaes 
e11n co1muhio com uma revoh1ção que dentl'o do Estado f.'}i forj :1.cJ'a 
pe1o proprio Governo da União .. . 

O SR. THOMAZ Ü.A.VALC.A.NTI - Não é exacto. 
O S&. PEDRO MoACYR - Mas V. Ex. e a Camara comprehendem 

•I') Este discurso ;não foi rcv>sto ;pelo oraüor. 
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que seria pm·feitamente inutil este meu gesto, e até certo ponto quixo-
tesco. Os votos em separado, como quaesquer outl·os mani.feosta.doa no 
seio da Oommissão ou no plenario, não alteram jámais a couscieucia 
preestabelecida pelas injuncções partidarias. Isto, por outras pala-
>'l:as, quer dizer que a maioria da -Camara dos Deputados,. obedien te 
á política do P . R. O. em franca e incond·icional solidariedade com 
o Chefe do Poder Executivo, e <:Om os a.ctos deste, em caso algll!n 
seria, capaz de tomal' em consideração as humildes ponderações por 
mim feitas no voto em separa-do a bem do 1·egimen fedc:rativo, ou 
melh01·, da autonomia do Estado qli'e foi escandalosamente sacrificado 
pelo GoveTno Federal com a atti tude que tomou no caso {lo Ceará ... 

O .SR. THOMAZ CAVALCANTI - Na opinião de V. Ex . 
.O SR. PEDRO MoACYR - A homada Oommissão de Justiça, pela 

sua maioria, entendeu mel-hor mandar m·chi~~al' a Constituição de 24 
de fevereiro,. e ·COm -duas pcnnadas escl'i-ptas mais ou menos sobre a 
perna, no que pese á competen cia do illustrado Relator, eliminaT 
tambem o regimen feúerativo en tre nós. E stas cousas não valem na<1a 
mais. A Oamara está perfeitamente convencida de que a Constituição 
é um papel inutil, o regimeu federativ:o uma ficção, e até 15 de no-
vembro não temos esperança alguma de qualquer melhori-a deste 
incnmpaTavel estado de cousas. As minhas palavras neste mom,ento 
em Teforço .ao voto em separ-ado que ex>arei no seio ela Oom.missã-o :de 
Jnstiça, l'epresentam apenas a Teincideucia de um protesto ·que, em 
nome de minha -consciencia de republicano e brazileiro, eu devia lavrar 
contr.a tudo quanto DCCOTreu no Estado do Ceará, e que consta d·a 
desopilante Mensagem mandada em um momento de alegre scept i-
cismo á Oamara e ao Sena:do pelo scintillante Ministro da Justiça, o 
Sr. HeTculano de Freitas . 

Realmente, a Mensagem escripta pelo Sr. Ministro da J ustiça, 
como pilheria tem um sabor extraorclinaCJ.·io; m~s. para quem toma1' 
a serio essas cousas, é realmente um documento triste da nossa actuali -
d1ade política, porque, al€m de formigaT de contradições fl agt·antes, 
além de contravir expressa e evidentemente a let tra ela Consti tuição 
e a realida-de dos fa-ctos que se desenrolaram no marty,rizado te r.-i-
torio cearense, innovou doutrina perigosa para os que defendem o actual 
regimen, creou precedente ainda mais perigoso · ( apori<ados), porque 
amanhã ou depois pôde cahir sobre as cabeças das situações p olLti.cas 
que .agora vão ' a.poiaT com os seus votos essa monstn.wsidade d·as con -
clusões do parecer da Oommi·ssão -de Justiça e nessa data não terão, 
certamente, razão para se queixarem dos golpes violentos que as e::>pa-
da·s futuras vibrwrem sobre .as cabeças improvidentes. (Apoiados.) 

S1'. Presidente,. sendo eu um revisionista d:eclaTado , um parlamcn~ 
tari·sta conhecido por .todo o mundo ... 

O SR. RonOLPHü PAJ:xÃo - Infelizmente. 
O SR. PFm:rw MoACYR - . .. dentro e fóTa desta Casa, não argu-

mentei, entr.etan to, com as minhas doutrinas, com as minhas p red.i-
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leeções pessoaes, com o meu criterio individual, quando elaborei o 
meu voto em separado. 

Colloquei-me, como me devia collocar, dentro do terreno legal, do 
direito constituido, dentro dos limit-es da Co-nstittúção da Republica. 
E, minha m&ior e mais profunda surpreza foi que exactamente os 
adeptos fervorosos dessa Constituição, os idolatTas do pacto de 24 de 
fevereiro, os presicl.encialistas mais extrema·dos e irreductiveis fossem 
j~stamente aquelles que contra mim se colloca1'am no debate, nas opi-
nJ~ e nos seus vo.tos. 

A tanto, Sr. P•residente, levam as injunccões paTtidarias, a tanto 
levam os interesses do momento ! , 

Não quero repetir argumentos que a Garoara inteira conhe~ 
·em favor do ponto de vista que adaptei no ;meu: voto em separado. 
Claro é que o tendo proferido nos termos em que o proferi, não posso 
concordal' de maneira alguma com o simples .archivamento d1a Men-
sagem do Poder Executivo-, adaptado pelos discursos aqui proferidos 
em seu honrado e b1,j_lhante nome e em nome de toda a l'espeitavel 
banca.d·a mineira, pelo Sr. Deputado Mello Franco. A mim, como 
patriota republicano, até certo ponto consola a declaração formal e 
categorica feita por .S. Ex., em nome de todo o E stado e da política 
de Minas Ge.l'laes,. que .considera illegaes e, portanto, cl'Íminosos os 
actos de intervenção praticados pelo actual Presidente da P..epublica 
no Estado do Cear·á. 

Essa declaração é importantíssima, porque essa política. vae ter, 
muito breve, as directas responsabilid,ades do Governo N acionai. e 
desde já, portanto, estabelec_e bases, esperanc;as solidas, nas quaes deve-
mos confiar pm·a que ·a.ttenta•dos como esse, que ella e nós reprov,amo.s, 
não se reproduzam no futuro mandato a bem da ;mo1'alidade da Repu-
blica e da pureza do 1·egimen que vó& outros com tanto ardor defen-
deis. Mas, .si até certo ponto essa categorica declaração mineira me 
consola, não posso, pela minha estricta coherencia, pela logica da 
minha conducta e do meu voto, dar-lhe o meu: humilde assenti.mento. 
Voto contra o archivamento porque, si o Sr. Presidente da Republica 
entendeu dever submetter o seu acto .ao Congresso N acionai, e pouco 
impoxta no caso que o ten:ha submettido ao me!>ID.o tempo á Camara 
e ao Senado ou que devesse fazer primeiro á Camara, depois ao 
Senado; si o Sr. Presidente da Republica snbmetteu o seu acto ao 
Congresso N acionai, é porque fallecia ao Poder E xecutivo compe-
tencia para .consummar es&a intervenção no Estado do Ceará até seus 
ultimas effeitos. Elle proprio reconhece que a competencia para dizer 

·a ultima palaVTa, para dizer definitivamente sobre o caso do Ceal'á, 
pert.encia e pertence ao Congresso Nacional. (Apoiada,s . ) 

Não foi, portanto, o Pxesidente da Republica quem despiu o Con-
gresso dessa attribuição, que a maioria dos publicista·s e commen-
ta'doil'es do regimen federativo lhe attribuem. : é o proprio Congresso 
quem, mais uma vez, se despe das suas attribuições, enviando para o 
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archivo a Mensagem pl'esi:dencial e pospondo á declaração de a1·chi-
vamento esta outra ·que,, felizmente, salvadorarnente para o :regimen, 
é repellida pela honrada bancada de M-inas Geraes : a declaração da 
legalidade ou da constitucionalidade dos acto.s praticados pelo Presi-
dente da Republioa. 

Vem a peilo, Sr. Presidente e Sr·s. Deputados, lern'bral' a fLa-
grante contradicção que ha nesta conclusão do parecer da hom·ada . 
maioria da Commissão de Co·nstituicão e Justica. 

Si se manda archivar a Mensag~m, si se não toma ·della conheci-
mento, senão para manda,r archival-a; si, preliminarmente, por uma 
prejudicial, como se diz em linguagem jurídica,. o Congresso repelle 
entrar no merito, no exame, no estudo· dessa questão, como é que te1·-
mina .a conclusão do archivamento julgando opportunos, legae;; e 
constitucíonaes os actos da intervenção? 

UM SR. DEPUTADO - E' irrespondivel. (Apofiaclos.) 
O SR. PEDRO iMoACYR - 'Si se não limita a ·archivar, mas consi-

dera legaes, julga, dá opinião, e.stabelece o criterio. solemue e foruwl 
na especie, e, assim como approva, podia tambem condenina:r. Logo, 
a propria conclusão do parecm' da maioria da Commissão de ·Consti-
tuição e Justiça suffraga ;;, ·opinião contraria á contida nos comside-
ronda que o precedem, isto é, suf<fraga a doutrina de que compete 
exclusivamente ou preponderantemente ao Poder Legislativo decidir 
dos casos, como o do Ceará, ele intervenção em um Estado .da Fed€ração 
Republicana. (Apo~ados.' ) 

Deixemos, porém, tudo isto de parte. Tiudo isto são .doutrinas; 
e doutrinas, e princípios, e convicções teem, na hora presente, muito 
menos valor do que as palavras, palavras, pabvras, d.a celebi'e phrase 
shal\ispeareana! 

Tudo isto nada vale. Nós estamos em U'm tempo ele tristes, de 
vergonhosas, ·de indec01·osas realidades. !A_ realidade pratica é esta: o 
Congresso, que a todo o momento se despe das suas attribuições es.Jeu-
ciaes, das suas eVidentes prerogativas, tem pressa em testemunhar ao 
Poder Executivo, por via do aT•chivamento ·ou por qualquer outTa 
via mais suave, mais flexível, mai.s expedita, mais complacente, s·i 
deixam passar o tei'mo medico, .a sua solidariedade. 
- Não perturbemos mais este hymno ou esta acção de graças ou 

. esta prova ruidosa .de solidariedade que o Congresso da Republi.c-a, 
no anuo da graça de 1914, quer dar ao MaTechal Hermes . . . 

O ··SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Seu compadre. (Hilaridade .) 
O •SR. PEDRO :MJoACYR - ... ·seu compa·dre, como diz muito 'bem 

o no.bre Deputado. homologando a intervenção no E·stado do Ceará. 
·Para terminal', valho-me do aparte do nobTe Deputado. E' uma 

questão de compadresco político. Não quei'O mais pertmbal-a com 
as minhas observaçã€s. 

Voto contra o aTchivamento, mesmo nos estricto,s termos em que 
foi collocada a questão pelo noibre Deputado por Minas, em seu nom.e 
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e em non~e de sua bancada, g-raças a .Deus·, porque não seria logico, 
não .seria coherente com o meu voto si acce'ltasse, mesmo em parte, 
essa solução do aTchivamento. (Muito b0.m,· mJ:tâto bem. ) 

O Sr. Cindnato Braga (P,ela; ,ordem) - Para duas palavras 
apenas. 1 · 

:Sr. "P.residente, nós, Deputa.dos, membros do Partido Republicano 
Paulista, vamos votar contra o archivamento, como votámos contra 
os actos de intervenção praticados· no Ceará. 

Acompanhamos inteiramente o voto em separ.ado do nosso distin-
cto collega, 1Sr. ATnolpho Azevedo. 

A simples votação que póde não ser nominal, a simples votação 
symbolica desse voto em separado, poderia até não ter logar, e o paiz 
ficaria ignorando qual -a attitude que nós, os Deputados do Partido 
Republicano Paulista, entendemos dever manter nesta votação. 

Por esta :razão é que .desejo declarai' ao paiz que, votando contra 
o archivam.ento e contra a intervenção praticada no Estado do ·Ceará, 
queremos signif,icar que praticamos um acto de lealdade ao 1·egimen 
federativo instituído em nossa Patria; que condemnamos essa inter-
venção, como uma monstruosidade que não quero qualificar,, porque 
não é momento de discutir-se o assumpto, aliás perfeitamente dis-
cutido no voto em separado do nosso illustre collega, o •Sr. Arnolpho 
Azevedo. 

Sr. Presidente, queremos apenas ·accentuar que não é com a cum-
plicidade do Partido Republicano Paulista que essa monstruosidade 
vae para a historia do Brazil. (Muito bem; m'Ulito bem.) 

O Sr. Felisbello Freire C") (pela m·dem) - Sr. Presidente, 
sobre o assumpto abre-se 'agora largo debate. 

Eu não desejaria incidir no mesmo erro; mas, pelo menos, em 
nome 'da delicadeza pessoal aos dous distinctos oradores,. m,embros da 
Ooiillii.i,ssão de Constituição e Justiça, S1·s. ·Mello Franco e P edro 
Moacyr, sou obrigado a dizer alguma causa sobre o meu parecei' e as 
respectivas conclusões. 

-Não tenho a estulta pretenção de convencer a SS. EEx. de que 
- permittam-me a phrase -- de que estão errados na doutrina que 
sustentam. 

·Não tenho esta pretenção ; é, em nome da delicadeza, da defe-
rencia aos illustres collegas que occuparam a attenção da Oamara, 
que venho sustentar o meu parecer. 

O meu parecer é a expressão 'da verdade constitucional, de accôrdo 
com os mais notaveís commenta-dores americanos. 

Nunca se viu, ninguem ainda leu, em livro algum de valor, ne-

( •) :Este di scurso não fol t'evisto .pelo orador. 
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gar-se ao Chefe do Poder Executivo a funcção, a iniciativa .de íntel"Vir 
na vida dos Estados, para garantir a fórma republicana ·de governo, 
quando o Congresso não está reunido. 

Nunca, Sr. ·Presidente; e appello para a sinceridade dos !IIleus 
illustres collega.s, para que me apontem um autor de valor, um com-
mentador que sirva de OTientação á política americana, que sustente 
doutrina contraria á que defendo. 

iÜ .SR. MELLO ·FRANco - Não se negou isso. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Eu sustentei que não ·só o Chefe do 

Poder Executivo , como o Poder Legislativo, teem ampla competencia 
de intel'vir nos Estados, quando a fórma republicana está quebl'a·da. 

Si, pOl'ém, o Congresso N acionai não funcci.ona e si acontecimen-
tos g:rave.s roo dão em um Est-ado, em nome dos quaes são l'Ôtas -as rel,a· 
ções constitucionaes entre elle e ·a' União, pergunto. ·a SS . EEx. : a 
questão firca sem deci.,são? 9 Presi·dente d1a Republica. fi ca de bl'laços 
cruzados perante ;aituação .tão grave-? 

UM SR. DEPUTADO- Não é o caso. (Ha out1·os apiCtrbes.) 
O SR. FELISBELL.o FREIRE - O .Congresso não estava reunido, 

quando se deu ·a intel'Venção. 
E' questão de facto; não é mais questão de doutrina. 
Não tenho a pretenção, repito, de convencer a ninguem; mas tenho 

o ·· dever de demonstrar aos meus dous illU'stres collegas que as dou-
trinas sustentadas aqui não foram de propo.sito sustentadas para occul-
tar illegalidades do ·Sr. Presidente da Republica, nem foram obra de 
occasião. E' a convicção do· orador, desde que, ha 25 -annos, estuda esse 
assumpto. 

Appello para o meu parecer de 1891, como Relator da notavel 
Commissão dos Vinte e Um. 

Eu a sustentei, e estou sustentando aqui. Não nego, Sr. Presi-
dente, eu não sou desse liberalismo, não nego ao Presidente da Repu-
blica a iniciativa de intervÍl' nos E stados, para garantir a fórma repu-
blicana, na ausencia do Congresso. 

Si negasse, eu .chegaria á conclusão de que o ?residente da Repu-
blica é uma nullidade, um títere, em face . da Situação grave de um 
Esta:do em que elle precisa intervir, para manter os laços de união 
entre elle e a União. 

Quero .demonstra!' que a minha obra não é obra de occasião, como 
pareceu ao nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O .Sr. Presidente .da ·Republica interveiu no Ceará na ausencia 
do Congresso, e a Commissão de Constituição e Justiça nada mais 
fez- do que approvar os seus actos. 

Passo ao segundo ponto, em resposta ao· meu illustrado collega 
S11. Mello Franco. S. Ex. requereu a divisão das conclusões em duas 
partes: uma, ·sobre o archivamento e a outra sobre a legalidade 8os 
actos emanados da intervenção. 

rSr. Presidente, -a fórma parlamenta11 ·da conclusão do parecer é o 
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requerimento que a Commissão de Constituição e Justiça fez á Camara 
dos Deputa·dos. . 

-Não teve razão o meu nobre amigo, eminente membro da Oom-
mi.ssão de Constituição, que a illustra com a sua vasta cultura (apoia-
dos,) ; affimno que S. Ex. não teve razão de dizer que o Congresso 
aqui exerce a funcção de julgar da acção do Presidente da Republica. 

Não, peremptoriamente, nã-o, porque nego categoricamente, de 
a{;CÔl'do com a opinião dos commentadores americano.s, que o Con-
gresso possa exerceT essa funcção·; tanto é verclade, que o meu nohre 
amigo não aponta um artigo da Constituição que sirva de amparo 
á sua doutrina; não encontra um artigo que diga ·que o Presidente 
da Republica submetterá á approvação do Congresso o seu acto de 
intervenção nos Estados. 

l! M SR. DEPUTADO - E' uma attribuição implícita. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - De que artigo ~ 
O SR. LuCIANo PEREIRA -Nos ns. 3·3 e 34 do art. 34 da Consti-

tuição; e tambem de accôrdo com todos os commentadores ameri-
canos. 

O SR. AuGUSTO DO AMARÀL - Aqui est·á o art . 34 da Consti-
tuição. 

O .SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. Presidente, vou fazer ponto nas 
minhas considerações; não quero prolongar o debate, quero que Be vote. 

Voto contra o requerimento do meu nobre amigo Deputado por 
Minas Geraes. 

O voto € político, exclusivamente político; é no terreno da política 
que colloco a questão. 

Não é .só a questão doutrinaria, porque esta é inexpurgnavel, e 
ap.pello para os meus collegas que atacamm a doutrina -do parecer, 
para que tragam amanhã opiniões valiosas que destrualll a ·doutrina 
aqui sustentada por mim. (Muito be,mJ· muito bem.) 

O Sr. Costa Ri1beiro (pela o11dem) - Sr. Presidente, não· venho 
alongar o debate; desejo apenas,. em nome da maioria da bancada a 
que tenho a honra de pertencer, declarar que votamos contra o reque-
rimento .da maioria da Commissão de Constituição e Justiça, pOT;que 
consideramos como um vel'dadeiro attentado· .a intervenção no Ceará; 
julgamos que os princípios constitucionaes se acham bastantemente 
,..J.efendidos nos votos divergentes dos Srs. Arnolpho Azevedo, Pedro 
Moacyr e Mello Franco, e, neste sentido, enviamos á Mesa nossa decla-

. ração de votos (J11u1to bem.; muito bem.) 
Approv.ada a primeira parte da conclusão do parecer n. 5, até 

a palavra - clata. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela :orde'm) requer verificação 
da votação. 
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Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram 
a favor 97 Brs·. Deputados, conti·a, 28; total, 125. 

Approvada a primeira parte da conclusão. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a segunda parte da 
co_nclusão do parecer n. 5, de 1914. 

O Sr. M,auricio de Lacer.da (par,a enc{unJinlt,aq· a votação) -
Sr. Presidente, votei contra :a pr,imeira parte,. por entender que com-
pete ao Congresso N acionai t·omar conhecimento da Mensagem do 
Sr. Presidente ·da Republica, e, ao tomar conhecimento della, concor-
dando com o ponto de vista enunciado pelo meu illustre collega 
Sr. Mello Franco, de que este .acto de intervenção era não só inoppor-
tuno como illegal, o Congresso não se podia pronunciar pelo àrchiva-
mento da Mensagem, Tenunciando ao seu pronunciamento sohre a lega-
lida·de ou opportunidade da intervenção, sem a pratica de um acto 
de covardia cívica e, sobretuclo, sem fugir á decisão de uma questão 
importantíssima, que diz com a vida do regimen, com a pratica consti-
tucional do mesmo. · 

Além desse motivo, existe o ·de que este caso do Ceal'á é uma 
hedionda burla constitucional, em que, para ·satisfazer os desejos da 
nomeação de um presidente, restaurando assim os princípios monar-
chicos da ·designação dos presidentes e chefes das províncias pelo 
Chefe do ·Poder Executivo, principio centralista que ia suffocando o 
paiz durante o segundo .reinado, para restaurar justamente e-sse prin-
cipio centralista, se vae fazer no Ceará uma revolução encommendada 
pelo Governo Federal aos políticos seus correligionarios, em J oazeiro, 
por elle subsidiada,. custeada e por elle collaborada em providencias, 
não digo só indirectas, em providencias· das alcovas presi.denciaes, mas 
em providencias .directas, administrativas, governamentaes e publicas, 
em que não se sabe o que mais admil'ar: si o arrojo na pratica de cri-
mes e no .desrespeito á Constituição Republicana, ou si o indecoro dos 
actos do Presidente da Republica no Ceará. Chegou-se a trans'Íormar 
o Exercito em méro automato, presenciando crimes, j·á não digo polí-
ticos, ·de deposições de governadores, mas crimes communs, de assas-
sinatos, de à.ncendios, de latrocínios, como denunciei a esta Casa,. latro-
cínios praticados sem repressão do Governo Federal, e até sendo as 
queixas levadas ao Sr. interventor, General Setembrino, burladas a.s 
providencias e ainda deixada sobre esses latrocínios cahir a sombra 
do tempo,. afim de que com esta ·se fizesse o esquecimento ·sobre o caso 
do Ceará. 

Eu acho mais grave e Ínt€rvenção feita no Estado do Ceará do 
que o proprio estado de ~itio, proroga·do pelo decreto de 25 de abril 
findo. 

O estado de sitio é apenas um att.entado á consciencia nacional, 
ao passo que a inter·venção no Estado do Ceará é a franca pratica do 
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reglmen do poder pessoal ·do Presidente da Re:publica, centralista e 
destruidor do regimen federativo, como da propria Constituição Repu-
blicana de 24 de fevereiro. 

·Supp,onha V. Ex., autonomista e rio~grandense, que os fedei'alistas 
do Rio Grande do Sul,. em armas, protestassem conti·a o regimen, alli 
pre:(l~ndera:rdo pelo Partid<!l Republicano situacionista, t que os fe-
deralistas rio-grandenses, em armas, I'€cebe!lsem d& Governo da U niã·o 
auxílios em dinheiro, .auxílios em gente, em ·. armamentos, em pl'ovi-
dencias governamentaes, ·dos seus Mánistros, em actos publicos de 
manifesta concordancia com a• revolução, que ·hostilizasse o 'Poder no 
Rio Grande .do 'Sul, e que essa revolução, victoi'Íosa até as portas da 
Capital .do seu glorioso E stado, tivesse do Presidente da RepU'blica 
e de seus Ministros, do Chefe do P.odel' Executivo da União, a sua 
solidariedade,. a sua collaboração, com a sua tropa, com o seu dinheiro 
e os actos .do seu Governo. 

O Congresso, porventura, porque se tratasse do Estado do Rio 
Grande do Sul, Estado forte, poderoso e l'Íco, fugiri a a se pronunciar 
e achari&. mai!l graves esses facto~ . .ao qu~ os mesmos que se realizaram 
no E stado do Cearoá, tão Estado como o do Rio Grande do Sul,. só 
porque o E stado ·do Ceará é po.bre, infeliz e desarmado? 

Ve•ja V. Ex. o perigo a ·que .se expõe a propl'iat situação do ~eu 
Esta·do, em relação ao qual já ·se arguiu e já se tem discutido, nesta 
Casa, a inconstitucionalidade do seu regimen estadual; veja V. Ex. 
que rpel'Ígo cerca a propria situação I'io-grandense e com,o arri·scada 
é, tambem,. a aventura do Partido Republicano Conse1·va·dor, que se 
tornará num desfecho sanguinolento e, sobretudo, em um desfecho que 
fa1•á perigar a estabilidade do seu partido e do Governo do Rio Grande 
do .Sul, si na terra gaúcha estalar um movimento federalista e no 
Governo da União estiver um homem bastante desabusado e, s-obre-
tud·o, bastante inconsciente,. para fazer da Constituição um fanapo 
e .da .sua espada o unico argumento que faça V'iver ainda a triste 
Federação Brazileira! 

Quero, Sr. Presidente, justamente, mostrar aos rio-grandenses 
que v·otam .a in te·rvenção no Ceará, que elles levantam, neste momento, 
sobre o seu E stadc;, a mais grave de todas a·s ameaças. 

Dependerá, de futuro, do capriC'ho do Chefe do Poder Executivo 
a existencia do proprio presidencialismo estadual rio-grandense. 

Desejava dar este avri.so, Sr. Presidente, poTque no dia de amanhã, 
si tiver de proferil' o meu voto, em combate a uma intervenção no 
Rio GI'ande do .Sul, não quero ter o desprazer de córar, como hão de 
córar os Deputados pelo Rio Grande do Sul, quando o Governo da 
União tenh a dado mão f01·te á revolução que ha de deitar por tena o 
regimen do arrocho, que domina naquelle. ~stad?. 

Quiz a sorte que fosse um chefe pohtiCo l'l-o-grandense que collo-
casse a questão no terreno em que acaba de a collocar o Sr. Felisbello 
Freire. 
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A questão é politica, disse S. Ex., e politicamente .vae resolvei-a 
a Oa:mara. 

Pois bem: de futmo, mutavel como é a política brazileira, girando 
em torno de pessoas, esquecida de prinêipios, esquecida muitas vezes 
da sua propria :honra e da sua propúa dignidade, ha de vir, senhores, 
o dia do Hio Grande do Sul ( a,po~ad'osi), porque o Hio Grande d-o Sul 
não tem o ·seu regimen eterno, como feudo dos seus filhos que dominam 
a situação, e, ,nesse dia, nós havemos de ouvir, então, os écos que 
hoje mor·rem nesta Casa, Tesuscitando pelas palavras dos Deputados 
gaúchos, na imagem daqueUe Parlamento que o Visc-onde de Vogu'é 
traçava na França, .dizendo: - To'das· as vozes, todas as palavras, 
todos os vultos do Parlamento francez, não faziam mais, nos .dias 
consecutivos da vida parlamentar daquella grande Hepubli.ca, do que 
repetir -os gestos, as palavras do·s moTtos. 

São os mortos que faliam; tr·i·stes. mortos que hoje vão votar, 
mortos que se entregam ao suicídio, ao mesmo tempo praticando o 
delicto de appTovar o crime commum do Presidente da H.epublica, de 
tolerar, de 'colla·b01·ar, de coadjuvar e de armm' os braços e dar dinhei-
l'OS para o assassinato e o latrocínio, o incendio e o saqU'e a:o Estado 
do Oea1'á! (Muit'o bern,· m~rito be'rn.) 

O Sr. Irineu Mac'hado (pela ordern) - Sr. Presidente, por 
motivo de enfermidade, não pude discutir o parecer sobre a inter-
venção do Oeal'á:, nem ,dJizer o que a Tespeito me competia ponderaT. 
Todavia, antes de votarmos~ eu desejaria chamar a attenção da Ca-
lilara, para algumas questões que de certo não podem deixar de des-
pertar um certo interesse. 

A Commissão concluiu por um l'equerimento de archivarnento d'a 
Mensagem, em qU'e o Sr. Presidente da Hepublica, communicou haver 
jntervindo no E~stado do •Ueará, ex·vi do n . 2 do 1art. 6°, da Oonstitui· 
ção, e tamhem dos documentos que a acompanham. A conclusão pro-
posta pela Commi.ssão·, indica quaes ·são esses documentos - o decreto 
ele inrtervenção e as inst111cções d'aodas ao interventor, rua mesma data 
em que -o Go;yerno Fe·deral firmou o Tefeúdo decreto de intervenção. 

Om, a primeira questão a examinaT, no caso, seria esta: a quem 
eompete a intervenção para o restabelecimento ou manutenção da 
fóTma fe.derativa, quando esta, por acaso, haja desapparecido ou sido 
perturbada, em determinada localidade do paiz? 

To·dos os autores sustentam que esta competencia é do Po·der 
Legislativo; e alguns ·delles teem doutrina:do, e entre nós isso se tem 
admittido pelo·s usos do nosso direito constitucional, que, na ausencia 
do Legislativo, para pôr termo á anarchia e evitar que a fórma federa-
tiva desappareça, o Executivo lance mão do remedio estabelecido pelo 
art. 6°, n. 21 da Oonstitll'ição, intervindo provisoriamente, nunca defi-
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nitivamente e, devolvendo, entregando á solução definitiva do caso 
ao Congresso N acionai. 

Parece que, na hypothese presente, outra cousa não fez o Presi-
dente da Republica, com:tnunicando ao Congresso N acionai, o decreto 
de intervenção, sinão confessar com a sua ·Mensagem, confessar com 
suas rprop.rias palavras·, que a competencia para resolver• os casos de 
intervenção, quando se tratar da manutenção da fór.ma republicana 
federativa, é do .Congresso N acionai, do Legislativo Federal. 

E', entretanto, clarü que o acto do Presidente da· RBpublica, ainda 
quand1o ·se désse a hypothese do n. 2, do art. 6°,, da Constituição, o 
que aliás os factos repellem e os debates deixa•ram, á evidencia, demon-
strado que não se deu , foi de uma brutalidad'e monstruosa , -de uma 
audacia espantosa. Sim l O Presidente ·da Republica praticou os mais 
desabusa·do.s attenta:dos contra o regimen, praticou os mais patente-s, 
nítidos e caracterizados c1-imes contra o systema federativo·, contra 
a autonomia do E stado do Ceará; porque, si se t ratasse no caso de 
restabelecer a fórma federativa. como o proprio Presidente da RE·pu-
blica quer, a a-dmittir-se que elle, na ausencia do Congresso, pudesse 
agir, ainda assim não o .poderia fazer, como o fez, resolvendo e agindo 
definitivamente, mandando desde logo proceder á eleição de Gover-
nadol' e á dos Deputados á Assembléa Legislativa do Ceará. 

Ora, quando o Presidente da Republica submetteu o seu acto ao 
Congresso, expediu para cá, dBspachou para oá, apena·s o texto do 
decreto de intervenção e o das instrucções, deixando , entretanto, de 
submetter á nossa critica e ao nosso exame, todos os actos praticados 
pelo intenentor, na qualidade de dele~a·do do poder federal. 

Ora, no caso cearense, o -Sl'. Presidente da Republica sentenciou 
desde logo julgando Governador illegal o Sr. Franco Rabello e tam-
bem illegal a Assembléa que alli j·á estava fun ccionando ha dom a1mos, 
e mandou acto continuo proceder á eleição de um ou tro Governador 
-do Estado e de uma outra Assembléa Legislativa, evidentemente vio-
lando a· Constituição Fe.deral e desrespeitando o ;proprio poder a quem 
suibmetteu 0 seu acto de intervenção! Mas, não é só; ignora o Sr. Pre-
sid.ente da Republica que o Congresso N acionai, quando se trata da 
especie -de intervenção de que cogita o n. 2, do art. 6° , da •Con-stituição, 
tem o mais amplo e o ma·is completo direito de ·exame de todos os 
actos praticados pelo interventor? 

Dahi; para ladear a questão e arrancar geitosamente á nossa bôa 
fé o voto de approvação dos actos posteriores ao decreto de interven-
ção e a:s instrucções, a Commissão pro-põe, na segunda parte do seu 
parecer, que "sejam considerados legaes e opportunos os actos em:ama-
dos da intervenção'·'. •Si o Congresso N acionai tem o direito, não só 
de examinar a -legalidade, sinão tambem a opportuniclacle da inter-
venção, como poderemos pronunciar-nos . a respeito, como podere~os 
proferir 11m voto sobre documentos e actos que não foram submet.tidos 
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pelo _Presidente da Republica ao Congresso N acionai, nem foTam com-
mumcados pela Commissão de Justiça ao Parlamento? 

·E.' tão evi·dente o eno, posso mesmo dizer, é tão evidente a mrá 
fé com ·que a Commissão propõe esta segunda parte da sua conclusão, 
mandando considel'ar legaes e oppoTtunos os actos emanad-os .da inter-
venção, que usou p l'Opositalmente do vocabulo - emanados - para 
embair a nossa bôa fé, para surprehendeT a ~nexperiencia dos Depu-

. tados que não são ju•ristas nem constitucional1stas, conseguir os seus 
votos, afi.m de vir depois argumental' em pról da legalidade de todos 
os actos e tambem da opportunidade ·de todos os actos praticados pelo 
intel'Ventor como delegado da União. Que quer dizer com esta expres-
são "actos emariJ,adiOS da intervençmo"? São os actos emanados ou re-
sultantes do decreto de ~ntervencão ou são o decreto de intel'Vencã-o 
e as instrucções .que com elle bai;aram? " 

O SR. CrNCINATO BRAGA - São os pr aticados pelo intel'ventoT. 
lO SR. IRrNEU MAcHADO -- Ou são finalmente todos os actos Tesul-

tantes da intel'vençã!) e praticados pelo intervento1· nomeado pelo 
Presidente da Republica, afim de tornar effectiva a vontade do Go-
veTno Federal ? 

A Comrnissão, pTopondo que sejam approva.dos e considerad:os 
legaes e opportwnos ·os actos emanados da inteTvenção, quererá por·ven-
tura anancaT um voto ao, Parlamento com o qual se argumente depois 
em toda a sua plenitude pela ratificação, pela approvação de todos os 
actos praticados pelo interventor ? 

Quaes os actos emanados da intervenção ·de que a Oamara vae 
conhecer? 

Si · os actos emJa,n.cndos da intervenção são o ·decreto de inteTvenção 
e as instrucções, nesse caso, a segunda -paTte da conclusão do pareceT 
se torna peTfeitamente desnecessaria , porque, na primeira a Com-
missão pro.põe ".que sejam aTchivadas as menswgens do Presidente da 
Republica, em que communica ter intervind:o no E stado do Ceará, 
de accôr.do com o n. 2, do art . 6°, da Constituição, e documentos qut3 
acompanham" . 

.Si a Commissão se propõe simplesmente a aconselhar o archiva-
ment-o das mensagens e a approvação dos actos, com que o Presidente 
da Republica mandou intervir e expediu instru cçõeR p Ara que, no 
Ceará, o General •Setem:brino, em seu nome, tornasse effectiva a inter-
venção, si a estes decretos é .que simplesmente allude a conclusão pro-
posta pela Commissão, eu direi que nesse caso a questão não ficará 
resolvida. -

E não estará resolvi·da, porque apenas a•pprova o decreto que oT-
denou a intervenção, e não o mo.do e as circumstancias em que ella 
foi realizada e não os actos nem os factos que a con.stituiram. 

A intervenção tem um objectivo, como alta policia realizada -pela 
União Federal: o restabelecimento da Or·dem nacional e a integridade 
territorial e política elo paiz. O interventor nomeado pelo Executivo 
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é uma autoridade legal dentro da lei e com todos os limites e respon-
sabilidades que ella prescreve; nada pôde fazer de definitivo; apenas 
se Emita a administrar e a manter a ordem; não tem podeTes nem 
attribuições para ataca:r os ·oTgãos da administraçãü do Estado, sup-
primil-os, mutilai-os, mu<lal-os, transf01·mal-os, nem para mandar 
proceder á nova eleição, etc.; apenas, no momento cbdo, restabelecida 
a ordem, cabe-lhe aguardar que o Congresso Fedel"al decida e provi-
dencie a respeito, decll1rando quaes são os actos necessario·s para que 
a fórma republicana .federtrtiva seja restabelecida ou mantida, dentro 
dos moMes estabelecidos pela Constituição. 

. Assim se vê que a conclusão da Commissão nada resolveu, e, 
quan.do ella se reporta aos actos ern;ainJados da intervenção, na segunda 
parte, da sua conclusão, si, porventura, pretende illudir a Camara 
para lograT cavilosamente approvação dos actos praticados pelo inter-
ventor, não a·tJtinglB o 1.3€u objectivo: em pTimeiro lo~ar, porque esses 
actos não foram submettidos ao nosso exame; em segundo logaT, por-
que os moldes, os meios habeis para a d'ecisão, para a solução consti-
tucional desse easo juri.dico, não são, certamente, aquelles de que a 
Cómmissão se serviu. 

O SR. CALOGERAS - E' isso. 
O SR. lRINEu MAcHADO - O meio seria um pro jecto de lei espe-

cial em que. depois de um inquerito a respeito da missão do inter-
ventor, concluissemos, então, pela approvação expressa daquelles que 
h011ve.sse expedido ou praticado. dentr{) das nOl'mas da Con·sti.tuição 
e leis federaes e tambem das ·do Estado. 

·Ninguem supponha que o estado de sitio, como a intervenção 
sejam Ínstitu'tO·S OS recurSOS de que se lance mão pa ra substituir-se 
por um regimen de força o regimen da lei; são hoje considera·d'os, 
no direito publico, systemas, institutos perfeitamente jurídicos, são 
meios constitucionaes e legaes; são remedios legaes de aue se serve 
para curaT as perturbações ou enfermidades da ordem publica, o poder 
encarregado de velar por ella e de a estabelecer. de modo que , si o 
interventor age dentro dos limites Iegaes, dos princípios e das normas 
estabeleci·das, tanto pela Constituição Federal como pela Constituição 
do Estado e pelas leis ordinarias que alli estão em vigor. certamente 
terá os seus actos approva·dos: mas, si agiu fór a da lei e da Constituição, 
fóra dos princípios constitucionaes e legaes, pelos quaes se rege a vida 
dfl União, como a vida {los Estn dos, os seus decretos. os sellla •actos, não 
podem ser tolerados pelo Parlamento, nem por elle approvados, não 
teem validade, nenhum effeito produzem. 

E esta.s observações que estou fazendo , não são ele méro effeito 
theorico; não as formulei apenas pela seducção ou elegancia ·de uma 
dissertação jurídica; ellas teem, no caso do Cear.á, a maior importan-
cia, 0 maior peso, porque o Presidente do Estado foi deposto e su'b-
st.it.uid'o pelo Sr .Setembrino, que immediatamente dissolveu a Assem~ 
bléa e mandou proceder á nova eleição , tanto para Presi·dente do 
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Estado, como para a Assembléa Legislativa do Estado, com violação 
de todos os princípios .da ordem constitucional, com violação de tod;os 
os princípios da legislação ordinaria do Estado, pelo qual se rege o 
processo da eleição ·do Presidente e ·dos Deputados á Assembléa 
l&gislativa. 

Assim, sob o Governo .do Sr. Setembrino, as autoridades legaes 
não foram as que convocaram as mesas eleitoraes e o eleitora·do, tud·o 
alli se fez com a mais completa préterição das exigencias· legaes, tudo 
alli se praticou dictatorialmente, desprezando-se as leis do Estado, e 
procedend•o-se áquellas eleições como si o interventor tivesse poderes 
paTa fazer babu~a raz;a de todo o .systema constitucional e legal do 
Esta·do ·do Ceará. 

Or•a, ·o interventor não é Vim diot.ado1·, é um orqãJo lega,z, "é um 
agente da lei, <?. um Tepresentante constitucional da União e não um 
delegado investido de poderes absolutos, que annullem tod~as as leis e 
todos os 01'gãos da administração, todos os poderes, instituições e func-
cionarios do Estado. 

Para constituir a Assembl€a do Estado, elle não recuou deante 
de ne~hum acto de violencia e de escandalo; para que fossem diplo-
mados ,aquelles que se ·diziam, sob o regimen do· sitio, os Tepresen-
tantes eleitos do povo cea.rense, como si a suppressão das liberdades 
e garantias constitucionaes não fosse uma cousa absolutamente incom-
patível com a investidma do mandato popular que não resulta sinão 
da expTessão honesta e sincera da vontade do cidad'ão, garantida pela 
protecção ao direito do voto, á liberdade do pensamento e ao con-
junto desses direitos que são as garantias constitucionaes, que a.lli 
estavam suffocada.s e anniquiladas! O interventor mandou publicar 
um edital convocando, para fazerem parte ela junta apuradora, não os 
Intendentes, não os membros do Conselho Municipal e os seus dez 
immediatos em votos, mas todos quantos haviam obtido votos na elei-
ção municipal! E foi uma tal junta que expediu os .diplomas. Reuni-
r am-se, simulando o funccionamento duma junta apuradora, seis cida-
dãos, dentre os quaes apen(J;S dous pertenci.am .Q;.a• nume,ro legal .d'os 
immediatos em votos, po·r estarem dentro do numero dos dez votados 
logo a pós os dez Vereadores eleitos. 

E', ·assim , nulla e criminosamente t·omaram parte na r·P'mião d·r<·sa 
grotesca junta apuradora diversos cidadãos que haviam sido votados; 
na 1eleição municipal, com •3eis, tres votos, e até o cidadão J O·Sé Gomes 
de Mello, que apenms ohteve Vim vo&o. Com e"Ste cid1B!dão, que teve um 
só voto e foi o ultimo dos votados na eleiçãp municipal, o interventor 
pensa ter obtido o qV!orum legal, os seis membros necessarios ao func-
cionamento da junta apuradora. 

Com esse meio, vergonhoso e ínqualificav:el, simulou-se o funccio-
namento de uma junta que assim expede diplomas a trinta cidadãos 
que então se .dizem e se proclamam Deputados e passam, por sua vez, 
a proclamaTem governador, como si nesta série de illogismo.s e atten-
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tados contra o bom-senco, a logica, a moral, as leis e a Constituição, 
elles pudessem ter regularizado e legalizado uma situação que , desse 
modo, nasceu morta e condemnada. 

Tudo fica ·de pé, o caso não está julgado, o caso subsiste como 
uma violação do regimen. Não ha artifícios de palavras, não ha jogo 
de phrases nem de vocahularios, não ha desvios .do senso grammatical 
nem do senso etymologico ·das palavras .que possam produzir o effeito 
de ratificaT immoralidades, ·disparates e a'bsurdos. desta natureza. 

P•or isto, Sr . . Presidente, eu pediria ·a V. Ex. que consultasse a 
Câsa si concede votação nominal para a segunda parte ·da conclusão 
do parecer da Oommissão. (Muito bem,· 7YIJUit.o betm.) 

O Sr. Moreira da !Rocha (peZa o1·c~em) - Requeiro verificação 
da votação. 

'Procédendo-se á verificação da votação , reconhe~-se que votaram 
a favor 4:0 Srs. Deputados, contra, 80; total , 120. 

Rejeitada a votação nominal. 
Approvada a segunda parte da conclusão do parecer n . 5, de 1914:. 

O Sr. Pedro Moacyr (pela crrdem) - Requeiro verificação da 
votação. 

~Proce.dendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado 
a favor 81 Srs. Denut.aclos e contrn. 39 ; totn I, 120. 

Ficam prejudicados os substitutivos dos Srs. P~dro Moa.cyr e 
Luciano Pereira. 

O Sr. Fonseca Hermes ('~) (peh orde-~n) (movim'ent.o de 
atbenção) - Sr. Presidente, eu e os meus amigos da maioria da 
Oamara, não demos o voto a favor do requeTimento de votação nomi-
nal porque temos uma declaração escripta a enviar á Mesa, em que 
o -nosso proeedimento é claro e manifesto. Sentimos profund:amente 
divergir do illustre representante de Minas Geraes, prolator do voto 
em separado. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nos CfU.Oqu'e gens s1t1ri!U.8. 
'Ü SR. FoNsECA HERMEs - Votamos pelas conclusões do parecer 

ainda que divergindo dos fundamentos com que o illustre Relator jus-
tificou essa.s mesmas conclusões. 

O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. terlá a bondade de dizer pelo 
menos quaes as divergencias? 

UM SR. DEPUTADO- Vae ser lido. 
O SR. FoNSECA HERMEs - Votando pelo archivamento da Men-

sagem do Sr. Presidente da Republica, entendemos nós que excluímos 
do caso a elaboração do Congresso, porquanto o archivamento era 
a ansencia completa de pronunciamento. Acceitamos tambem a se-

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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gunda parte das conclusões do parecer pül'que conscientemente, Sr. P re-
sidente, a maioria da Commissão está de accôxdo com o acto do Pre-
sidente da RepuJblica, e com os actos decorrentes -da intervenção do 
ceare. 

O, SR. PEDRO MloACYR - A maioria da Commissão, pelo orgão 
do seu Relator, julgou legal a Assemb1éa do Sr. Franco Rabeiio. 

O SR. FcmsEcA HERMES - E' um dos pontos em que divergimos. 
UM SR. DEPUTADO - Fica accentuado que, segundo a -declaração 

do le;adM, a Asse-rnbléa mandada eleger pelo intenentor é illegal. 
-· O SR. FoNsECA HERMES - Ao contrario. Si approvamos os actos 

decorrentes da intervenção, implicitamente acceitamos a Assembléa 
actual. 

(Ha diver$0'{3 apanes.) 
'A. maioria da Oamara, com esse prommciamento político, d·á em 

plena consciencia, livremente, o seu voto a favor da intervenção, appro-
vando os actos -d'ella decorren tes. Nesse sentido tenho a honra de 
niandar á Mesa a declaração de voto da maioria da Oamara. (Mrtiivo 
bem; muito bem.) 

· · Vem á Mesa e é lida a segui·nte declaração de voto: 
Votamos pelas conclusões do parecer n. 5. de 1914, não adaptando, 

entretanto , como razões de decidir, a.ccordes, assim, com -a maioria 
da Commi.ssão de •Constituição, Legi slaç-ão e Justiça, segundo a acta 
da respectiva sessão, alg·nns dos fundamentos invocados pelo illustre 
Relator e conceitos por S. Ex. externados, que constituem o seu modo 
de vêr individual. 

Havendo por opportuno e constitucional o d·ecreto de intervenção 
no Ceará, como j·á deliberou o Senado, jul-gamos legaes todos os actos 
clefle decorrentes. de q-ue resulta a actual situação poli.tica e adminis-
trativa daquelle Est.ado. 

Sala. das sessões, 1-5 de julho de 1914-. - P.on.9.eca HerrriJes. -
Q,,qdw, Mach:.ado . - Gume1·d:indo Ribas. - Pw·es de Oarvalh-o . -
Maximialn,o :ále Fiqtdeiredo. - Henriqtbe Valglai. - Pedr-o 'Malr'i:amrVi. 
- Antonvo N ogueitra .. - Thom'lLz 0-avalwnti. - J o'iW· Lo·p:.e'6'. ~- Agia-
pi-to dos 8-antos. - E'd1tarrlo Sab·oy.a. - Raphael P.,;n,hetiro. - ()a,.~'fJOS 
Leitão. -Flores da Ounh'll. - Jacqwef! Owriqtte. - F'l.eur11 Curado. 
- Ewsebio de Andrdde. - P'er&i:na O'&iv'e~m. - N. Oarnbotan. -
.Af.Jami_qn;ier. - GwdJa.?M R!iclU:vril. - Sergio de Muq.alhãJes. - Bor_qes 
da Fons.eciJ,. - Freder-ico Borges. - FloriJ.anno de BritJ.to. - N. Nas-
cimJenbo. - Di.a,~ rlJe B111rro~. - J'Ovn·a??lo iM IOarrV.aJ:blvo . - M'-oreim 
G-tiimarã.YJs. - Bi'llJ}1nundJo A 1-tltwr. - DonVimqos 'M•a)sca'r'M~Jh'us. ___: 
A.uq'UJSto Mo?YCeirc-. - Bezeniil Fon:tenell!e. - A.rthtP' 'More'it!·a. -
IldJefoniSo Simões Lopes. - Dunshee de Ab1·ooches'. - João B~nidikJ. 
- Lamenha Lins. - Aurie'li'o AmorVm. - Evurildo A.mt:tral. - Tib1tr-
cio de Oarvalh'o. - S.emphico do. N ob1·eqa. - E rico C-oelho. - Al-
fredo dJe Carvalho. - Paulo de Mel~o. - Jwlio Lette. - 0o'6fu 
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R·odtrig'IM3s. - F'l'%re de Ot:mwiho F~lho. - 8o"uro e Silva. - Simeão 
Le;,aJl. - Ann?Jbhl 'J'o:ledd. - J. Datrn:artini.e. - Lo'IJrenço de Sá -
Victo'T" 8'b"lv'eir'a. - Cunha Vasconoellos. - Hosatnin..ah de Oliveira. -
Celso Bay11'1XJ,. - Theotonio de Britto. - · ".F'ti!rmc· Braga. - Vespu.clio 
de Abr.e!U. - Hldlrrd,&ro IJJ,aptJis~a. - Est·erv(J)m Mbrcclbino . -Oa1rlos M'lL-
xirniliarno. - Agrippim,o Azevedo. - T:eixdira BmndÕJ.c•. - Marcol'tno 
B"!i6fJo. - Thowaz Delfino. - Mete'flo Jtmior. - Perr!ira Braga. -
Rr~l 0'lLrdos.o. - A!l~es de Bri~6o. - Vlzlanna do Oa.steno. - Alaôr 
Prata. 

O Sr. Luciano .Perei·ra (pela .orà,em) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para enviar á Mesa uma declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 
·Declaro que, embora approvando o decreto de 14 ·de março do 

anno corrente e todos os actos delle decorrentes, praticados pelo Poder 
Executivo, votei contra as conclusões do par~cer n. 5, pelas razões 
Elxpostas no discurso com que fundamentei uma emenda substitutiva 
ás ~smas conclusões. 

<Sala ·das sessões, 15 de julho de 1914. - Luciano Pereirra. 

O Sr. Pires de Carvalho (plllw orde'm) - Sr. Presidente, a 
despeito de ter sido o mais obscuro signatario (não apoiJai.Bos) da 
declanção de voto da maioria, salvando conceitos expressos pelo hon-
rado Relator do pa1'ece1· approvado pela Oamara, é do meu dever, 
paTa salvar doutrinas que respeito e convicções que mantenho, pedir 
á Mesa que mande consignar na acta a seguinte declaração de voto: 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaTação de voto: 
Votei pelo archivamento da Mensagem sobre a intervenção no 

Estado do Oear.á, que constJi.tue a 1n parte do l'equerimento da Com-
missão de Justiça, com as restricções que justifiquei no respectivo 
parecer. oomo a expressão da minha solidariedade part.id·aria á maio-
ri a ·da Oamara a que pertenço; votei pela 2a parte do referido reque-
rimento, julgando legal o procedimento do Poder Executivo intel'-
vindo naquelle E stado. - por convicção propria, de accôrd'o com a 
doutrina constitucional que esposei, .porque della resulta, embora por 
fónna irregular. o pronunci~ mento 'Clo Congresso, que sempTe pensei 
necessario sobre assumpto de importancia visceral á existencia do 
regi,men vigente. 

· <Sala das sessões, 15 de juiho de 1914. - Pi'l'.es ile Oa,-voflho. 

O Sr. Octavio Mangta:beira (pela vll'dem) - Sr. P residente, 
pedi a palavra para envia'r á Mesa a seguinte declaração de voto que 
os membros da maioria ~a bancarla bahiana jul!!'aTam dever apresentar 
sobre o a.ssumpto que a Oama'ra acaba de resolver. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaTação de voto: 

Declaração de 
voto 
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Declaramos ter votado contra o archivamento da Mensagem do 
Poder Executivü e contra o parecer que considera como "legaes e 
opportunos" os actns de intervenção inconstitucionalmente praticados 
no Estado do Oea11á. 
. . E~ sessão, 1-5 de julho de 1914. - Ocbavio Mamgab'eÍm. - A1·-

h1'bdo Leo~e. - Ra~(l Alves. - Leão V droso. - Alf1iedo Ru11 Bar-
boSta. . ·· 

O Sr. Carlos Peixoto Fil'ho (pda o1·dJe;m) - Pedi a palavra 
para enviar á Mesa a seguinte declaração de voto : 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 
De?laro ter votado contra o parecer n. 5, já pelos seus ' funda-

mentos l'elativos ao merecimento do acto do Executivo Federal, j·á 
porque nunca acceitaria, para fundamentar ou determinar uma .deci-
são da Camara dos Deputados, em materia ·de sua competencia, o 
motivo de haver sobre o assumpto pronunciament.o anterio'r do Senado. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1914. - Car&os Peixoto Filho. 

O Sr. Joaquim Osorio (pela 01·dem) - Sr. Presidente, pedi 
a .palavra para enviar á Mesa a minha declaração de voto em relação 
á deliberação da Oamara. Assim procedo, porque se trata de questão 
de doutrina, sobre a ·qual desejo que fique expresso o meu pensamento. 

Vem ·á Mesa e é hda a seguinte declaração de voto: 
Votei pelo arehivamento da. Mensagem presidencial relativamente 

ao caso de intervenção no Oeal'á, por se tratar de assumpto já decidido 
pelo !Senado, sem cuja collaboração nada póde fazer a Oa.mara. Jul-
gando constitucional o acto de intervenção, entretanto, a doutrina 
qU'e adopto na especie é a que se acha exposta por João Ba;rbalho 
em seus Oomme11tiaric.s á Conseituição F'e'deml (art. 6°, § 2°). 

Sala das sessões, 15 de julho de 1914. - J\oaqwim O.sori'o. 

O Sr. Manoel Fulgencio (pela m·dem) - Sr. Presidente, vou 
mandar á Mesa a minha declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 
Declaramos que votamos contra a ultima parte do requerimento 

da Oommissão de Legislação e Justiça, consideTando legaes e oppor-
tunos os actos emanados da intervenção no Estado do OeaTá. 

Sala das sessõe,s, 15 ·d'e julho de 1914. - Manoel FUlgencio . -
João Luiz de CiO!'mpos. 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa duas declarações 
de votos que vão ser lidas. 

São successivamente li'das as seguintes declarações de votos: 
Declaramos ter v·otado contra o requerimento da maioria dos 

membros da Oommissão de Constituição e Justiça para o archivaniento 
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da Mensag-em do Governo sobre a intervenção no Ceará, attentos os 
justissimos motivos expo-stos nos votos diverg-entes e vencidos. dos 
Srs. Deputado-s Mello Franco, Arnolpho Azevedo e Pedro Moacyr. 

:Sala das sessões, 15 de julho de 1914. - Co'fi.ba Ribeiro. - SimlJes 
B.Mb,()I.S1a . - BaUrnwz1ar· P.Mieira . - A!ri~ttarchO> Lopes . E11a.smo de 
Ma:CieéiJ.o. -Netto C.aimpello. - A>ugusto do Amoral. .., . ' ! ....... 

Declaro que, se estivesse presente na occasião em que se procede;u · 
á votação do parece.r n. 5, de 1914, teria votado co.ntra. 

·Sala da.s ,sessões, 15 de julho de 1914. - j}Jionleir1o det Sowza. 





.,. ,.., 

SENADO FEDERAL 

S E•SSÃ·O DE 2 OE JU1NHO 

A' Commissão ·de Con tituição e Diplomacia foi p.resente a Men-
sagem, dp Sr. Presidente da Republica dando conhecimento ao Con-
greSS'O N acionai do decreto de 14 <le março ultimo, por meio do qual 
o Governo, em vista da perturbação da ordem publica no Estado do 
Ceará e '!la anarchia política alli estabelecida caracterizando na pra-
tica a subversão da fórma republicana do Governo, resolveu intervir, 
nos termos do art. 6•, n. 2, da Constituição da R~publica, nos nego-
cios peculiares áquelle Estado, nomeando pelo mesmo decreto, dele-
gado do Governo Federal, no acto da intervenção, o então Coronel, 
hoje General .Setembr1no de CaTvalho, ao qual na mesma data, foram 
expedidas pelo Sr. Mini tro da Justiça e Negocios Interiores, em 
nome do Presidente, instrucções por que se deveria .reger o alludido 
delegado. 

Essas instrucçõe acompanham a Mensagem, ora sujeita ao exame 
da Commissão. 

Ao abrir-se a presente sessão legislativa, o Sr. Presidente da 
Republica, na Mensagem que, no desempenho de seu dever consti-
tucional d·irigiu ao Congresso, referindo-se aos factos que determi-
naram a providencia do cita.do deC1·eto de 14 de março, assim os 
historia: 

"Influentes elementos políticos que contestaram sempre a legiti-
midade dos poderes do Presidente daquelle Estado e de sua Assem-
bléa Legislativa, declarando esgotados todos os meios regulares de 
assegurarem seus direitos politicos e civis, em vista da compressão 
que os constrangia, appellaram para o emprego da força, reunindo 
e aTmando alguns milhares ue homens seus partidarios, que affirma-
ram desconhecer a autoridade do Governo .da Capital do Estado, e 
apoiar o que, se dizendo assembléa legislativa, se installou em J oa-
zeiro. · ~ r .. ~~f 

' Tentou o Presidente, cujos podel'es eram acoimados de usurpa-
dos, reprimir o movimento do interior. Não o conseguiu, porém, com 
os elementos de que dispunha. 

"Solicitou, então, por telegramma que o Governo lhe concedesse 
contingentes de forças federaes que, Í'MO'T'poradas á policia do Es/;a,do, 
déssem combate aos seus adversarios. 

Parecer da Cem-
missão de Con-
stituição 



"Respondi-lhe que não me era licito conceder forças federae3 
para incorporai-as á policia, afim de auxilia!f lutas locaes, não só por 
não poder ser esse o papel reservado ao Exercito na Federação, como 
tambem por dever a União conservar-se neutra nessas lutas, até cara-
cterizar-se o momento de intervenção, que só se póde produzir nos 
termos do art. 6° da Constituição, e de cuja opportunidade e alcance 
são unicos juizes os poderes nacionaes. 

<~Imp9tente o Governo de Fortaleza pa1·a resistir ao movimento 
que se generalizou no Estado, este chegou até proximo á Capital, onde 
o deteve sómente o respeito ás ordens por mim transmittidas ao com-
mando das forças federaes alli destacadas. 

<~ !Caracterizou-se, então, no Cea:r:á, uma situação de acephalia 
governamental, de verdadeira adulteração da fórma republicana de 
governo e de impossibili-dade de execução das leis federaes·, sendo obri-
gado, para assegurar o imperio da Constituição e a paz pul>'lica, a 
intervir, nos termos do art. 6°, n. 2, afim de tornar efficazes as 
garantias que dá a lei fundamental da Republica aos habitantes do 
Ceal'á, de gozare~, praticamente, e não só theoricamente, de uma 
fól'ma de governo republicano, em que poderes legítimos presidam 
regularmente á vida politica do Estado. 

"Tendo decretado para alli o estado de sitio, nomeei o represen-
tante do Governo Federal no acto de intervenção e ao mesmo fiz 
expedir, pelo :Ministro do Intel'ior, a in trucçõe~ pal'a o desempenho 
da missão que lhe foi commettida. 

"Consegui assim pôr termo á luta sangrenta que infelicitava 
áquelle Estado, omle foram baldadas todas as tentativas amistosas 
que fiz para alcançar um congraçamento util. 

"Não vacillei em empregar a medida autorizada pelo art. 6° da 
Constituição: não só o seu cabimento se me afigu:ra evidente, como 
indiscutível a competencia para applical-a." 

Expostos assim os factos que a :Mensagem ora submette ao exame 
do Congresso, pergunta-se: 

Expedindo o decreto de 14 de março, o Governo .agiu nos termos 
precisos da Constituição da Republica, ou usurpou uma autoridade e 
funcção que não lhe cabiam~ 

As controversias a que tem dado logar a intelligencia do art. &0 

da Constituição, em face dos casos concretos que successos políticos 
teem exposto ao estudo e deliberação dos poderes nacionaes, já per-
mittem a segúrança de um criterio ·de solução que, com assento na 
bôa doutrina, justifica a sua applicação uniforme e invariavel á quasi 
generallida:de da intervenção nos Estados, que eventualidades politicas 
e a pratica do regimen teem entre nós su·scitado. 

Si ha, porém, uma jurisprudencia já firmadg a respeito, não 
será d: mais, entretanto, coDJ3iderar cada caso particul·ar com especial 
cuidado para verificar se o resultado constitucional da intervenção 
tem nelle sua justa applicação. 
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Desprezada a questão doutrinaria de saber se o principio da inter-
venção _é impossível com a fórma do governo republicano federativo 
e constitue uma ameaça ·á autonomia dos Estados ou, ao contrario 

, o • ' ' se e mseparavel ou mherente a essa fórma do governo, indispensavel 
á sua manutenção e necessaria á paz nos E stados, bem como para 
D?-ante1· os laços que os· prendem á União, porque a Constituição, taxa-
~Ivamente, o permitte no seu art. 6°, ainda que como excepção, cumpre 
m<l.agar a qual dos dous po-deres -políticos nacionaes, Executivo e Legis-
lativo, cabe o exercício dessa funcção constitucional. 

Quanto ao Judiciario, a sua funcção está claramente determinada 
em todos os casos em que ha uma violação de direitos individu:aes; a 
sua acção interventora é toda indirecta. 

Em 1·elação a tres dos quatro casos ·de intervenção que o art. 6° 
enumera, já nossa jurisprudencia política e parlamentar tem firmado 
a regra de que ao Presidente da Republica é sem duvida alguma, que 
compete o exercício dessa attrihuição extraordinaria e excepcional. 

De 1892 para cá, são esses os nossos precedentes. 
Si se trata, pois , ·de repellir invasão estrangeira ou de um Estado 

em outro (art. 6°, n. 1); de resta.belecer a ordem e a bôa tranquilli-
dade nos Estados, á requisição dos respectivos governos (art. 6°, n. 3) ; 
ou de assegurar a execução das leis e sentenças federaes (art. 6°, n. 4), 
é ao •Poder ·Executivo que cabe a faculdade da intervenção. Compre-
hende-se, facilmente, que assim seja. No 1° caso, de invasão est1·an-
geira, ha a guerra. Nos outros dous ·desses tres numeras do art. 6°, 
ha evidentemente uma insuneição, cujo caracter geral póde deter-
minar a necessidade do emprego de forças da União para reprimil- a, 
fortalecendo pelo seu apoio as autoTida<l.es constituídas locaes para 
que se mantenham em seus posto~ e promovam o restabelecimento da 
ordem publica. E o poder po1itico da União, que póde dispôr das 
for{jas publicas da Nação, é o Pode1· Executivo. A elle, pois, como 
poder peTmanente que é, e por isso mesmo, sendo dos tres poderes 
políticos da Nação, o unico cuja acção se póde fazer sentir precisa 
e urgentemente para Tepellir a invasão estrangeira, ou de um E tado 
em outro, manter .a ordem e a paz e assegurar a execução das leis e 
sentenças federaes, em qualquer parte do territorio nacional, onde se 
verifique uma dessas hypotheses, é que compete, ju1·e proprio, usar 
dessa prerogativa, intervindo como as circumstancias aconselharem. 

· Excluído o da duplicata de assembléas no Estado do Rio de 
Janeiro, em 1910, so•bre o qual pronunciou- se o Senado, todos os mais 
casos de intervenção nos Esta•dos capitulados em qualquer daquelles 
tres numeras do art. 6°, teem sido Tesolvidos pelo Chefe do Poder 
Executivo de accôrdo com a jurisprudencia assim firmada. 

À duvida está, :portanto, em saber se, dada a hypothese do n. 2, 
-do art. 6°, que é justamente a do caso oTa sujeito ao exame da Com-
missão, e que a:lguns dos nossos publicistas ~ notaveis parlam~nta;·es, 
querem considenr da originaTia competenc1a do Poder Legislativo, 
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andou · bem o Sr. Presidente da Republica, tomando as providencias 
constantes do citado decreto de 14 de março. 

Temos para nós que estando em funcção o Congresso N.acional, 
no ll!omento em que se torna necessaria a intervençãD do Govel'nO 
Federal, para manter •a fórma republicana federativa em qualquer 
dos E stados da União, a inicíativa -da intervenção cabe ao Poder Legis-
lativo, ao qual cumpre, tomando co-nhecimento elos factos occurrentes, 
por meio de leis ou resoluções, -deliberar nas hypotheses suscittl!das. 

Nesse sentido, já a Commissão, em parecer, subscripto pelo Rela-
tor ·do presente e pelo Sr. Senador Azeredo, então Relator , que deu 
sobre o -cita-do caso de dualidade de assembléas no Rio de -J aneiro, 
sustentou essa doutrina que mereceu o assentimento do Senado. 

Na hypothese, potém, em estudo, -occorrida na ausencia do Con-
gresso, e com gravidrude jámais attingida entre nós depois que nos 
constituímos em Republica F ederativa, como se conclue e deprehende 
da clar a e insophismavel exposição feita pelo Sr. Presidente da Repu-
bli-ca , e acima tr.anscri;pta, pensa a CDmmissão que, sem infringir ou 
repudiar a -doutrina po.r eUa consagrada, poP,ia e devia o Chefe do 
Poder E xecutivo, tomar a iniciativa da intervenção no Esta:do do 
Cea1'á para l'estabelecer a vl·deJ'l constitucional alli fortemente alterada 
pol' uma insurreiçã-o que, tornando impotente o Governo de facto, 
existente na Capital, assumiu pToporções assustadoras, deixando o 
Estado em acephalia de Governo e privados os seus habitantes da 
plenitude dos ·direitos que lhes são assegurados pela Constituição. Era 
uma medida urgente, .de caracter inadiavel, que os interesses supre-
mos d-a Republica, como muito bem o diz um dos o.onsidemnét.a do 
citado -decreto, reclamavam . 

.Esperar a reunião do Congresso ou convocai-o extraordinaria-
mente para deliberar a l'espeito, seria permittir, talvez, que o estado 
de ·anar-chia em -que se achava o Ceará se generalizasse, affectando a 
vida do propriD regimen e pondo em risco a existencia mesma do 
Governo F ederal. 'A agitação, então reinante em todo o paiz e os 
successos que tiveram por theatro esta Capital, com pronunciadas liga-
ções ao movimento cearense, pertmband-o a tranquillidade ;pubJica em 
to·do o paiz, são de molde a não afastarmos -lo nosso esJ?irito esta 
hypothese. _ 

Os factos, pois, que se desenrolaram no Ceará autorizavam a · 
provi:dencia adoptada, e a urgencia do momento não perm~ttia que o 
Sr. Presidente da Republica ie prendesse a fál''mulas doutrinarias 
pa.ra prover com efficacia e opportunida:d-e sabre assumpto de tanta 
gravidade. 
- Em identicas cir-cumstancias, ou ao menos em seus effeitos seme-

lhantes, o immortal furrd·ador da Confederação dos E stados Unidos 
da America do Norte, em 1794, resolveu intervir no E stado da ·Penn-
sylvania para abafar tumultos e -desordens intestinas- que punham 
em risco a estabilidade da Confederação. Foi esta a primeira inter-
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venção que teve logar na grande R-epublica Americana, depois de 
promulgada a .sua Constituição, elll, cujos textos fomos beber inspira-
ções pàl'a a decretação d-a nossa. 

Nos Estados Unidos a intervenção tambem tem logar quando 
é preciso manter a fórma repubHcana de governo em qualquer dos 
Estados da União, e lá, como aqui, houve quem proourasse dar origi-
naTiamente a iniciativa dessa medida extr<aordinaTÍa ao Congresso 
Nacional. 

. Washington, porém, por acto proprio, sem pre.vio consentimento 
do Congresso·, mobilizall'do as mi.Jicias de quatro Estados, resolveu: 
intervir, suffo'Cando .a 1'evo1ução . 

.Posteriormente, julgando de seu dever levar ao conhecimento do 
Poder Legislativo os actos praticados e a:s prov·idencias tomadas para 
o restabelecimento da ordem naquelle Estado, pediu ao Congresso, ao 
qual a Constituição 1·eserva, exdusivamente, competencia para mobi-
lizaT as milícias d!os Elstado.s, que não en0erra.sse os seus trabalhos 
sem dar ao Presidente da R-epuiblica autOI'Ízação para organizar, armar 
e .disciplinar a milícia e permittir a sua mobilização em casos identi-
cos, af·im de se fazerem executar as leis da União, supprimirem-se as 
insurreições e repellirem-se as invasões. 

O Congresso attendeu ao ·appello de Washington e, approvando-
lhe os actos praticados, votou a lei de 22 de fevereiro de 1795, que 
autorizou o Chefe do Poder Executivo a fazer a mobilização das milí-
cias da União nos casos acima indicados. 

Dahi por deante, nos Estados Unidos, os diversos casos de inter-
venção oecorridos teem sido sempre considerados da competencia do 
Executivo, embora em alguns delles, como nos dos Estados da Loruisia-
nia e Kansas, fossem pelos presidentes interventores submettidos á 
deliberação posteTÍOT do Congresso, que aliás se tem limitado, qtrando 
assim provocado, a exercei' uma funcção méramente auxiliar da do 
Presidente. 

Esta tem sido a pratica nos Estados Unidos. 
'N·a Repub'lica Argentina, cuja Constituição tam;bem, no art. 6°, 

prescreve os mesmos casos de intervenção que a nossa, se tem igual-
mente p1·oeu:rado sa·ber a qual dos tres Poderes Fedel'aes compete o 
direito de intervenção no caso especial de que nos ciccupamos, isto é, 
quando ha necessidade de manter a fórma republicana de governo em 
algumas de suas Províncias, em insurreição ou conflagração. 

Da controversia havida a 1>espeito paTece resultar victoriosa a 
doutrina que reconhece no Presidente ·da R-epublica o poder discri-
cionario de intervir nesse caso, na ausencia do Congresso, e, quando 
este reunido, o de agil' .concuuentemente com elle, um votando a lei 
de intervencão, otrtro executando-a. 

Trul é ; regra- consagrada por Joaquim Gonzalez no seu Manual 
dé Direito Constitucional e suffragada co:in argumentos convincente5 



-230-

pelo notavel Sr. Araya, o mais mo·derno dos commentadores da Con-
stituição Argentina. 
- Entre nós, nenhum ,dos cfrsos de intervenção até agora verificados 

se caracterizou com ·a feição especial da do Ceará, de modo que 
nenhum precedente ainda temos ·que possa servir de regra á Commissão 
para regular o seu cl'iterio no julgamento do acto resultante do 
decreto de 14 de março, ora sujeito ao seu estu:d·o. 

A opinião dos nossos escriptores ainda não se affirmou no sentid'> 
de uma doutrina assente com applicação á hypothese . 

.São ainda vacillantes as opiniões, e si ao emerito João Barbalho, 
no caso do n. 2, do art. 6°, d.a Oonstituiçã'O, parece a ·competencia 
da intervenção cabex originariamente ao Poder Legislativo, outros 
ha que sustentam e suffragam a doutTina hoje victoriosa na Republica 
Argentina. 

•N a falta, pois, ·de precedentes e de doutrina que estabeleçam entre 
nós um criterio seguro de solução em casos dessa Ol'dem, consideradas 
as graves condições em qU'e se deu a intervenção no Ceará, determi-
nando a mgencia de providencias efficazes e opportunas para resti.-
tuir aquella unidade da Federação ao regimen constitucional, a Com-
missão a·dopta o alvitre de, soccorrendo-se dos precedentes já in v> 
ca.dos das duas grandes Republicas Americanas do Norte e do Sul, 
considerar como bôa, opportuna e conveniente, a acção interver,.tora 
do .Sr. Presidente da Republica naque'lle Estado, por não contrariar 
ella nenhuma das disposições do nosso pacto fundamental. 

Nestas condições, é a Commissão de parecer e Tequer que sej:>. 
a:rchivada a Mensagem ora sujeita ao seu estudo. 

Sala das Commissões, 1 de jnn'ho de 1914. - F. Jlllendes é!Je 
Almeiwa, Presidente. - AlenCiar GuirnJarãe8, Relator. 

Na sessão de 3 d!.e Junh'o é approvado o par-ecer da Commissão 
de Constituição. 
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Informações do Interventor General Setembrino de Carvalho 

·o St·. Coronel Setembrino de Oa1·val'ho d.irigia runte-hont-em o Hegui!nte te-
tegramma a,o Sr. IPresWente da R ep·ublica: 

«Cecwá - Af·im de executar o decreto que me foi hootem trall'So!llit·tido p€10 
Exmo. Sr. Ministro do Inte.r ior e Justiça pelo qual V. Ex. del~berou interv·ir, 
na iórma elo art. 6", n. 2 ela Constituição da ReP'll•blica, no Esta,d{) &o Ceará, 
n<Joneando-me para rep resentar a V. Ex. nesse ac to de ex~rdcio da a,utor1dade 
federal, offl·ciei a,o f •r. Corone.l Marcos Fr.anco Raibel'1o, envioodlo-lhe uma cópia 
do rt'ferid ., decreto e declarando qua da sua inteireza de caracter e perava seria 
mcatado esase aoto do Governo da .R e-publica, co.nso!ante 11>3 decla.rações finaes 
que me d ii'lgio em 12 do corrente, levada ao conhecimento d>e V. Eoc . 

·Fiz a :-vmpanhaT esse of!icio de uma ear~ta de· caracter prertioular, nOis se-
guinte<> t ermos : 

«Forta:eza, 15 de Ma r·ço de 1914. - Ilius.tre ami.go Coran e~ Franco RabeHo. 
- Nesta ca.rta m e ciir i:j•o ao ca.ma1·acta e n1Lo ao homem pU>blico. P e.lo of.ficio 
(JUe com rsta r eme tto verá o distirncto camarada que, por decreto de h{)ntem, 
fui nomeado in-terventor do Gcwemo F e<dera.l 11€Ste E&tado, devendo aS&Umir 0 
o;eu Gove~no, e é necessario que o faça hoje mesmo. Como você bC'ITI d>eve com-
prcheJ1der 01ão .ponlho absolutamemte em duvida as exccllentes disposições em 
que você se aoha paTa o a~s.tam-ento dessa resol·uçà{) d{) Governo da RepUiblica, 
ú qua1 devemo-nos submetter . Pó de o camarada f ica r certa 1que, .cJeixa,nd{) o 
a!<to cargo qu>e h{)jc por motivo de r:'{)rça maior é obri·gado a far~eo·, continruará. a 
mere<?er a mesma estima e resp eito a que tem direito incon•tootavet pelos 
sC'Us exceollcntes dotes de espírito e de · caracter e el<Jvada posição qu<J occU>pa na 
nossa socredacle. Os seus ·bons e detlicados ami.gos pod-em <ficar certos que con-
tionuarão a gozar todas as g:uantia5, muito em·bora esteja convencido· que você 
não espera. de mim outro proced-imento; faÇ{) esta affirma:tiva que o m·omento 
de pavor aconse1iha. Sem mais, sutscrevo~·e, etc., etc . - Set~mbl'i?lJO d!e C'a!·-
valho. 

•r.ranecr~NO ma inte.gu·a. o onficio que me dirig io o CorOJlel Ra•bello, c.m 
reS}JOsta ao m eu, em 1:5 de Ma·rço de 1914: 

Carta do Sr. 
tembrino 

«Exm . Sr . Coronel Dr. Se tembrino de Ca'!'va•llho, &i<glilo inspector da 4a re- Officio do 
gião mi<Jitar . - ·Em resposta ao OO'ficio ele V. Ex. sob o n. 1·34, datado d<J hoje, dente do 
t enho a cummunicar que, em obediencia aos deve res e attribuições do ho.nroS{) 
caTgo adnüP.istrativo q•ue me crl'nfiou o Estado do Ceará, nã;o devo su·bmetter-me 
passivam~nte á inUmação con>rtamte do dito ofJ'icio de V . Ex . , ain-da uma vez 
t·citet·ando os m eus protestos contra os acto.s l-esivos á autonomia d~te Estado 
prat icados por V. Ex. e pe!o Governo iFederal e contestando os f·u•n.damentos do 
decreto co Exm. 'Marechal PI'e<sidente da RepU>blica, d-e hon~, em que re-
solveu mtervir n es te Esta:d{), nos t~>rmos do art. 6•, n . 2, da C<Onstituição 11·a 
RepubHca, decla ro, pul>l~ca e peremptorira.mentc, que ma ntenho em toda a sua 
plenitude e integ ridade o exercício das futncções de if'rellid~n te deste EJ,stado, 
das qua€s P<Ydbrlá V. Ex. se apossar q uanuo ~,u:rrer e como entend-er, na certeza. 
de que, oeclend{) a;o direito da. força. - oo a;oto ini'usto e violento do E xmo. & . 
MarechaJ J' rers'iden.te da R e.pub1ic-a., p!U,gnar ei· em to<d•o tempo e o:pportunament~ 

pelo ài.reito que me a.ssi&e de Presidente do Estado do Cear1á, legitimrunente 
elei to e I ~galmente r econrheci<l·o pela Asseml>léa Legislativa dest e Estado e pe·lo 
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consenso unanime de todos oo PoderE:s da Un•ião. /Prevaleço-me da opportu<ni<l.ade 
para. retri·buir a V. Ex. os pr.otestos de a'Lta estima e disti.ncta colliSideração . 
Sa.ude e fraternidade. - .~i•Wc<os Fra1tco Rabello, Presidente do Ceariá. 11 

Não obStante esse officio e na execução oo decreto de V . Ex., assumi hoj'f', 
ás 15 h ora<:, nuom dos salões do Qua rtel Genoera.l, na presença de toda a ()fftcia· 
!idade da guarndção e da diyisão de oruza'dor.es, iP.residen•te da Relação e mais 
desembargadores, autoridades civis e P€'Ssoa.s g1actas, as fumcções de Delega.do 
do Governo Federal com exereilcio do Governo ào Estado. T udo coDreu na me-
}hor otX!em e caima perfeita, mostnando-15e grande parte d·a popu;lação re~i
jada com e>?Se a'Ct1:1 do patriotico G-overno de V. Ex. , que veio pôr um termo 
á amaroh·i.a. Q.uc irue!licimV13. e~te Estado . 

Na .poose dessa a.lta inves·tidu.ra com que f·ui honrado pela confiança de 
V. ·Ex. de.senvo1verei as m inhas mel·hores energias no sentido de bem correspon-
der áquella con-fi'8Jlça. 

Cmn gra:rude satisfação declaro a V . Ex. que a guar.nição federal e Ar-
ma-da mantêm-se unid-as para prestigiar o Governo tle V. E..x., que feli>Cita a 
Rrpub:ica. 

Nestro mDmento o Sr. CorDnel >Ra:bei1o acaba de ma.ndar entregar-me o 
Pa·lacio do Governo. SaudQ respeitooame.nte a v,. Ex. - Coronel Setembl·iov, ,zc 
Ccwva /ho . » 

"liABEkS-CORPUS" 
IN. .3·.15'113 ( •) /CaJpital .Jl'ederal - !Relator, o :sr . Min:istrD .Sebastião -de La-

cerda: impetra.nte, D iDr. Irineu de Meno MaJCihado, em favor oo Dr. Mat·cos 
F.ra.nco Rabe.hlQ, Governador d·o Esta.do do CcM'á., e dos membros da Assemb•!..:!a 
Legi~lativa do mesmo Estado. 

0 SR. -MtrNISTRO SEBASTI;líQ D.E LACERDA (relator) - expõe ao Trtbllnai a 
questãQ, ieJldo trechos da petiç.ã<J de habea.s-cor]m~. 

Depois de lm.!'armar que D Sr. Dr. Irineu Maooodo requerera, em 6 d,) 
Març;> uttimQ, uma ordem de habeas-C0'1"/JIUS a;o Tr~bunal, em fa.vor do Coronei 
Franco Ra.beHo, na Qua'Li:dade d-e iPresi·dente do· Estado do Cean~. e do cidadão 
Joaqu-im S~ e outros, oomD deputados á .Assembloéa Legislativa d·o mesmo Es-
tado, eleitoti em ·1 de 'Dezembro de 1·9•12, passa· a: · a.dd:u'L.i,r os principa.es Jlwnd·tt-
mentos oo pedido dessa ordem expendi:dDs pelo referi<:to impetrante. 

A "Petição de habeas-cOI'PUS alie~ que o Governo iFederrul, cO'ffi ma~rui

fe..<>ta illegaJ,idade e a:iYuso d-e poder, ·vem <Pratica:ndJo actoo d-e viotcncia e coa'CÇáo 
contra os pacientes, que, segundo a Canstitu.icão dQ Cea.rtl., promulgada ::t i2 de 
J•ul•ho de 1·8·9·2, com as a:ltera.ções coru;tantes da Refor.ma Constitooicma.I. de Hl 
de JulhQ de 1·9•0·5, são os repr(ISentantes d'O povo ceareruse. 

Fa'lla a petição na missãD Torres H-omem, General nomeado para o com-
mando da Jnspecção M•ilitar, que tem .pDr séd:e o Cea.I'á, o qua.1, aJ.li chegando, em 
ordem do dia de 2·6 de Novembro, pu;blicad•a no J01~ta! do Oommuwc-io de 28 dO 

' mesmo mez, se dizia enviado em missã.o politica peLo Sr. Presioã-ente da Repubi::Ca.. 
Diz o impetrante, depo-is de autras cOOl&Siderações atUnentes ao ca.so. que 

este é o p~irneiro acto revelatior d-a vlol-enci-a e de coacção pra;ticado peLo Gover-
no Federal. Em segU<ida, dec::1.ra o impetra.rute que, fraca.ssa:da a missão Torres 
Homwn, aque'!Jle Estado do norte se vio a braços com a guerra civil, caracteri-
zada pela sublevacã'O de sertanejos e bandidos, capiOO:nea·dos pelo cid·adã.o Ci-
cero :RDmão 18a'J)t ista e q•ue, posterio1mente, sungio o dlecreto de convocação da 
Assem'bléa dD Joa:zeko, no qual os rebeidoo declaram que os pacierutes nã.o sã-o 
repr·~sentantes legti.timos do povD cearense, proclamando-se D Slr . Fün·o Ba.rbho-
lomeu da Costa., nem só !Presidente do Estado, como ta:mbem d•a Assembléa Le· 
gislativa, E'nfuLxa1ndo assim, e~n suas mãos, o Le,<>islativ{) e o Executivo. 

Vem na peti.ção transcri!)t<J o telegramma publicado no Dian'io 0/f'ici<I-l, de 
. a. 7 de [)e~bro de 1911~ , e que cO'ntém a -integra oo ~·-e'ferido decreto. 

( •) Da !Revista do 'Supremo T·r.~bun al. 
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ILê o Glistori<eo da insurreição, lfei·to tPelo impetra11te, hisrtorico que con·olue 
tambe.m pel>a tramscr-ipçã·o dos telegrammas trocados entre o Coronel Franco Ra-
bel:lo e o Go·verno l!'e.deral, nos quaes o IHimeiro, na qualidade de IPreside<nte do 
Thtado, solicit:ou !intervenção nos termos da Constitu·ição, e este, o Governo Fe-
deral, sob varios pretextoo, diz ai•JlJda o impetralllte, se negara a attem:ler á re-
q'Uis i..ç:ão feita. 

ILê mai.< o trecho da .petiçi'Lo em que affirma o adlvogoado elos pacientes que 0 
Coronel Franco RaJbeUo destrUJio os pretextos a•presen<tados pelo Governo Fe-
deral, para negar-lhe os auxiJi.oo, que requisitara, transmLttindo, em rep.li/Ca, ao 
Sr. Pres:demte d·a Repwb.Jica, um te'1egi,amma em que di·z·ia q:ue não solicitara. C011-
tingente àa :!'orça federal para subol'd·>nal-o ao commando da força policial e que 
sua idléa era e:xJwctamente dar o com·manido da expedição ao offtcial que fosse 
designado pelo Governo Fedel'al, para comD13Jndar o dito contingente. 

Dá c·onhecimento ao TrHmna,J do t .api>co da, petição referente á questão de 
verif.icação dos poderes da Assemlbtéa constituida pelos pacientes, col'poração que, 
ass·egura o imp·etrante, foi instBJrll).,da em 12:4 doe Jwneiro de •1191113•, sem a menor 
contestação, sem a exi;oten.CJia de •d'UPlicata oe sen1 que dJeLla <fiz.es<Se :pante n1em um 
só dos rcbel.d•es que, IliO Joazeiro, soe arvoraram em rep.resen1:antes do povo cea-
rense. Dlz mais o im.petram:te q:ue a c<\ss•embléa d'oi t-.econheciéha velo proprio Gu-
vel'no Federal q.ue, 111'0 ·uso de s'Ua.s attl1iJlruiç.ões, d•is!Pensou qua:tro oHi!Cia;es do 
Exel'Ctto, por terem sid•o eleitos e ·l'ecO•nhecldos deputadoo áquella Assemb>léa, 
confor.me boloetim do Exercito n. 2·53, d!e 2·0 de Jameiro de 1913 . 

IDm taes dTcumstandas, continua o imtPetrante, sem n:wo processo eleitoml, 
como . acunü'ce no caso, nã9 pod-ia haver duplicata no Oea:r'á, não ex.l:stLndo, po,r-
ta:nto, oo.>c pretexto eri·gido pelo Governo F ed-era.J no teloe,gramma do , lVLlmis tro 
da Justiça. 

Contin·ua o impetra'llte tratfl!ndo da fôrma do pe&:do doe intervenção dio caso 
do a.rt. 6°, "' · 3, da Constituição Federal, para demonstrar que ahi nem uma se 
fixa e, admitti'ilo ao Ex·eoutivo Federal poder juL~ar da Jegiümidade e d•a oppor-
tUJilidade do ped•ido de tntervenção no caso do Cea!'á, el'lie proprio, em seus t ele-
gramJnrus, eon:fees:ava a sciencja da grave s·~tuação . 

Tudo isso r.eve1a anneaça á vida autonoma do Cea1'!á e a·os seus podere'S' le -
galmente eo·nstitu>idos, l'CVela que o Pres-idente da Re.p;u;blica dfõixa antever que se 
reserYa o direito de ju.igar da legitimidade e da opportu;nidade de deferime111lJo iw 
pedido, «>bem como incidJe11da do seu acto de ·iJntenvenção. » 

Proseguoe o imp:e trante em considenações pa;ra cheg.ar á pergu.nta: - Não 
está evidenciada a deliberação do P1-esi.dente da Repuiblilca de c011sen>tir na depo~ 
siçãu do Presidente do Oeará, p""ra, em seguida, <<n.omear um iontel'ventor e a:p.o-
derar.-se do (}{}vel'nO nesse Estado,, euja a utonomia, assim, ec1ilpsar-·se-ha? 

'l%se é o €1Súa.do de p.re;;;;ão em que .vem >vive•ndo ha cenca de d'ous mezes o 
Ceará. · 

TJiltimamentoe asSI\lm•ioo o commaru'lo da .Jtrumerosa força ffõde ral rã exiB'tente O' 

Co.ronel E'atem'bl<inn de Carvalho . 
Lá ühegfl!do, começou logo a !J>l•a;ticBJr. actos de violencia e força, os maiS 

gra:V<>S, c<mtra o Governo do E&tado. 
Assim, pr·o:hlbLo importação e entrada pela AJrf'andega, de arma,s que viriam 

s<ervil· ã.s forças es-t.adoaes, o transito destas nas· ootradas de .ferro da União e 
chegou a, ma•ndar desa1•ma!-as, quando p:restaJV•am u ltima ho·m enagem ao Ga.pl[tão 
J. da Pfõn'ha, morto na luta co.ntra os t'eibel·des. 

Foram aliém os BJCJi:o,s d.o Gov,ern:o d>!t Un·i-ã'O. Poota a cidad·e d·e Forta:leza em 
verdad<ei.ro estado de sitio pela força federal, o Coronel i'llspoeetor se sobrepõe 
ao Governador e o convida >t renunciar o ca11go. R:epeUido o convi•te, con.t;tnua a 
proe.,são e deam.te di1sso o 'Presidente da Repuhl'ica reui!lJe o JVlinistedo· e tovnJa pu-
blico, em nota official, que «o inspector miUtar merece to•dJa, ·a ~·ua co,nfioança e qu.e 
no Cea~á está a,gindo .a.e a·ccôrdo com as suas ord,ens e insp'Íl'UÇões. » 

\Passa a transcrever a «·nota afficiah>, publlKm•da a 2 .de Março e diz que e1•la 
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deLxa b em claro o desejo e o 1:)ensam-ento do 1PJ"esidente da Republioa - a d.epo-
s'ição do Pr.esidente do beará. · 

N.este e€Jltid•o tra'IJSoreve ai-nd a varias telegramm.as. 
Diz qu•e, d epois dis;s o, varias ou.tr013 actos vão sendo praticad·O•s p e.lo Govel'no 

F edera l, para o effeito eYitlt'ffite <'i<l for.ça-r as a.u.tO'rild•ades co.ns•tHuóunaes do 
Ceará.. ã ren1111cia .d-e seus cargos. 

-Nfuo •Se oomprelH>nd·e, proseg>ue, que o Governo F e deral, depois de manter, 
por :longo tempo· relaçõoo ·o.f.fkiaes · com os pacientes ma qua lildade ·de p·od•er es 
constituid-os do 'Cea.Jiá cQI!1fOt'me j•á fi~ou des.0rir>to, concedesse agora fran.quia 
t~legraphica ao ajuntamento illicito do- Joazeiro. 

Reca.pitula os facbos alle,gados .e continua di:zoendo qu<l ccmtr<J. a desfaçatez 
do Gove·rno Flederal bra>d•aram {)JS officiaes da gua.rniçfuo fed:eral '"'m Forta>leza, . a 
As~ocia-ção üom<mercial, joo:na:istas, homens, m ulhe'l'CS, d irectoTas d:e collegios 
r.e!1giosos é te . 

.Para o im :petmnte o qu-e se pass·a no •Ceatiá é o quadro :ttorri.ve.l dooespera-
ã.or da agnrüa do re.g-ilm.e:n fed1era.tivo. 

''l'ranscr.eve o ·t elegra-rnma doo •()f.fida-es da .guat'lliç•ã..o federa1· de iF()rtaJ.eza e 
f a.o: consWcraçõe.s a l:'espeit-o. D:iz que muHo falta narra r, mas que na s-ustenta-
ção oral <lo pedio·o adduziliá novas a llegaçõ.e,s de di-reito e d.e facto e j•untarti. no-
v.os rlücum.flntDs, pel•o que pro,t<':sta desde logo . 

T et·min·a su•as al·l.egações ;oot enrt:and•o que 013 actos d e violen:cin. fi.caram pro-
vados lá evid encia, que o caso é de 7wb,eas-co·I11Jt~s, com,petente o Tri'hu:n a;l para 
concede1-o e, jou.ra ndü a verdade do que aHega, eEtpera a concessão da ordem em 
favor dos pacient-es, decisão com que o T ribu'!JJa l t et1á g ao·a.ntido a v·id•a, os de-s ti-
nos, a libcrdaJde, a h•onra do povo ·ooarense e de suas autoridad,t;s comstitUJCiO<naes . 

O i:mpPtrante junta va-rios doc umentos para p ro•var as allegações feHa.s e corno 
sa.be o 'l'r ibunal, os fa.ct013 de que tra-ta sã-o pu.biicos e notorio~s, são dlo conheci-
mento de todo o m.unào. 

Termina.do o r elatorio, p·ede a ;pal•avra, pela ordem o Sr. D eputa;d.o Ir ineu 
Machado, impetrante d-o hab~:a.s-om·pus. 

O SR . lRINEU MACHMJo (ad'l;iogado) - requer ao Sr. Presidente que ma;n-
de jun•bar aoo :a:ctos alguns d.o·cummtos novos qu·e t em .em m1ias e que com-
p.rovam, f a ctQS p.osteri()res ·ã entrada da sua petição no E.gregio Trill>una,l. 

Entr.e €Stes do:cumentos está .o d,ecreto ele inte<rvençã.o no Estado do Cea.rá, e 
as instru•cções dada.s pelo Governo iFed·eral ao S r . .Coronel Gommanda nte &~.que1-la 

~egião Inili twr. 

O Sn . PRESIDENTE - defere o r.equerimento vel'bal do Sr. Dr. Irin<l!U )lfa-
chado, manda.ndo CJU•e os d!ocumerlto,s foss•em entregues . ao Sr. Milfli·stro Relator, 
q.ue dos rnesmos d.cu conhec·imento a.o Egregi·o Tribunal. 

Em 'eguic!a o Sr. Pres :dente convida o Sr. MLnistro Re.lator a da r o 
seu voto. 

O Sr.. lRINEU MACHADo - pede nova.mente a pa-lavra p ela o11dem, e, eb-
. ~·orvando o .Sr. Presidente que não lhe é poss,;v.el dar a pala.v.ra ao impe.trarute, mt 
;phaõc a-ctual do procr:sso, de<!iar a. que que ria sim.ple·smente informar q-ue o pa-
ci.ente, Si'. Goronel Franco Rabello , che,gou á CapHal F ·ederal e éstá pr.omp'to a 
oomparec,er á sessão que o 'J~ ril>·u,nal · c!esigmar, prul'a ser O'U•vido por este. 

O SR. iMINISTRo SEBASTIÃo DE LAcERDA (•·elator) '- di·z que 013 a conteeij.-
clmentos elo Gea!iá s1io ·puhlicos e noto·rios. .A:l1ém disso, . elles consta-m dos do-
cumentos que acompanharam :a vetição. 

O Gove!'no da •R epuhl>ca r ecusou iiilte rv>r no Estado, qua ndo o chefe do E;xe-
cutiv() lo e~ü ·\lhe requtsitara a;uxtho para o r est rubelecimento d·a o-rdem e da tra.n-
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quillidrule, seriamente pe·r,turbailas pelo movimento sedmioso iniciado no muni -
ci:Pio de Jcazreiro . Esse 31cto do Govenno d·a Uniã;o. escapa ao j·u.I.gamen1to do Tri-
hunal, servind-o, entretanto, para prov.ar, com outros elementos dos autos, a exi-s-
tenc'a da coacçã.o alleg·ad•a pe.Io impc.trante. 

O !Governo Fed'erai não se limitou á tl'bstJenção, foi mais J.on·ge : con,cedeu 
franquia t eleg·r3ipJ1·ica a chl>f0s osten->ivos da rev-olução, prohtbio o trl!JIU>porte 
de armas e mun1ções desünadas ás força•s elo E-stad•o, com as quaes o Glov·erno 
local ti·nha de d·om~nar a insurr.eiç·ã·o; poro·hihio ainocla o ti':mspo·rte dess.a;; i'orças 
na·s estratln·s d·e feno ifederae>, mesmo com passa.gens• p8Jg'as a din•heiro; appr-o-
vo·u o klesarmam·en-t-o d.e praças de poJ.icia por soldados do· Exercito; e declarou, 
·fina·,ment•e, que o i·nspector ela região m<ilitar, ordenando eMes e o·utr.os actos, me-
recia sua .::onfiança, mter>pret,Lva o seu pensamento . 

Assi•m, depois de a.nimar a ins·urre!ção, o que é i<~>CO•ntes.tavel õea.n.tc d·o.s do-
cumentos qu{l têm sido pub-licados, passou a coo:verar n.eoJia, agtnd•o abet,bamcn-
te em favor dos sediciosos, alimentanldo a a:nar·chia, promov.e.ndo a conflrugração 
{]o Estado, ·c.ollocand.o ·O Govctnoo loca.! na imposs1biJ.id•3ic1e d<e se de'fender. 

Semelhan•te altitude não ihe é permi.ttt.da pela OQ'nsütuição da Republica, 
vi-sto q'lJ.e eontrarra a mitssão· qu.e lhe é dado d{lsernpenhar no Ol'g'a•nismo polttico 
nacional . 

f) Govem~o Federal deu mais um pa~so: forQa ndo a inter·pretaçãü de textos 
C(JilStitu.cionaes, d.ed\Jzio destes eonseq.u.encias extra.n:has e ab<;u.rdas, pa-ra j.us•tifi-
caT a d eposiçã.o do Coronel Fr::mco .RJrubeHo e a ldisszyluçã<> da A,ssemhl~a ~gts

Jartiva do E.s•tado . . .A'Jl.u<::Ho a uma sLtJuação de facto, a Ulllla. d,ua.!i'dadre de r;o-
verno e de AiSsembl'éa, ca.so <'.m q'lle serioa legi1tima a i:ntenferencia dos poderoo po-
l'i<t:icos da Unóão, para ~·estaura·r o mecanismo constitu'Cional do :EJS'tado . 

. Mas, como sustentar a exist enda de uma d·upHcata no C'eal'oá? EJ!a Gó po-
dia resuJta.r do processo ele·i.tora:l, da 3JPUração· e da V•eri-ficaçã.o de poderes. 

Ora, é srubi•do e está provado .pehJB do<ctane'lltos qu.e inst r.uem a p{ltição de 
habeas-OO?f>?.ts, que ·o Presidt>nte, Coronel ·Franco Rahello, toi reconhecido e pro-
clamano para e !ó'se carg-o, po·r uma Assemhléa, con•stituicloa , aHás, de adv.,ns.arios 
seus; empcs.~ado constitucionalmente, exerc.,u, t'Lurante um per:old·o de do•us annos, 
mais ou meno,g, as · suas funcções, h131ntendo relações Oll'ficia.es com o pr-oprio Qo.-
verno d·a Rc~p~ub'ld!ca, com os Podere·s Leg-.is·l·a:Nvo e J·udi•ciario, com os Govel"nos 
dos Estad.os . .i\Tu·nca lhe ifoi cc,ntestada a quaEc1oade de Chefe do Executivo local. 

Quanto aoõ paci·entes, dep·utados á A~semhléa LegisJ.a,tiva, estJá prova,do que 
foram eleitos ·em oproces so regular, reeon'hecidos, diplom""d"s alll·t i! riormente J>ela 
Camar.a ~1unichpal de 'Fortaleza, a corporação competente p·ara etlse acto, e de s-
empen·h.a.ra;m o seu mandato sem que dmrante a apuração c veri.fi.caçã;o doe pode-
res fo.sse apresentada q·ila:lque~· contestação . Algums, por serem mihtares, foram 
'POStos em lü s:vonibilid.alcl e pe.lo Qo.vevno da Rep.ublica, para q·ue pud.essem des-
empenhar O·R ;mas fu .ncções na corpo·ração J.egislativa . 

J!:m vista destl's factos, é evidente que no Estad.o do Cear>á, exie tem um só 
Presid-ente. uma u.nica Asse.mbiéa . Foram, por.tanto, orgrun:tZadoo d·~ aocôrdo com 
.a. Conitituição e leis do Estado, os clous Podel'es, Execwtiv.o e Legis.Jativó. 

Os textos, invocados pelo Governo da. União, consagram em todas as S'uas 
clausulas •garantias de direito, con.fer ndo ao Gover.no Fe·d.eraf a attribuj·ção de in-
tervir em ('.ada •un1drude da Federação, paTa a,sseg.m'ar o fumcciO'name.nto elos po-
deres 'legitimamente constitmiàos e c,.r.giani·za:dos, l)arn. amparai-os sernpre que o 
exercício de sua autorLdade fôr impeàido ou obsTado pela viol encia material. 

1:\l.esta emergencia, a acgão d·o Pr<'>sidente da Repub!.ica obed·ece a re·gras co.n· 
&ti.t'!lciona{ls , não é anbitraria, t em de respeita.r d·:.reitos , nãü G·e pôde con.ve,,ter 
em arneaQa á ruwtonomia local, n ão d·eve S{lrv'.r a inte•11esses de uma facção ou, 
da pÓ!itioa. fed·erGl, 'llão ,põde acorogoax ou .rob'm>tecer a opposiçã;o, por meios vio-
lentos, aos <poderes .lcx:aes, auxiJ.iar r<'>v-oJoução· t en:d.ente a derrocn!-.os. Lsto seria 
anat-chi'()i> c dissolvent{l d·a orrlcm na-cional. A desordem nã·o é a base de nossas 
in sti tniçõ e.~ . 
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O Governo Federal, como os ou<tros poderes da Rej)!UJb!ioa, tem a sua autori-
dacle ·limitada dec'larada na IC<mstituição. 

A doutrina cons.tante do decreto que l'eali'Z{)U a corucçã,o que os impetraJIJ;tes 
receiavam, as·S'enta em razões não au.toriza:das pela lei fundamental; é erwo.nea e 
perigosa como s&o tod·oo os racioc'im.1os bas·eados em consi!der.ações poLitLcas, e não 
em cons-ideraçõ·es juridica.s, .qu.e se a;poiam na .inversã,o ou alteraçã.o dos factos 
e no esQ:ttec1m€nto da lei . 

·Em materia como esta, de tanta gravrdade, é preoizo, sempre que fôr d·1scuti-
da, no Governo, no iParll!illlento ou no Tri•bunal, não trocar a ·logica juridioea peJ.a 
voz de inter.esses trans-itori'os de paixões par-tida'l'ias. 

/N.um pa:iz de <leis, como ré o 'Brasil<, e não de lfaotos consummados, só é Jegithmo 
o acto Ido poder pub.Hco, qwando prati-cado em nome d:a ·~ei; a: au;toriiLa.de só é ver-
dadt>'ra quand-o tem a Lei como sua ulllica raaã.o, wa unica causa efficiente. 

tA acçã·o do Govel'IIlo .Federal ;viol<Ju di.Teitos o ·que <l•á •lugar ao· enl!l>reg.o de 
remedi.o judida-ri.o invoca(! o. O cruso em questão entra na- e;;phera de counpe-
tencüL do Tr1bun•al pela- necessida-de d'€ r-esta-'belecer o d<ireito desrespeitado. 

""'- coacçã0 .que ·soDf·rem os pacientes é ev•id•entemente ·i.U.egwl, cabendo ao 'I'nl-
bunal assegurar-1hes ·O ex-ercicio das funcções de que foram .i•wesbi•dos na fórma 
d.a Const·i·tuição e lelfi cea-renses. 

O seu voto, concedendo a ordem •requeri-da em favo·r dos .pacJe n;tes, resuMa 
de tranquihla.s medi tações, da- aJpreci-ação im'Parcta l dos .actos do Execu·bivo Fe-
deral .e de seus aogentes, do res.pelto a .p rtrucipios ca.rdeaes do nosso '!'eg1imen poli-
<ti.co " está de accôrdo com a jur.isprudencia d·o ·'l~ribu.nal, ·!l'rurrunttndo a represen-
tamtes <los !Poderes lj)ubHcos estadoa.es ·O ex>ercicio dos seus caTgos, q.ua-ndo q.ua!Jquer 
a~toridade da União ou dos Estados, procu·ra imped>i!-o .ou obSta-l-o, por actos 
ilh:ga€5 ou abuso de pod€<1' . 

o .SR. 'M)NISTRO ENÉAS G.ALVÃO - o oobea.S- cor1mS impetr~d·O , J)Or meio da 
petição ·resumid·a p elo Sr . MJiJTl'istro Relator tem por ftm, como neHa se declara, 
•ga•ra·ntl!r aos pa;cientes .o ,]ivre exereicio dos rn~ndatos e ·fU<Il(!ÇÕ'eS de que se acham 
i•nvestidos, 1J1•e.rll!lll'iindo-os =ntra {)S actos de 'Violencia- •e coacção que, coou ma-
Ol'if€s·ta- ;i;llega-lidade e ·a·b.us0 de •poder, '8Stão senKJ..o •pra.tkados ,pelo ·POder E xecuti;vo 
F<.·deral contra os Tepresentantes do povo cearense» . A recusa de .intervenção do 
Govemo <Federal, :requi·sita<'La ,pel<J Ooron-el F.ranco Rabel!o com f·undam·ento no :pa-
ragrapho 3° do art. 6• <la- C-onStituição e a minuciosa na·r.ra-ção de 1l'm.a séTle 
de actos 'J)raticad.os pe1o mesmo G<>ve!1Ilo no sentido de prestig>ia·r os revolucioma-
rio:;, e ~·baraça:r e obs·tar a defesa da ol'd·em IJ)ublic.a no >E.s·tado do Ceru11á pelas 
autoridades .locaes .c.onsllhtu€l!n os motivos <lo ped'ido pa.ra qu~ o SupTemo Tnibunai, 
conclue a ;petição, «COnced•a ·e decrete o lwlxeas-0011]YU.S •em favo1· de :todos os pa-
ci<Orntes, mtlffl'/Jan'<lo que seja ·assegu1·a<La a auto1·id1Jde do Presi&enPe e we t;'o.iLcs 
o., mcmb?·os da Assemibléa Leg·w/.af4.va do Estarto do C:ea11á, garamtirtos ?W ~iv,-e 

e pleno e:ce?·cicio .ele tooos as 811;11'~~ 11JPt?1Lbwições e fwnoçõ.es loga6& e oonst-lliwoionael't 
ctté a t>erminaçã1o dJe s~1w 1nanà;atos, ocssam'do, out.rosinn, os actos de 'lri,olenGialS, 
abtusos i!Je tJodm·, oon-st1·anginvmttos e crocção do .qt•e se qwe·ixcvm. • 

Ag.ora, ao- entrar-s·e no j.wlgam·ento do fei.to, o .impetrante, .para ref·<>rçar seu 
pP.àido, exh<ib1o varios ·imp·J,ess.oS, e ntre os ·q·u•a>es um exempla-r do Di(Jh'lb Offi.cial 
contendo os motivos e o texto do decreto <le intervenção ex•vi do paragrapho 2• 
do a r.t. 6• d.a •Constitu1ção, revela·ndo, dest'a~1te, o m esmo i:mpetrante 0 proposi<to 
de submetter ao .iwl•gamen1o do 'Tribunal não sómente os ·factos cons~antes da pe-
tição de habecvS-oorpu.s, mas, a!i'llda., ·a q·ueUe :uL'teT·i<Jr deor-eto. 

FrÔfenindo o seu voto, o S•r. Minis:tr.o R'Ciato·r <pOnderou que a ~cusa d.a in-
terve nção não podia co'llstituillr nnateria- pa·ra a. ·sente nça, ·neconh8C'8ndo, as.sdm, 
que o Judiciario não tem a-uto•rida-de par:a- .O<l'denar aqueHa- medJda, mas concedeu 
o habeas-corpus f ,unda·ndo-se :nos demais factos rel'atados na petição e que S. Ex. 
c cmsdderou como .prepa·ra-torios da·que!le d ·ecreto de dm·tervemção que n.o d.izer· do 
ISr. Minis tr.o Relato-r não foi ma-is que uma ·deposição do Pr€S'i·dente do Cear'!!.; 
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fê!Nt de todas as nor-mas e p.nincipios constvtuoionaes, semelhamte co;nducta d o 
Go(;verno da Uniã{) é, ITLO conceito de IS . 'Ex., .um attentado é. au-tonomia !OCSII, 
raiNlCe.ndo-1-he pGr isso que aquelle Presidente estlá em >igualdade de circumstan-
cias de outros funcoionar>ios que o TribU1n111 tem garantido cGm o habea,s..oorp'Wl . 

®v:iden.temente, dos :termos da petição em debate resulta que 'lJGr esse meio 
Bfl pretende a-lcança-r do '1\ribuna.l duas sor.tes d e 'lJI'OVi·denclas: a ordem de inte r-
voem~ão e, consequentemente, a de cessação dOs aLlegados actos de v.iolencia, 
cúnstrangimento e coacção e é por osso que se conclue :nesta petição pedimldo que 
o T.r:ibunal a defira «ordenando que seja assegurada a autoridade ao Presideru e e 
d,! todos os memb-ros da .A.sserrubléa lLeg>lslrutiva do Estado do Cea.râ. . . . cessallldo, 
outrosim, oo actos de v.iolencia, abusos do poder, constrangimentos e coacçã0 d e 
que se queixaiD.». 

O Tribunal, porém, mão pode julgar da recusa da intervenção !I)Orque escapa 
isso 'Jl(}.r completo, ao oircul() que lhe foi traçado na Consti·tuição da Republica 
e o meu voto é ne,se sentido; mão se concebe op!.ruião que sustente 'llma lta.l c()m-
petencia, porque eHa imp()r.tania mo 'Prégar a confusão dos poderes que nitidamente 
o Esta•tuto oe 24 de Fevereiro defi•n:iu e seprurou; n enhum precedOOllte, mesmo, se 
encorutmn'da na j·urisprudencia de opovos •regido.s !POr systema p()Htico igu.a.l ao nosso. 

Não precisa deter-se na dem<YI1st·raçã{) dest·a :bhese esposada, .ta:mbem, pelo 
Sr. Minqstro Relator. 

1Es1lâ. de accõrdo, ai·nda, com .S. Ex . quanto â. pro.priedade do habeas--cO?'pus 
:para o caSo dos actos de C()nstrang>imen.to e coacção, att.ribuidos ao Governo Fe-
deral; lê dever do Tribunal, tamta-s vezes o ttem sustentado, garailltlr os run.ccio-
na<r·!os, ele.ctivos ou não, no leg.Ltimo exercício de seus cargos con tra abusos de 
poder de q ue o T nibunal pOde coruhecçr, que o Tribu.n·a! pôde anmu-llar, emb()ra l!he 
falt() jurisdicção para julgai-os criminalmen·te como muitas vezes succedi! mas 
d(.<li5ôes de haoeas-CO?'PUS. 

A questão, aqui, porém, é de opportunidade : trata-se de 'llma petição de 
habeas-cO?·pus prevent-ivo, para dmpedi>r ou fazer cessar actos que, provados, jus-
tlflcn.r.iam sem duvida, mas em <temp0 proprio, aquella medo da protectora ; taes 
factos j-â. ce.o..saram em consequencia do decreto de oi•noterv~.ção, estamos em f·ren;tc 
<li! um pedlido sem ma.is razão ele ser, prejud·lcado por falta de object(). 

O q'lle resta, .po.r-fanto, prura o debate é a·quelle deoreito, um pedido de 1•abeas-
C0?'1J11.!1 a;JOSt factwm, n ão furmulado, aliás, Eegundo as normas C()mmuns do proce.."S() 
e que eu opasso a considerar !POl'que, com os documentos, li. ult'm1.a hora, trazido()S 
IJ)elo .impetrante, agitou-o na discussão o Sr. Ministro Ri!la-tor . 

P()de o Tribunal ju-lgrur da inconslt·ituci()nalidade, da convenienc1a desse de-
creto de ~ntervenção no .cearã.? A n egativ.a impõe-se, -d<es.ta v-ez, com .a mCS1ma 
fc·rça que na hypothese da recusa claqueHa medoida .gover:namental. Em amb81S 
ae. siruações, n questão é .pu-ramente .polrl.bica. e como tal o seu C()D'hecimento ex-
cede â f.uncção do T ribunal, e por isso mesmo 0 Sr . Ministro Relator, julgam do-
se incompetente no primeiro caso, deveria pronunciar-se igualmente sobre o outro 
que é da mesma na:tu reza. 

Impugnando a competencia do .T ribunal para c()nceder 11,a.beas-OO?'P1ts aos mem-
'hrC!ls de uma das assembJéas do Amazon as ao questi()nar-se, en.tão, acerca ds. 
dualidrude di! .leg.islativo n esse Estado, sus-tentei os mesmos princípios, invoca-ndo 
a opiniã-o de von 'Holst, ao d istinguir a quostlão poUt·iJca ida; q1jjestã-o lega~, e essa 
doutri'l]a trlumph()u. por unanimidade de votos, pois que no accorclam concedeu-se 
o hab~as~corpus, não para reconhecer aos pacientes a quav!dade de ·Deputados e 
.Se11adores, isto é, :não paTa -resolver a q1t:estã0 poUtica, suscitruda :no recurso, e o 
que se procurava a lcança,r, mas tão somente ·pal"a mante!-os nas m esmas circum-
stancias em que se ac·havam até que o Con g.r.esso resolvesSe a contend·a. 

IID' :in.Q.uestionavel que ao ICon.,"'Tesso compete primei•ramente a interven-
ção .no caso do paragrapho 2•, a.r t . ·6•; ha emergencias, comtudo, que justificam. 
como ·DO caso de necessidade d e immediata decla:ração de guerra ou de estado de 
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sibio, ·a acção isolada do Exe.cu.tivo, por não ~strur .reunid·o o Congresso, a-inda 
qu6 subord·inada á delibe1•ação deste . Omde o poder do 'l'l'Õ!bunal para •·evoga,r o 
c•ecreto de limt ervenção, decidir sobnl os moüvos dell•e, coon.f!ag>ra'do reB.Jlmemte como 
se aoha•va ·O Estado do· Ceará no •momento em que inter v·e•lo o IP•residente da 
Repuoblica? 

Co'!ltes:tmldo a natureza -elo acto gov~nnamental, ·reputamdo-o uma deposição 
do 'Governo loca l, ·é que o :S-r. ~·i'Ililstro Relatnr chegou a cooncecl·e-r o lúlhbeas-oor)prus . 

Mas se o de·creto de -interVleJnção tem .como ta-l ex-istencia lega-l, publ·icado como 
foi no DiM·io Offic•ial, revestido de •tod-as as f-ormaL!.dad·es de d·kei.to e assim exe-
cutado, como contes.ta·r -Lhe o v.erdadeiero a-specto, a. efficacta? 

!Seria o mesmo •que contesbair-se a existelllCi-a de u m a.cto j.udioial, de um acto 
legislativo, acoimal-os de nullo, negar-:lhes .os effe-1-tos jurid.ico-s po-r contra1·io a 
direito, á Cons tituição, antes que, med.iam.te as 'IWl'mas pr<!pr~as, 0 poder compe-
tente assim o decidisse. 

Vem a p r oposito .recorda-r a segui•n.te opass·agem -do piDrecer d-a Com mhssão dO 
.Senrudo :zwrte-ame·rica,no encarregada, em 1-8 7•3, de .opi-nar sobr·e o caso de ~nterven

çã;o na Lo•uis1a.nia: «Quando um ju·iz tem jur>isdicção par.a julga-r uma causa, elle 
'Wm 1tanto .poder para julgai-a m!l!t como -bem; e uma s emt€'i!lça errQn<la 'ê tão va-
!·i-da ·CO>mo out1•a qualque r a·bé que seja annull acla ou •refo•rma-da por auto.ridade 
com1Jetemte·". Nã-o proced·e, f~na-Jmcnte, -o argumento do S.r. 'M·i•nimro tRelrutor de 
que em condoições idemticas :temos -amparado ·com ha;beoo-corpws .f·unccioJla'l'ios pu-
blticos, i~oquietados !IJO.r -a·buso de poder ; d.i'Verso é o -caso que o•r·a nos oaccupa: 
bas•ta dizer que -o -allegado constrangim-ento provém de um acto de Go•v-ern-o de 
<:.-uja -legalidad-e ou il!-ega!·idade não }Jóde 0 Trü buna l con•hecer. 

Nem ;pelo la,do poli•Uco, n em d'Outro mod-o ·deve o Tor1•bun-al entl'ar no exa•me 
<}Esse -decTcto; o 'l'.ribuonal não teria me.smo competencia pa·ra ma1n.if·es ta.r-se acerca 
da .re..•opo.nsa,bilidade do pr.esid·ente da R epublica, se elle, com eS~S•e decr>eto, nel-la hoou-. 
'V<isse in corl'ido, pnrq ue •é ·ruttni.b.uição essa excl•usiva da ICJama·ra ·dos Deputad-os in-
ctanbindo o ju.lgamemto do •Senado, s ob ·a direcção, então, do P;resid€1llte do 'l'ri -
bunal. E se assim é, commette l'ia 0 Tribunal um-a .faLta, uma desco-rte úa, im-
p-ropria, inconveniente, -criticand-o .aqui •os actos de ou.ú o .pod'er . Etrn ;r.esumo, •não con-
s idera Qbj·ecto de julgament o a malter'ia de inter.venção ·e julga ·p,rej udi•cada a op·etição 
de haboea.s- corptt18 pelos fund-amentos que s·ubmetteu lá ap;r.edação d•o '1\ribu~a.J. 

O . .SR. lRINEu :M'AdHA'DO (aãvogad•o) - p.e:de a }Jrulavra pel·a ordem, para pon-
derar qu•e ;)lhe op.ar ece esta.r o T·r.ubunai entran do ;na se.gund,a p.llase, a do j u lga-
mento, de modo .que se o :imopetrante :não pud•el' desde já usar da paJ.a'V•l'a, ficrur·á 
privado do d•ire ito de f-aliar . 'Deseja, em todo caso, u•noi.camente, submetter o caso 
á a lta sabedonia do :s·r. P.resid€'i!lte e do 1Su-prem0 T r-i:bunal . 

0 SR. MINISTRO SEB'AoSTr:ÃO DE !úAOEThDA (1"eZcttor ) - usa da [Ja'J.avra pa·ra ex-
p1icar nova mente o s-eu voto, em 'Vilsta das observações feitas pelo Sr . Minisbro 
Ené.as Galvão . 

Não julgou nece;;s·runios ·Os ,escla·r·eómen,tos, ou inf-o,r.mações -d·o Govern-o IFe-
d-êral, porq.ue, tudo quanto se a•llega, ·rela,tiovamente á coa-cçfuo, consta de documen~ 
tos offidaes, j·á publ-icados. :O T-ri'huna;J está p·er re.i.tamen-te esclarecido sobre o 
cas-o a d·ecidi·r . ' 

Quanto á compete·nci-a do 'l'.ribun al, iill-sistc •nas suas -preced€ntes obs·ervações. 
A Co,nstituição .a-a Republica estabeleceu , como :regra, a a:utonom:i!a dos 'Es>ta-

dos, quando d·ecl.ara. que o G-overno FedeTal não ~o.àe·rá ia'l>ter.vir nos mesmos, salvo 
nos casos que •enumera no a-rt. 6•. 

Em •r<llação a.o ·Ceará, se ·houvesse >Simplesmente .uma a bstemção ou uma Lrute·r-
V·em.ção nos termos d·a Constitu•içã.o, a competencia do T·r1hu,nal s·er-ia i'nadmissivel'. 
M2s, o-bservou, em f·ace ·dos a-utos. que não se podlia cogitar na es'pecie, do n. 2 
do citado -a-r.t igo, que nã.o havia a l1•eraçã;o da forma re}JUb!Jican a n o Est a,do, ond•e 
;poà-eres p-ublica-s •estavam o.rgall!izados e ,funccio•na.'Va m, sem que o propr.io Gov·elmo 
Fed·eral 'bhet> contest·asse, -até o mom e.nlt'O da intervenção, a sua legitim1da,de. 
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J:>ara 0 caso co ·numero t-res, o «restab-eiooimento da ord•e.m e tr·runquiHidade 
publicas, atacadas pelo movjmCIIIJto .sedic.ioso», a intervenção seria l<egi;t.ima, em 
defesa do prop.rio .govePno que a so!dcita<r·a . 

·Como,. portanto, p.odia cheg·a<r á d epa.s'ição do .presidente e ·á dissoluçã·o <lo 
co.rpo J.egis!rubivo do Estado, vio-hm-do d·irei~os que o Gove.rmo Federal havia Te-
conhecid-o ·POr varias vezes? 

sustentou .que a autoridade do Presidente da •Revublica depende da s ua com-
petencia. Se ultrapassa os Úmi•tes que Ihe são traçados ·e invade a es·ph era de 
acção dos E stados, lesando direitos destes ou de s·eus representantes, o seu acto 
é .nu.Jio por i Ilegal. 

10 .Tri·bunal, desde que verifica a coacção empregada contra cidadã!o q ue tem 
funcçõ es reconhecidas, funcções l0gitirnas, não Lhe d·ev·e negar O· seu amparo. 

O Gov.erno [Fe.deral ·não se limitou, corno disse, a intervir; ·entrou no Estado 
do rCeaná, declarando, segundo consta do d ecreto que expediu, que encontrava Já 
uma situação de fa·cto - o P.resid·ente, ·Coronel !Franco íRrubello, ex·erce.ndo suas 
·fu:ncoões unicamente na .cidade .de .Fortal-eza e o chefe do movimento sedicioso, 
que tambBm se 1)roclamava .Presidente do Estado, exercendo ess·e cargo em outros 
munici-pios. Assim, com1prehendendo qu e o acto que ia ·praticar ·não seria poss ivel, 
Jcgalme.nte, se no iEstado houvesse um só or.gão do \Pode·r .Executivo, o Governo 
da Re<publica imaginou a alludida duplicata. 
' /Não •é isto ·que 1é notaria, e o que .consta ·dO s a utos. O Gover'no .podi·a i·ntervir, 

.como disse, unicamente par a manter a o rdem publica, para wmparar o Governo 
'legal contra ·a rebeUiã!o. 'Se o Tr1bunal, conhecendo de um pedido, •Pôde •Co nceder 
a or.dem para que .a i-ndividuo ameaçado de ·constrangim·ento iHegal> exerça Hvre-
mente suas f'llncções, como .reconhecer-se incompetente, aJbster-se de ·pro-fe.riP ·um<~. 

deciiSão, ~1uando verificar ·que a .coacçã-o s·e realizou? 
O individuo aHega que es~á ameaçado em sua ltberdade; e, antes de resol-

vido •O seu pedido, .soJCfreu a receiruda coacção-: não é ·possiv>el, neste ·caso, que o 
T ribunal lhe .recuse s ua :protecção, sob o ·pretexto de que ·era preventivo o remedio 
impetrado. 

Nesta rqu es•tão, como disse, deseja .ficar dentro dos principias .cons.titucionaes; 
não ·Pôde adonittir 'qU·e, so·b o pretexto .de inte·rv.ençã:o, que .sômente -devia t er 
por objecto a m anutenção ela ordem e paz •puobHca, a: defesa dos pod·er·e.s lo-caes 
contra as violencias, o Go>V·er.no Federal, ·e.stri'bado .no ,art. 16·0 da .Constitu·ição da 
R epublica, v>iole direitos, ·pertur1be, modifNue ou aHere >situações 1politicas legiti-
mamente esta-belecidas, subv-erta a ordem constitucional· nos E.s•tados; •Substitua 
por agentes seus os cidadãos ele1to.s >para os cargos ·locaes, attente e o.ntra a fórma, 
contra o reg•imen .f ed erativo. 

,E' preciso •que todos se habituem ;á execução da Constituição de .2-4 de Feve-
r·eiro. 

1Comprehe.nder-se-ia que o IGover·no Nacional pudesse penetrar ·no territorio 
de um !Estado, nomear age·ntes seus para .ass umirem ,a, res·pectiva adrni.nistração, 
se o pai•z .estivesse suj eito tá!s leis cen't ralisado·ras do antigo :regimen ; mas, presente-
mBnte, os :gover.no~ ·estaduaes 'são a utonomos, Ide accôrd·o .com os .princtpios que 
a Constituição <estabelece. 

>A -competencia do Tribuna l, tratando-se de um d-ireito incontestavelmente 
l·e~ado, é legit1ma, 'Porque ,é •esta a :sua .funcção : restabelecer o .direito contes-
tado bu desres'peitado. Se o Executivo !Federal ,cruzasse os •braços, deixasse que a 
conflagração· Uominasse .o Estado do ICear'á, o Juc1iciario não pod·eria dar cr-eme.dio 
ao ·caso . IM<as ~s-so n·ã:o se -reali>z·o'll. Os actos :p·raticados ·p.elo ·Go·verno :Fieder.al p as-
sa.ram a ser de coo.peração no movimento. DeJ)ois ·de tornar im.possiv~l a defesa 
do Gove-rno local, ·expe.diu o decr.eto· de intervenção, ultrapassando os -limites de 
suas attr1buições, s·us tentando uma doutrinoa que o .orado-r combate, como peri.gosa, 
porque ena acarretaria a morte da F ·ederaçã'O. 

Estiá, assim, •expTicaao o voto >que ·pron u.nciou ·quando lhe rfoi dada a palavra 
para julga·r o ·pedido de l~abeas-corptts. 
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0 'SR. MINISTRO EDMUNDO 'MUNIZ BARRETO (PrOC1Wad.Or Ger al da !Repubbica) 
diz que, .como acertadamente ponderou o ISr. Ministro Enêas Galvão, o presente 

pedido de habeas-corp1.s, originariamente preventivo, foi modificado pela mu-dança 
da situação a princl·pio eJ-i.stente, e por um .pedido complementar, em habea:s-corp'Ud 
effectivo. !Mas, quer se mantenha a natureza ;primitiva do r ecurso, quer as admitta 
a. modificação operada, o caso concreto escapa á c ompet<mcia j urisdiccional do 
Egregio Tribunal. 

Os que estavam no poder do !Estado do· .Cea1'á. .conquist.aram as :posições por 
meio da vlolencia. !Permittiram e animaram injusttf'icave!s attentlW.Os contra a 
propriedade e .contra a rvida dos seus adversarios, implantan-do rehi o regi.men do 
terror. !Mais tarde, opcrou-<>e a reacção, tomando !parte n ella nã!o só os q ue sO'f-
freram directamcnte os e"tfeitos do despotismo, os seus amigos e fortes elementos 
que ·haviam .ficado indiHerentes <á luta política, como tarnbem bom numero da-
quel•lcs q ue tLnham auxiliado, mo começo, a sit·uação dominante . Pleitearam elei-
ções, ·e aprcgoa·ram s ua vtctoria, generalizando-se no Estado as d uplicatas das 
Cannaras Munici.paes. Installado o s eu governo iiiO Joazeiro, com a Assembléa 
Legislattiva c o Presid·ente que reputavam legaes, armaram-se para rubater a pre-
potencia e vieram, congregados, vencendo de município em município, dominando 
a maior pa·rte do E6tado . 

.Nas localidades por onde passavrum iam collocando as autoridades legiti-
mas, no \Se u entender, aut oridades que começavam togo a cobrar impostos e a 
exercer os d·emais •a.ctos d·a a;dm·inis tração. <C·hegaram emfim á capiial, dispostos 
a. a tacai-a. 

Em começo se attribuiu esse movimento a indivíduos fanatizados .por um sa-
cerdote de extraordlnario pod·er suggestivo, mas pouco depois se verificou que era 
realmente a maioria do !Estado que se levantava, con·victa de que assim ofa.zia a 
reivinodicaçã:o de seus dire:tos, conspurcados por um governo illegal e despotico. 

Desenhou-se então, com todos os seus c:u-acteristicos, u.m caso ty.pi·co para a 
intervenção federal, de accõrdo com o art . . so, n. 2, da Constituição da Republica, 
em ord·em a ser m antida no E stado d o Ceará a. fó•·ma •·epub~icana federativa. 

O conceito co.nstitucional da. expressão •«fôrma r epublicana federati>'a» tem 
sido .claramente dado pelos constitucionalistas, notada·mentc, e de modo brilhante, 
~elo \Saudoso jurisconsulto João .Barbatho, o primeiro dos commentadores da nossa. 
Constituição. 

«'Com o nome de Republica - escreve João Bar.ba•lho - c com instituições 
&Jlparentemente republicanas JPOdem (c não será novo na histeria) existir gover-
nos dmmoticos. E, pois, p a.ra que em cada iEstado •haja o ogover.no àemoC?·atico e 
Zilvrc que a Constituição tem em vista, e não uma simulação delle, oem IudLbrio do 
povo, deve ficar entendido que a expressão fór-ma •·ept•blicana não designa sim-
!plesrnente o a1n•arelho f01'71t-ail da !Rep1"blica, não designa unicamente a existencia 
do m ecanismo que cons titue o systema .-e-publicano, mas envolve, Lmplicita e vir-
tualmente, tambem o seu funccionamBnto regular, a sua p1·atica e!fectiva e a r()(}r 
l iàacle àas gm·antias que este systcma estabebece. ,rato evidentemente •resuHn da 
n atureza e dos fins do direito de intervenção ... Um dos principaes fins do ,go-
verno é assemt•·a•· ao ciàadão q1Le ha autoridade par.a geri•· os negocies publicos-, 
quem é essa autorida<l.e e qtwes são as leis .a que se deve obedtien.cia. (J . ·A. ua-
m eson, Const. Conv., pag': 106). ·Se·o -cidadão acha-se perante mais àe um chJefe 
do Esta!lo, mai-s de um c01·po legislativo, se ha leis e actos na mesma occasiã!o 
procedentes de assemblléas e autoridades rivaes, que disputam a obedierrcia do 
,povo, não sabe o -cidadão a que autoridades recorrer, a qual pagar o imposto, etc. ; 
não existe e ntão governo, m as anarchia e g rave .perigo e dllllllno para as insti-
tuições e •Para os direitos que ellas devem garantir, dos cidadãos e das autori -
dades legitimas» (Commentarios, .pa.g. 2·3) . 

IComo diz .Estrada, no seu curso de :Direito Constitucional, o« a Nação ga-
rante mão sõ a ·fôrma republicana, mas o exerci cio regular das inSitõtuições; e, por-
tanto, ainda {!Ue se conserve a fôrma, se o ex ercício regular das insbituições es-
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tiver ·tntenromp·/.ão, ·e o !PO'VO da provjncia P'l'iiJ•cul.o do gozo e exetneww àellas, a 
N.açãJo deve intervi?' >para fci!i:er etfieotiva '(!, gamnt-ia tp~·omettià<a na Constlitwilçã'o.» 

Convém t ambem <embra.r os s-eguintes trechos !do .pa·rece:r da comm~são do Se-
n3/à{) nor:te-am·ericano, sobre ·a conlh:ecida Ktuestão da Lous'iania, parecer Invocado 
por JQão CBarbaLho, e pera Senadm Ruy iBal'bosa, no s.eu discurso sobre o projecto 
d.a ·inter.venção mo 11 .. maronas , rpor .eHe apresentado em Setembro do anno proxilm~ 
fimlo: 

.. A qucstll.o ·que es.ta•mos consrdera.ndo não é 'lima questão j?<dici!al e nenhwm. 
trojb·LIIIWl judiatal pó.de resoWel.-a. A questão é de ca;rcwter p·o1lit·ico. . . Nenhum 
ooo governos .pôde cobrar imp<>stos, por.qu.e o povo n.ão tem gm·antia de que o pa-

gamento tfeito a um U<V~al-.o-•ha, ·da co1brança á'eLta pelo outro .g()verno· ... O.s nego-
cios estão interrom!PW.os e a oonttança publica d<1Btrnida. . . Na ol])'ináã.o P.a voosa 
commissã;o, 18. m ·elhor so·Iução do ca!So é o Congl'eSSo o!'d<mar uma nova el-eição, e 
rprmridJenc13Jr !!)ara .q.ue eHa se ,faça sob a au~o,·idade dos Estados Unli.ãos, afim de 
que .o !POVo oeJ.eja ·um governo ao .q·ual s e submetta, ou, em caso :de sublevação, os 
Es1lados Ui!'üdos .possam honestamente sustental-o.» 

A situação d·a L<>usia.nrla não era, aliá;s, tão .grave como a do Cea.r,á, onde 
<não •havia segu;rança •nldiivid·ual 'Il€1ll• <liberd:td'e de opintão. 

Lntervindo no •Ceará, de aoccôTido oom o diSIJl'Osto mo art. 6°, n. 2 da C<msti-
tuição d.a Republica, o Governo Feder.ad Testi1JUio a tranquiUidade ao infeliz ES-
tad-o, assegwr:mdo o ·respeito aüs dtreitos •e âis garantias constitucionaes dos seus 
h:a'b·i·tantes, qu;e ,puderam ·as·s·lm vo:ltar aos 'labores m~chn<l riD·S. 

O acto de ·interVle'Ilção reveste todas a>S fomnalidades legaes: esbá assignado 
!J)clo P.residente dia Republka e subsCTipto. pe1o Ministro da J •u.stiça; fundarse ex-
p!'essamente ·no ·CHado a,rt. -6° n. 2, e , aMm disso, contém os motiv.os q u e .Levaram 
o· G-over= a J'ançar mão d~?Ssa m ediidJa extr.aordinaria. 

O tmg;reg>o Tribrm<1I lhe ·não !Pôde co•nhecer do merecimcnt<>, da co;n,venienciA 
ou oppol'tunJda•d:e, nem an·nu<llar os seus eflfeitos. 

Não é 'l!lma q?testão judicial; ê 'll.moa qu>estão ide caracter polit·ico, como dizi·!L .a 
c-ammissão <lo ·Sena:do morte-auner·icaJn'o. •Q'llando aqu-i se <'Jiosoutio o cham.ado caso 
<l o Estado do R ·io de Janei.ro, o0 il·lustre s .r. 1Ministro Amn!ro Cavalcanti, que lhavi•a 
v•OIMid'O ,pelo 1tabcas~oo?-pus fo'i id·os ,primeiJros que r.econ•heceram que em face do 
doCTeto de intervençc'io, de sua sim'!}les existenci·a ·matNial, o habeas-oo71Jms não 

;pO>dia m·ais ter execução ; e o !p'l'Oprio TrÍibuna-l cassou a or-dem. 
Demonstrando com CO'Piosos argumentos que as que&tões cssenC>ia:mtmte paU-

ficas .não ·ad!l11ittem syooicancia j?uTiicWl, escr eve o Sr. 'Consel•hciro Ruy BaTbosa, â. 
.pa.gina 136 do seu .Jiv,ro Os ·Oictos inconstituciona.es: «Hare, no oou precioso. cu:rsQ 
,de Constituição Americana, ex.amin·a uoma s·érie ode hypotheses, ass1.gnrulaxl18.S todas 
'P~lo mesmo cun·ho : poder.es d e <JTdC'!Il essencia~mente dil'lC?"ecionar·ta, ta;es como o do 
presidente em 01Jota;r e int ervi?' c<>m as forças d'a União entre dous governos coexis-
tentllS .e rivaes no mesmo Es~crilo, O'll o od.o 'CQJlgres·so em conxlemna·r o 1Yoverno de um 
"Est<Jdo como n âlo republicano.» 

O ,decreto de in·tervençã.o >d'O Go<verno IBrasi.leirQ conlc].ue quasi. nos mesmos ter-
tmoo do parecer do .senado :rua ·g.l'ande .Repul:ilica·. J>ara mostor.ar que não el'a seu 
j~tuito •apoiar AJm •düs C()ntend'Ores em ,prejui«o d<J o utro, incumbio o •imterventor 

· ,de maJJJd•aT proceder a nova e<ei.ção, afi.m de que seja •CO<tlOC'ado no pader !pessoa 
caJpaz ·de m•anter 13. QI'dem e assegur.ar o reg.tmen da tUberda:à:e e da cemocracia no 
E~taJdo do Cea·rá. 

Eis os tp.rlnci!paoes comsideramdos e a conol·usão ~lQ :d:em·eto '!)ublioa do no Diwrio 
Off.íoial d<:l 17 de .Março ultimo·: •«.Gonsiderand'O .que o Estado do Ceará se encon-
tra crwma ·situação '<Lnlbrugm!oioa •C()I!Th a normaHdadoe constitucional :d'a Repub.lica, s;u-
jcito a ~OU!S govetmüs•: ru.m •exCTcenà:o a sua a;utorid;a;de em tod.o <J rerr.itorin e a:J)oiado 
em f<>·rças que 13. tomnam •ef.fectiva, e outro reduzido á p.nsse da ctd'ade de Forta-
'l'llza, Oillde 'O :P•Tütege sõmente o ·impoedimento {Jpposto :Pelo Go·ve·rno d.a Umião ao 
ata>q,ue dessa ca.pital; conside11amdo que a Go~lstituição FeC.eral grurante aos hahl-
tarnrtes düs Esurudios 0 gozo d'e insti.tuições Jocaes ·t'epublicruna!S (art. 6° n. 2, e a'l'" 
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tigo 63) e como sancção pratica a essa ·ga;rantia !Contém a d·is'J)oaição do oa.rt. 6• 
n. 2, .q,ue ·wutori~a o ~Governo Fe deral a in<tenvtr nos negooios pecu•liares dos Efll:a-

. dos, para russegu~al-a; consi&<!rando •Q:Ue ·0 es·tado •dJe acep'hialia c-o govenno regu.lrut· 
em <rue se encontra o ·aeará caracteriza niti:d1amente a s'ituação .q·uc .reol-ama o em.·-
preg-o dessa med-!d,a . ... Resolve intCTv.iJr, ma J!ól'ma o art. '6<• n. 2. ca •Constitu-ição 
da. H.epublica, no Estado do Ceará, nomea""do [lllira. trepresental-o nesse a.ct0 de 
exeroicio .Ca autorida:de \federal o Co~onel Setembr.iJno d ·e Ca.I:'Valho, .que desemr>e· 
mará essa íuncção cumulativamente com a de ·i·nstpector Ida. 4" IReg;lão Mildrtla.T, e, 
assumin;do o .gover.no do Estado, ,se regerá p el•as ·mstr.ucções e.,'Oped:idJas, em m(_>U 
nome , pelo ·MiniBtro oo Justiça e 'Negocias Inter.iores.» 

Da conveniencia e •legitimidade ;cJ;esse acto essencialm!ente poUtico, Q:tl.(!, alé1u 
dos ·benefici·os .a;ponta.dos, eVitO!U. uma 'hecatombe rna eiclade de Forta;le:>;a, é un icn 
juiz o Co,ngresso Nacio.nal. 

O .Presidente da R epublica cun11Jrio o ~.reu· dever consLitu'Cional. 
.Cum'!>rirá :por s ua ve z o IEg-regio 'l'.r.iJbuna·l o seu., tdeixando de tomar conhc· 

ci!men-to do rccu.rso de •habeas-co·rp1<s, ou cl·ecla:r.a;ndo-o pr.ejudicaõo. 

O 1SR. MINISTRO A'MARO CAVALCAJ.'lTI - 1Jcns·a que a m at eria se aclta s·uffi-
oientemen.te esclarecida, e estl\. certo ld·e que o TJ'ibunal não tpreci:>;ava ou-vir ns 
IIJ()UC&S [l011derações q'llJC 'Va,i P'!'O;feri'l', para dxlctd[•r O importa nte caso .que lhe O ·t;oá 
s udeit-o. •Fal-o, )Jorém, 1por .um d ever -de conscienc~ru jurii.dica. 

lHa mai.s de •vinte mmos t eve occa.sião d·e, em documento .officiM, discutir o 
diiretto d·e dmtervenção do !Governo !(la !União em negocios düs Estados; e cmbO>ra. 
se achasse diante de um Gov·e~no ·ao qual f az·ia oppooição, te ~podia fawl-·a IPOrq•ue 
então era tpoJ.itico m~Htante, lf!JffiPmava ·que, .se •er,a •NlmHmtavel o uso abusivo <lu 
iLleg.htimo .q.u e o Govevno :da União fazia d ess•a faculdade ·para ·usurpações, P>LT"-
Ifi'IliS me ramente IJ)artidal"ios, tudo iSto não o·bstante, subsisti·a iina-ltera vel ossc !(li-
reito do Poder •Central d 'e intervir nos utego.cios dos Estados mos <:a·soo da Consti-
tuição. Estava no ;,ysten<a, ·era .o i-•rüprio systema. 

Diz·ia, e ntão, que :não UJOdia mesmo ihave.r Federação s em ha:v·er semelhante 
d ireito · rccunlwcido ao 1Poder Centra l: l)onque os JEs.taJdos emtbo1·a ·revest idos d1~ 
maxima wu.tonomia, não c on.stitue m s imples j-ux·ta'!}osição de tod!os elles no teri:'.i · 
torio na.cional, mtas 'llma algg.r emiação ·po.Htica e jiU·r-idicamen•te organica ; sendo :mris-
<th .que houvesse 1\J'lil . tpOdCT superior, capaz <ie r espond·er p eJ.a conservação d~a 
11nião án,destructlv·el .C.entr.o d os Hmites, <:! na fôrma e nos nins traçados na Consti-
tuição. A.ffiirnnara., a:Hxis, nruquella >ép oca, em 189,3, no seio ·d·o Senado d!aJ R~n
blica: o d:ilreito do Governo irntervir é ;.nd-isC'u.trve l. iLame!ltav·el. é , repetirn, Q.tw 
inrervenha pa:r•a 'fins arbttrarios e até menos· d·ignos ! 

Tinha a ;feltci<iooe tde v er a;gora !fazendo ~arte do Tribun.a1 o IS•r . lVIin·istro ·Coe-
J:ho e Gaxnpos, o .q'ual, mmbem então 1Senador, dispensarnrvl1e na occasião m ais >Cl·e 
um .a.parte, accei1and'o ig.ua;J 'dou tritna. 

Não €, portanto, novo tpara si o caso d-e .que se t rata. 
Quanto ao seu 'Voto actua,l , cst l\. preso, ha mais de 'Vi·n-te annos, a saber, [)ll>ra 

como jui z, não pocier conhecer da ;ntcr"ençã.o qu.rund o e lla é effectivamente exQt·-
cipn. IJ)Clos oo·tros· poderes. 

EJ' tambem, v·erdrude o que di·SSe o illustre 1Sr . .M·inisto·o Procu·r a dor Geral <d•a 
ReiYu.hJtka, cem a .referencia ,feitJa ao habeas-co't'pus IConcediÍ!do 1aos deP'utaõos IC.o lth• 
de Janeiro; tem iprcsen te a integr1a do accordam que 1-av.ro·u, no .qual deolar an:-a.: 
«1Se decreto houvesse do !Po·d·er Execuuv.o ou Legis.lativo, .hntervJ:n<io •no Estado do 
Rio doe Jmneivo, mero eu, estou cer-to, n em os demais membras idio 'l'ri.bunail-, ~pod•C'rittm 

tomar !COnhecimento tda espccle.:t 
Assignal·ru~a. IJ)Orem, que o ,rue h-av.i;a até então, até o momento em que o 

habea&-{)orpus fôra concedid!O, era um simp.les 'vrojecto p endente d-o voto da. C11.-
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rml:ra td'os Deputados, ~. projecto, d·i·zi:a, ;não podia ser toma;do em consideração ·pelo 
':Crtblunail, d-es:de que o mesmo ainda •estav-a suj•eito . ··a ser alterado, mod<ificrudo, e 
a.1iê •rejeLtrueo. Y•iesse a lei, e o Trib-unal não mais t omaria conhecimento da espe-
cie, como :de facto l-ogo •depoics assJm· sU>ccedeu. 

QuaJllJdO recebeu O 'Ílll·PI'CSSO •COntemJ.o a rp•resente petição de hab-ea.s-Ci0t']J1t~, il'l<l. 
qutl:l .se narrava UIDD! serie de violencilas, cada. quail mais' de >imll,)r~sionar o ·leLtor, 
eXJerci<ljas, ao que s·e diz, contra as a~utoúdades apontadas como leg.iti:mas, do Es-
rtado do ·Oearo; {J!uando 1eu c r .eJeu rtod<Js esses fac tos, niuttos dos quaes se têm · 
lio.rnado notorios em .to,do <l •pa6.z, certamente achou .que o pedido esta;va. d!entro 
das norma•.s admtittidias €m ·r.elação :a outros <J!UC têm .suhido <L €Ste TroibUiila!', á'.umJ.a..-
doo em váolenciflls •contr·a .aruto-ridades ·existentes, c senão odefiniti·va·mente, mas· sô et 
•ÍJJt quantum, tid·as .por autorida;des l•egitimas . 

.NotaJra, !P<>l'ém, qu·c ·a .petição, •ao termlina·r, ~Jedia va>ra s erem ga·rantiuos o 
Presidente do IEsta;clJo >do Ceará, e os mem·bros >d!a_ Assem•blêa Leg.lislativa, em todos 
os seus direitos, até o lfám do seu onand.ato . .E' a conc-Lusão lõ1na~ do rped'ido: "de-
cretar o habeas-<aorpus m favor de todos os ;pacientes·, ord·enancl'o que •lhes sejam 
-gUirados os .wus diTei toe, e tc., •etc . ... » 

!Feliz ou infelizmente, ·ao receber a. cópia da petição dacs mãos <lo -impetraonte, 
já oo consider.a;v:a sem <l ·C.oreito de julg·ar >do seu merito; .ou, ip~r outr:a, tomrura. co-
J1hecimenü>, ocomo tom<J.u, tpoTq,ue eL!ta th.avia st do am.esentada em tan'Po, mJ qual as 
was allega,ções •e !factos pad.iaJm >e·Onstitu.ir mater.ia <J.,e •habeas-corp1<s, mas- vertf:i-
oa:ndo desde logo .que o seu v.oto nã;o !J}Odia ser <JUt·ro senã"O o ode j·ulf;·fllr proju-
•dicado o ,pcd·rdo, desde que fôva junta:do a este !Pelo propr.io impetramte, o ,J.< .. cre.o 
do Presl!C.ente da Republio,a, de .int ervem;ão 1110 Estado •doo Cear'ã. 

Não é a simples natureza ~PO·Iiti :ca do caso, .que assim o exigia ; era a especln-
li!Lrude deste, tonnfl!ndo-o materin e x:tranha ao Jud-iciario. 

tNão lhe fôra Hcito, .por aneJ.o de tum habeas- co·rpns, 1desf.azet· •um acto de inter-
'Y'011.Ção. 

T,a,l oPa, em :rcsumü, ·toda a questão, e ·bom •ass·im 'O •f·un:clJamento d~o seu· voto. 
IFióde o T.ribou·nat!, por meio de um voto de habea.s-corpns, desfazer o acto politico 

do .Sr. P.residünte da •Republica, intervhl:do num Estado? Abso;lUt·ame.!llte não pó1d!e 
fa.ool-o; porque .ser.ia sa.1ür da sua oophera 'PI"OprLa ,vara entrar em esp'hera al·heLa. 

Dir-sc-ha, ta·lvez, .q·ue é lamentaveL q'll'e ta,! attribuição mão seja do Judida-
ri'O? ... 

'K·as, a ·Verd•rude como eatã cscripta na ·Constituiição, é que o T ribU>nal !llão pôde 
intervh- .no caso sru,j eito. 

O <em'i'!lr<m•te ST. ·M'Í11'istro Re'lo.tor ,do feito, 11rocurou j.usüficar seru: voto de-
<nonstro.ndo que n:> caso não houve interv-enção, 'ho•uve, s~m, deposição, cav.ilosa-
menile IP'reparad:a IPür tüdas o:s elementos de deso·rdem e vi.c>le.ncia, eJement<Js· que 
o .mesmo enumero11 IJ'aTa 'POder chegar á sua co.nclu.são. 

:PC>is .bem ; s·em i.n>d•a;gar, nem dise.utir a v.erd·a;doc de taes .a.Jlegações, adJmitt1ndo-a 
mesmo-; é ao .'~l'.ribunaJ· .que c-ompetia veri·f\i•Car se o Presidente da 'Republica, .por 
um ll!o00reto s·olemne, q•ue charrnou de intervenção, .f·iz<:lr:a realmE?nte '11ma · depo->-
sl.ção?< · !Não, de rcer.to. 

O .hl.JOist-re impetrante <lo habeas-cO.?'p1ts, .sabe :muito •bem que, !!leste caso, 001 
ve.; de ser pctidonario, eLle >é juiz; c, certa.nrente; saberá cumpt'lrr o seu ;dever ['á 
no seu •Lugrur ,pro;prio, no Congresso, de que é .p:nte •emionente. O Tribunal é que o 
não tpóde atteil'd€r; e, se o d'izesse, agiria fór·a d'~ qei. 

Está f ·aHando com .a co.rwicção com que 1'·f'mpre diAcute estas m•aterias; e se 
lhe fosse poss1vel, não d€ixa·ria m1ais uma vez de j•ur!gar de factos, que, :porven-
tia·a, provados, s·ão o.utras tantas f(les•goraças, que servem :mais que tudo par.,. ferir 
o .propri.o ..egJ.men. Mas, juiz, não ,Jhe é vermittido analysa:l-os' pa·m v·erifica;r se 
houve, ou nao, ·legitima ·intervenção ;r,o caso, que se discute. 



Accordam 

-246 -

Se ho'l1ve intervenção, mas ~rra{]a; se em 'V·CZ de lia se trata -de um •ci"ime ou -de 
uma mlquida-de :poLitica, existe I[JO'd~r COIJJopetente .para disso •tomar o tdevido co-
nhecimento. Se o ni1o Jazer a oculpa será delle, a !falta será. de!le; ma,s nem por isto 
se tornaria o J.u-dicrario reves-tido da competencia que ora l•he faLta ; n()m s()rá. 
cl1e qoue haja de .responder pel.a,s fa,ltas ,cloo outros poderes. 

Acom.pa.n'hao111d:o o do Sr . .Ministro En·éas Galvão, seu voto é no sentido de jul-
ga.r oprejudi(la,do O ipCdido de hcvbeaS-CO?'P11-S, .pelo ofacb ca t1ntervenção, que pod·ia 
1gnorar, mas que não ·ignm·a d·escle que foi jwntado o docum·en·to á. proJ)ri.:l rpctiçoo. 

Ence.n~D.da a discussão, o Sr. P·residente passa a tomar os votos e (l)roc1a.ma a 
seg.uinte decisã:o : o pedido de habeas-co,·ptts foi p1·ej.udicado pelos vot os dos .Sra. 
Min istros Coel•ho e Campos, Enéas Ga1vão, ·Ca.n.uto Saraiva, Amruro Gava.Jca.nti, 
Andr.é tCava!lca.nti e Manoel M'ti.rtknho. 

Os Srs. Ministros 1'3eba.stião {]e Lacer;da (rclato·r) c <Guimall'ãcs Nata.J, conc&-
diam a Ol'dem pedida. 

lMPETHANTE - O !Dr. Jrineu de Mello Maohado . 
PACIEN'rEs - O Coronel Marcos iF'ramco lRabeil{) e outros. 

O S,np·r•;mo T,•;b1tna! F1edera l nãlo póde j utgàr do acto do 
Pre~identc lilt ReJH<l> lica, neganrlo a intervençã,o t m, um Estado 
da Fede,·ação á req1ti.siçiiio elo •·e~p.ectivo Go·vernador, poTque e8• 
caPa isso, !l'O r cornuleto, ao circuão q1~e ~he !O<i t>·açe~elo na Crm-
stitud.ção da Rcp1~blica• . 

O contrario itmpo.rta.ria na co?~/'UIIáo dos tlode~es, que tlli,tiàa-
mente aquell•.l Oonsfi.tui.')ão definia e separo1< .. 

o Tr·ib·una! nao tem competencia pwra P'I'O?Wnciar-se a res-
!letto, pm· sg trata?· ele um.a q1bcstão Pttrctmcnte poWica, qtGe, como 
ta.!, excede á sua ftmcçâo·. 

Ao Congr esso Naciona-l compete primeiramentt: a intervenção 
~•o caso elo a1·t. . so, p(l.ra.g·rapho 2o; eme?·g·encia .. ~. cvmtudo, podem 
8'1W[Jir que ju >ti.fiquem, como no caso ae 'll>.ecess·i(lade de invmcdiata 
decla?·açãlo r!c .'JI!e?'ra, 01t de estado ele siti.o·, a acçãio isolada elo 
Executir~o, aimda que 8'lub07'd·i"a.cla á dclibemção do Congr esS'O, 
em sua p<ri,m,eira •·eu?lliâo . 

Cess<Jm,d.o os f actos qne rnotiVarrom wm !Jedlid.o ele «•l~abeas

corp•US>> p·revtnUvo, essa 11et·ição ccmside?·a-'Se p<rej1uJ.icael.a por f alta 
ele objecto. 

N. 3 .'51-3. iVietos, relata1os e d.iscutidOs os :presen•tc3 autos de petição de 
habeas-co?·pus, tprucientes o Co·ronel IM·aTcos Fra.noco R;aJbell{) e ourtros, iPrcside;n,tc e 
membnos dn. A;;sembUéa Letgisla1:·iva ·do Ceal!á. e impetranto o Dr . Irineu de Mello 
M·achado ; 

O haveas-cw pus impetrado por mejo da petição de fls. 1, tem por fim, cwno 
nella se declara , «garantir aos paci·entes o loivre exercido d{J~ mrunoda:tos e ~unc
ções tde quoe se acham investidos, prl!mlltn.indo-os cOOJ.otra os actos d·e V·~olcncia " 
coacçã:o que, com manifesta illegalidade e a.buso de po·der, estão. 6~'!1-do prati-
c!Ulos pelo Poder ExooUJtivo Federal contra os . repneaenlllantes do pcrvo cea-
ronse . » 

A racu~a d e intervenção d.o GoveJJno tFedera l, r equisitada pe'lo C{)rontel 
'li'raneo .Rabello com funda.mento no 'Paragrapho 3° do al't. 6° d.a Constituiçfuo, e a 
minuciosa narr8/ção rle '\.lollla série de actos opra.ticados tpelo mesmo Governo no 
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S<mtido de prestigiar os revOillcionarios e elllJbaraçar c obstar a defesa da o!'ldem 
publica n-o Estado do Ceará pe~as automdades Iocaes, conBrtituem os m<J.ti,v.os do 
-vooido para .que o .Surpr-emv Tri:bUilllLI, ccmclue a p-etição, "'conced·a e decrete o 
habeas-coTptt.s ·em :favor de :todos os .pacientes, orcl.cnando 1que ·soj·a assegurada a 
a;Ultorjcl•acle do iP11eSidenrte e De todos os membr.os ela .A!s:sembliêa Legislativa do 
Estado do -Ceamá, garantidos no li'Vl'<' c -p1eno exercicio de tüdas as suas a<bt.ri'bU'i-
ções e "hmcções 1egaes e con.sti<buchma,es até a terro>nação dos seus mand·atos, 
cessanrdJo, outrosirn, os aotoo d·e violencia, a -busos üc poder, con.~traJlg:mento e 
coacção de que se qUieixam». 

Ao entrar-se n.o julg•amento desse r-ec·urso, o impetrante, para reforçar s·eu 
ped'ido, exhibi.o o {)ffrido de f l.s . 45 e os· tmpress·os d<> fls . 47 a 6 5, C'Iltre os quaes 
= exem-pl.ar do Diario Oftícial contendo os mortivos e o teXJto do decr-eto d>e in-
tervenção na,queLJ.e ·Esrtaldo ex-•v·i, d-o pa;ragrapho ,2 • do dt. a11t. ·6•, revelando 
dest'arte, o m e;;mo -im~p·eüante o propos"H·o de su.ieHar a julgamento não sõmente 
os factos consta;nte.s d•a petiçã,o de hc•b eas-corptos, maiS, ainda, a•qu eUe tüt.e.rior 
decreto. 

'Evtd-entemente dos termos da tleti-ção d-e fi. 1 r.esul>ta que por meio d~1la sn 
pr.etend•i·a a·loamçar do 'l'ribunal duas sortes d-e Pl'OV·ideTIJCias : a ord·c.m de inter-
venção e a de cessaQão, Ct.>nsequ.entemente, dos a11-ega:dos a,ctos de vio1e:ncio. , 
consbrangi.me111o e ooacção, e. é por i sso que se conclue nessa petição pedi·ndo 
que o Tribunal a d,ef~r-a cw?·dm~ando qt•e s.ej,a asse_quTac~a a auto?'üZQicle do presi-
dente c (la todos os noemb>·vs da A.ssembléa L egislativa do Es.~ado do Oenrá ... 
cessando, outrosi.m, os actos rle violencia, abusos cU! poder, constrang·imento, e 
coa.cgt_io de Q7.lle se q 'tte·ixa11't» . 

O Tribunal, porém, não põd·e julgar da recusa de intervenção porque CS·Dap.'l. 
isso, ~lar ecm[)lle1o, a-o circulo qu·e lhe 1'oi tFaçado na Constituição da iRepublkn. ; 
o contravio im}l011:aria na cmrfu·são dos ()Oderes ·que n-itidament-e aq.ucll !Caonsti-
tui..ção defj:nio e s1eparou ; nenhum p1"~ecedent.e , m•esn1o. se encon'tr.at~·ia na jurlspif.Ul-
·deneia de povos l'e<gildo·s por syst ema pOlitico egual ao nosso. 

E' >ncOTIJtes t avel, por ce"·t.o, a propried·aJ<le do habeas-corp••s no outr.o ca,so, 
contra. os actos d.e constr-a•n.gimento e .coacção atbr>buid•os ao Governo Fcde,ral; 
a.o Tribunal po-r m-eio dessa mooida 'CO'Illpe•te, sem du'Vid.a, g·aranrtir os .funcciona.-
rios elcotivos o u ·não no 1-egiti.mo e>eeTci-cio d·e seu s cargos contra ab usos <k 
.poder, de que -o Tribunal vócle ctmheceT, q-ue o T·r>bunal pôd-e a.llllU!.!ar para esse 
effeito, em·IJ.ora ·1he faJte jurisdicção para jul·gJal-os c r iminalm<'>nte, como tanta-s 
'1/1!3Zei; sucr;.,c1e nas decisões d.; lwbeas-co?'PWI. 

Os factos, porém, que motivaram a petição de hctbea,s-·co1'1JQts p.reven:tilvo d:e 
f i. 1, já cess•ar,am, deve,-se suppôr, em oonsequ encia d.o iDecreto de irutorvenç-ã.o; 
c em ta,es ccondiçõeB, a al•ludida. <petiçã·o n ão tem mais razão ele ser, e.st'á pre j'udi-
c;aoda. vo-r falta de .o.bjeoto .' 

fJ ua-nto .ã,quellc -dcc.r eto, c qu e 110 momento do jul,gam.ento foi invoca-do para 
justifica r o habea-M ·co?·p~•s !JDSt pacot1wn, é evidente q.ue o Tribuna l não .tem com-

.J)<)tencia .para .pr-onunciar-se a -res·pE.ito, por tra:tar-.se de· uma questã-o pura;mente 
· poüt.ica, c com·o tal ex.cede á sua fuP.cçã.o . 

.De accôrdo com a ·opinião de 'l:<J?t Hols-t, qua,n'clo dis.tingu•e a qttestão lJOtU-
tica da q1<estão legal, este 'l'ribunal no •ca-so do· Amazonas .nruda cle'Cid.io 1Wb-re >t 
dua lida-de de Assemb.léas \Legi-slativas desse Esta.d-o, concedendo o lwbeas-carP'!tS, 
não >paú•a reconhecer ao.s pacicmtes a qu-alida-de d-e deputados· e .senadores, mas, 
tão sóm-ent-e -para mrun.te.I,-.os nas ci.r-cums1an'Ci-as c,m q ue ·se ll •Dhava-m a-té que o 
Cong1r.esso res.olvc.~.se a conte~nrla. 

-Releva. :riotar qu.e, se ao Gongres:so compete -primdramcn.te a intervenção, 
n1> ca-so do ar.t . . 6°, par-agrapho 2•, eme rgcncias, comtu-do, podem su•rgir que :fu•sti -
fiquem, cO"mo n.o caso Kl-e nec~s.sid-ade -ct:e -immed.La;ta d~olaração de g'tH~n,a., ou de 
estado de sitio, a acçiio isolada do -Ex-ecutiv,o, ainda que suoo~xHna;do á deHb-era-
ção d>O ·CoJJ.gresso, em sua .p.ri:ncira -r eun-iã'O. 
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::"<ão h:. como negaT. al~m <lisso, o verda<leiro aspooto U,Q acto govcitrlamem.-
tal, ~ua '"'tureza de um decmto <le intel"venção publicado co:rno ·foi no DW:J'l'i<J 
Ojff.ci.fk!, com ·exietencia legal, po1-ta-nto, revestid-o de to<las as forma:lidadw pre-
cizas e do mesmo mo<lo execu~ado. 

!Seria o mesmo 1quc contestar-se a rval-ida<le de um acto j.udicia1, de .um acto 
~e.,"'i.sla.tirvo, reputal-os IbU·lios, sem e1Jfeitos jUJridi-coo 'POT corutmr-ios a d1!r-e<ito, 
antes que, mediante ·ns normas l)•ropria.o;, o poder cmnpeten.te a.ssim o decidiiEt;e. 

Vem a 'i)roposito recordar a soguintc passa,g-em do par ecer &a comTI'l.isSão do 
l':oenado Norte Americano cncari'Cgada, em 1·873, de opinar sowe o C!IB() &e Loui-
s iania: «Qu•ando um juiz tem jur.is<licçã<J IJ)ara. julgar uma. causa, elle tem tnnto 
po<ler para. ju•l.g.a.l-a. mal , cmno >bem; e uma. sen<tença enronea é tão valida como 
outnt qualque r, a.tê que seja annul!Mla ou reformada por autOTida<le oompe-
tente• . 

O Tribuna:! tem conc<>d;do hcLbecLS-co•·pus a. ·funccionartos pu:bllcoo !nqule-
ta<los por a.busos de poder, m as, bem d·i'Vcrso é o oa.so (l)rese:n.te : ba..~ d-i?>er que 
o alle.g.ado constrangimento prov-êm d~ um acto de Governo, de mJ>ja. leg'll.!idadtl 
ou Hleg.aJ!ida<le o Trilbunal não pócle con!hccer. 

J:eto posto, o Supremo Tribunal F ederal, nã,o considerando objecto de t~ga
ment o a. materia. de interven•;ão, ju•lga. prc:i<uilicaido o pedido de habea.s-'{·O>I'Pw. 

Se- iSu\!)re mo Tr-ibuna:! [Federal, 1 de L<\·bl'.ili ·de 19-14 . - H. do EsPirito ~o, 
La- 1PJ:Ic.>identc. -Enéas (}a.lviÍ!o, Relator para a r edacçã,o do a.cco·rdrun..-Sebaetriào de 

Lacm'ila, vencido. - Os succeS!><>S que se desenrolrurMn no Cem'!§., como oo com-
provam os elocumen<tos o-Hc:rfeiclos pe.Jo im,petra.ntc, são <lc notoried-ade publ:!m. 

O Gove.rno !Federal nãú Be limitou a. r ecusar o auxtlio ;;alioitndro pelo Ohefe 
elo lcxeoutivo local, íoi mais longc. prohi!bindo a importação de armas c m-uni-
ções vara. a força esta.doa.l e o tTan"''J)<>rte deSII:a pelas· est radas <le feiTo fed>eraet; ; 
concederulo franquia teleg·ra:plhica a chefes• ostensivos da insurreição; a.pprovan-
clo o óff'armamento ele Pl'aça.s d<J Corpo Mili<tar elo E stado por sol<la.dios- fe<lerae:;; 
declaraardo que o inspector dn região mi.1itar, cujos a.ctos r evelaram o del!ignio 
ma.ni!f'csto de fazer <trium!Phar a cecl1çã,o, mc11ecia a. sua ·Conlfiamça . 

Assim, depois de a.nimar a. rebeiJi<ã,o, pa.Esou a cooperar nesta, allimentaJnclo a 
a.narch1-a, J)romovendo a conflagraçã>o d-o Estado, collocando o Governo looaJ na 
im-po&<>rbiJ.idade de defender a sua. autoridade. 

Trul a<ttitude .não •lihe era permittida pela rConstituiçã.o da Rcpulbtica. contra-
ria.ndo, portanto, a. missão que l'h<J compete desempenha.r no rcgLmen !)<)lttico 
rraciona·l. 

Deu um :pa'3so mais. Forçando a. inter.pretação de t ex.tos· ccnstit'lldQnaes, 
ile<luzio <les tes consequcnciali ~;xtranil'l·as c a;bsurdas pa.1·a. justificar a d-eposição 
do paciente, Cmone l Fr:mco Rabello, e a. di.S6olu!)ã.o <la Assem-bllêa Legi'sla.ti'VB.. 

Al!udlo, para este fim, a uma. situação d·c facto creada. por dua.lidadc de 
IPOideres Lc.ttislativo c Excct:tivo, c:aso em que seria. !eog·i<tirua a intenferencia 
dos oo<lcres q)o!Hicos :Ce<leracs para r«Stlmbelecime.nto do mecanismo COI!IStitu-
ciona.l do JiJsrt:a'do . 

Como sustentar, porém, a cxistert·ci.a, de semcl•ha-nte d·upli.cruta~· Esta &i po-
d·eri3. r esulta.r (lo processo elei.to-m:l, da !IJ})uração da;; eleições e da ve~iiti~ção de 
po<leres. 

Ora, <·stii. provado que 'J paei~te, Cor.onel Frrunco RabelJ.o, foi reconhecido 
.e pr{)clamado :Pr«;idecn<te do Estado, por uma. Assemhléa. constituida, a:liãll, de 
seus adrversarlos; 1que !foi empossado constttuciona;lmen<te c exerceu o cargo du-
r ante d<JllS annos mais ou mf•nos, mantendo relações ocff-icia.cs com. o PrOIPTiO Go-
verno da Uniã,o e d.os oUitros Esta<los. 

Os pacientes , depu<ta,d{)S á Assembléa Legislativa., fol'8m eleitoo em pi'OCI':'S3:> 
,1-egular, diplomados ;pela conpora.çã{) compctmte, a IM:unici.pa1ida.de de Fortaleaa, 
- recoll!hecido,s· sem haver protesto ou reclamação e têm &ooel1l;l)eaJ.Ihado o Ytl3-
pectivo mand•wto. 

Os cidadã;os que constlhlira m vma. Assernbuêa ·em Joa~ciro niúo foram eliõ~o~ 
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dentr~ das con<iições legaes, não a 'Ín~t;LJ.lruram na >época c !Og>a.r proprio, com o 
num'()rO que a Consti•tui~.ão estadoaJ p.rescreve. 

iN~ habeas~C0Tp1LB .n. 3.452, impetl'ado em favor de ciC.adãOs que se considera-
va:m vereador~ do mrunicipio do <Grato, este Tli!bunal decidto, eiU ·5 de Novembro d e 
1!!13, negrur a o.rdem .por cO'llstar <ie d·n.for.mações do •Co.r~nel Jl1ranco !Ra:behlo, 
JJ!'tf!tada.s po1· este na ,qualioade de Chefe do ·Executivo local, que a aotuaJ A.ssem-
h léa Le~is-J rutiva, ~ c.onhecer de 1\l.ma du~licata de •Ca•ma.ras, declar a.ra Hlegitima 
a dos :p.acientes .no cilt:ado ha.beas-cOT'p'US. 

•Existem, por comeg;ullllte, n.o Estado, um só Presidente e uma unica ~-
1.·1<::.1. Estes oous ipoder.es fOIJ:am Ioga !mente o.rgamzados . 

()s textos invocados .pelo Governo da União cons·ag,ram em s uas é!au.su•las " 
gararutna de d!i.rei.to<i, co:rrferindo ao poder pol.i:tic0 federa.! a abl:ribuição de iontm:-
vi.r para a<>scguraJT <t eslta:bHidade -dos govcmos locaes, iJllll'a .am!p!IJI'Illi'-<OS quando 
o .exercício de s·ua a.utoridadc fôr obstado ou impedlido pela vlo!en clia material. 

ToaJl m edida .precisa s er executada <ien.t·ro odo.s moldes consti:tucionaes e , no 
OIWO de que se umta, senoo <i~"ltin>tda a glal'a.ntir a ordem legal c paz !J1Ubl!Lca, a im-
peedior lquc domine a anarch;.a, depende de requisição das autoTidades ameaçadas 
ou ~s. condição osl:a,belecida, conforme ensina A. 'Ve dfu. (Cons t. _..,rgentina. 
n . 5ó), vara evi•t."'r a inrtrom'issão a!busiva do Go;vcrno Fcder.al que, a ti·tulo d e 
proteger ou ga:ramUr os gove.nnos 11ocaes, :POdc;rda. dm!IDiscui.r-s·e, a cada .passo, i11:0S 

->Jego.cios p.rivativos dos Estados, e tarna.r il.lusoria sua i:n·dopendenchl. 
.A oacção do Presidente da Republdca, na mencionada cme'I'gC'Ilcia, não é 

:nbll!;r3JI'ia ; obede<>-e a regras constituc:i onaes , ao ;que a oprudencia e a 1ei aconselham; 
nã.ro deve sei'Vi r a interesses de uma !acçã.o ou d·a po·m•tica 1edera.l, cO!Ilvcr.tendo-se 
••m orurruaça. â. autoridade local, !fomentar a opposõção, por mejos viol€Jnrt:o, , R.OO 

govornos estacacs, auxilia·r ·revoltosos, tend.ent es a dcrrocal-os. 
Jsto 1>eria anarch~co e ilissolven•te da ordem maciO!Ilal . A def<or<i<'nl não é a 

tw.o;e das nossas :illlstiltuições. 
«1A União é obrigada a ·i.r em d efesa do Governo ameaçado, atacado ou det·-

t·iba>do e a ma'Tl•ter ou re.sta·belecer a automda.de legitima. Este é meEmo um dos 
!in" <la instinu·içã.o de .um poder central em nossa forma de governo. E, se é ce'li:o 
qu<. o J){)der que têm as a utor·idad es e.stadoaes procede, c orno sua Consrt:iltuição, da 
vomtade do povo, da·hd não se scg.ue que el las possam ser depostas nem a COillsti-
l.t;i~ão oallterada ou Tefol'mad a., por m eios viol<'·n•to, enljpJ'egad<>;; a•incla anesm0 pelo 
povo ·do Estado . 

A:; constituições se fi%eoram justamente opant CV·itar os .proces sos anmt:rarios 
e wt:uados pela ifoorça; eJ.las garantem o ;povo, mas i>ambem, e ;para garantia deJJe, 
:o :autQrid'<tde -legitima. COonotra esta, Se obra com ünjustiça e compressão, lha o cor-
J•<l<ltiv,. do processo politico-crirninal e existe o voto para a. opportuna e :periodica. 
ef.'CWha d-e melhores f.uncciona:rtos . » João l811I1balho (Com. ao a,rt. ·6•, (llall'agll'.apho 
:1 • da Constiotwção, f])a.g s . Jl;5 c 2 6.) 

Abanil"n ndos os meios lcgaes e pac:if.icos ficaria compromettido o J~imen 

fci!Ltral. 
Noo mesm:os termos acima. otra'Tlsonlpltos, escreve Bar.raq,u.ero, commentamdo <IS 

<lolBJ)ooiçóes da Constituição argetnti'Tla s obre a mM:eria da li!rutervenção: «Per<> 
euanoào ~n ·una ,provj.ncia s us .autoridades eonstltuülas oon suspendidas en el ejer-
cici(l doe .sus f·U'Ilciones, po.r otros m edoo.s que ~os marcados en su aruisma. cansti-
·l·u.c.j,õn, ·la. ga.rnntia de! aorrt. 1 0•5 •h a <lesa pa.recLdo pOTQ,Uc entre los pl'Lnclpüos que 
Ia C o.nstitución Na.cio:na·l .proclama, no f"i.gura la se dli ción como médio de sulliJ)en-
<lcr aut<>r.idacj.es conS'titui<J.as . 

· .. . .Suspender P\>·l' •la sedici<m autoridades cO'IIStiotu i~las .,s violar Ia; opni'l1ci-
11 i<~ :l!uondamentules de muesotra lfórma de gObier.no, segundo los cua:les c! puol:>lo 
n.o .cJ.clíibella ni ;gobiernu .sino IPOIT médio de sus ;representnmltes e1ejildlos !PaTa des-
em?Jenar fun c iones de tmmi01ada·s, duJramrte el 1liemopo .sina lado pol· Ia. •ICYi» . (Com lt . 
.ATgmot., pag. 19'4)' . 
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•Limitado como se -acha, o ca-m1>o da in•texvenção nos Estados, o Governo 'f"'e--
d eral lllà.o põ-de exaggcraor sua.<; f acuidades, ,rnvad·i·ndo attr.i!lruições das a·wto.rtid.a-
d<:>s ·locacs, ata·cando-lbes o :prestigio, embaoraçan.do-lhes a acção, -desti tuindo-s.s 
dos cargos que J~es J'<n"am conferidos ;pe:Io ·voto popular. 

•«ILa oi.n-terv-enclon del poder ·federa~ oo las .proví-ncias es del'icadlss1m.a ; ella 
no imi])OO'ta absorver la IJ)Corsonalidad y Jas •funciones ode !tOdos los poderes cmwti-
.t uciO!ll•ales -de Ja p-rovi'noia interv-en1da; el .poder interven•tor no deve ir ;-rwoooti'do 
Sino de a-quelas ;f,a,culdades inilis-pensa;bles al fin de la in tervencion y quedar ca-
d ucas s-imu~tame<aunente cem 1a desa;pa!riciõn de! •hecho ó ca.usrt que ·la.s nwtivü . 
P rocediendo asi, las in<tervenciones habrá.n consultado J·a autonomia y <l:igurid.•vl 
de las vrovi:ncias, a-1 mi9mo tieropa que los ·>nter eses y d eberes de Ja Na.ci(Jav." 
( Bar.ra.qu-er-o, o'b . ci<t . , pa.g. 19:6 . ) 

A dou-trina constante do· decre to de j.nterv-enção e::opedido pelo Govenno ~
dera1 em 1•4 de Ma.rç0 do cor.r ente -an·no, assenta e m interesses de •nH>mcThto p rur-3. 
j ustif-icar o a<Dtent ado conltra direitos do-s pacl-e·ntes·; lê crro-nea e pe11igosa. C(Jt(IIO 

são to-do.s os ·raciocínios que se fundftm em co!lliiderações po.lioticas c não em con-
siderações 'juridicas, e se oapo'i·am :na -inversão dos factos e :no esquecimento da. Lei . 

No e xame de uma ques<tão -de tanta -g<I"avid::~.de ê preciso não trocar a logica 
j!.l·ridã.ca ;pela voz de i-nter-esses ·t r ansi:torlos, d e pa ixões J)a•r t-i<'larias, cuoas d&tru..-
r,las n ão devem ser ·alPJ~laJud idas. 

Em um paiz de lei·s -e não de f·actoA cons~1mmaod.os, só ê legitimo o aoto -d o 
poder .pubHco Q-uando praticad-o em .nom-e c n:t fónna da ,Jei . .Sem esta .não ha íl.U -

4:vri'datde overdadei,ra; é a sUa •unJca ·ra zão, a. sua u-ni•ca causa etfi:c·i ente . 
;N~ l ei cs·tá a defesa ·da Nação, cuja:. 1ns tiotuições denm ser obset·vadas. 
INão se IPô'd-e !'e&tabelecer sob o domínio das mesmas o systerna eentr-ali?.~d-o1· 

aho-~ido em 1•8·89 e -admhttir .que o Governo -da R epubJ.ica d-ed-uza do IIJII>Cto d'ed.Cirn·l 
de •214 de F .evere1•ro de 189-1\argumeThtos para dustHicar -o e.xercicio da ;penLgOS'Il.. fa -
culd-ade de entra.r em .um Estado, afiim de <l.cpôr -Governa!dores ou PresidenllÃ""'. 
leg-itimamente e leitos, e d1sSolver <:or:porações Q{lgisla.tivas. 

A -acção dntervenoto.ra, com ta•! arn)Jl>itude, a.ca-r.retará. a mor-te da F ed-eraçã.o . 
Ao .Executivo .Fe<leral nãx:> é 1-kito, nJO exer:ci:cio da atltrúb'l.l~çã;o de finid-a. 1110 

arL'igo 6° da Oon.s(i tuição. !Pertwrb-rur, a,1!tera.r .ou modifica.t· siJbuações politica,g ,re-
gn.!arm·en,te estabelecidas :nos Estados, ·subsbituit· •POr seus a.gen,tes os cida,.jJ.o~ 

eleitos .p·a.ra os cargos locaes. 
No "GeaTâ. não -oocoor reu a subver são da f611na. ·republdcana .repre,eMrutiva, 

!'9rque , segu-ndo obse rvamos, os s eus poderes p ubli cos estavoam lega·I.men·t~ o.rg~t 

n1zados. O Gover-no F e d-eral tinha -de cu•mprl:r o vinculo foedc.ris , prcstané!lQ o a,u-
Xilio que l'he fo.sse 1·eqwisitado .pelo governo •1-o.cM- pa!ra garantir a o-rdem, p t'ltur-
bruda pelo m ov-imen<to !Sedicioso . 

~<<Uma commoção :inter.na ou distu·rbio domeS'tico q-ue ·ten•ha por o-bjeoto mu•l,,__,. 
viol•en.ta.mente o IPesS!Oal do Governo, ,p rejudica :a maoroh:a xegula,r das instDtuliçôef;, 
:por-ém, mão al<t:era substancia·l:mente ·nem 'inVe i,te ou subverte .>t fórm·a •republicrun a 
<I e ·governo.» .E.stra'Cl·a, De.recho Co.nst., pa rag.ra·pho 1'3·5. 

O Governo F ederal tem, como -os ou-t.ros pOderes od.a União, attl'l<buiçõeS ci€lf1-
nldas .r.estrictas. declarad'<l'S .na leJ f.undamemtal. s ·c uJ-trapaESa os IHm-ites que olhe 
sã-o postos ~ . . rtwxdindo a e sp·hera <:le · acção d o·s Es·tado.s, vi'O-la o u •lesa dke'itos 
destes o u de ·seus lt'epresen-ta-ntes, o seu -a.cto é -nullo . A .a.uilorlda.de Q:Ue exerce de-
pea1:de de sua cornpetenóa. 

iNe.; tc caso, a questão não a ssume o caracter -excluslvam en,t-e ;poli<tlco; etl'tlra 
na espher·a <:la competencia da i·ustiça nacionwr peJ.a n ecessidade de .r estabelcoor 0 
dl·r:eilto desresp.e'Ltado p elo !Governo da U nião ao 'llS'a.r das medida~> -de q-ue tra.ba. 
o au-t . 6•. 

A tjur.isprudencia esta.bel•ecida .pelo .SupTemo Tribunal estend(' 0 remedit> do 
._.rU.go 72, vara,grapho 22, á. ·p rotecção da liberda:d e ind-iv~d-ua.J toma·cla em ,'ii\AI:t a.orx~ 
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pc;;ã.o l11!ta, sempre que se veri~ica um constrang.imento por illegalide.de ou a:buF.o 
de .poder. 

Enterrdemldo que os ·pacisn.te;; sonfrem uma .coacçfuo· Hlegal, pol"!Ua·nto foram 
investidos d-os xespeotivos cargos ou funcções, ·de ·accõrdo com a :Constituiçã'o e 
leis cearenses, conce<H a o11de.m .impetrada ;oro seu faw·r. ~ :G. Nia,tal, vencido. 
O nosso .regimen ,polhtioo é o de podere;; }imitados, e ao Judiciario é que incumbe 
conter os dous outros poderes - o •Leg·islativo e o iExecutivo - dentro da orbita 
de suas attribtriçõe.s ccmstituoionaes, a.nnullaud·o-l•he;; os actos cx·or.bitantes, quando 
desse vicio a·rgui•doo em oaso tludd.ci-al sujeito lá ·sua decisà!o. 

E não •ha d!stin.guk nesses actos os .pol•it·"oos 1d:o·s não politicos, pa ra só sub-
olldina:r estre u!Umos ao exa~e do J.udiciario. .Desde qu·e o aoeto politico 
t'xce·de a competenoia constitucional do 'POder de que ~anlou o lesa um dtreito, 
oea:he sob a acção do Jud.;ciario. Jlá d·lz.ia Tooq1•ev·illa que o J uiz, sO<b rr>ena de 
denegação de justiça, m·ão pó'd·e se .recusar a julglar um pr·ocesso sob o tun;damento 
de nelle oestar .en'V'QI1Vlida uma Questão poUtica. A -uni.ca ·1irnitaçã'o ·posta li. .c-om-
1petencia do Jud·ioiario nesse caso, está em que a sua decisão, annullrurrdo o acto 
poJ.itico inconstitucional, mo suspende em a1bsoluto a execução desse actD, mas 
apenas •com relação á espCICie ju·Jgada. 

!Por assim cnt~nder, .Qomiheoi do p!'esentc ,pedido, embor-a clle se tfundasse [lil 

aHegação de incons~HucionaJ.ida•de do ·acto :político de intervençã'O do Executivo 
:Federal no Estado do tCea.I1â.. 

iE delle canhecerrd'O, de~r.ia, cl}nccdendo a KJrdem impetrada pelos pachmtes, 
•porque o aoto- Jmpugn·ado, vi'Olando flrugrantemente ·a tConstituiçã!o, constituía um 
constNlJilgimento mcga.J, •Um C.'(;CellSO e abuso de IJlOder. 

!Oom effe1to , a •COilstiti.ttção estabelece como principio - .base do reg.im.en 
t.edera.tivo - a prolü·bi'ção a'O tGover.nD F·eoderal de tlntcrvir •nos negocies pecuHares 
aos Estados (art. <6•), salvo : 

orPara•g.rapho 1 • 'Para ~·epellir lnvasão estrangeira ... > 
·Nã;o era evid•entemen-te 'O caso. 
tdParagrapho 12~ .para manber a fó1ma r(l!lublicmla ... » 
Tambem nãio: •O Estado :do 'Cearâ. era governaJC!o por ·pnderes constituidos ,po r 

.eleição do povo e de confo rmidade com a sua •Constituição c leis, e os seus tri-
ouna-es de Justiça funooionavam regularmente. Nãb rt:in'ha havid'O Já dualidade 
de opoderes, .po.ia dos autos está exuberantemente opr<l!Vailla •que nas unicas IPhaF.cs 
da (l(}nsUtuição desses 'POderes em lque se ,Poderia dar a dual·idad·e - na ;rupu.ra:-
çãJo uas eleições c no julgam ento da sua vaUdade ·pelo poder veri-ficador - tal 
dualidade não Decorrera, tendia os ehlitos sido d liplomados, ~·econheoeidos e ern-
possa:dos, sem co11tes·~ção, e •exeroido o .respectivo .mandato por mais oe dous 
annos, 1111anten·do 1•elações com o Governo ·Federal e com o de1 tcxlos oo Estados 
da União. 

•<dParagrapho '3° para resta•!Jeleeer a ordem e a tranquHlidade nos ·Estados, ã. 
l'equjsição dos t·espectivos governos.» 

Era ~sta a ·hYVothese que occo.rr.ia n!o Estado do !Ceará.: a ordem JpU:blica 
P.sta.va .gravemente .perturbada •por um mov·imento sedioioso, ·e o Governo do 
Estadn, sentind•o-se sem os elementos de lf'orça necessa.flos .para rest .. ·tbelecel-u, 
ra<J.uisitou a ·interven!}ã'cl federal. 

INesse caso' a intervenção só é legitima e accorde .com a .Constituição, se D 
Governo :F{!deraJ :in;terv.ém :para assegurar a autoddade dos ,p'oderes· do .Esta•do 
leg.i:timamente oonsti-tu>dos, contra a •rebelliãla,- que ameaça· 'anni.qui1al-a, ainda que 
ne.ssa trebellião tome parte a rnaloria do .povD. O.ra, ·o Govemo iFederal, inter -
•··indo no Ceará, o ;fez •pa.ra dissolver o 1Congress0 :Leg.islativo e .coagir o •Chefe 
do •Exocutivo a ·deixar D cargo, em que <~e ·achav·a hwesti'd o, •para o que 1he .fal-
tava eorn.petencia . 

iE' con•tra esse aoto subov<!rshoo da mdem .constitucional no t:EI<.;tado, <lUe os 
impetrantes, representantes d•o L egislativo e ·EXiecuUvo locaes, v!ol<mtMDente 'Pri-
vados da liberdade de locomoção parn. exerci'cio de 'd<Lreitos oJiqu.idos conlferidos 

Voto do Sr. Gui-
marães Natal 
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pelo povo, c de conformidade com as suas leis, invocam a auto:rt-'nde do Judi-
ciario. 

O oped1do de ha-beas-cat'PUS era, pOis, .inteiramente procedente, c, deferind()-o 
com o seu voto, assegurava a um só tempo: aos dmpetra.ntes, a ·Hberdade in rus-
pcnsavel ao exerci cio de func~ões em que ti~ham sido Jegalmente in.vestidoo; ao 
Estado do Ceará a autonomia que a Constituição iFederal ll1e assegura ; e ao ~
gimcn federativo a verdade detu.,-pad•a. ,pelo acto de intervenção. - Amaro Caval-
canti : Embora voto ven~cdor, -não posso deixar de ex-pliea r o r~erido voto, dada 
a impol'tancia constituci<ma.l da ma.teria.. Jlá mão é q:JOnt o discuti<vel para. o Su-
premo .Tri•buna.l tFedera l, !que <este conhece c tem con.heciu·o de actos de car~u 
politi~ dos dous outros !POderes, no dntuito de proteger direitos -individuaes lesa-
dos por taes ructos, soja sob a. al!egaçã'o de inconstitucionalidade doo actos argut-
d'OS. •E isto que 3JC]Ui ·faz o Supremo Tribunal IF1ederal ·no Brazil, <tem jg'Ua·lrneTIItc 
feito a !Suprema Côrte Anlericana, em casos numero os. 

Esta compctencia, porém, do SUIJ)remo Tribunal <Federal tan o seu limltc 
proprio; e nem podia deb:ar de <te l-o, como condição p.relhninar do reghnen de 
separação dos poderes publicas. E ta.mbem por isto, é 'Que a. ireferida COrte Ame-
ricana .tem, como doutrina assentada, que 11<0-' questões IP•u:rama>V,)e polil'ica3, o 
Jud·Jcia.rio não mtervém, IPQr constituire<m ellas a. esphem exclu-9lva dos dOlli! 
outros poderes. 

Semelhante doutl!ina, aliás de ~rrocusavel necessidade, tirou sobretudo fir-
mada, de maneira. !llU'Ilca mais questiona-veb nem que-stionada, pela decisão '!lo 
celebre ca.so de !R!hode-úsland em 184.S, quando a Côrte .teve de conhecer do acto 
de intervenção do Executivo !Fooeral em '1842, nos negocias daquelle 'Estado, 
rufim ue dlrilmir a contenda armada. allri existente entre dous individuos quo se 
disputavam a posse do seu governo. -Ainda IPQSteriormenrtc, no caso Georgia v. 
Hantcm, teve a mesma !Cõrte occaslão de demonstrar as bOas razões desta dou-
trina do modo o ma.ls cabal ; e desde então, até !hoje, mada. mais tem feito, do que 
continuar l'eaffiltna ndo a verdade constitucional della nos dema;is casos da. especlt'. 
que lhe têm sido su(jeitos. A dou.t.rlna assentada se :resume nesta. •breve senten~: 
«que os tnibu·nues n~ podem decidlr questões de n a tureza V!tramcn.tc poUttciJI; 
c Que, quando estas surgem, é dever dos triJJ.unaes acceita.r, como definitivo 
(as concl1t.sive) o q ue a rc.speito fõr determinado ou decidido .pelos dous outro!< 
J>Oderes IJ)ubliooos, o Legislativo e o E.'\':~utivo». Alü <temos a. regra da. matcria. 
il)iscussão iha, ou .pódc ihaver, !QUanto a. tbcrn definir c que seja. uma questão pwro-
11Mmtc 110Ut-~ccl. .. A •P.t'Oipria Cõrte tambem já ·tem declarado, em suas variaa de-
ci ões, quaes as questões lque assim (l evem ser com;idemdns, e que, como t.'le.:~; 

se excluem d a competenc!a. dmllcia.ria ; e, precisamente entre estas sobresahe a 
da. Jnterven~ão do Gi>v.emo <Federal nos iEstados, sob a jnvocação dos texi:08 con-
stitucionacs, a.ccrescent1Llldo a este proposito: «Se assim houvesse ·parecido mais 
!Prudente, o ·congresso Podia <ter daido poder a cs.ta. COrte para julgar da c<mtin-
gcncla que ex.i,gisse a intervenção do Govcmo ·Federa!; mas, crutendera.-se de modo 
diverso e sem duvida, acertadamente.,. •. ·E referindo-se ao proprio a.cto da 
intervenção, igualmente accentUlái"'L: «IA. resolução (do voocr 'l)Olitico), sendo 
obrigatoria va.m todo, os IJ}Oderes, não póde ser objecto de contestação 111os tiri· 
buna~s judiciarlor;. » (Suttur v. B<Ynlcn.) 

a a wrdaue, ou se considere ~'l lnt!lrvenção um meio indlspensa.ve~ ao Go-
ver.no da ·UnHl.o 1para ;poder garam.tir a estabilidade desta dentro das normns e 
principies consagrados na !Constituição ·Federal; ou se a considere corno meio de 
assegurar a ordem ;po!itica e a pa1: interna em. todo o tOirritorio do ;pa.iz, dada a 
sun ·vi,"ilnncia e •responsrubUida.de maior pelas mesmas, como Governo Geral da 
Nação ; a verdade é q ue a in·tervenção alludida nos ·regimens de F.edernçl!.o, qual 
existe na America. do !Norte, ma Argenti-na, o1a Suissa e no· Brasil, é considerada 
Simples ooto go'Ve!·?lamen.ta! e como t-a I, PU?'IO?nellttc 1lolit;co, e nunca. um caso 
jud.iolal. 

Nin,o:urun j!\.mal6 pensou setiamente em nen•huma das outras tedera~;ões que 
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o Judicia1io •pudese&e ser irw.:>cado ·para dmpedir de .quaPquer modo o acto e os 
etfeitos immedia.tos da ·intervenção politica da e'mecie; ·porque seria desconhecer 
a IPl'f.l.Pria raZ'i'to de ser deJ.la e os nns para que a m•ooma e~lste no reg.imen fe -
dera-Lhro. [E) nem por se tra.ta·r •de Reto p uramente poHtico, fica-ria ·e11e com o devido 
exame, -correcção ou pmmição, mesmo quando abusivos, só -porque o J u didario 
nll.o <pôde deHe conhecer. fN.ão hll taL 'Dos a·ctos po.liticos .prop.r;amente ditos, 
ou ;;overnamentaes, quando praticados pelo Poder Exe.cutivú, deve co.rllhecer 
o ICQn>grcsso !Nacional e du-lga·r os seus r.esponsa.veis ;na fôrma da Con~o'tituição 

e da lei. O Judiciario lé que nã:o !pôde conhecer de ·semelhantes actos. Se o !Supremo 
T•,Hmnal !Federal o fizesse m.o caso sujeito, teria encetado uma jurisJ}rudencia 
im1ig6ll.a., mas sem a·poio nos prínoipios con,títuci-onaes, sem ·base nos prece-
dim!l:oo. 

Concluindo, .pois, l:lã.o me lé licito, no •presente voto, ·nem affi-nnar nem negar, 
<lUC :a intervenç·ã'o se tenha <lado nos precisos termos da ;cOd'l&tit-uição, desde que, 
lim·ito·mc a d-eclinar da competencia para d1lCidir a ·respeito da mesma. - !ri. M1.w -
Un1•o. - On111ltto S-a-raiivct. - !Ainà·té Cavalcanti. - J. L. Coelho e CamifJ'os. 

"HABEAS-CORPUS" N. 3.542 

Pernambuco - 'Relator , o .Sr. :M'in\stro Godofrcdo Cunha; recorrente ex-
a!f'Ócia, o Juiz Federal da secção; -recorrido, o ,J}acientc <1° Tenente ·Augusto Corrêa 
Ltma. 

O SH. ·MINISTRO IGonoFimDO CuNHA (1·el.ato1·) - consta destes autos que o 
1• '.ren-ente do Exel'cito Augusto Corrêa J.Ji.ma, sendo :Deputado â. Assem-bléa !Legis-
lativa <lo ®stado do <CearA, fõra chamado ao -scrv·iço act-ívo mi.Ji.tar, em ' "il•tu'de 
d11 a.et>o {!c ~ntervenção do Governo Federal naquelle ·Estado. 

All-egando su a qualidade de IDcpntado 'C ,i-nv ocando em seu favor o art. 20 da 
COIIlf.ltit!lli~:ão Fe-deral, além de razões ou-tras concernentes •á lcgit!•midade do acto 
de mt~ooção, recusou-se o paclen.te a attendcr ao chamado. · 

.Scn<lo o •pacient-e obrigado a embarcar em •Fortaleza, sob ordem de prjsão, 
>'I*!Olv>c·o, a:o chegar á ;capital dn !Pcl'nnmbuco, t'ei terar, perante o .respecti<Vo J~•-iz 

Fe<lerol, o pedido de ·lw.IJIJ{tS-OO?'Jlt!S que jú lla\nia !formulado, no Jui~o da Secção 
do Oeam. 

iO Juiz da .Secção de <Pernambuco, .tomando ·co-nheci-mento da 1P1ltiçã'O ex-vi 
do art. ·2·3 da lei n. ·2·2<1 de 20• de Nov1lll'lbro <lc ·1-8.9•4, requ lsi·t-ou in•formaçã:o do 
.J)r. JUiz Federal daqueHa secção, do General 1n~J}eotor d•a éR<Cg!ão IM•ilitn.r e do 

· comrmandante -d11. gual'nição ied·eral do ICea.r<á. 
!Recebidas estas i·ruformações, o Jui:o: concedeu a ordem illlJP1ltrada «para asse-

gu-rar, den.Úo da sua j uriscli;cção o direi•to de não ser o paciente constrangido em 
sua ·}1berdade, até que se -proceda ~ nova eleiçãlo de Deputa:dos i!. :Asscmbléa ILcgis-
lnt}va do -Estado <lo ,Cem'á, Balvo o caso de flagrante em crime ~-nafia.nça.vel» . 

. ll'un<lamentan-do sua -decisão, dnsse o ,Juiz \que é certo que a Assembléa Cca-
1'e.nso oessára suas :funcçõcs -por força <lo acto de 4ntervenção do Govevno Federal 
naquelle Estado, mas, não o é menos que o ar-t. -20 <la ConsUtu'ição assegura w 
jmmunidades parlamentareB, desde o recebimento do diploma acté a 710va. eleição, 
nãio <l'iM!nguindo entre militares e cí<Vls. 

·DQSta d-ecisão, na <fúrma <ta. Jci, -reco-t-reu o Jui?. .pnra este T~·i-bunal. 
.'.l'o:nm·in·ado o -relatorio, o Sr. Pres i-dente convida o Sr. !Ministro l!'elator a dar 

o I"C'U "J<lto .. 

IÜ !Sn. !MINISTRO GODOF!lEDO •CUNHA •(1·elato1·) - o TvLb.u-na.l, -tendia em vist..'\ 
:1. ln•llt'rvt•nçã!o C'ffcctuada no E.,--toa do do •Cearú, j'á Julgou J}reju<licado ou sem mais 
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objecto, por accórdão de .1° de Abril, do corrente a nno , o pedido d e ha.beas-co?'pns, 
I'cquet,ido a .Lavcw <Ie ·todos os mc.mbros da AssembJ.éa ILegi·sJ.a.tiva do C eaTiá., da 
qual ifa.zia pal'tê -o !Paciente. 

Re3Jlm"'nte, o ·puder ex•cepciona.l d•o Gave.rno, em ma1:eria CLe 1nterv4!n(;il.il, 
como €fll mruteri·a d:e estrudo <;e sitio, ex,er ci>d:o sob o exame immedl:iruto do Pooeit 
L egjslativo, oocapa á i'!l•trom.lssão JudiC'ial . 

O •Gove,no, ne.~·se oaso, r·epresenrta o iParla:me'Ilto; a ~>ubs<tituição condiofona.l 
deste IPOr aquone resulta da necessid·ade de assegurar pDom·ptame:nte a dc folSa il'll-
tcrna ou a Ol'à:Om material do pa iz . 

.Pot' sa •tratar d.e actos i[)uramente polHicos de outro.s poderes, como s('jam a 
intervenção e o sitio, d~ P'r.ovimen1:o, pari!. reformar a decisão recorri-ela . 

O SR. MINISTRO AMARO C'AVALCANH - o seu V'oto é no s·entid·o d·e j·u:l.gJrur pre c 
judh:ado o pec1.ido por isso que <laida a intervençãJo no .Estado do Cea·rá d0slJ.ppa-
receram as q uali>dao:E's que no primeiro habeas- corpt<s invo·caJV'am , o J>rim-ciro tto,; 
!!)acientes, de IP.reskl.en te elo Est(l)do, c os seg>un·õ.os, de d'CP'll·tado.s á A.sscmbMa L c-
gié:"lativS; . 

E' um e.fú'ito da int.ervençfto. 
O Tribuna•! ju.!·g1Qu P'rejudicado <esse p~dido am:tertormente fe ito pelo 8'1' . l) r. 

Lrine<u lj\!J:·n.chrudo, por ço·nstdoerar que par.a a concessão da orc1.em, duas são as con-
dições exi.grdas: primetr.a ~ te r o individuo uma qua;J•idade legal, ou con;;1de ra•c1a. 
tal, e , segunda - ach!arrse sob violenc ia. Ma~s, d esd·e que, pela intenv.enç.fL;) do 
S'l'. Presici~nte da iRepu·blica , mandando ifa·zer nova eJ.eigão prura Goverruador. e 
cc'larando não ·existentes as du•as Asscmb·léas que !lá.. ,funoc.ionavam , c essou. a 
quaJ.idade de ldermtado tinvocada J)Clos pacientes, cessaram ipso tac.to todos os c f-
feitos . Ao C.ongr~.so ca1be con hecer des&es factos para a.pprc,var o·u não; o.o Jutl~

ciario, não. 
Se ru~im :ê, seu vo.to é no s enti•clo de I'Clfonna.r a decisão elo .J.u,iz ;3•ecc1on:tl li:<>. 

Pernambuco : de accrô.do com a dcchsão anltel'ior deste Tribunal. 

0 SR, MINISTRO G ULMAlL'í.ES NATAL - foi voto divergente elo t'·r . :l'f.inis'tro 
-~ maro Oa va:kanrti n es·oe habeas- oorp1ts. 

Con:.>Wera D acto d.e intervenção no Oear1á n uHo, por i ncompetcnd'a do Pod er 
ExerJut!.v.o r>at·a intervi'r nos Estados. 

E , como d~sse o seu vo•to vencid.o, conóhcceu ela n'llllid·ad·e ll.a i.nter vençã.o. 
porque tra·tava-se >dJe aurt:oridacl.e incompe-te n<te; c no oaso em que é a rg uid·>t 3. ~nr 
competencia de um (los ·PoderE-s da Ropulb1ica, para pr.rutiçar determinrudos u-oto·.~, 

e clelles resulte a ilcsãco de direitos, o Ju<d'iciari.o póde e d.eve con•hecor. 
J1J' esta sua opiniãJo, salv0 melhor :fu l~o. 

•C{)DJheceu '<l·a in t ervenção, e con•hecendo d~Me a cto, não o·bs ta nte oor elle 
polit!co, considerou-o n ullo p ol'que não t em rupoio na Ca;ns1:ituição . 

• \ ss·im, concedeu a ordem d•c habucvs-c0,1'PU.S aos d,epu:tadDs e if:'r.eside ruto !I~ 

Cearli., e r econheceu o di•r.eito q·u·e ti:rrl1am de ex~cer o.s respecttvo·s ca·rgoo . E.ra 
um •tlireite> .i iquido ; llá 111ão tinh a frlav!Jdro du:plicruta ; não tinha havido s·t•bvm-siilo da 
fôrma republicana, nenhuma dess·as razõe.s, que foram tnrvoca-da.s·, es<tava p r()lvado 
que não t inha occorric1.o. IPortamto, o dkel·~o de con:tinururem a exe rcer seHw oo.r-
gos <.>·ra liqu~d·o, e o ·con stra:1girnento estava perfeitam·entc p rovádo no · »oto. Ih\ 
iruter·venção . · 

Assim, de accônd·o com a juris-pr·udrencia do Tribulfl·al e Cüm o s eu voto rurute-
rlor, n eg:a provimcnvo, conrf.irmando a decisã.o do J·ui·z Seccional- ele P ernamll'Uco. 

0 S'R. MINISTRO MUNIZ BARRETO (.P?'OCWI"CLcl07' Gel'al da Rep%bl-ica) - .opri!nOU 
nu sentido de que fosse dado p.mvlmento a o r ecurso par·a se re formrur a oociSlio. 
para serr- den egad·a a or<lem pedida . 

.En·oerrada a di~cussã·o, e tomad.os os votos, o E•t·. Pre:;i.dente proclama. a. se-
guinte decisão: Deu-.~ Pl'ov;mP.nt .. a.o recm'So para refomna.r a dooisão r reorri<J.a, 
co:nt:·a os voto·s dos Sr.s. i\~ini;;tros P ed,ro Less-a., Leoni Ra.m os e Gu•ima.rã,es Nl~tal. 
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Vistos e cxpo.stos Mte<> auco.s de Tj)Cu.rso de l<ab·cas-C01'p1LS, em que é recorrerute 

cx-offic·io o JIU!ÍJZO Federal da secção do Estrudo d·e Pe ma.mhuco e recorrido o pa-
ciC'llte, T.ooente do Exercito, Augusto Corrêa Lima; 

ConsidE-rando que o prucieme, tendo vindo da crdrud·e de For.taleza, a bOndo do 
-,a.po·r Ri.o de Janeiro, e c.strun'<i•o de passll@em pj)la cidade. do (R,ecife, onde des-
embarcou, ~onseg>uiu do r.espectivo ~ui" fed.eral uma ol.'deru de habe.as-corpus, sob 
a a.llegação de que ain·da era. Depu:vadJo á Assemh!éa J:Agil>lativa do E stail.o d<> 
Ceará , e estava ameaçado de pr·llião pe1o Commandante da gua r.nição ; 

Considerrundo que o S.upremo Trflruna1, t enoo em vlsta a intervenção e~fe

oruada no Estrudo do Cealiâ. pelo PrEs i'<ienie da Repwblica, em virtude do a11t. 6•, 
da ·Cons tituiçã.o •F cd·eral, j•u!gcu pr{'jwdicado ou sem mais objecto, o pedido de 
1;abeas·cormts Te.querrdo a favc.r d·e todos os membros da r·efe rida A.sscmbléa, da 
qual fazia parte o paciente < Aocordam n. 3 .·513, de 1 de .<\.bri1< do corr.entc 
aooo); 

Considerando que o SuJ>:·emo Tril:mnal abtontaria contra o seu proprio ju:lgad" 
amterior, se porv()ntull'a concedcss·e ao mesmo padente IUana ord&m <h! lwbeas-corprus, 
BOib a invocaçrto oda mesma qua lid•ade de Depu•ta.d>a cs tadoal c pera mes-mo facto d·•• 
m.ternmção; 

Considerando que o poder excepcional do . ~·v.erJ>o, em materi·a de i:ntel"Vençà<.o, 
como em materia de estat:h> ck siti.:>, exercido sob o exame imJITH:d'Í.ato do iPoder 
J...e-gisla.tivo, escapa á intromissão judicia·l; 

Con.sidHrundo que o Governo neste& casos rep.T<C~SenJta o P·arla mc!llto, a su:bsti· 
t u.ição condicional deste por aquene resiUlta da necessidade de a ssegurar prompt~

mente a de-fesa in•terna ou a o·rdem materta.l do pa\z ; 
·Cons'Í.derrundo que o Sup.rcmo Tribunal não póde conhecer de a-otoo de 1nter-

venção e de estado de s i•tiO, 1'&m de· ;;euos effeitos, c menos sancciona'lros ou con-
<lemnal-os, 'POr ISC trata~· de a.ctos puramente ]l'Oliticos d.e outro.s podu es; 

.Aooordam dar provimento ao recurso para refomnar a decisãoo recorrida, paga~ 
ss custas ,p~lo paciente. Sou:pr,~mo T·ri•buna.l Fede ral, 14 de Maio de :L~H. - God.o-
fre«W CtMtlw, orela.tor . >> ( • ) 

"HABE.A!S-C ORPUS" 
Ca;pital !Federa l ( • • ) .Relator, o 'Sr. !Ministro !P edro Mubi•E!lli; impetrante, o 

pa <;i(lnte IA,u•gusto !Corrê Li·ma. 

O SR. ~'fiNISTRO 'PEDRO MmiELLI ( re.zato>') - trmta-sc de um pedido originaria 
de lHlbeas-corptts. 

O 1 • Te<nente do Exercito Atigus to !Corrêa Lima, aJ!egando ser \Deputado 
A 1\s.~embcéa do ·Estado do Cc::u<á, pede que este 'l'rib.uon.al ~he a;ssegu:re a Li-
berdade de tra·nsitar nes•ta c>dad·~. Por temer coacção das autorid-a:des mili-
t ar es . 

, Te.rminaJclo o relato rio, o Sr. .Pre&iden:te convWa o Sr. Ministro relator a 
dar o seu voto . 

0 SR. MINISTRO PEDRO MmiF.LLI (?•e!atm·) - o Tribu·nrul, por acaordam 
<l•<) H de Maio do con:ente rull!lo, em face do decreto do Executivo que decla-
rou em .siotio .o JDs·tado do Cel:rá e, .por motiovos superiores, interveio no a;l Ludli:do 
Els<tado, denegou uma ordem <Je ha.beas-cm;ms impctrruãa em favor do paciente, 

( •) IPU!bUcado no JO?'?>a! do Com?>~C?'C'io de /Ma io de '1914 . 
( *'') Da \Revista ·d,, iSupnmo Tl'\buna.l. 

A-::cordam 

Debates 
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oom ú fu·ndamento <]{! que, senüo a in:tetv<>nçã·o um acto essene:i.almente ··polí-
tico, não :he ca:bia conbec·~r n em do~> moti<vos que o deter•mim.a,ra'm e nem úa·s 
oonseq·uencias de nrutmrc"a politica de.Jle dCCúrrerutes. 

O Executivo, q•u:ando inl'e!'V€1!1, na 1'órma da Con.stituiç&o, nos à!lst3rl.vls; 
ou quando decreta o sltiú, duran•te a a.usencia do ICún,gres<;o, exerce seu poder 
vo1itico e di-se>ridon·ario, ouja a-preciação commm<t:eu a Constituição ao Cangr€6So 
Nacional. 

A interfercncia d.o Ju·doiciario em mat<l'!'La .poliüca da com1petencial' dos· ou-
tros orgãos do appare!Jho governamerutal, importa' na · quebra d•a harmonia. dos 
poderes 'Pol;ticos e na violação do art. 15 <la Constituição da Republiea.. 

De accõrdü com o a.ccorc1·nm n. 3. 51'3, de 1 de Abril e com o de <lA d·e 
};raio, to:los {!.o corrente a.nno, não toma conheclmemJto do presen<te pe<HtLo oe 
habeas-corpHs . 

O SR . MINISTRO GUIM'ABÃES NATAL - o Sr . Mitli.<>tro r e!ato1· oo.lllf'QO'lL 
a fun.d·a.m•'l11ta,r seu voto, dizendo que a im.tervenção no Estado d-o Ceat1á. e ra 
•<ma refl'u.!ta.nte <1o decreto <lo esotáüo ele sit1o. 

Entre as .facll!!.cl~des conced~das ·aJO iPüder Executivü, no estado de si!tio, 
não encontra ·nen'hum.a que o aut.orLze a ilntcrvir nos Est·ados pa.ra disBolvN· 
Co·ngre.ssos e p.r~var oo Tespcctivos <Pl'esiderutffi do e xercido das d'uncções de que , 
em eleição rcgula;r, füram investidoo. 

A intervenção não :pód<e, ser, J)úiS, •um.a rcs·u.Jtante do estaüo de bbtio. 
Neste, como nos anteriores haoeas-co,,·pus, que wqui têm vrnt.lo do Estado 

d.o Ceaná, quer em •gr1i.o de recurso, quer origin·arra:memte, conl!ece d-o aoto de 
i:ntet-venção, não obsta·n·tc t~er um .acto •politico, pot1(Iue, no caso, o JudiciMi(> 
não póde ju1gar o caso judicial sem entrar na a•pr·eciação desse acto . 

. De mais quando ü act'> poUtwo k a;rguido de inconsti·l'udonalidade, por 
exorbitanc;a d·as· :f.uncções constitucionaes do 1>oder de que ema.nou, pemsa. que 
1ncontestavcl é a competencia do Judiciario :para deHe conhecer, PQIX!.Ue nos 
r.egimens, como -o a;dop.ta.do !1·0 Brastl, a esse poder é que incumbe conter oa.dl'l. 
um d.os 01utros .1.)-oderes na orbita de sll!a,s fun.cções consti:tuc1anaes•, d<:"Sdo Que 
do acto exorb.i!tante resuUe a •lesã-o de um direi-tü .que d·et erm·lnc acção judiciaL 

E corno o acto de interve-nçã.o impugnado ,p€lo p·a.cien:tle é eviderutemerufle in-
constltu'Cio.nal, jul.ga,-.o nuL!o, considerando as im o paciente oom·o deputaJdQ oea-
rens~ e, nessa .qual·idade, no gooo de 'immunida;d<es, que este 'Drrbuna:l Item :lá pm· 
diversas decisões reconhecido aos devutados esta,d.oa;es . 

Conced·e a orclell) ÍJTlJ}etrada pelo p·a:ciente. 

·o 'SR . 'MINISTRO OLIV·EIRA RIBEIRO - tem· de se pronu"dftlr ,;obre a er.11pecie 
em ques.tã<>, Q>O·r·que não teve mesmo occasião de votar nesse s~ntido, pois, a.ot>.ava-
o;e ausente na ultima sessã·o eXJtrU:or.dinàri·a, e achava-,~~} ausenbe na primeira. 
&essã.o <>rdtnall'i.a de&te anno, s•essões em q:ue o Tribuna!J se occUI]lOU do ass·umljrto. 

O art. .s·o, ;paragrapho 3o, em ;que se ba,sea o decreto do Execut~vo para ~u
tori.za~ a intervenção, diz: " ... para a-estabelecer a ordem c a tra,nquUlid-ade IlQS: 

E·stad-os, !l. rec:tu!.siçãú dos re.specti<v.os G.ov.,rnos». 
E ' um acto po.Jrttco, não ha d u.vida; mas se deste aoto resuLtar offurma " 

direitos do -cidadão, a dlreibR privados, á liber-da:de >ndivLd-ual, si o il~OOI."V'en

tor, nomeado ,pelo :.Governo, em v~:< de roo~belecer a ordem coT!JStitucioruad no 
Es1ado, com.o é pensamento exclu·slvo dü art. 15°, alterai-a, como fez n-o Cea:l'!í., 
depondo o Go.vemna,dor e •Pr·oce.dend·o a nov.a elelçã.o, etc., o S•u<premo Tribuno. I, 
a qu.cm compete conheoer dos ftltte.ntad•os corutra o dJi reito pri<v·ario, e rooomo 
dos acto.~ politicos, quando deJiles r.oou.ltem rulitC'Ilrta<los desse mC&no direito. 
do.s direitos do cidadão, não póde se esquivar, n€'Jn deixar de tomar 00011b.ecl-
m<mto, sob o 'i'lmdamento de que o ·P,residente da Repu<b!ica interve~o nos> '!ler-
mos do art. ~o. Si o inotei'Vent<tr levantar a J'oroa, si mandaT executar ajlig1uem., 
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t>i estabelecer penas de que -não cogitou o ·C<Idigo de :E'roccsso, o TrH:mnal se tor-
na·rá inldifferente, não i-n terv i·rá? 

NiLo S{' ,pôde .inventar na Constitwigã;o ; e s i o T.ribu1lla l não pócle, ta.mban 
não póde o 'Poder Executivo, o seu ühefe, e nem poder nenhum, ll>Orque a 

I(Jonstituiçã;o .é oescrJpta em termos .positivos e •restrictos, a Jppnwa da !Pela So~
r anla !Nacional, e não se pôde altera i-a e m .J<'>gjslaJt:ura ard.inarJa. 1Portam1:o, t>sfll. 
eooriptla oorno esi!á escr-il!>ta, e· é pvecizo que se cumpra como es'llâ.. 

O Preslidente da IR.epublica não podia conceder a intervenção ainão nos ~A· 
mos <i o n. 4 do a r t 5o . 

O Sllà)remo Tribuna;! não pôde al te rar prindpios d·a Constituição . 
O 'E""eeutivo encontroa um , Governad•or devidamente .reconhec.ido, ;ha dous 

aru;vs em exercício; e!K!ontrou uma Assemibléa e leita •conforme as leis do Esta-
dQ, reconhecida pelo proprio .Govenro .Feà.er-al; e, a inda •assim vai wn interventor, 
depõe o Governador, d·i.s8olve a Assem.bl€a, ma.nda fazer nova e1eiç.ão, nomeia um 
novo Governador! 

Ha uu não direito prejudica do pelo a.c.to <lo !Executivo, ,pela v iole.nc ia con-
t r3 a lil:>1iorda.ãe? Exercem ou não um direito esses paciente&, qua ndo vêm p edit· 
l'QDJ.eà io ao Supremo ll"ribu.nal ? 

Desejava ma nifestar este protes to da sua consciencia de juiz, e de accôrdo 
com o voto que a qui tem sempre ;profel'ido. 

:El' vrccizo comprehender a Constitu~ç;ão ·como e1la estlá cscri<pta . E' Q>O<>-
siv.eL quo convenha a grandes inte resses politicos -a intervenção em qua1quc1· Es-
ta.do; ma·a, a intervenção 'llo Ceal.'á, com a deposigão do seu. Govcrna,dor, que 
mantinha relações officiaea com o O hefe ·da Nação, qu·e tinha. i!lffia .As se.mbléa 
reoonhecida em mais de um acto ,pelo 'Supremo Tribunal do Brasil, é .um attcn tado 
oon1:ra a Gonstitu.ição, c,ontm o seu art. 6°. 

Seu voto lé dar o habeas-corp'l.Ls, porqae o 'indivi-duo que o pede € oàel}Utado, e 
tem lmmunidade.s, 'já. r econhecidas· por €6 te ·Tr·ibunal. 

0 SR. .MINISTRO IMUNIZ BARRETO (•Procurado?· tGena! ela ROjJott.b!ica.) - por 
<XlC&Sião do habe.as-corpWl requerido em favor cJ.tf ex-iGoverna.dor e dos membros 
da. Aasem·bléa Legi-slativa d.o m·stado do ·Ceará, o 'l'r~bunal examinou ·t'Odas as ques-
tõcoo que s e .r elnc,ionaram com o a ssu.mpto, chegando á s s eguintes .conel•us ões: 1", que 
b.e.via. uom decreto eX!IJed-ido pelo !Poder iExeeutivo intervind•o naquelle tEstado, 
para m a nter a fôrma re!l'UJbliean a federativa, de a.ccôrdo com p art. 6° n. 3, d a 
Qonstituição ; ,2•, que essa intervenção e ra um acto de pode,· ,ddscreoio?vario .e po-
ntiQo ào Gov•e·tmo F ·edera!, e po·r isso .escapava á syrvrU!can.ICia judic·iaria . 

Não houve 'llm s ó !Ministro que '[)Uzesse então em duvida a competencia do 
'Executivo p ara decretar e l avar a effeito a intervenção . ·INinguem d.isse aqui que 
!Íómente ao Congresso N acional era permittido utilisar-sc desse püder. (O ' E·r . 
lL'ni~t'ro ·G·l.lMwrM'ále8, protesta . ) 

.Repete, e diz a "·erdade : Ning1wrn a.bso/.11Aarne'n.te n·ing·ue>m .w.,ci.tou q·u c 
:6mente ao L egiS lativo é qwe co11tp et e: i ntervi?' nos Estadcs pP,I'a 11>an!t-er a !ó•·11~>a 

>'epubUcama fe<~r>rotiva. 
tN•ão ha na >Constituição um só termo do qmul se rnfi ra que eHa commette 

exclusiva mente ao L egisJ.ativ·o essa a ttri•b·uiçã.o . O art. •6° emprega as palavras: 
<~.(}(}vemo Federa.! , que comp rehendem t anto o L egislativo como o Executivo; e 
entre aa attribuiçõe.s p?'iVICLtivM <i o Congresso enumera,das t axcativamente no aTt. 3 4 
da Constit·uiÇiã.o não está inc luida a de interv.ir nos IE'stai.los . Não se -argumente 
oam: a Gonstituiçã;o •norte-amer~cana, pois esta não emprega -aquellas !Pal·avras .. 

Conw teve occasião de sustentar no a:Hu did'o habeGJs-Ciorpus, julgado em a 
aeesão de 1° de Abril, o chamado caso ·dO ·Cea.r1á. r evest e todos os element os consti--
tutivos de um c.aso typico d e ·intervenção. 

A fó rma ~public-ana federativa ·não é de intervir sómente quando ~a:lta. 
&O a.ppar·e~ho govevnrumenta.l a lguma pega 'indispensavel, ou quando o m:eca.nismo 
mão oorrespon<'m ao systema ·repuóblicamo constitucional, mas ta.m•bem q uando 
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o seu funcc-imwmeM'o é i1·regult11r c nã,o asscgtwa cffectwam~mte. {1.8 garafntiaiB 
promettida:s mn lei fmtàamenmal, o glOso e o eX'erc-ic-io• da.s instituiçõe.s republicanas: . 
A este r espeito ·cdtou então as liç~s d'C Jooo Bar.balho, de lEstrada, 'C o pal'e<::er da 
Commis•são do .Senado Norte4Amerkano no co.nheoido caso da Luisian.ia. 

A 1ntervcnção é,pois , um acto essencia:l'illente politico, aJ.heio á comp.clencia. 
dOS tribunaeS 1da UUStiÇ.a . 

•«lHare (·escreve o 8-r. !Ruy IBar·bosa no Iivr•o <Actos Inc01li8t'ittwi10naes ) no seu 
curso da Oonstit-uição .Americana, exa;mina uma série de hypotheses, assigna.ladas 
todas pelo mesmo cunho : vocleres de o·1•dem essencCa!ml,ento aisc-ricionaria, tal 
como o do Presidente em optar e ml'Dr"vi .r oom as tonçM da Un'i·ão en-t1·e dous 'Go-
vm'!UOs c.oex·is-t mtt11s c r ivaes no· mesmo Estado (.pag . 1 36) . 

S e, e ntretanto, o Tri'bunal q-uizer, contra a opinião dos m estres e contra 
os seus j'Ulgados, entrar na apreciação ·dO a c,to d-iscrecionario de· intervenção, 
decidlr de sua conve niencia ou inconsUéucional>i.da dJe exe:ncendo assim fun cção 
que Ihe nã•o compete, ·ha de e.stac,ar diante da J}l'OJ}ria ,lei invocada J}Clo requerente, 
-a ·Constituição d o Es t a do do .Ceará, que dispõe no art. :215, que «nenhum deputado, 
até novct eleiçã,o, :poder·â ser ,preso, n em :processado c riminalmente; sem :prévia 
licença da AssemMéa L egislativa, .satvo crime inafiançavel, no caso <le fla;g·rante 
delicto. ' 

Ora, é um facto incon test arvel que já .l~owve '11;ov.a eMiçã,o n esse Elstado. 
Não · tom ando conhecimento do ·recurso, e, denegando-o, caso •conheça delle, 

o T ,ribu.nal terá decldido .com ac,erto. 

O SR. MINJIS'l'Ro GUJ:MAP.ÃES !N•ATAL - ~·espondendo a o .Sr . Ministro iPro-
cura,d·or IG:eral 1d:a Republica, diz que, quarrdo tratou d•o assumJ}to no .primeiro 
juJ.gamento, coLlocou a questão no :ponto de vista da incompe.tencia. <lo Executivo 
:para intenV'ir, incom'])etencia constitucional, por não occorrer nen•hum· d.os casos 
e m que a Gonstitulçã•o a·br·e cxcepç~o á reg.ra da prohi-bição de intervBnção do 
Poder lFederai nos !Estados . 

S. Ex. o Sr Ministro Procurador Geral da iReJ}u.blica, p rocurou justificar a 
competencia do Executivo·, d izendo que no .Ceal1á !havia dua.Hdade de iPoderes . 

Mas, ficou >JJl'Ovad o no primeiro jul.gam ento que não haiVia t a l d·ualidadc 
ele Poderes ; o \Estadü do C eaná tinha um. ·Só Governaà.o-r e uma só Assem:bléa, 
porquanto n as unic.a.s phases da eleiçã:o, em que era. :.possi:vel ·a organização de 
uma d.ua lidacd·e, que são - a eleição, ·a ·expedi"ão d e diplomas e a ve.rificaçã.o 
de [lO deres, ·ahso•lutamente não .se •d•eu a !pi•etend·i:d·a dualid.acde. .Os m erribros doo 
Poderes Executivo o •L egislativoo, foram ·reconhecidos e empo.ssados sem con-
testação e entraram no exercício r.egnJ.ar de suas fu-ncções, assim se conservando 
por quasi dous .annos ·e mantendo relações offíeia·es .c,oon o ~verno Federal e 
com os Governos dos Estados. 

!Portanto, não havia. duJalidad~ de IP.·ode~es .. \Não 'havendo d·ualildade de 
Poderes, e sendo governado o iEstacd•o por ·autoridades eleltas, estav.a satisfeito o 
preceito da .Con stituiçã.o quan.to ,;;. fôrma de governo ·republicano . 

iQ .propri-o Sr. J ·oã.o ;Bar.baLho, por .S. .Ex . invocado, define o que -é man-
te r a fór:rna de governo <republi c,a;no, a doptan·do oomo criredo o serem os /Estados 
governaiLos 'POl' [lo-deres dectivos c constituídos de ·a·ccõrdo .com as respecti-
vas constituições e leis. 

M esmo, J}Orém, que no Ceará., tivesse •havi:d:o d 'uplica t a, .como o aff-irma 
IS. !Ex., ·em contr.aiposição á prova dada :perante o Tribunal, in.com'!)et ente se-
ria o Executivo [Federal para intervir no Cear<ã. porque todos os casos de dupll-
ca ta de poderlls nos !Estados, que entre nós têm •oc.cor .rid,o, :Por in-icia,tiv:a do :pro-
prio 'Executi.voo Federal, têm s ido Leva!dos m ediant e mensa.gem ao .conhecimen-
t o .e decisão do .Congresso . 

O Presidente <Ja iRe.publiva só J} Od·cria ,.e.gularmente, constitucionalmente in-
te rvir no •Ceará com fund·ame nto no art. •6°, para:g.rap•ho 3°. 

Jifas, n esse caso deveria fazel -o em apolo das autoridades constituídas do 

J 
I 
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Es~ado, contra a sedução que os ameaçava, e nã.o, como fez, em favor da sedição 
e contra os poderes regular-mente constibuidos. 

IQuiz, apenas tmnando a pa<la.vra resta·belecer a verdade dias factos occor -
rldos n o Ceal'á. 

MantJém, pois, o seu voto. 
\Encerrada a disc.ussã:o e t omados os votos, o Sr. Presidente proclama a 

se.guj.n.te dectsão : Não se con•heceu do ha>beas-cO?'Jl'l/ls !POr não ser caso delle, 
contra os votos dos Srs. Ministros Leoni Rwmos, Guimarães Nat a l e Oliveira 
Ribeiro. 

PAClENTE-LMPETRANTE - 1 o T enente Au-gusto . Corrêa !Lima. 

A' intervenção ela U'11!ião Fede,·al nos Es-
tooos é um acto essemCJia,!mente político; po1· 
isso f allede com.petencia ao poder j u:dliciar·iP 
para conhecer elos motivos qwe determinaram 
esse •Mto, 01t 'das consequencias de natureza 
poUtica delle ldecc>"r-rentes, sendo absolutamen-
te indebita a sua ingm·mwia nessa materia . 

Nega-se em conseqt,encia .h abeas-co.-:pus 
a um dep1ttado, 1nem·bro ele t'm Congresso dis-
solviclo pelo acto ele intervençtio, e qtte plei-
•teando •aque~ra q'Uialidiade, v ede .glarantias 2Ja?'a 
o exm·ciqio das r espectivas fltncções . 

IN. 3 .-54•5 ( •) Relatados e discutidos est<es autos de habea.•~co·>'Ptcs O'I'i.ginario. 
em que é i-mpetra nte o pac·iente 1 o T enent<e A.ugusto. Corrêa !Lima, demes co.nsta, 
confonne se allega, q.u.e o p aciente é deputa.d•o estadoal .no Estwdo do .ceará, e 
nessa qua'lid·a de •es tando nesta capital e tem·endo coacção das ·a;u·tC>ridades mili-
ta.res, pede que oot e Supremo Tri'h uria'l l1he assegure a .sua ·Uberdade de tran~ita,r 

H-v.remente nesta cidade, e 
•Consid,erando que pC>r lAce . d e 14 de •Maio de 19,14, o .Supremo T ribunal, 

em d'a<!C :do Decreto do Exoecu<tLvo, que .declar(}U em est ado d•e softÍIO o Estado do 
Ceará, e ·por motivos superio·res i!nterveio nC> a.l·ludôdo Estado, usandl(} das .prero-
gativas do a,rtigo ·6° da •Constl!tu.ição da RcpubHca, d~negou !Uma ordem de 
habelllS-COt'PUS i'mpetrada a favor ,do paciente, <:o.m '0 fund·a mento de que sendo 
a intervenção •Um acto essencialmente p·oJ.itico nã,o lhe cabi·a co.nheaer nem dos 
moti'Vos que o determi.na·11ann e n em ;las consequencias de naJtureza !PO<I'itica delle 
decorrentes ; 

.considera'lldo que o execu•tiv o qu.amdo inte.rv.ém, n a fôrma dia Const ituição, 
nos B6tados, -ou .quando decreta o sLtio durante a a usencia do .Congresso, exerce 
o seu poder pol1tico e 1d·iscrici<mario, <!utl.a. a preciação .. commette a ·Constitu ição ao 
Congresso !Nacional ; 

'Consid·era.ndo que ·a inl'enferen'Cia <l-o Jud.Lciario .em màteoria ·pol-ítica da com· 
pctencia dos •outros o~gãos do a:pparelho governamental importa na quebra da 
iharmonia doa !POderes poJ.iticos e na vtolaç.ão do a rtigo 1•5 da .Constituição da Re-
publica; 

.COnsiderando ·q·ue, na especie, subsiste.m os mesmos. motivos de coacção de na-
t'U·r eza p-olit i<:a, que dete r-minaram ·o pedi!do de habeas-cor<pu8 ;pera-n·te o Dr. Juiz 
F<l.(J.eraJ da •Secção d:e <Pernambuco, j'á de vidamente .a.p.reciados ·pOr es•te s-upremo 
'l'ri•buna:l, em .grã o <le ·recurso, na s essão de 14 de Maio do · corrente anno; 

/Consi!dcrando que, entãC>, foi .decidido e julgado que a qua:Iidade invocada 
de d.eputado estaooal oo iEstado do Ceal'á, em face da intervenQã.o naquel!e Estado 

<{ •) Da /Revista do ·supremo Tri•bunal. 

Accordam 
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e do Decreto do si·tio, só poderá ser e;onstitucio.nalmente apl'OOiada !Pel>O Congresso 
Nacjonal ('Acc. n . 13·.M•3, de lo de AJbrH de 191;4 ); 

Considera·ndo, finrulmente, .indebita a .i;ngerenda ·do JuidJicirurio em mlliteria 
politica da comJ>€tenc1a priv•l'tiva dos outros or.gãos do apparelho govennamentl!JJ, 
de confo!'midade com a doutrina do Acc. cita do e odo A~. de ,14 do corrente mez 
e a nno n . 3 . .5.42; ·O Supremo Tribunal, 'f1ão tom a •COil!hecimento l'lo. :pedij).o de 
habeas--corpus. 

Supremo Tr~bun·!LI FederaJ, 16 de •Maio de 1914. - H. do E s1J1,1•ito 'Santo, 
P•residente.- Pedr o Mõbie/.i, ·r~ator.- ,o;zweira R ib!MJrO, vencido.- M. M!W1'tinho, 
- Amw·o Cav·azoonti . - L eoni Ra•n.os, vencido . - Canuto Saraill!a. - J . J. 
Coelho e Cannpos . - André CawaJ~cant>i. - Godofreào Ou'fl!ho,, de •accôvdo oom o 
meu voto vencido no accord•am n . 3. 061, de 2.9 de J'llnho de 1911. - G . Natal, 
vencido pelas mesmas razões constantes da declaração -de voto com que s ubscrevi 
o ·acco·rdam não conhecen:do das •a.Hegações ·de incO<nstitucion~~;Jid.a,de da i<rrtervencão 
federal no E s tado -dü Ceará, por ser tllm ·act o po.Jitioo. 

"HABEAS-CORPUS" N. 3.548 
CapitM .F·eder.al ·( •) iRe1ator, o •Sr. !Mirrüstro André ICruval·canfi; impetrante e 

pac ien te, o 1° Tenente· do Exerci-to Augusto Corrêa Lima. 
0 SR. MINISTRO •.WJ;JRÉ C'AVALCANTI (?•el.a t or) - lê a p.etição d.o impetrante, 

e em s eguida da:ndo o seu voto, diz que não é a p:r.imeira ve~ q'lle o peticionario 
se diri.ge a este T ri<buna;J impetrand-o uma ordem d.e habeas-corp'I(,S em &eu favor . 
Nas d uas ;primeiTas vezes o •rribunal se pro.n•un•ciou no sentild•o de, estando em 
es t ado d e sitio, e :tendo o iPod,er Executivo de termi·naJd·o intervir nos negocias do 
Oeará, de\>Oar d·e t omar colllhecim eruto do habeas-corp.us por esta circumstamda: ser 
uma questã.o de caTacter eas·encia:lmente po!itico. Es tes f,o ram os àcco.ridiLos pro· 
fe·ridos em r.eaccão aos dous primeiros pedid·os : o Tr·ilbunal< não tinha competen.cia 
para interv.ir, d·esde .que é certo que tinha se da:<lü a ~mtervenção, e esta era de 
ca;ra.cter ess·encialm·ente poli ti co . 

Ag.ora o peticionar.io vem impetrar uma ordem doe h'abeas-co?'P·US, e d-eclara 
que se acha amea,çad.o de prisã·o, porq-ue o Ministro d'a Gue.rra mandou um o.ffi-
cial declarar -l•he que, se 'll!ã·o comparecesse ao Qua:r>tel General d·erutro dJe 24 h()ras, 
seria cans'i•c}erado deseDtor. 

Enten'd•e o Sr . R elator qu e, com r.efeNncia !J.OS factos que :se · pr.en<iem aos 
dous primeiros habeas-<corpus, o 'l'rLbunal na;da tem que fa,zer, povqu.e nem eJJe 
na pi! t·i·ção se occu.pa di~.so. 

Mas, o ;facto deteDminante d·este hab eas-oo11ms é o 1·eoeio de ser pre.so como 
desertor. 

Tem <Iu·vida, em f a.ce do decreto 8•4•8 d·e 18·9•0, em entraJr na apr.eciaçã.o ·d·est e 
habeas-co·rp1tS, porq'lle o !Peticionario é militar . 

Esse d·ecreto d>z que•, tGd•as as vezes qu.e vie·r uma petição· d~ habeas-co,rpus 
em favo.- d·e mili tar, .o T ribunal nã.o o dev:e conoed•er, porque · elles est~ so:b o 
regiman militar ; e esse decreto prohibe o Sup remo Tribuiil!a! de conceder /w.beas-
cm·pus é.quene que é mHitar. 

Ora, se assim é, \I)'Cr.gunta: o •.rri•bun•al deve conceder a O'rdem pedidaJ? Pa-
. r ec.e Q'\l•e não, :pare.ce que não d.eve ir de enco<ntr.o a esse prLI!iCipio estabelecido 

em lei, e que tem sido s•emp•re res·peitado em tod,os os t ermos . E o m<Ytivo desse 
resPeito aó preceito doa lei, é porqu•e a drscip·!Lna mHi.ta r não deve estar sUije ilta 
a esse deba.te. 

Entenãe, pontanto, que o petidonarJo nã.o .podia abte r neste Tri•bunal, desde 
que se encare a questão pelo <lado ela carreira militar, a ol.'dem de h;abeas-aorpous, 

E ê isso justamente o qu.e! e!le pretende ; é quce se l'he co.nced-a a ordem, !;}or 

I( • ) Da .Revista do ·supr·emo T ribunal . 
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q.ue etrtlá ameaoald·o de prisão eman.ad•a da auctoridade competente, que é o minis-
tro da Gu<'r.ra . fMa·s, per~Uinta: o Triihuna! pôde. fazeL-o? 

E', encarando a questão debaixo deste ponto de vista, qu_, tem escrwpulo 
E'1Il eonced!er () habeas-corpus, deam;te ·da juori&pru~lencia deste Tribuna,!, q.ue foi desde 
os tempos '!Jru>·Sllid·os, sempre no sen.tild-o de não se conceder h abeas-co'I"Pus, desde 
que se ;verificasse crue o peticionario era mHitar. 

Nega a ordoem d·e habeas· corpus . 

0 SR. MINISTRO S'EBASTIÃO DE LACEliDA - jul:ga desnecessrurio r epetir consi-
derações r elativa·s á. ill'tervenç.ão rea.Jizruda 1110 Oea~á. da qual re~;ou!•taram a depo,-
sição &o !Pres!d>e~Illte deste Estado e a d issolução da. AÍ>sembl>éa L egiSlativa. 

O IP·ode.r E"'ecutivo Federal não quiz· mesmo aguar.dar o p·r·orm<nciam·ento do 
Oongres<;o Nadonal sobr.e a ofór:ma por que levou a effeHo· ta.! med;ida po!rti-ca, 
p.orquanto cons-id:e:rand•o d€1~inHiva a soluçãJo dl!ld•a ao caso cearense, m•andou in-
timar o p·a:cie.nte para comparecer no M1niSte!'io d•a Guerra, sob :pena de ;cmsir-
deral-o deser.tor . 

Foi o IPWPrio :G.overlllo ·F .ed·eral que, a.nteriormente, poz em disponiib.ilidad<& 
o paciente J?Rlra que oeste d.e~empnlhl!ISse o seu mandwto na AsBemb~éa :J:.agi~ 
Jativa. 

Qua:ndo ·cessa r a. actual agita·ção po!irtica e .fôr apreciald·o, oom calma e lsen-
ção óe a nimo o •caso {:earense, reconhecer,-.se-ha a grav·idade do aoto que, sob o 
falso ,pr etexto :de a.lteração da fórma repUJb!icalTha, .fer.Lo a autonomia do E.strud.o 
e, com formal vio~ação <le preceitos da •Consti-tuição da Reprubli<:a, violou dl:re1-
tos que ao Trihunal compete amrParar. 

Funldado nessas razões <'· co:her·eiD.te com o voto que prof.er io ao cWllhecer 
d.o habeas-CO'I"PUS, impetra'<io em fwvor d·o Coronel !Franco RabeHo, {Pr·esidente le-
g.iltima d·o C-eará, deposto pelo Governo ~ede·ral, conced<e a ord.em pedida .pel-o rpa-
ciente. 

0 .SR . MINISTRO MUNIZ BARRETO (:P?·oaur a.cuor Geral da R epubz.lca) - Tr.a!ta-1l•e 
de habeas-corp~ts reque rid!o por um militar, qu<e a.ll!e.ga constrangimen.to por es-
tar ameaçado de ser .preso e submet·tid•o a p.rocesso por crim·e doe deserçcio; invoca 
immumldacles de d:eputado á Assembléa do Estad·o d•o C<ear!á, assegurada·s pelo rur-
tigo ·3·5 da r·es:pootiv.a Cons tituição. 

Ora, .o T ri•bu•Illal rtem decidido U•nan.im•ement<e que lhe não compete cOil'hecer, 
por meioo de habeas-corpus, à e p·risões d.ecretadas por au•to·ridald·e militar contra 
pes·soa s·ujeita a o r egimen mi!!tar (IDec . n . 848, d·e 18·9·0·, art. 47); e, ou:trosom, 
que a intervençãJo do G.ove:rno F·edera.l, n·os Esta dos, de' conformida•le com o arti:go 
no, da Corustituiçã.o, é uma medida essencialtnente p·o.l itioa e disc~eci:ona?"ia, que 
con&t;tu·e barr.eira inrtransponive! á interf.erencia j•udiciaria. 

All>u:de a'O cas-o do E stado do R io de J anei·ro, em que o Tr~bunal consid!erou 
sem o:biecto uma o:rdem de ha,l, ects-Co1'PU8 que oon.cedera a abgUIIls d·eputaJd•os, pre-

. ci.samente porque já se tinha v·eri'ficaldo n<!sse Estad.o a intervenção do Gtovento 
Fedc·ml. 

E' a t erceira vez q,ue o requerente pede hab•eas-oorptts, a!.legamJd·o immwntLdades 
de deputa<lo estcr.doal. 

Oomo d·e ·o·utras vez·es, o Trrbunal não deve a.ttellJd,er ao p:e:di:d·o . 
0 SR . iMINISTRO PEDRO LESSA - Dos qua tro casos do art. 6° da Oon~tui

ção, e.m rque >é ;permi•ttido .ao >Gove rno \Fed•eral ill'ter.vir em negocies p·ecul:ia~·es 

aos EIS'tad·os, tres são de ta.! natu·reza que auto-ri·zam o P·Od-er Execu:tivo a interv;I.r 
sem d·ependenci:a -d·e qualqouar acto doo L egisla;ti,vo. Não se comp·r·ehende mesmo 
que o Execu•hlvo aguarde a a.cç•ão do Con~resso para repell~r a Lnv.asão estran-
geira ~ de - um Estado em outro, para restabeLecer a o.rd·em e a tra:noquillidade 
n os IEstà-dos, a requisição d•os respectivos gav·el'n{),;; ou. !Pa;ra assegurar a ·ex ecução 
das .Jei.s ou sentenças :federaes. Medidas ina diaveis, p.rovidencias urgen-tes, são 
1'-n'tão iomp.o.stgs p.eJ:as cir.cumstancias . Nem o Congresso t em q'll!e d.js·pôr ou de-
clarar comsa a lguma, n as tres hy·potheses dos ns·. 1, 3 e 4 do art. 6°. Qu~ leis, 

'i' 
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qu~ decretO<! lha que faze,r, ou inte!'Pvetar, quando imtpot~ta immedLaJtamente re-
pelli r o inimigo, restabelecer a ordem, ou e~ecutar leis e serutenças federac;;;,? 

.~fas, a hyl}othese dn n. 2 do a·rt. 6° tem uma feição com.pletamerut:-~ di-
VP.rsa. c<\.cima d-a necessidade da i.ntei'iV'8'11ção, que não é tão ur·gen.te, est:á a de 
garantir a ruutonomia dos Estados con·tr.a, a s usurpações e abusos do Governo 
Fed<~ral. D.etel'!lllinar o que é a fôrma r epublicana fweratl!va é as.sump.to s·uj-eito 

a OO'Iltroversias, como se . vê nos ·escr>ptor·es norte-americwnos· e ar.gentinos. Con-
f.hr 6sse casL' de irute rv.e11<;:.ão ao Executivo é abTir a porta a passiveis, ou ta:vez 
,poraNeis abusos. !Por isso os con!lti.tuciona;listas norte-am.ericanos e aJrg>entinos. 
inter pretando dis•pos•ição semelhant-es ás nossas, d•oUJtrãnrun q•ue a;o Congresso 
compete a interV€'1l.ç.ão n es.sa hypothooe . •.ra! é, por exem,pJ.o, a l ição d·e B!a.ck, no 
Hancl.b aock ot Am.e1'ican Con . .,tituti01tal : Ao Congress·o é qu•e compete decidir qual 
é o Governo estahelecid·o e<m um Estado, e di-zer si esse Governo .f oa não re .. 
.pul>l.ica.no . «A!té hoj~, nota Bryce (A Reptob!ica Americ·ana, vo.!. 1°, pa;g. 89, nota 1, 
ed•ic. franceza ·de 1'9 0•0') , a:té !hoj e lé o tCongresso ,que :tem assumido a responsabi-
lidade de garantir a. fórma rev•UJbHcwna, ao pa;._"So qu,e ao P•residente é que os 
Estados ~" têm dirigido par·a pedir pr.otecção corutra as perturbações i'll'testinas•. 
O me,smo r <>pete Martin de V e dias (Constituição Argent:ltwa, :pags . 54 e 515. ) 

Nesse ca·so, s·u.jeito ao julgamento d'O Suprem.o T ribunal !Fied:eral, veriüca.-se 
que ~;e deu U;ma .in tervenção decretruda pelo Poder Execu tivo, que 'baseou o seU; 
a.cto no parag1rapiho 2~ do artig;o 6•. fsto é , que decLaa·a t e-r intervindo para manter 
a fôrma reJYulb'l'ica'll'a fede,rativa. ;:oecretada assim a intervenção !!)elo IPre,sidente da 
R"'Pu.bl1ca n ão foi sequer o caso sujéto ao Con.g;resso para reso!Viel-o definitiva-
mente. O EXJecu>tiv.o, po r seu de 1egad•o mandou p•r.ooeder á eleição 
do <presid•e<nte e de tmem!br~s do :Pode r L egislativo do tEstado, dando as.sim como 
defini.tivam~mte feito a;qumo que só ao L egislativo competia pela Com>tituição. 

•Send.o assim m anifesta e inquestiona!VIe!me-nte incons·titucional o a.cto do 
Poder Execueivo, que a:lém do exposto, .tem o ·gravissi.m·o defeito de •haver creado 
um caso de interwençãJo, de que ·abso•l•utamente não se 'cogita no art. 6° d·a Gon-
gtituição iFeder.al, a intervenção para retprimir delic,tos c·ommuns, previstos e pu-
n~dos pelo Codigo Plena!, concede o .Juab ecos-oo1'p1t8, impetrado •ao deputado estadoal, 
paciente, visto como as •S•Uas .immunida;d,es não podiam se·r-Ihe ca.ssadas p.or um 
acto inconstitucional e nullo do \Pod.er Ex·ecutivo 1F ·ecleral. 

O paciente lé d·eputa.d.o estad.oal .do <C'ear·á, e nestas condições não põdie ser 
chamad·o pelo Ministeri.o da. Guerra, s .ob pena de ser 'j:u!ga;do desertor . 

Concede a ·ordem IJ)'Eldida. 

0 SR. /MINISTRO GODOFREDO ·CUNHA - E' esta. a terceira vez que O paciente 
vem ao 'Tr~bunal pedir uma ord·em de l~abeas-oo•·p1Vs, apresentando s empre o m esmo 
motivo; quer dizer - por duas ~'ezes Ihe >tem sido denegada oota. ordem . 

. E' c erto que 0 pa:ciente é miHta'I', e que fõra rrwsto em od.isponibHidadB para 
tomar a ssento ·na Assem·bléa ·Legislativa do Estado do Ceatiá; mws, não o é me-
no<~ que, pelo ·acto .de intervençãio, que n•ão aprecia e muito menos discute, foi feita 
nova e.'.eição de G.overnadoe e D eputados, cess ando, portanto sua qualidade de 
mem·bro odaquel!a corp oraçãio l!egis1ativa. 

iDesappareoeu, ;pois, o deputado pa·ra .ficar o militar . 
.E' a este .que o <Sr . Ministro da Guerr.a chama para a cor·poração a que per-

t ence, manda que s e recoJ•ha ao Quartel !General. 
!Pensa que •O Tribunal não deve tomar COTI'hecimento d·o pedido. 

O ISR . MINISTRO ·COEJI~H,o E CA.MPOS ~ •Preliminarmente, não toma;va conhe-
c imento do pedido. 

10 <impetrante e pac~ente, pela t erceira vez, pede ha•beas-c.orpus e o Trtbunal 
l/h'o tem n egado, por·que o ·acto em virtude do ·qual cessou sua .qualidade de depu-
tado é um a ·ct.o essenciaLm~mte político. 

Diz que a intervenção se emprega segundo a c ircumstancias e quando o 
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caoo, que a reclama, se enqug,dra .na esphera da a;utoridade do poder que a de-
creta . !El'ste instituto, não visa sómente t:Yroteger a autori<:lade , senão tambern 
garantir 'O povo opp.rim'i!do pelo vo-der e ga rantir o poder .se contra este se in-
!!Urge o IJOVO. 

De ·rm.eritis, 01 ega a ordem . 

0 .SR. 8'/IINISTRO >CANUTO 'SARAIVA - d>iz q>Ue ·ha no pedi-dO u·m fun-
.(iamento nov o. iN'os outros, o paciente fundam entava o seu direito no facto de 
possuir tmmunida>des parlamentares, na condição de <:leputado 13. Assemb'léa Le-
,gi.slativa do IC€arâ . 

.Agora, <:liz que pedia .sua Tefor.ma do ser.viÇo do Exercito, onde já conta 
~M annos , no ·que nã.o foi attendido . IP.or isso foi considerad·D deserto1; ·e sudeito á 
prisão. 

T em s ustentado sem!Pre que o !'Dr'ibunal tem c,ompetencia para conhecer de 
habeas-c01vpus a·equerido por militar, ·afim d e inda;gar ai lh a aLguma. coacç,ão 
illegal. Por isto <:laria o seu voto para que ·O Tri!bunal pedi·sse infomnações ao Md-
nistr.o <la G•uerra, sobre a a l!egada coacç:ã0 do ~)aciente de ter direito á refórma e 
lhe ser .negada . 

• Não pr.Dpõe isso porque o voto ·de muitos dos seus collegas :iá é conhecido . 
Concedem alg·uns o habeas-corpws em .v;ist a das immunidades parlamentares, ou-
tros o negam vor ser o paciente .milita r. 

Coherente com os seus votos anteriores, n ega o .pedido, por não estar suffi-
cien temente provado o seu direito lá reforma. 

O SR MINISTRO GUIMARÃES INATAL - .Con-cede a ordem po.rque reconhece no 
paciente a qualidade <le deputad-o rpeJ.o •Ceará, ruma .vez que ·fa!ta'Va ao <Poder 
Executivo competencia para intervlr no .Estado s upprimindo os poderes c,onsti-
tuidos por eleição popular e de accôrdo com a ·sua .c-onstituição e .leis. 

No ·Ceará não houve duplicata de ·poderes. porque. •como j á o acce·ntuou no 
v-oto v<:mcido com que -sulbscreveu o primeiro accot'dam >d.o Tribuna:! em ·1•e!ação 
á intervenção, essa dU!PHcata .não se verific,ou nem nas eleições, ·nem na apu·ração 
destas, .nem na verificação de p oder()S, unicas phases da .constituição destes em 
q1,1e ella seria possível. 

Foi por isso que jâ, em .aparte ao S r. ·Ministro Procurador Geral d·a IRepU!blica, 
dis.se que não poderia S. 'Ex. i nvocar o caso da •Lu.s'iania, em que houvera du-
plicata de poderes. 

!Mesmo rpoTém, JCIUe .tiJveSS>e •ha'Viclo, nã-o exi·stia •um unico precedente <le IÍ:n-
t ervenção oo ·E xecutivo no -caso do ara.g rapho 2• do !!lrt. •Go da •Constituição, 
isto é, para manter a fôrma de •governo republicano federativo. T od·os os casos 
occ.orridos, ~mtre nós , d e s ubversão da fôrma republicana fad.erativa ·em Estados, 
a inte rvenção IJQ.r vropria iniciativa do E;x:ecutiv.o tem sido affecta ao .con-
gresso . 

lEste mesmo, .nesses casos, ·não n-omeou j llimais •um in terventor •com SUi)pres-
são dos P.oderes •Constituídos dos !Estados. E •um projecto ap·r esentaclo ao Con-
gresso reg.ulando a mate1ia e creando um in terventor, cuja acç,ão não anniquila ria 
à .autonomia dos Estados, esse projecto nem foi consrd·eradü <YbJec,to ele cleHbera-

çã,o, ~)Or cO:.ns id·erar-se evid·entemen.te constitucional. 
>Ora, s i nem o mesmo >Cong.res·so se reconheceu -competente, e.m face da 

·Constit;uição, para c,rear um interventor ""m prejui·zo da ·autonomia ·do Estado, 
como se reconhecer essa c,oml)etencia no •E'xecutivo, ·entendida como foi pot· e.ne 
no •Ceará nomeando um intel'IV•entor que dissolveu o Congresso do <Estado e pri-
v.ou o seu <Governador do mand·ato ·el'l?- .-cujo •exercício se a·ch ava ;ha ·quasi dort 
annos, ou ha mais de dous a nnos? 

_.. • .., ímportaria em .abolir 0 regimen rederativo e fazer rctrogl'adai· os E~~ 

ta·dos a situação inferior á da s antigas prov íncias no r egimen centraliza;dor da 
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monar.chia, pois a mudanç.a ·de situações poiHicas então· não .determinava senão 
muda:nça de presidentes, não .affectava a·s assemb>ltéas eleitas pelas província-s. 

·Considerando assim iuc.onstitucional a intervenção do Executivo !Federal no 
IIDstado e, PQ·l'ta·nto, .nuHa em seus ef~eitos, pen.sa que o paciente con<tinua a m an-
t er a sua •qualidwde de deputado e nessa •qualidade no .gozo de immunidades, que, 
segunüo a jur·is,prud•encia do T.r.ibuna'l, devem •ser a;catadas ·pelos poderes fe-
deraes . 

O constrangimento, que o ameaça, é, portanto, iUega;l e deve cess•ar. 

0 1SR. IMINISTROO MlUNIZ BARMTO (P110 C!IJ11aàor G-oral da Repu<b'/ÃiC(') vem 
apenas salientar a .grande :res·ponsruhilidad·e quoe assumiria o !Tribunal c,om. a <:!em-
cessão do habeas-corpws que se discute . 

O 'Tribunal que po·r maiOl'ia de s eus membr·OS decidio ·por vezes que a inter-
venção e oootaculo Insupera,vel, lé •barl'e'i ra intraS!Ponivel á. conc·CSs·ão· de hO.beas-
dorpus, não fic.ará •bem se por uma maioria occasiona·1 modificar essa doutl'ina. 

O •SR. MrN~S~Ro OLrVErnA RrBEIRO - diz ·que .i.mprocedem as obs ervações 
que acabam de ser adduzidas pelo Sr. Miinistro P ·rocu·rador rGeral da IRepuiblica. 

!Ha numero legal pa~·a o dulgamento ; ape.nas se acham a us·entes tres mem-
·b·ros do ll'ri'bunal. 

•Será um defeito dos cor,pos collectLvos a modificáção de suas dec,isões, mas 
não p6d.e ser de ·outro modo; o T-ribunal Dóde soffrer •estas a:l-t·el'ações, mas s eus 
membr·OS ·não .podem m•udar suas opiniões . 

•Figure-se a ihypothese de, em vez de se acharem ausentes os tres <:!Ollegas 
estarem va:gos os respectivos cargos. 'Nem por isso ficaria m su.spensos os julga-
mentos até que se .fizesse o pr.eenchimento das vagas. 

A admittir"se ·o adiamento do Pl'e.3ente julgamento, só po·rque estão au-
sentes alg,uns Sra. !Ministros, seria o c,aso de propor-se a reforma do 'R!egimento. 
seria 0 caso de incluir alhi um a.rtigo que vedasse o ·conlhec,imento e discu.ssã() de 
questões ·que interessarem ao Executivo da fUn ião, quand'o a.o 'Tribunal não es-
tivessem 1nesentes todo.s os d·uizes. 

Não podem os juizes presentes, ,pelo f.undamento, que acaba de ser apl'esen-
tad.o. mudar auas opiniões. e não d·eve o julg.amen.to ser adiado, porque frla 
numero legal . 

jE<ncerrad.a a discussão e tomados os votos, o Sr. ,p ,r.esi·den•te ·proclama a 
seg-uinte decisfuo : 

lPelo voto de Minerva foi concedida a ordem de ·habeas-co1·p~cs impetrada, con-
tra os votos dos S·rs . <M·inistros André Caval·canti, <Goelho e Cam•poa , Godofredo 
Cunha, Canuto .Saraiva e Manoel Murtin'ho-. 

O Sr . . Ministro Andvê Cavalcanti, Godofreclo eunha e Coelho e Campos, pre-
liminarmente, não conheclam d-o pedido. 

Jmpr!tratnte - 0 paciente A~tgu.sto (JO>Têa Limc., 1• Tenoote do Exe1·cito 

Dos qua•t-ro oosos de intervenção d-o art. 6• da Constituição 
iFederal, o 1•, o ,go e o 4o são -de tal natureza que a utorizam 
a •acção immediata do Governo da <União r equerendo p-rovi-
dencias ur.gentes do Poder Executivo. 

Mas, no segTUnd·o caso, isto é , quando se trata d·e manter a fórtna 
republica•na federati·va, ao Congresso é q ue incumbe princi-
palmente intervir. 
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Si o 'P·oder Executivo viola essa regra rle competencia, e, in ter-
v·indo em 'l.lm Estado, dissolrve o respecti-vo Congresso e manda 
que se ;prooeda a nova eleiçã!o, su.bstituindo o Governo do 
Estado •por um delegado seu, esse acto inconstitucional do 
IPoder !E'xéeeutivo mão pôde ser obstaculo a que o Poder Judi-
otario .gamnta os individuos o~fendidos tpor esse acto, e 
conceda ha<be{J;8->CO?'PUS a lll:lll oLfidal do .Eo<·erc>to, membro 
do :C<>ngresso dissolvido, para que não seja preso pela auto-
~idade miJ.ita•r. 

Vistos, •relatados, e discutirlos estes autoo de l~cnbeas-cm·p1ts, em que é paciente 
o 1 • Tenente do .Eo<ercito !Aug>usto !Corrêa !Lima, ver-i.ft·ca-se qu.e a especie é a 
se.,""llin.te: o paciente é official do !Exerdto, e foi eleito !Deputado Estadual no 
Estad·o do <Oea!1á. !Por acto do !Poder Executivo da União 1'oi dissolvido o Con-
g>resso daquelle ·Estado, e determinado que se ·procedesse a nova e leiç_ão, sendo 
nomeado um delegado do tGove1·no da União, que exer.ce as tuncções do iPoder 
Execu.üvo do Estado. Assim procedeu o Governo !Federal, declarando que intor-
vmi'l4 nos negocios .pecuH-a,res ao Estado do Ceará, <funda-do m·o art. 6•, n. .2, da 
Constituição ·Federa.J. !Ohamado por edital ao IMinisterio da Guerra, sob pen·a de 
ser considerado desertor, e am·eaçado de prisão, se nã!o .acudisse ao chamamento, 
o paciente .requereu este habeasr-oonpQtS., alle.g-ando que ·ai•nda não perdeu a sua 
qualidade de !Deputado !Estadual, com immunLdades que tnão ,permittem a \t}risão 
do .paciente, .seg·undo a uu.ri&prudencia .fi.rmada ·por este Tribunal, e consequente-
mente não. pó de ser preso. 

Isto posto, considerando .q·ue dos quatro casos· {!e in.tervenção do art. ·6° da 
Constituição ·Federal, o 1•, o 3• e o 4• são de tal natureza 'que ·ruutorizam a 
acção immediata do Governo da União reiquerenilo providendas u.rgen.tes rlo 
P{)der iExecutiv·o. lD·ada a invasão estra,ngeira, ou d'e ·Um Estado em outro, 
sendo necessario restrubeJe.cer a ordem e a tr.anQuillidade nos :Estados, â requi-
sição dos .respectivos gover.nos, ou a·~egurar a execução de .Jeis e •sentenças 
fedeJ•aes, pôde e deve o ·Poder Execu·tivo d·a União agir immedüvta.mente. Nã~ 

J1a .necessidade .nessas 1l}'Potheses ele ag.uardar que o <Congresso da União 
façá; leis ou. decretos, {)U inter.prete quaesquer textos legaes. Não se comprehenile 
mesmo, na generalidade dos casos a demora, que .poderia ser criminosa. 'Mas, 
se mo .primei·ro, no ·terceiro e no 'Quarto caso de inter.venção do art . 6• d-a 
Co.nstHuição, ao !Executirvo cumpre dar Jogo as necessarias .providencias, i:m-
postas pelas ci.rcumstancias, no .segun-do caso de intervenção, isto é, q·uanilo se 
trata de mantet· a !ónn~a q-epubUca!ua ftixte.ratilva, ·ao Congresso é qwe incumbe 
1Wi1tci.pal1nC?tte intervi!', ri'al é a doutrina que por .um obvio fundamento, pela 
necessidade de evitar os {!Jbusos que facilmente :poderia commetter o Poder Exe-
cutivo, crn se tra.tando de materia sujeita a tão renhidas· controversia.s, qual 
a questâlo de sruber em .que consiste essencialmente a fôrma J'Cpu•blicana fede1•a· 
tiva; tal a doutrina .p·rofessada pelos melhores constitucionalistas. iBrice (La 
Rép-u,blique Amé1'icaine, vol. 11°, pag. !19, traduoção <franceza de a:>. IMul·ler, ed . de 
1·90Q.)' af1'Lln1a que '<rat!é ·hoje ao Congresso •tem ca.bido assumi.r a responsa;bi-
lidade de gal'antir a 'fôrma ·republicana, ao pas.>o que é ao [>residente que os 
Estailos se ;têm iliri·g1do •para pedir protecção». O mesmo ensina iB.Jaelk, fun-
dado illa jurisp!'udenci:a firmada no caso Luther vm·sus Bo·rden: «Under tMs 
cwtiele o! the Cowst1tution, it 1·ests wiJtJI~ 'Cong·ress to ctec-i'àe 1vhtLt govern-
mlenP is :Phe e8tabl,ished <me 1lrl. a St~te . For a8 t ·he U11·ittea .Silntes gltWI'anltlf 
to oool• .Etate a rqpub·!ican goverwnent, cong;1·ess mu~t necess<ari!y c1e<''''de wl~t 

!/.OVfl'l'nmewt is e.stab!isheà ~n the 11tate .beta,re it .can td.eterntim.e whether it 1\s 
t'e;pubUcam., or not». (Hamrlf.book o! Amer·i:ca-n .ConsP1\tutiona! Lmv, pag. 124·9, 2• ed.) 
L. !Varella (Estudio sob~·e lk• Cfm..s·t'i.t1©0n( NoCÚ;iona.! A?·g(JJJttina:. JMro~uc<Mn c 

Accordam 
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Jnte>·venoi6n Federa.! e?v las ·P.rovinoiias, pag. 12•40) : -«Pe>:o quanu:lo se fw tt'llltaidio 
clel 1·est~Lblecímiento de .la jtt>'lna republioam.w de gobim'lvo, entonoels el Oongre!Nlo 
l~a recla-mwdo pal'a -si el dereoho de res-olver el caso, y la Corte SupreJrw. se lo_ h.a 

reconodido pe1· la atbto?id.ad de los grandes f.a!los fundados ipor do&• [ftra'11!iles 1U8-
ces: O.lhase Tanny y .Chase. A mesma lição é ;repetida (llor A. de Vedi-a. (IConsti-
tucion Argentina, pa·g-s-. •45 e ;55) : «La jtWW1J?'Wdc?tcia ~L?nerioamw ha estabel:eoido 
cgual1111ente qt>e el ,·econoci?nim~to de ,za legalidad del ttm g•obim~o de Estado es un 
aoto de natttroleza p.olitica, que co?"J1espondc, p·or ba tanto, al dfJPartamen~to rwMltwo, 
qtte es el Congresso.» . 

iReproouzindo essa doutrina geralmente accelta, ·essa interpretação do pre-
cei-to constit-ucional -co-mmum-mente ado:ptada, e;screveu J. -Brur.ba1ho (Commen. 
tC!I'·ios, ,pag. ;24•) : ~<<IPela natur.eza ess-encialmente politi!ca d-os casos que se _pos-
sam com·prehender no .par.ag>ra]:}ho :2o do art. •6° da nossa ·constituição, ·a com--
petencia pa·ra a inte rvenção lé, V>vcom-tootavel1111ente, d•o Poder LegLsl-a:Uvo. 1E iSto 
esi1á de -aCICôrdo com o que preva1ece em pai:zes de instituições ct:ederath•as, como 
·as nossas. •Nem -poderia ser -de outro modo. ICon'fiar -essa intervenção ·ao -bom 
querer tio 1Poder Executivo é entregar-Lhe as chav-es da iFed·eraçã'o e consti-
tuil -o sen:hor rubsoluto -nella. Por t:S.So, .se d1sse, com razão, nesse parecer, de 2-4 
de -IMaio d-e T8913, da ICom•rli-ssão de IConsti-tuição do Senado: ·«-Se ao Poder Exe-
cutivo se concedesse -essa .fa-culdade, minada ficaria .pela ·base a •Federação dos 
Estados, -e a União 1Bra;silei11-a, vacillante no seu alicerce, facilm-ente se esbo-

·roari-a ao 1Jrimei-ro .golpe ·que sobre -ella vibra-ss-e o ;poder. Em ;f:a;es condições, 
não teríamos u-m lPresiden•te da Republica, mas u-m verdadeiro d-ict~dor.n E um 
pouco adeante: <~Entretanto, •Se .a •cOtnpetencia ,prura a intervenção é primaria-
mente do 'Poder Legislativo, qu.e é o ·poder poli-tico .por excellencia, nem por isso 
ficarãkl sem acção os -outr-os dous poderes. Aquelle é o regulador do caso; o Exe-
cutivo cump.rir-á e -far'á cumlp•rir o ·qu.<:l fôr, •para -esse caso ou .por dete!'lminaçã-o 
geral, -legislado pelo •Congresso Nacional, e teM mesmo a iniciativa da inten•enção 
(sUJbor.di-n•áda 'ás del-ibe-rações do •Cong-resso), -se •urg-ente fôr intervtr pelo pe-
ri-g-o da -ordem publica ·e .tornar-se neceS<;ario o im-media-to em,pr-ego d-a •força 
armada»; 

ICo•nsi-derando q-ue, •com a mais evidente e indiscutív-el vialação de -tão <~a
lutares nor,mas .proced-eu -o IPoder E}Cecutivo -da União, o qual nem •sequer, de-
pois de reunido o ·cong-resso mo ·periodo normal de s-uas Bessões, lhe subtnetteu 
o .caso, para ser resolvi-do .pelo poder competente, cu.rnprindo nota-r que o mesmo 
Poder !Executivo "mand-ou proceder :á ·eleição -do 1C ongresso e Çlo !Presidente do 
·Estado do IGea11á, -rev-elando, ·a.s.sim, claramente, o ·inten•to de suhtrahir a sua 
providencia ao ex;21me do poder com•petente, e dar como def-initivamente adoptadas 
e i-rrevogaveis as medi-das que ·só provisoriamente, e ·«s1•bo11clinadtlls ás aeUbe:rações 
do .Cong1'68SO», pod~a 'Pôr em tpratica; , 

iConsLderando que, a observancia dos canones violados pelo acto do !Pres-i-
dente da IRepubllca im-porta -a -conservação d·a ess-encia ·das insthtuições consaogTa-
.das -na ·Constituiçã!o !Federal ; _ 

·JConsi-derando, <lOnsequen•tem·ente, .que <é dnconsUtu-cional a intervenção de-
cr-etruda pelo 1Poder 'Ex-ecutivo da União nos negocios .pecu:l<iares ao !E-stado .do iCeariá, 
e ·que a existencia de um acto inconstHucional -do Poder E "xecu-ti'vo não pód-e ser 
ohstaculo oa que o 1Poder (fudiciario -garanta os direitos i n-dividuaes o•ffendidoo opor 
esse acto, incumbi ndo, pelo contrario, ao :supr<;;m-o ;Tri•bunal Federal a-ssegurar opor 
seus arestos os direitos dru;; ;pessoas sing-ulrures e conectiv-as, lesadas por medidas 
e ructos incon.stitucionaes do Poder 'Executiw: 

O Su-p-remo 'l'rill:mnal Feder-à! concede a ordem impe tra-da, .afi:m d e que o 
.pa·chmte não soffra a coacção !á sua li-berdad·e individual, de que tem sido amea-
çad-o . 

. Supremó 'llri'burna} éB1eüeral, •23 ·de maio de 191-4. - FI. ,dJo Espi?'ito ,santo, 
!JJ.residente. - P -e.dro Les8a, -rel-ator. ---' Seba:stião · de Lcboerda. - G. Nattar. ~ 
Le01~i R111mos. - OliV:e,in·a Rib"ei?'O. - Godoif'i·edo C:wnh-a, vencido. Si a matet'i•a 

/ 
I 



do art. •6•, paragrapho '2.• da <Constitu1ção - é um> acto de nat110'eza P'olitica, 
si a intervençã'o ê iUlll acto .pur.amen.te polrtico como affirmam sem excepçã.o 
os constitucionalistas americanos e europeus e a durisprudencia de todos os 
tri:bunaes; si a competenci•a primaria ,para a interven~ão é sem d'l1vida do Poder 
Legislativo ; si cabe ao Pooer Ex.eout1'1vo a iniciativa da . inte1-venção B1tbordi-
nad.a ás (Lel~berações d.o Con{!I'B880 Nacional!, quamdo urgente f ôr i/nt ervir pe!o. 
perigo da o•·d.em pubHoo e rtornOJr-·8e n ece881111'io o immedtiato e~np1'ego dia t or ça 
arm;ad.a ; si o Presidente d•a Repwblica ha de aubmetter como .Jhe cÚmpre ao 
exame e a,pprovação do ;Legislativo o decreto de intervenção, é de evidencia 
solar que o acc6rdão não ,pôde oobsistir .por seus· ·proprios fundamentos, desde 

que attr1bue ao Judicia.rio uma lfacu·ldade de ·excl.usiva com.petencia do Leg1s-
lati-vo. 

A Constituição creou. tres ·poderes. IOad_a ·um delles tem sua esphera de acçãlo 
IJ)roprta. A ·lei bas~ca discrJmLna .perfeitamente, com <IH>taNel ~lareza, em cwpi-
t ulos separados, a corn,petencia e a:ttribuições de cada . u m. Seus textos são inso-
phi-smaveis. Não lJ.a no titulo 1••, s~ão 3•, desde o art. '5·5 ao 62 da Consthtuição, 
uun só artigo do qual se :possa ·inferir ou deduzir a competencia do IJudiciario pn·ra 
conhecer de q1te8tõe8 u?!iicam(l?tte poLíticas. 'E' juiz exclusivo dootas o pod•er politi.co 
.por excellencia - d Legisl~J;ti'vo. \Só na sua ausencia póde o Executivo decretaT 
.provisoriamente a intervenção e o sit~o, actos essencialmente politlcos, exercidos 
eob o seu exame immediato. 

O ;supremo 'Tribunal é .certamente um tri·bunal polLtico como .principal guarda 
e interprete da 'Constituição, lei poJ.iti<ca ,por evcelienóa. Ha, po:rém, no exerclcio 
da f.aculdade .polit-ica q ue Ihe é conf.ierLda de ·annulla·r actos do \Executi'vo e 'liegis-
lativ"Q ar·guidos d·e inconstitucionaes .nUJlllll regi!ã!o que escapa lá sua syndicancia : 
a regi·ão .politica. !Ruy :Barbosa, na luminosa synbheae que fez do assumpto em 
1.8~3 , 4estacou-<a de modo claro e inconfundível. 

·A faouldade de ·invalidar, •que tem o ;Supremo Tribun<~:l, os actos inconcl-
lia·veis com a •Constituição, dos out ros .dous ,pode.res .po'liticos da União, dos Esta-
dos e municip ios, é in.contestawl em face dos a;rts. 5,9, !paragr.aphos .'1• e 60·, 
lettras a e b d•a ·lei funda•nen.tal, art. :l3 da 1ei .n. 12·21, de \1.819<4, e art. 6• da Iei 
n . 1 .939, de 190·8. 

I() ·l• institui·u o recur-so eXitraordinar.io, que .tem .por f'lm man·ter a a~l/t'o•'i· 

àa.àe e pree1111imenc-i.a d:.a OcntsNtuA.çã:O e leis !ederaes em dous casos : quando se 
<ruestionar sobre a val·idade ou a applioação de tra·tados e .Jeis rederaes, e a de-
cisão do T-rtbunal do fEstado fõ1· contra ella - e, quando se contestar a. vali-
·dade d·e leis ou de ~tos dos governos dos Estados: em J.la.ce da Constituição ou 
d·as leis f·ederaes, e a decisãb o Tri.bunal• do !Estado considerar válidos esses 
actoo ou essas ·leis impugnadas. O ~· ;traia de causa·s, isto ê ele acçõe8 1n·o-
posta8 em Juizo ~ara •·eco•~71A3oim'em.to ou decLaração de ~PII> dlinnto. Comprer 
hende as .questões não 8Ómen-te ci!Ve·is, mas ainda as Cl'irruim;aes, ·q11oe todws, 'di!ZI 
João Banbalho, se .voc!em fwt<latr em d·i.sposição con-stittU}io;nab. O Judiciario só 
age nestas questões ;por ;provocação de .parte, . em processo regular, co.m pedido 
e contestação, com autor que demande e néo que se defenda. ·(lAce . do Supremo 
•.rri'bun<al n . . 3, de 12:9 de abril' de 118·93). A lei n . ,212.1 , de 118'9-4, art. :t3, tran.sferiu 
o ;;:ontencioso administrativo · para o Judiciario nos termos seguintes: <~Os j u•izes e 
tribunaes federaes ·:processarão e j·ulgarã'o as causas que se f undarem na lesão de 
di reitos individuaes por actos ou decisão das autoridades administratlvoas da 
União, e :determjna expressamente no mesmo artigo, paragra;pho 9• lettra a). 
«•Á awtoridade judiciaria f'UI11Jd;OJr-se-á e11, razões 'j•uriil:ioas, abst.mcla-se 4e a.1}1'e-

c-taa· o '"'ercC'illne?~to de ao.tos adml4nlil8tmativ·o8, s.ob o pomto de "Vis~a ele 81(,(], conv~-
1\lienoia 01t opportu11;iàade.» .A Ie<i. n . 1.<939 de 0.9!18, art. 6•, di<z a.penas o se· 
guinte: wO •processo .summario especial de que trata o al't. •13 da lei n. 221, de 
1·&.94, será igualmente appl<icaNel aos ·actoo e decisões das autoridades administra-
tivas dos Estados e munichpios, sem:pre que a .respectiva a~ão tenha de ser .pro-
:posta .no Juizo· F ederal por ser directamen·te tundada em dispositivos da .Constitui-

Voto do S r. Godc 
fredo Cunha 
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ção !Federal. E' impossível enxertar an q:ual:quer d estas .àisposições a competencia 
que se arroga o Supremo Tribunal. 

o Judi'Ciai'io pó•de intervir :para processar e tlul.g.ar os crimes :po!Lticos que 
forem causa da àntervenção em consec:tuencia ·dos f actos que provocarem a inter-
vençã'o (!Const., art. 160, 1ettra .i). Elle ,só figura no art. •6° da lei fundamental 
quando .requistta fo.rça .para execução de suas sentenças (pa.ra.grapho 4.o). 

!Desde a in.olvidavel H:ção de Ma·rshal'l até ·o ;preambulo d'a lei que or-ganizou 
a nossa J ·ustiça !Federa:!, onde se lê: «A nw!}11st>ratwra, f eder<U nã!o desce jám·a.i.t 
a W.milieuir-se n'as questões politi{)(lo8» - ·m:cou d efinitiva.menrte vedado ao Judi-
ciario o ·exame de actos :puramente '!X>liticos q ue os .tri•bunaes nã!o ;podem interferir 
nestas questões (Wdlliam iMarbury ;v. M'adison, 1•8 0'3; R ·hode rr.slaml, lLuisiania, 
Georgia v. Sta<nton, e !Luther v. Borden ). 

Si o iPoder Judi·cial pudesse exoarrti!nar os •factos que detei'minaram a inter# 
venção ou o sitio, 'Verificll!r se foram observadas as cond.ições constitucionaes 
pal'a sua effectividade, isto lé, se •houve ou não ra7iã!o ou motivo, conveniencia 
ou opportuni'<lade na sua decretação, apreciaria uma questão de facto, se su>o-
s·tHuLria ao Congresso, caber-.l'he-ia enJtão approvar ou su&pen.d€r o •sitio ... 

E' <J<mgrreso tm ws casos me11idi<ma1dos, es el j uez de si Za s6Piu'7'iJdad p1v 
blica requitWe 6 nem, la sustt>tmSicm del (JAJ,to de ·<<habe=-corPus», y su decis-i.on es 
oonc!uym~te. (<Calvo, <Decs., !Consts., Tomo 1, n. 712!2. Ex-parte .Joh.n Merryoman, 
'IJaney '2>4•6) . 

O h>abeas-corpws .foi instituído .para ;pro.t<lger tão· sómente a pessoa ·physica 
contra a P<l'i!são o u ameaça de pt'isão ilklgal ('Cod. do P.roc. ·CrLm., art . 3•40; lei 
n . 221., de 1<894, art. '1:3, iparagrapho ,16; e Const. art. 7-2 , paragrapho 2•2) . 

IE', :por.tan~o. i-nstrumento ~n~<liramenrte ~na.d€·q.uado não s6 :PaTa garantir o 
ex<lrcicio d·e f un.::ções electivas ou a.dministrat1vas, <eomo 'Para ~·es olver ques-
tões radica-lmente 1JOlitLcas exotran•ha-s lá jurilsdicção dos tribunaes. Sob o pre# 
texto de .assegur-ar a !iherdade individual do paciente, o Trilbunal lhe ga·rantiu o 
exerdcio da funcção d·e Deputado de uma :Assem•bliêa q ue já desap,pareceu pela 
inter-venção, e -decretou, sem attender aos julgados anteriores •usurpando uma attri-
buição p;r.:iv.a,tiva do iPoder 'Legis1art:ivo, em um simples •processo de habeas-co1ÍJ7~8 
de quatw •folh as de .papel, tnclusive a :da autoação, s,em documen·to a lgrum, sem 
esclarecimento ao menos da autori·dade accusada de coactora, a incomstitucionaH-
dade ·do decreto de intervenção ... 

ISi a inrt:erve·nçãlo o despt u da sua. qualidade d e ;Deputado estadual, privando-o 
ass·im da invocada Lmmunidad·e, o ,paciente esbá sujeito a prisão ordenada .pelo 
'Ministro da Guerra, caso em que o ha;beas-co'l'pus ;11ão é a'<lmhssivel. (Acc. n. 8 iS. 
de 1 &90, ar.t. 47). 

éPor estas razões não 'Conheci ·do pedido e de men'itis deneg-uei a ordem, imi-
tando assim o .nosso modelo - a Suprema Cõrte Americana, que segundo Bry.ce, 
has steaclily •·eh,sed to i'fiJte-rte•·e p1,re pMUicaJl questiõns. - J. L. Coelho e Cam-
pos, de aocõrdo ·COm o voto vencido su:pra. - M . Mwrtinho, vencido. - Cwnuto 
Sall'cvinJ.a, vencido. - And1•é Cavaloar6ti, vencido. Não •conhecia do presen·te habeas-
corpus, não só por se .achar o .peticionar-ia sujei•to a regimen m:ilitar, ar.t. "17 da 
decreto de 111 de outubro de 1'8·90, como tambem por que ·este TrLb una l em d ous 
1-ecentes a•ccõrdãos n. 13 .·5'1-3, de 1 de a;brH e n . 3. 5,39, d·e 9 de maio do cor-
'l'ente ·anno, manifestou-se incornpetente para intervir em q u estões de caracter 
político e affectas .priva·tiV'Mnenrte ·a um outro pod'er, a q·uem cumpr·e examina.r 
e decidir. 

Especialmente no de n. 3 .•5112·, negou -se habeas-oCJot;p-us porque a eessação do• 
pO'deres locaes lá consequencia da intervenção 'Com fundamento no paragrapho 12• 
do art . ~· da Constituição IF'edera-1, não se comprehendendo, por isso, o reco-
nhecim>ento a,gora da q ualidade de \Deputado estadu al do pa.ciente que, com<1 
011 outros membros da Assem1b!éa do •Cear.á, foi attingido pelo decreto de inte·r-
venção. 
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"HABEAS-CORPUS" N. 3.576 
IPAC'IEINTEs - IMonsenhor iFran{!if;co Ferreira Anthen-o ·e o urros . 
l MPETRAN'llES - Drs. J osé Martins de F.reitas, Art1mr CyriHo Fr~!!i.r€ José 

Getuiio da Frota Pessoa. 
Pr·isébo àe u.n, offiicial c!o Exerdto, àei[)Utado estad:oa!, !leio 

.Cowrnandante de t•ma Região Militar , so·b acausação de Jwver 
f!omaào vm·te mn t•ma conspü<açéio· par·a àepor o Pre8idente do 
Ettta® . 

A campetencia . pMa processar e julgar os crimes po!iticos, 
sem nenl~ttm<~ excepçcío é wc!usivamm~te a ;w~tõça civ~l f eàe·ra! . 

CN. !3. '5'716 ( •) :v;mos, r~latados e' discutidos estes au tos de 1·ecurso de habea..~· 
co.rpus em que s.ã<l impetrantes os advogadoo José Marti;ns de Freitas e outrós, 
em favor d:os oaci.erutes Monsenhor FrruruciS'co PereiTa A!nthero, Temente A:ur 
grusto Corrêa JJim3J, Herme.negiJ.do Firmeza, Castellar Sombra., · Joaquim Sá e 
outros; allegam oo im.petrantes que os ;pacientes se acham iJ.!egalmente reco· 
Jh•idc.s ás prilsões da cidade da Fortaleza, no Estado do Ceará, C-ú.ns·ervad{)s em 
r.LgoroS'a üwommu·ni·cabilàd.ad·e, ameaQ.aJdo·s de exttermJn!io., •?e!Jo que pedem! lse 
decrete -em .favor dos mesmos uma ordem de l~abeas-corp'UB para que cesse tão 
Hlegal cons1,ranginlento . . 

E consid~rMJ.d{) que, pelas informações p.restadas· pelo juiz .federa<! daqueHa 
~ecçã{) e Coronel inspector da 4'" Regoião ML!itar se evi'd~ch que toé:Jos os pa-
cientes, com excepção dQ Tenente A:ugusto Corrêa L ima, já forem postos em 
liberdade; 

COOJ.siderailldo q•u·e, ;;e e-videncia, de t3Jes informações ter sido o T.enente 
Corrêa lJi.ma, preso tW ordem d<l CoroneL CClflJJmam<l'ante d·a 4·• Região Milli'tu, 
preventivamente, fóra de flagrante d.elicto; pelo facto que se lhE- a;ttrLbue de 
ter assumido a chefia de uma conspi•I'açã<l, com o lfim d·e depor o GoveJ.,nador 
daqu.c>Ie Estrudo, desconhecendo o d.itQ Cor=el as immuruidades parla;mentares 
por accor.dam des·te l':•upremo T.ribuúlal a que se refere a informação pm· tele-
gramma Je ;f)ls.; ma&, 

·C<mS!der3Jnd:o que, esta•ndo o Tenen·te "llcu.gusto Cor:rêa ·Lima, garantido em 
sua liberdade por oaccordam <deste Tribunal, só !Poderia se:r preso em f!.llJgraJnte 
delicto de crime inafia.nçavel, na sua qua,Jidade de deputado, afim de ser pro-
cessado(), com licença da respectiva Assemb<lé3J; 

Co·nsiderand'O que, se, como informa o Coronel C'Omma.nrdante da 4• Região, 
o crime por que é a ccusado o paciente e determinou a sua prisão é o de con-
spiraçã<> para depor o Governo do Estado, é e.ste um onime polttico dJefiJtildo no 
al't. 11'5 do Codig;o P>enrul, e a com'petencia para o processo e juJ.ga·r os crimes 
politicos, sem m.en!huma excepçãio, é excJ.usiv.amen-te da jumiça civil fed·errul, 
po.llquc· assim o doet·ermina no art. 60, letra. i, da Go:rustituiçã·o da ~u'l:>Lica a. 
que estão sub<Jrd·linald·a•s todas as l<J is seculll.Jdari.as ; 

CollSIÍderandl> ·que, isto pc.sto, s endo incompet ente como é, pal.'"a ];}rocessar e 
julgar o Tenente ·Corrêa L>ma, a. justiça militar ·por crlme poUt ico , o é. i,gual-
memte para decreta•r a sua prisão por tal facto, sen<d•o ce>nseguiruternente um 
a:buso de pod•er, um wnetran.gime.nto 1llegal o que es·tlá sof.firendo o prucien:te ; 
com e..<rtes .fuill.ldamentos accordam comceder a ordem de habeas-corpus em fa· 
vor d() Tenente A'Ub"''l<SI:o Corrêa Lima, para que cesse o <:!onstrangúmenrt:o que 
e,s'tjá eo<i'fT~ndo, sendo posto ·éni liberdade, e quaJnto aos demais impetrantes, jrul· 
gam 'Prejrudh:ado o pedido porqrue se aJdham solrt:os. 

Su.premo Trübunal Federal, 1-5 de JuLho de 1-914. - H. do ES']li!' ito Santo. 
Presidente. - Oliveira Bote~ho, relator. - P,eàro LDessa. - M. Mm·Hn~ho. 

FJnéas •Ga!vã:o. - Sebastião de Lacerda. Ccmttto Saraiva. - G . NQ/twt. ~ 
L·eoni Ramo~. 

I( •) Da IRwista do Supremo T·r.vbunal. 

Accordam 
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"HABEAS.-CORPUS" N. 3.688 

Exmos. E:'I's. Mimistros do Egragio 8-UJ!)retno 11ri:brmal de Justiça Federal : 
Os abaiJ<o as.si.g.nrudQ&, ad.v.o.gado:s, vêm impetra.T-'Vos uma ordem. de habeas-

corpns a .rovor d{l'S d~putados á A.ssemhléa Legi&lativa do Ceará, Monsen>hot· Fran-
.cisoo lFenrelra An•thero, iDr. August<~ Corrêa Lima, Joaquim Sá, !Padre JoSé de 
Arimathéa Cy&~e, R enm€'11egildo d e ~rito Fii'meza, Ant{)lllio !Fliuza IPequen.o, Dr. 
José Martins de Frei.tas, Dr . 'Pla~ido de Pinho Pessôa, J-oaqu>m iForederico R-o-
drigues de A·ml>rrude, 'lJenente GuiHherme Ba'l1bosa :F'ontenelle Bezerrill, 'Dr. Arth:ur 
Oi rillo Ii'rPire, Dr. Man-oel Fl-orencio de Alencar, J•oaquinl 'Pinto More il,a de Sou.za, 
i(),r. João Augusto iBezerra, Joaquim Tbeophilo Cordeiro, Dr. Ruy Monte, Au.-
gusto Viei:IIa, SeDgio Anlgusto de Hollrunda, ;l!iceJJJte Loyo1a, Franocisco Pires d.e 
Hollamida, Dr .· Mari.o·el do iN~a.Scimento Fem .a.ndes· Ta.vor·a, Dr. Manoel· MoreÍJl·a 
da Silva, AlfredQ <f>CTei.ra de Souza, Jos'é iLO'Urenço de Arruujo, J.~ Feri1laJildes d·e 
Carvalho, Dr. J osé Qu1rutlno Ouin•ha, J oSé OF'red·erico de An<1rrude, José Ca.stellar 
Sombra e João da Rooha Moraira, os quàes se aohrum i:mu>edidoo de se reunir e 
de cxevcer suas !l'uJJ.cções, po!' coacção prod:uz;ida. ·pelo Governo F-ederal e pelas 
·pessôas que indevid·rument~ usumpam neste momento o Governo do E &!:ado, con .. 
fü!\ffie 1rudo pa·ssam a expôr e demonstrar. 

I 

OS FACTOS 

COMO SE CONSTITUIU A ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO CEARÁ, ORA PACIENTE 

Anm de tor:nar bem patente a legi•timida.de da A.ssembbéa paciente, 
devem os !m,petran,tes formuhLr al.gumas considerações pt-eHmin'ares, Q>efet-entes a 
factos a;nteriores á sua constLtuição. 

2 - IDm A'bril de 1912 reaH.zou-se no Ceará a eleição para Pll'esidente e 
Vke-tPr.esidoentes d-o Es t rudo, d.e .a;c.côrdo <:om todas as estipulações legaoea. 

O •pleito !oi d-os mats r emh LdQS, sendo e leito !Presidente do ®>tado e reco-
nhec!.Jo :p~la .Assembléa Legislativa de então, o Dr. Marcos lFrrunco iRa'bello, que 
tomou .posse a 1'4 dJe J·uLho desse anno. 

Os ·auversarios det'rotlados, cwio crund·idato er a. o Oov0111e1 B ezerril FoatemeLle, 
n ão se quizeram con1'ormrur com o ve1·edict1tnt da. Assemb!Jéa Es.trudoal e ablegaram 
que, sendo esta composta de tl•i-nta. memibros, o reconhooimC'llto presidencial era 
illega.1 e nullo, visto ter s ido p.r.on•unciado em ·llma reunião Jeg.islath,a, a q ue só 
comparec~ram doze deputado.>, quando a lei exli.ge a ma.ro·ria absoJ.uta. 

Era uma a ll€1gação vã. 
3 - E' certo que a .Const!Jtui<;ã{) .Estrud•oal, ·nos seus aTt; . 14 e 31, dispõe 

que a Assemib!éia não ·pôde funccionar sem a maioria rubsoluta de .seus m embr·os 
e q ue nenhuma <votação se effec!:'Uatá , sem que esteja. present e essa mesma 
maioria. 

Mas eBsas "Presct•tpções, que só se referem ·~ votação d•as ~eis e ?'eso lttções, 
n.ã·o dizem l'C6peito a ?·econhecimento de 7>0deres, assumpto etn que a Coooti-
tuiição é omissa; m as, quand·J podessem .comp~ehender essa mUlte ria., teriam sido 
m<Jd ificadas pelo regimen·to da Assem'IJ.loêa . Essa a.uteração do tex to consti:tucLo-

1 ( •) :De uma publieação do .Sr. tlrineu !Machado, advogad·o . 
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t>.._. :Pt)r uma lei ordinaria. oé autorizada pela propria ColllS>tituição, no seu art . 149, 
Que de1ermrina: 

«E' ·só constitucional o que diz xespeito á fôrma de governo, aos 
direi>to.s politicos e indivtd•uoa•es d•o cidadão, á ntaJtun~za, Umi.tes · e nttri-
buições dos pod.ere.s fundamerutaes· do Estado·. Tudo que não é aonstir 
t •twional pócle 8er ctltc1·ado pelos le[ltisladores o1~dincwios. >> 

O I"~g-im·ento cba A.ssembiéa, ~m ma;te r>a de reco.nhwirnento de cleputados 
eleições de ocommissões·, etc. , -esta;be!eceu .que as decisões foosem sempre tomad~ 
pela maioria dos deputados presentes ('Vide ants . . 2, ·5, 7, (I§§ 3 e 4) 1·5, 2·5 e 5·6). 

<POT ou;bro :lado. nem o regimen,to, nem a Constituição, nada d<i.s,poz e;,cpre.s.-
sam.entoe, quanto ao recomhecirn.ento de P1·e3T,dente e Vice-Pr .esicllentes. 

Por conseq·u.encia, tendo-se de avi>li!car á especie, por analogia, uma das dis.-
'P.OSições legaes, era <>bvio que, desprezando-se a rigidez dos texrt:os r eferentes li. 
votaçao d<ts •leis e resol·u,ções se invocasse de pr.e.tieren:cia a nórma prescrLp;ta no 
r-e.,"imell'lt<>, para o reconhecimm~t.o de àCJ,mtados, tanrt:o mais quanto a Corustitui-
ção F<edeTa! expressam<'lnte d·etermi·na que o reconhecimento do .Pr.esid-erute e 
Vice-P.residente da [Republica seja fetto pelo Congresso Na;ci.onal, ~om qurulquer 
ruumero de memb.r·o.s presentes· (ar. 47, § 1°). 

1 - Fõra, pois,. o 'Dr. Marcos Franco Ra'beHo legttimamente reconhecido·; 
e achavarse, portan~o. o Ceaná sob um g;overno le.gal•, quando, em Dez·em:lno de 
1912, s.e r<':»l1r.o:U .a eleiçãJo para renovação da Assemb!êa L egislativa, sendo elei-
too os paoi<>ntes . 

Assim como não se forjara nenhuma d•u1)'ii!cata de presidente, duplicata al-
guma •de depu;tad·os &e ten•tou. 

Os adversa·rios do Goverl')<O apresenta,raan seus candidatos, que f<>ram der-
TotaJd<l6, conforme consta da a:cta da •apur.ação gera:!, reproduz ida nos d<iplomas 
mais tarde ex;pedidos aos eleitos. 

!Por t ' íi.Se docum·ento se vê que, ao passo q•ue o menos votrudü dos candidatos 
governi&t:as <>b:tinlha 18•.111·6 votos, não .ch egavam a ·2. 00'0 os· obtid<h> pelo mais suf-
fragMlo dos op,posicionistas. 

Quando a Gamara Municipal de Für.taleza, poder apurador, na êpoca marc,ada 
em lei, effectuou a apuração e ex<pedio os d}p!omas, n enhum protesto surgio, 
quanto á .validade dO ,processo eleitora l ou contra a apuração ou ~.ipl<>mação, co·mo 
tambem n enhum protesto foi porteri:ol'mente inte!1posto perante q·ualquer tr>bu-
nal estadoal ou federal. 

A conformidade foi tão perfe ita entre os vencidüs, que nem t entaram forg icar 
diplomas, ou ·reunir-s·e para um si:m•u.Jado reconhecimento d e poderes. 

5 - E assim, a 2•4 .a.e Janeiro de 19•13 ,se realiz.o·u a installação 'da 1" ·sessão 
extraordinaria •da 6' legislatura da A.ssembléa do Ceará. 

O 'Presid·ente <la ReJ}u•blica, que, em U'll•!ho de .19112, se commu.nicára alviçarei-
ramente com o Dr. •Franco IRa;beUo, felicitando-o <pela sua posse no cargo de 
Presidente a 2lí de Jan·eiro ·lhe enviava ma·Ls este despacho: 

«.Petropolis, 2·5. - Presidente Ceará . - Agrade<]lo-vos a c<>mmunica-
ção que me fizestes da inauguração >dos <trabal•hos da Assemhl~a Legis la -
tiva do tEstado. Co.rdeae.s saudaç;ões. - Mmreoha·! H'fl1'mes Presidente da. 
·Republica. >> 

E a 29 dü mes mo mez, {)ste <>utro ao Pr.esidente da Assemb.J.éa : 

«Petropolis, 29 . D1·. •Francisco F erreira Anthero, Presidente da As-
sembléa do Estado do eear1á. ·Agradeç;o-.vos ·a communicação que me 
fizestes da inaug.uração dos traba•HlOs d•essa A'Ssem.b!éa, faz·endo vot<JS 
<para que a !eg1slatura que ·Se inicia seja a mais í'ecunda e proveito.oa ao 
Ceará . .Saudações. - Mcwechal He1·mes, !Presidente •da Repu•b.Jica ·. >> 
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·6 - A Assem1bléa sempr.e fu.nccio.nou, dalhi por · <'Hante, sem oppos1çao ou con-
troversJa de qualq'ller natureza, •H.mitando-se os ·ad·V·ersarios apenas a ar.guir de 
il!egal o reconhectmento do .Presidente. 

Votou dous orçamentos e innumeras leis de interesse publico, e entrete,,e c.on-
stantes relações com <aB a.utor>dades federaes e <EStadoaes. 

O proprio !Egreg·io .SL1premo Tribuna.! Federal mais de uma vez ~·econheceu 

sua legitimidwde, •sendo uma d·eJ•Ias por oocasiã:o ·do Julgamento de u.m haboos-
cdrp'Uls r.elativo •:l. Ca.mara ·M·unicipal d-o •Crato. Nessa decisã·o ·deliberou o Tri-
ibunal negar a m edida impetra da por .vario3 ci<dad·ãos que se diziam .ver<ladores 
mun1cipaes, fund ando-se em qwe a A.ssemblléa 'Legislativa j:l. ba·vta resOi·vido a ques-
tão em re~urso que lhe fõra affecto, como unico poder competente na materia . 

.Nu·nca houve, p ois, poder mais. :legitimo, ·mais incontestvel, mais incon-
testa.do . 

. 7 - No synthetico precizo e •Jogico voto em sepatrado que a-presentou ao pa-
:recer da Commissãü de Cm,stituição e J•ustiça, quan{lo se discutia na Camara a 
intervenção o talentoso D eputado Pedro •Moacyr (Dia?·io do Congt·esso de 16 de 
Junho, pag~ 52·2), disse o seguinte: 

«0 fundamento principa•l, porém, d esse d·ecreto, é ·q.ue a fórma re-
publicana d·e güverno ·estava per.tUl'baàa no ·Ceal'á .pela dualidade de .go-
,vernos e ass.emhlJéas. 

Ora, pr1meir.amente, quanto ao Poder Legisl.a.Uvo Estadoal, dualidade, 
creada sõmente por um .recurSü d e u!Uma he-ra pela rev·oluçã.o .s ertaneja, 
n'll·nca extstio no conceito e .co·nforme acto.s positi.V<Js do !Governo ·Federal. 

·«•A Assenibléa do Joazeiro nunc.a t eve -exis tencia, •mnca f unocionol!, 
nem o voderla sem preced.er a verificação d e poderes.>> 

oE o Deputado Ar.nalplho d e L<\z>ev.edo, com um vigor de dialecUca, que re-
ibrilha em todos .os period·os do seu voto v<emcido, .es ta,belece es te dilemma, a que nã.o 
ha resposta: 

·«A •<lUililLdlade d~ gov·ernos •e de assembléas no !Estado ou extstia 
antes da Juta ·armada e, .nesse caso, devia o Poder iEl;:<cecutivo t er in· 
tervindo para .pôr termo a essa desordem <:onstltuc;ional e ·r~ta:belecer 

a .ordem e a · tranquillida de IJ'U:bLi<:as; ou nã.o existia e só ap.pareceu com a 
·luta, e, então, sem subterf,ugios nem subUlezas, devia attender á r €1quisiçã.o 

que, confessa, 'l•he foi f.eita por •Um dos orgãos d·o Poder P•u!bJi.co cea-
·rence, c uja permanencia no exerricio do carg.o J'he •era coll!hecida pelas 
relações com elle m •an.tidas de poder a poder.» 

2 

A BERNADA DE J OAZE!RO 

~ - A 9 de Dez·embro· do anno passa.d·o um grupo ·de bandoleiros e jagunços, 
c'hefia.ão por <rlguns dos candidatos derrota,dos á A:ssembl•éa Legisla,tiva, depuzeram 
as .amtoridades do munidpio de J ,oazeiro. 

E Jogo esses cabeci1ha.s , em numero ·d!e oito, sem ma·is fónma de J>I'ocesso, se 
constituíram em AssemMéa •L egislativ·a, e um d elles para d·ar :uma nota bem •bur-
lesca á farça, se fez pr.esid-ente dO a-juntamento e ao mesmo t empo P1•esidient.e do 
Estailo! 

·E s·se obscuro aventurei ro ifez odemissões -e ·nO'm<lações, na ·qualidade de PresidJe.ntfJ, 
e com a sua jagunçada, ·; ntrou a saquear, a depredar e a mata.r .por todas aqu·el-
las .r,er.canias. · 

A policia esta.d·oal, por falta de munições ·e arma;s, 'Q•t:C o !Governo Federal J.he 
negava e .impedia que o Presidente do Estado adq:u1risse, não pôde suffocar de 
:prom.pto o levante; ·e, quando, em Miguel •Oalmon, ·Os jagunços f.orwm afinal ba-
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tidos, aucce<ieu a tremenda desgraça do assas·sina.to do ·h{!r.oico Penha, c,omman-
dante das fo•rças legaes, qUie, ao •mesmo tempo que .vencia, mor.ria n.o fim. do 
com<bate, lavrando . o desanimo entre o·s seus soM1ados. 

9 - 10 Gover.no !Federal, se por um lad-o · prestou 'á insurreição 3/UXi!io effi-
caz, :por outro coarctou de todos o.s modos a ·ll>cção repressiva do Governo Estadoal. 

De entre os :liactos m·a'iS gDaves prattc,a.dos ;pelas autoridades federaes oo.n-
tra a autonomia esta.d-oal e sua livre G;CÇão no senti:<1o de s·u1'focar o mo.vimento, 
salientam-se os seguintes: 

a) distr>buição de força do Exercito, armada ·e muni-ciada, nas rua,s de !For-
tale=, sem recru.isição d-o Presidente e sem sua ruutorização, e JJJpezar dos reite-
'!'aKlos protestos que apresentou ao inspector militar; 

·b) interdicção do .por.t.o ~J..a capital, .por ordem do Mini-atr·o ·d·a Fa·zenda, para. 
entrrud·a de armas e .mu·nições, impor.tadas pelo Governo o<10 Estado; 

c) prohi-biÇão pelo Ministro da Viação de transporte de rocrças e material 
•be!Hco ;pela Estrada de Ferro de IBaturité. Esse mesmo 1\lllnistro c,onced·eu ao ca-
becHha da bernand:a franquia >telegrap.hic.a em .todas as linhas federaes, NA sUA 
QUALIDADE DE 'PRESIDENTE DO 'NSTADO ; 

d) tomada e apprehensão, !POr uma fo·rça do Exoercito, de armas e munições 
c·onduúdas por um des·trucamento do tBata~hão Estadoal, que .r egressa,va de Mi-guel 
.Calmon, transportando o corpo do .Capitão J. da Penwa. Essa af.fronta engen-
drad•a pelo inspector militar, o ex~Coronel Setemlbrino de .carva·Lho,' aó v·i•sava. 
desmora;liza.r a acção do Govei'no Estadoal e encorajar o·s jagunços, por não t er 
nen'll'llrn o·utro alcance pratico. .A tragedia que v•>ctimou o bravo Penha, em 
vez de commovel-o, deu-1he pret~xto .para essa profanação ao ·cadaver de seu 
companheiro . 

1() - tA.ssim, longe de aux~ltar o Go,vernó .eLo Estadü, no rest a belec·imento da 
ordem, ~ Governo .F ederal collabor·ou com os ba·ndtd.os na s ua Qbra d·e devastação 
e desordem, a.ssumindo .afinal a delibera~ão de •uma d•eposição forma:!, qu•andü ·se 
convenceu de que o Dr. Franco :Ra·beli1o lutaria até á ulti-ma .PX·tremidade, defen-
dendo a autonomia do Estrud.o e a honra do seu governo. 

3 

A INTERVENç;ÃO 

.11 - A 25 de .Janeiro deste anno o Dr. :Franco ;Rabello dirigia ao Prestdente 
da 'Republic.a um l.ong.o telegramma, historiand·o os su·cceasos de Joazei ro e pe-
dindo, nos .seguintes tel.'mos, a cooperação do !Governo !Federal para suf.focar 
a bernarda: 

. '"Assim, dirijo-me a CV. Eoc., pedindü na.s co-rod.ições em, que foi con.-
cocUdo ••Ztim.arnente par.a a.s EsWJ,do'S ele 1Saruta CtathMiTha e P,araná, o au-
xilio de 'Um contingente da força federal para, inco.l:[lor.a.do ·â!S forças es-

·ta,doa•es a judar no restabelecim ento da ordem na,que!le ,ponto do EstadD. 
Ji'oaço isto, conv'encifl<l de que o •S11MPLES A.QTO ·ae v,. Ex., ATTEN<DENno! A 
ESTA REQUISiçÃo, b astará par..a q•M lOS jw~atiaos d·eponham ctJs a'l'l1114aS. 
(D'iario Off.;cicnl de 27 de J'1aneiro, .pag. 1. ·2n4.) 

.12 - Como se vê, 0 ~·I'es~dente do Ceal'á utilisava-se da fwcu.ldade outorgada 
pelo a rt. ,Go, ·§ go ·da' Constituição !Federal, solicitand-o o concurso da !União para 
restabelecer a Dl'dem no Estado. 

1Fazia-0, certo de que recu.rria ao proprio a.gente da :rev·olução, mas era pre-
cizo desmasca:ea.r os c,riminosos, para que a Nação pudes.se julgal-.os perante do-
cum·entos tangiv.ei.s. 

1.3 - O ·Ministro do Ln-terior, no dia 26, respo·ndeu a·O ;pedid-o, em nome do :P.re-
sidente da Repulbli<!a. Não se põd·e qua-si .:;o.p.pre'hender e explicar a estranha 
cora·;-eru d e um :llomem, que as-s igna um documento dessa ordem . 
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a w::Crvenção solicita.c1a foi recusada pelos seguintes motivos (D·ia1·io O!ficic,l 
de 27 de Janeiro deste anno, pag. 1. 2li4) : 

1.• Não lê possivel pOr a força -federal <á dispo·sição das -autoridades locaes na· 
cara;ct~BT dee mén·o canti•ngente auxi:Uar. subordinado • lá acção e do com.mhiad<O 
~-; ~ 

·2.• O caso do C'eará differe do de Santa <Catharina, -porque naquelle ha. wma M -

sembléa QU!E 'SE DIZ .:eprese!lta:nte legitima do povo cearense e o SEU PR:E}S!DENTE SB 
DEciJARA c,onstituciona-l!nente empossado -no ca.rgo de chefe do pode-r exlliCutivo es-
ta.du-al; 

·3.• A intervenção d·a União tVão foi solic;itada na tórma ' ' egulm·, segoundo o 
a.rt. 6• da Gonstitu·iç.ão iFederal, ihypothese em que cabe ao !Governo d:a (Re.pu-blica 
ju;lgar da legitimidade e da opportwn4da.de do deferimento do pedido, bem •como DA 

IN.OJDEN.CIA iDO S·Em ACTO' DE INTERVENÇÃO. 
1·4 -A esse despacho o Dr. Franco Rabel'lo deu esta réplica que o ill:ustre 

Deputad<l !Pedro .Moacyr ·bem q·ua.Jificou de esmagadora~ 
«For.taleza, 28 de Janeiro. - Marechal Hermes, Presidente da Re-

pul:>Uca - •Rio - .S.ol'Pr~hendido pelos termos do cabóg.rarnma de ihon-
tem, que, em nome de V. IE!x . me d'irigio o <Ministr·o do Interior, pel'IWit-
M -tWIJ ''ep licatr, accentwatndlo : 

1•, que, ao so.Jicitar de V. E.x. <1 wuxrtio· de um conUngente da for-
ça :federal, 'Para, ·incorpora:do lás ío.Jiç;ru; · estad·uaes, ajudar o restabeleci-
m.ento da ordem na zona do C'ariry, niúJ cogitei, nem poderia oogitar, em 
pôr a fiorça ;federal á disposiçãlo das autoridades locaes, tw oanwtm- de 
m.éro cdntingente auxi!iJar, subordinado á CIICção e ao comnU!In4o de&,tas, 
<Jomo declara o dito caàog1'atfli71lla. Ao oontrario, 0 moo p110po8it,o tma 
confiar a direcção da exp.edicçãio e.m operações ll'nli!itaq·es •ao· of!~c,ia! do 
rvossd EX..t7rcit,o qua, mertJ.oondo a CtJnfi!anr;a do Gover·no Fede-ra! e do di-
grno inspector d6st.a regiãJo m-ilitat~ commQ,ndasse o clito contingen.Pe; 

·2•; que, pm·a a!cam:çar a pacif~cação d:aqrue!la z0111a, eu OJCreditava, 
como ai-nda acredito, que !bastacrá a.q•ue~le auxilio, limitado q-uanto ao seu 
numero e ·acção material, mas, ode amplo effeito moral, pois, os rebeldes 
de Joazeiro, como assignalei em meu telegramma, od.eolar am mui .positiva-
mente, que só d eporia-rn as aTm•as depois de um acto inequívoco do Go-
verno Federal cont rar-io â sublevação do lJ-oaze1ro, demons trando ser 
falsa a imputação de que o Governo !Federal aopprova semelh ante com-
moção da ODdem e da paz pubUca no Cear<á; 

3•, que não modifica a identidrude dos casos deste .Estado (Ceará), 
e do Paraná e Santa Catharina a. circumstancia de não .terem os fa-
nati.cos destes dom;~ i\l.lltimOs ·EStados opre<tenções Jwo,Mi~a!s ; n.em (pos-
so perceber em q.ue isso devesse alt&rar a conducta do Gov.erno Federal, 
quanto á con cessão de providencia identka que, obtida por aqu elles Es-
.t ados, foi solicitada pelo meu .gov•erno . E, si mod-ificasse, seria para 
ainda mais aggraJV>ar a situação dos fanatiC,03 de Joazeiro, que estão sen-
do victimas de suggestões e de e.xpl<lrações políticas do Padre Cicero; 

4•, finalmente, que a '!}Seudo-assembl!êa, a que se refere o .Ministro 
d.o Interior, não passa de um ·ajuntamento illicito, composto a op-rin-
dpio de oito indi~'iduos e actual-mente reduzidos a t1·es, S'f>m diplomas, nem 
actas e!t7itoraBS, reunidas f6,ra da séde con.stibuoion-a.l, ·em époea não lf.i -
xada na,.s leis, sem con voca,ção ptiêvia e regula r. 

Srube tambem V. Ex. que a assemblêa legi-tima do iEs.ta.do funcciona 
iha ma·is de 1um anno, tendo elaborado dous orçamentos, estando em com-
municações officiaes c.om todos os .Poderes do Estado e da União, e ten.-
do V. I!h:. ·deolara.do em, di~ponibilid!ade; (quat1·o ·otficmes áo Exercito qtW 
teem /1mcci.ona.do em todos o81 seu-s trabrolhos l egf$!atW.os. 

Quanto á legitimidade da minll1a i.rwe.,qtidura no exerc;icio do governo, é 
escusado compro.val-a, pois V. E:m. em acto·s suoce~s-imos, notorios "' ex-
prll8sos, a tem af.fi.rmado solemnemcnte. 
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Assim, ex·plicando o pensamento e os design·ios do meu citado tele-
gramma, REl'l1ElRJO o ped·ido re.latJ.v:amente 4 forçc. fedem•! pwra a1w::Uiar 
o m:e10 goven1.o cor~-t•·a os rebe!cles ele Joazeito . 

.A,gJgra.va.ndro, sobremodo, a situação financeira deste Es·tado a agl-
taç,ão l'einante naq·uella :região do Cariry , renovo es te appello, confiado 
no a lto patriotismo de V. \Ex. , ·(]'UC em outras oc.casiões, sempre con-
-correu para a p a z deste iEsta.do . - F•·anco Rabello, Preside nte d:o Cear·á•. 

A esta f·ulminante resposta o .Ministr.o retrucou e m quatro palavras que o 
P n .sldente da Repub.Jtca mantinha a sua decisão. 

Ui - Assim, a luta a-1mada proseg>uio, até que os banc1iodos viel'am ás portas 
d·e F ·o:r.taleza. O inspecto.r da região tudo fez para persuadir 0 Dr. Franco Rabell~ 
a renunciar . Ante a o·bstinação o a sua rbriosa r esistencia á 1nfamante suggestão, o 
Governo ·Federal, depois de decre tar o estado oo sitio na-q·uelle Estado e nesta 
Capital, resoJ.veu intervi·r cx-o'jficdo, por decreto o•e 14 de Março· do ·cor.rente a nno, 
invocando o n . 2 do art. 6• da Con stituiçã<> •F eo.eral, para justificar o seu acto . 

. J<'oi nom·eado inte evento.r o proprio inspector militar, <rue inde,·idamentc ass1<-
mio o Governo do !Estado c mandou proceder a novas eleiç.ões . 

Q uando mais tarde o .Congresso r·ecebeu · communicação da ·interven~ão. j.á 
tooas essas tropelias tinha1n sido execurtadas . · 

4 

A IN;TERVENÇ,.;;.O NO CONGRESSO NACIONAL 

1.6 - Quando se reunio o Congresso, em Maio deste anno, o !Preside·n.te da 
[l.e:rmiblica, 'll·a s.ua 'Mensagem, r.efe'rio-s e' aos s uccessos do ICeaná. Ex·plíca que não 
l:he era licito ·Conced·er forças, «afim de a1,x·ol'!ar lt'tas ~Qic.aes, nã{). só por nã.o poiclel.' 
ser esse o pa~el reserva .do a o !Exercito na Fed'er ação, como tam.b em por dever a 
União ·conseiwar-se neutra nessas Juta,s (!) , até .c.ara<:terizar-se o momento da 
intervenção ( ! ) , etc.» 

Em seguida confessa que, q•uando os «·milhares de pa,>-tidariOs , que foram ar-
mados «por influentes elementos políticos», <:'hega.r rum ás p rox imidades (la. Gapital, 
ahi se detive r!lm, pelo respeito. ás o·ràe?lls por mim tran smittidas ao cornmando das 
f.orça.s federaes, aJ.Ii destacadas.» 

E nunciação 'bem transparente de que o Governo F ederal se a rticulava com 
o ibando f accinoroso, cstuga.ndo-o, ou detendo-o, conforme as conveniencias. do 
cornmum proposito . 

Assim, pois, se ·essas ordens houvess·em sido transmittidas trez mezes antes, 
os jagunços •Se teriam disso lvLd·o sem :luta, dentro de IToazeiro. 

17 .,...... ,Mais 1a,vde a 2·3 de Maio, o decreto d e intervenQão e as ins t rucç,ões que 
o acbmpa-nhara.m, f·or:im apresen t ad·os simultan eam ent e rãs duas casas do ·CongTesso, 
{l}Or .meio de uma Jruconica m ensagem (D,iario do C'o?>0?1eS.so 1àre ,z de Junho, pag. 30.rt) . 

. com expressiva •celeridade as res pectivas commissões formularam •Seus pare-
ceres, o d·a ·Cama ra a ·30 de Maio, o ·do Senado ·a 1• rde Junho. 

18 - ,_1\. ·Co•mmissão de Constituição e J ·ustiça da .Camara, depois rde longa-
·mente doutrinar opinou que "'·não só o 'L egislativo, co.mo o Eocecutivo são com-
pet entes pelos ~eus r epresentantes para intervir n a vida peculiar dos Estados, 
afim de garantir a f ónna ?'C1Hhblic·a.?ta de go.verno» ; m as recus a a o Oongresso Nra-
ejoillll com,petencia para assumir, perante essa acção do :Executivo, .«o papel de j u l-
g ador, pa1·a approvw· 0 1', nã10 a intervenção, cn.mo succede com a declaraç-ão do 
sitio». 

«A intervenção federa l, l!Jccrescenta, é uma attr.i'buição conferida a am•bos os 
poderes politicos ua Hcpuhlica, podendo cada um oelles, na hy,pothese n . 2 do 'ar-
tigo l()o te?' a inwiativa». (IDicw. rdo Congr. üe 1·6 de iJunlho, pargs . . 51-3 a 51.5). 
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Termina com um requm'irmen-to, em que pefu! <> arclüvamento da m c ru.-agem, 
considerado.s leegaea e op-p:artuno8 os ac.tos eml1!11Ja<La.s dia invervtmção 

Da parte expositi-va. do parecer consta este trecho: 
"'Ainda que subisista ina!terarorel e com <> ma·is Cl>11l'Plet0 as1JI1cto <Le t.eg'itttwf.IJ6-

àc, o Poder Legislativo dO E st(};do, que até agora continua na .mesma slbu•<JA'ji.o ode 
con.stitucion.alidaAie, não poden-do \Ser at;tingj.(Zo pa!o acto de ~ntervetl!Çã.o, n.ã.o é 
motivo ;bastante para por s; .sõ garantir a estabilid·ade õ;a fôrma Tept.iblic:an.a. do 
governo, porque, si o Poder LegislaNvo é indispensavel para ma>nter essa. fô m Ht, o 
Poder Executtvo tambem o <é." 

!Em sessão de 15 de Juhllo (Diario do C01>!J1L de 1•6 de J iulho, pag. 891()1). a. 
Camara approvou o parecer da sua Comm:issão, não obstan te a div~ngenc.ia oom 
fundada do Sr. Pires de CarvaLho, a jurirltca decl.&raç:ão de 'VOto do S<r. Mello 
Franco, o magnífico voto vencido do Sr. Arno1p.ho Azevudo e 0 irretorq.uivct voto 
em sepa.ra:d·o do .Sr . Ped·ro Moacyr. · . 

19 - A commiBsão de .Constituiçã.o e DiplwnacJa do Senado pensa <!W!, na. 
ausencla do .Congresso, póde o P .resid·ente da Republica tomar a iniciativa da . J.n-
tervenção, que, em these, só áquelle compete, e conclue por ·«considerar como b ô>L, 
oppor.tuna c conveniente a aaç<io interventora do ,sr. P.residente da IRepubLica na-
quelie :Estado», requeren-do .tamhem o archtvumento da mensagem . 

. Este parecer foi upprovado na sessãD de 1 o õe Junho, sem debate. (Vide Dia-
•·kl do Congr. de ·2 de Junho, pags. 299 a 301) . 

li 

O DIREITO 

1 

•O ACCÓ'RD.A.M DE 1° DE ABRIL 

2 0 - Na s ua ses~o de primeiro de Ab.rli do corJ·ente armo esse ·~·io 

Torlbunal juLgou o habeas-ccrrpus jmpetrado ,para o Dr. Franco Ra.beLl<> e pe:ra. a 
Assembléa LegJ-slaltiva IJ'U.C'ient.e, pelo Dr. I.rineu Machado. 

21 - C<>n'Vém notar, de.<ide à•á, que a intervenção lhavJa sido decretada. !I'S.{le-

n·a.s 16 <lias anlte.s. Os factos succedid<>s n<> Ceará .a,ind·a se achavam obsoUiros; 
o IS<itio dmped".a uoma deV!B.SSa am:pla. O .Congresso ainda nãJo estava ,reunildo e 
nã.o se pofua p;revcr a Jnfeliz e injurid:ica so.IuçãJo 1que ~ suas duas .Carnwr-.ts Iam 
d8lr ao a:ttentado do Gloverno . 

A ~petição do dDr. :Iin·neu Ma.ohado era ante:oior ao decreto de intervençã.o e 
vi.sava um habea8-corpus prevenif;i·V>O; só na occasiã.o do j'Ulgamento é QUe e!:le 
aprese<ntou ao Trr1mna:I o Dim"io O!!iciaZ que opuiblicáTa o decreto. 

Q Eg;regio Tr'ibuna·l· ·e;-t:,a,va d.iJanlte des·ta situação : pedia--se um .haboa.s-CQr1J'u» 
preventf.vo para um P.rcsid•cn.tc e \ =a Assemlbl-éa ; mas, no momento de j.U;lgal-o, 
chega u.o s·eu coruhecimenm que o Gover!lJO Federal, ún~ocrundo <> rurt. 16° da 'Cbnsti -
·tuJ<;;ã.o <Fed·eral; resolvera , inter.vilr no Estad<>. ®ra um a.cto politt.co, emanado d o 
um 1podJer pol'iotico c contra esse adt<> 01ada opod·era, na occa.s"tãJo, aUeg.a.r o impe-
tr=·te, oporque ·nã.o .lhe .fui·lctmcedida a ·paJ.av.ra. (V.ide R.ev. do S'·'P'"· Tf'ib. , IVO!. J, 
tomo l). 

O .rcl•ator, o eminente e i'nteg\ro Ministro 1 Sel?IIJStião de <La.cerda, concedeu 
ainda w;s:l!m o haJbea.s-corpus, otend<> ~nceb"Ioo, '81bravés da sol}.h;fs-tica tMirut. dtt 
jn/tervençã.o, o golpe desferidQ; contra a auronomia do Cell!l'á e .a. violaç.ão üoo mais 
inta'I'l.gi'Veis ca.nones constttu cqon,aes . 

22 - MM fui o voto do i Hustre Mintstro En~ Q!alvã:o que o IDgregio 
'11r>buna.l >aCompanhou . ·E' dif:!lcil não .se ft.'CS.T de accôroo com 36 .opini'ões des&e 
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~istlr'llld<.>, owjo .ta,lent-o. é senv.ido 1por uma E>Olida c u.Itura ju•rl<Hca e uma clara 
e lilm,pddd exposição . 

iS. Ex. julg<ou p.rejuilicada .a petição de habeas'<oorpus, por não con.me·rm· 
objoatp do julgamento a m,(llteri.a da. intm·ver.çãiO. (Vide Rev. do ,s)u!z>r. Trtvb., 

'VO!. T, tomo 11, pag . 18) . 
oD€aenvolv.endo o seu :vot<>, .ponderou que o T.r.ibunal não •podia julgar da 

roouaa doa >iJnterv·enção oo.ticltacla pelo D.r. .Franco iRabeno, corn·o .tambem <>pinllwa 
o Slr. M.'inlstro Relart:or. 

Enten.d>e que •«é dever d<o !Tti•bwruLI garantir •0.9 .f·uncci·o.nar.ios, e!cctivOH ou nã.o, 
no •lüSitimQ' exer.ci-cio d<>s seus cai'g<>s c<> ntr.a rubusos de poderes>> (:paog. 1'7) ; mas 
a ~uestão é de opl}or.tunidad,;. Ped,;-s,; um Itab ews- c01'J1US ,prev·enUV<> !Para fazer 
coosar OOlõÚO.s .actoo que de •fact<> j á cessa!I'am oorn <> decret<> :de l'l'ltervenção. O 
'11ri!bunal nã.o i!lóde julga·r da 1nconstituclonalidaJde 'OU .da inco•nv•eni'encia desse de-

eNltO, IPÕIS, 1embora compita prirn,ar>Mnente ao .CO'n.g•·esso a interv·ençã,o do 111. 2 dQ 
&rt . ·6• da •Constituição, lll'a amsenda. d"sse pod,; r é .hcit<J ao ·E:!Qecutivo, ·em· ·Certos 
Oli·&OS, a,ntecuprur-se n essa mooid·a doe alto Ln.ter.esse pub.!:ico. 

23 - T odas ~ o·azões, d,; que o :im:petrante dá aqui .um :pa.Hido a·001umo, 
sã-o n iitidftllll<Cntc juridioas e não soft.rem .i'lnpugna.ção va;Lida . 

Não ·swh'indo deU.as, o voto do d:igno Ministro .é lDJIPeCca vel. A ma teria. da 
dnterV>entào, .por essencialmente política, ·está .fóra da alçada do Tribunal. Foi p01r 
ter visto, a-lém da .intervenQão, outros actos Q1.W com e11a 'l'lão tit~hu.m affJ.nlda.de, 

q11.c o Sr. Jl.frnistro !Lacerda div<Crgiu e concedeu 1bem a medida. 
O Accó.rda:m, Telaltado p elo Minillltro vencedor, •r eproduz os motivoo do seu 

-vot<> e oonclú,; : 

«Isto ·!)Osbo, o 8-u!)remo 'Dribunal l"ederal, 11áo cons·i4oo·an<lo objecto 
de julg,amento a m aMr'i<t d a intervenção, jttlga 1Wejtdi]icO!do <J IPlldido de 
}l,abeM-COrp-ttS.• (Rev. do 8?"1)1'. T>'ib., Vü1. I, n. 2, ·pag, 322) . 

O& su.ccesso3 que se pr·od·uz>rlLm depois -de 1• .doe Albfil 1>rouxe ram novos ele-
mentoo á <:ausa c .l-he derMn 'llffi aspecto inteir.wmente nov<J. 

EJ• o que 06 impetran tes .pa.,sa m •a. demo.ru>;ll-r!Lr . 

2 

A COM!PE'rBNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

24 '- A .intervenção ê um :in s•ti·tuto político, da :mesma o1atureza q.u,; o ·sitiQ . 
. Um e outro são da ·alçada doo ~oderes polit'ico5 da Nação e em .these escapam 

eo exame do Poder .Jl.lldida:r.l<>. Só o Congresso, on o ,P,res:idente <'La Republicft, 
oonfunne a .hypothese, jou-!gamã. d.a sua conveniencia ou oppmit·un&dad•e. 

Mas, corno sã<J .oreações oonstiotu ci<>n::tJCS, sujeitas ·a :regr.as, 1iniitações e 1!10.1'-

mi!B ma.i.g ou menos deflnid•as, pód·e succcder que os !POd·er·es ~ncumbidos .p·rivat\-
IY·3JIIlent.e de .:tPT>Lica-1-as, se excedann, indo além dos marcos 'llraqados á sua acção. 
'Neste O&SO, o Pode.r Jud1cia.r io , s•upr,;m o intet)pTate e g ururd.a da OonstiJtuição, deve 
&er invocado pa.ra ii'CSta•beleccr o dire~t-o .v,i.ola d<J pelo Poder Poli1tco, que :tenha 
e:ro.r·bitado das fwncções que Joh,; .confere a ·Co>nstltulição. 

2-li - SU•PlYOnha-sc, quanto ao sl>ti<J: 

1• qu,; o .Pres1dentc da Repub1ica o · decreta, €6tando r cun'ido o 
Congresso. · lEI' .claro que o IPo.der .Judicin:r:io, .recon•heccnd:o a >incOJllJpetcn-
cta do '.Pod-er Executivo na es:p ecie, [l•eg.a,11á .ex.ecuQão •a ltod•os <JS .aci'Os de-
corren.tce desse sitio .i.ncon»tltucio.n;a.l ; 

2• que, ô>tabcJ.eci<loo .o sitio, ~egundo as !orm111a.s consUtuc1ona.L>R, o 
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.P.residente da ·Republica, :Po1· seus a-gentes, prenda quaLq·uer cidadão em 
--.ca~·cere destinado aos ,réus de orime co.mm'llm, ou o dester·r.o .para ~ruto 

fóra do ;temrmorio na-cional ; o Poder Ju<'hc\1),rio, s~m~ en.tnw .na ap..-ectia.-
ção do ,,;.t;.o, ,e se-n• j~ulgar ·O ca;so !JO!iitico, d:twá ha.beas-oo•·p1k8 ·a esse :iJn-
divid·u-o ; sómente pm·q.,e a at<DoniCllaide coacto•u excl:lcl-e" os lMnAites coneti-
tt<cionaes, marcad-os ao seu a>rbitrlo du.ra.nte o Elitio. 

26 - ~<\ dourtina .relativa á inlte1·venção se :ha de modelar .pelos mesmos 
O)tinc\pios. 

·Es<tuda:ndo os casos que •l'he sã-o af.feotos·, dcori·vados a intervençã·o, compete ao 
Pod•er Judici·arjo : 

1° exami-nar se a auto tida do que a decret(}u é competente. Não o 
será ce.rtamente um Mmistro de Estado, o chefe de poHcLa, ou um inspe-
citor de 'l'eg\ão. 

2° ver-ifi·car, como 010 sitio, se o ·Poder Executivo, durante a .interven-
ção, .agiu .na m··bilta e nos limites das su·a.s attribuiçõoo . Se, sob o pre-
te:>c'to de inte rvenção, as autoridades federaes conf.iscam os bens dos ci-
dauãos, demitb€m os magistrados, violam a autonomia munici,pal, ca.ssam 
o mamdwt-o c. um depuúad.o €'Sitadoal, etc., o Poder Judicia rio acode a 
amparaT a,~ victimas desses . excessos . 

27 - O .P·ode.r J'Udicia·rio não annu.\.la o si.tio, Ttem an.nulla a ~nrtenrenção, 11>5-
slom como não ju.l·gará da sua conveniencia, da sua opportunida>de . 

Não lhe crube e..xaminar se o ·poder ~olitico •bem a:pp!icou a le> a·o caso occu.r-
il'entc, .isto é, se se .rea!iEiáJra a commoção intestina em wn caso, se fôra d•e facto 
detu.rp·aoo a f61rma J.'epu,b.Jj·caTt•a .fe.derwtlva no outro enso . 

IMrus v<erifica ·se es&e iPoder tinha comJpetencia para o··acto que p·raticou, e se, 
competente, excedeu s•u·ãs attr~buições <:<Jnsti1:ucionaes. (E faz essa v-erificação, sim-
!Plesmente .para am·pa.r-ar oo d~rei.tos, de natureza p.ri'Vada ou poli>t'ica, que fo.ram 
preteridos ou violados . 

P.a.rece a•Os impejt.rantes que esta é a COOOt:\nte e invari•a.Vel jU•risprudenciO. 
·d es se ·Eg.r-egto 'T.ri•bunal. 

3 

A COM'P.EJTENCIA PARA INTERVIR 

28 - Em seguida ao .parecer da Commissão d:e Constutuição c J ·ustiçoa, da 
Camara dos De,putad•os, .h-a ·esta notave.l dccla'l'acão d e voto do depu·úaüo P~roo de 
·Ca·rv·alho : 

r«Oo>m restri:cções, 'POrQue entendo que ao Co.ng~rC6So :Naci<mà.l, ~reconhecendo a 
·legali<iade e Jegitim..idade da inrervenção decr~tada em 14 il<e Ma-rço ultimo ;pelo 
Poder Execult•ivo, ·no ·C!uso ;relatado .pela m~n.sagem do S:r. P .res.hderute da Rlepublica, 
que, de motu-prop1io, na ~l.'Usenôa do ·Congresso Nacional , a d•ecretou, no exerci-
cio de .p.rerogativ.a q.ue lhe peDtence em trues condições, vara manter &. fôrma re. 
IJ)ub!Íleana federativ·a. visceralmente co:m,promettlda pe1os acontecimemos occ.or-
rjdoo no iEsta.do de Cea.r'á, cumpric. approval-a, par :uma resolução legislativa, na 
.fórma do arlt 34, n. 33, da Const'i.tu.ição Federal. 

INa opiniãro compe-tent e d•e João B-a.rba!Jho, «a intervenção mos .Estados, pela 
indo.!e e impartamcia do poder de jntervenção, meJ.ind:roso no seu UISo e de summa 
gra.vid·a·d.e, -nã·o ficou competindo excluruvamente c.o .Pod·er Execut ivo, que em n.e-
goclos desta. natureza é o mais cn'])nz de abusos:.. (<Oo-mmen.tcw·los ao a2·t. 6• ãa 
Con.st{fuição F ederal). 
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Este conceito foi confirmado 1:-or QutntinD 'Bocayuva em lnemoravcl sessão 
do. Senado Federa l:' «'J.Uando a Cons•ti.tuiç.ãio nomea - Gover·no F eelewa:! - ·(·no 
art. 6•) f<Ji e<mnTegarud.o no sen•tido de «exv•,..eSlsão da nnicla.fic nao·iO!Val r ll'p>·ese>k 
taàa pel:os t1·oo poderes». ULnnaes elo S.ena:do, de 1•891, vo.!. 3•). 

O eru<lito Dr. Coelho e Campos, com praf.tmclo· saber, el·eftniu tal compcten · 
cia com superior prop·rdcdade : 

«M•ateria de alta p.o·nderaçã-o meltndrosa, a in·tervenção :itn].:>Ol'tando 
a. ·SUSI[lensão, a a.bsorpção tem·poraria· da •personalidade poüti.ca do.;; 
;Estados, a;,Dfectarud-o o :prinôpio de fe d·eração, o legisloo•or nãio a conferiu 
a nenhum poder pl'ivativa.mente; velo contrario, a rpôz sob a gua.rda 
da Utni:ão, seus pod·eres constituidos, d-o Gove·rno Fec~eral, como a ga.-
rantia ·suprema dos ES<t!l!dus ne..."<la situação aruglt.<;t~osa, critica de smt 
autonomia. » 

E , ac~.;·escenta Viveiros de Castro. nos seu.s sucoulen1os Estuclos fie Dil·e-ito 
Publ·ico: 

«:Prova disto é que a intervenção não se acha en,umerada entre alil 
a;ttribuições IJ·riva;,tivw;, do .Congress-o Naciona:l, .no art. 34 ; .nem no ar-
ti g<> 43, en,trc as f'Llnc.çõe.s 'P·riivati'va•s do Prestdent<e da Repub\.ic'a ; nem 
ah1da noll a·r ts. 5•9 e 60, como [·UJncçã.o judi-ciaria. 

:Depara-se, siom, no ar.t. 6•, entre as di."\posições prelinninarcs d~ 
or.gani:1>ação federal, e bem ce rnd'llS'bi,ia, como ad;vertcncia de que se 1rata 
de um íPrinoi'PiO organico ila:sko, d eixado ao Governo Fe(l el·a·l, como r c-
t>resentan te geral da União. 

·Oada poder age ~;eg-u•nclo a natureza peculiar de suas funcções con,· 
shtucionaes. 

O •Congr.esso Nadon1a! decreta; o Poder Ex<>'Cllltivo realiza a in·ter-
venção; e o 1Poder Jucliciari·o coruhece dos factos .que incidem na S'Ua 
:l'u·ncção ordinaria. 

A ~suspensão d·e garantias, seJam as do cidad·ão, s-eja11n as do Es·· 
t:t<lo, que·r diz,er a suspensã•o da lei, .que as assegurP. ; c, CCJ;nto uma ~ei 

só t>or o"t?·a l ei 2J'ócle ser s1t.spens~,, é claro q•ue, com>o o es.ta;c/'o de s·i•ti.O, 
a Intervenção nos EstadOIS só velo Congresso •pôde ser decretada. 

A :iJni•ciativa dev.e ser do poder qu.e no momento pôde rugir, na e.9 -
pih era de :>ua:s wttribuições . 

Ora, 3Jdh1ando-se o rCo-r.gress.o ofnncct.onando, B'i tJel.a ·i.lrl..t;e?"'Venção se 
t1·atar de &>t81J<ensão clf tuma l ei (LEI MAGNA), com.o ne.s>te caso t·ecwsar-
H1é n. hlicia:tiva? 

Ausente o ·Congl~•:!'ss o, si a -int-ervenção se impu.z.er. como nec-e.ssi.d.ade 
de Or·d"m i!J'U'b·liica, por q ue não :f'a;,zeL-a o !Po-der Executivo, com·o no es-
t ado de ;sitio, ad •·eter·endttm <lo Cong1;esso? (.Obr . ci-tada, pags, 4161 c 
·~62.) » (Diar. elo ·conm·. d·e '116 d<e Junho, pag .. 51·5). 

E' .Jamentavel que, r e·salvando em parte e de ·fôrmBJ tão hri.ilha•ntt>, a dou-
tl'i·na, -o Deputado Pi·res ele C:wv3!lh<J. commettesse a conüadicçã.o de a>ppro var o 
:;:Yarecer, quando tud'O o que allega !1•0 ·seu voto o· contra•ri:a e dest,·6e. 

Mas essa.s aJllegaçõ·es são, por .isso !ITLesm<J, de maior peso, v or.que partem 
de um politi-co filiao o ·ao partido, que praticou a subver.são no Cea.1iá. 

29 - O ;Frcsi&nte da Hepu•bli<Ja, na .ausencia · d·o C'omg~r.ess o, 'l}ôde, em cer,-· 
4;os cruims·, c deTIJtro d.e certos )imiltes. intervir em um l!Jcstwdo i'edera.do para 
·alJi atte!lJCler a violentas deturpações da fôrma r.e,publicana f·ed<'>rativa ; m aJS é 
'inddspensavel ·cru e o .co!llJgresso, a qt,6m compete jYritncw,;.a.,,en.tc (voto do !i\1•inistro 
Enéas Ga,lvão) sem.elh•a;,nte funcção, formu.le uma LEI, a:ppr.ovand.o,' reprovan·do, 
restringtndo .ou amp\.ia.ndo ,,s netos .praticados peJ.o :Poder ExecutiVo. 
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30 - E' a mesma opinião do Deputado :Mello \Franco (tambem dlve.·gente 
do pn.rooer.l, na su-a ma.,om.ifica deóarução de voto: 

«Rcqu-i slta.da a interll'ençiLo, compete, em taes casos, P'l'Ívativamcnte, ao OOtl-
·gresso !Nacional apreciar os factos allcgados e, vor via de uma. lei, tleckvron· " 
rli•·ei.f.a existerute no Estado, ou vrover de remcdio adeQ'l.lado· os· c,;u;os q.ue não 

ncontrrurem sol'llção na legiõlação do dito Estado., 
Adilililt!' accresccnta: 
..;De accõrdo com o e&-pirito da nossa Constituição, penso, -pois que a. inrer-

vençil.o federal nos Estados, p:ua rc•tabelecimento da ordem material ou da; or-
dem constítucion.al, está adst:rlct:a aos seguintes pri·ncipíos: 

J '', a faculd•ade de Jnte,-vir com•Pete :ws poderes Lcgtislativo e Exoouti"''o, 
segundo as hypot:h.eses oc.cunentes; 

2•, o ,-esta;belccimcn.to da ardem a·bran,ge tanto a ordem matelial, como a 
constitucional ou lega:! ; 

3•, quando a per·turbação <la ordem enrvolvcr questão relativa á Yeriid:ica!;'d.o 
da legitimidade de qualquer dos orgãos dos poderes políticos dos Estados, como 
nos casos de duplicata de assembJ:Iêas ou de govcr.na.dores o~ p-residenrt.w, a factcl-
dade de intel'Vír compete ao Congresso Naciona:J. para o effcito de rcsoJ-ver 'Qual 
dos ditos orgãos em conflictos é o legitimo; 

1.", qunndo a p erturbação flir sórnente da ordem material, a faculdade de In-
ter-v-ir compete ao Poder Exe.cu.tivo, á requisição de qualquer dos tres argM8 dOG 
pod 'res d·o Estado em que se der a perturl>ação, semdo que a requisição no !Poder 
,Judicia rio sCo se considera fe-i ta quando fOr originada do Tribu•nal Judic1Mio de 
mai~ elevada juo-.isdicção no Estad o: 

5•, quando, com a questão da. dlll·PiicaJta de orgão dos· poderes, ou com. o 
conflicto consti-tucional, concorrem, pelo mesmo motivo. pertu.nbações da. O<Pdem 
material, o Poder Executivo poderá inltervir, ã. requisição de alg-um doe podcrea 
<lo Estado sómente para o restabelec>mento da or.dem mate•·ial e goa;ramJt1a do 
s ua cstabi!idooe. iNe&t:e caso, pol1ém, a acç.ão do Poder Executivo sO a.ctua;rú no 
sentido por este adoptado, ao receber a requ1siçã(), si e IM!l<q!t.ando o Poder LB!Ji9ia· 
t.ivo não aldorptOtr outra solt•ção, quando decidir, como é da sua privat!iva corm-
petencla, a questão principal do conflict:O c<>n&titucional, ou da. dupli'Cata; 

G•, dado o facto da deposição do Pr-esidente, ou Governador do Estadc>, o~• 

da ex-istencia de Assemibléas L®slativae, que 1re a:ttribu-am, ao mesmo tempo. 
a Je,S'itimidad.e do rnamdato, - a requisiçã.o poder'á ~'CU' feita p-elo P.n'6idente ou Go-
vernadOT depostoo, ou por aQueUe que se aoha1· no exercício do C.'l.t'g'O, - ~ por 
qu-a.lquer das ass·c.mbléas em conf)icto. » 

Esta synthese da. theor!a constitucionaJ da intervenção é dign."l. de grande 
a.prcço, pelo &;eu evidente rigor Jogico e jurídico. 

31·. - ·~ão se contesta ao Presi<l<:mte da Repmblica. a fncutldade de intervir 
fios Estados, emquanto não funccione o Congl'6S3o, afiirn de pôr um obsta.culo "-
desmandos que v·iciern de modo into·leravel a fó.nna rewblicana federa>tiva; 

Mas serão i1Umitadoo os horiz<mtes clc<>sa fll!culdade? Não h:t U!IDa ba.rvcira 
constitucional que é vec1rudo transpõr, ou porque lómita os poderes propriO.-. a·o 
Executivo, ou porque extrema com o campo de acção do Legislativo? 

Pôd.:o o iP~·esiclente da Repu:blica, sob ]lt'etexto de intervenção; reeoi'1'Cl' ti& 
modo defiJlitivo as graves nuestões constitudonaes que b'UJ:•gern frcq-uenternen.te 
na v'i<la nutonoma dos- Estados? 

:E, na (;S:pecie, :POdiia ell~. tendo invenltado .mna duauidade que nounca e-xistiu , 
mas quando existisse, ~·esolver essa dmvlidade de modo percm-cptorio, se.n a p-révia 
audi.?:Jlcia. do Poder Legoislativo? · 

E podia sobretudo resolvel-a, não - osta.oionanoo a controver.sia a.liê pro-
nunciamento do Poder competente, mas mandando proceder in ccmt-i.nent> a elei-
ção pa.rru os cargo" de Presidente e de;puta.dos cstadoaes? 

Evidentemente não! 
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32 - Pol'tanto, antes de se ap1·ecíar a manifestação·, vinda. !){)Stcriornnente, 
''"'" .Ca ma,·as legislativas federaes, IJ)6de-se allf.\ínnar por ora c àescle ;á, que o qu:e 
.p ratioou o Presid.ente da RepubJi.ca no Cea:J.1A, com rel•ação â. Ass~m.blêa paciente, 
n.ãQ . é a.cto de sua attr,ibu.içã·o, não ca~be na intervenção executiva e é, poif!, tão 
cxo,·b.ita::r.w , tão nu.J.Io, tão insustenta.vel quanto seria a cond-emnação a galés 
porpetuas que elle inflingif!·se ao PresiKlente e aos d.eputados, ou qua:nto a disso-
lução do Of'ode r Judddario, q·•Je provtdendal.rmente es"Capou d'O cataclyemo . 

. :l'l qual o .or.gão incumbido de ;.ronu·nciar essa nullàdade , senão o Egregio Su-
prem o T.ri>bnna~ F ederal? 

c'Pret<md<o>-se ac3JSo amnu <'iar o decreto de intervenção, ou discutir se c.;>;c 

d ecreto está de accôrdo com a ·ConsUtudçãio e com a <reaUdadoe d os !factos? 
fP:rocura-se arrastar o •rribunal a se !mmiscu1r em uma questãio purarnent·~ 

politiea, :t tripudial· sobre attribuiçõea do 'Poder Político? 
N·álo. P ede-se ao Tribunal que declare que a !nterven.ção execu•tiva nã'O at-

tinge a e~istencia da As.semb1éa LegiSlativa Estadoa.l, qu,e as attri>buições do Pre-
sid>C'Jlte da <Rep·u•b'Lica, quando decreta a intervençã.o, não em.volve<rn a fa.culd'ILde de 
d~O!'g>ami:'-<lr o •Poder Legislativo do Estado e d·e fazer suoot!tuir seus memob.l'Ofl 
por o.u:t.rcs. E, como conaequenda, que ~eg.ure a aU'tonomia de&se poder, qu" 
g a ra n-ta o tun<!cionam~n•to dessa Assembbéa, vtctima de um rubuso c excesso de 
]J{)od<)J' 

33 - 'Mas. clir-ae-'ha , esses actos !orant mahs ta'l'dc apJ>I"ovauos ( ?) pelo 
Poo er Legislativo e assim tudo se ractifioo~. 

3·1 - iPrimeiramcnte convém le.mobrar que o C{}nhecido broca.r<lo jurid;i.co es-
ta,ue Que não ha nul!.idade mais e;;.sencial que a que resul-ta da f·alta. de eom-
pclen c.la . Se não er a com petente o :Presidente da Repu>blica par;~. agir, como a.gi'll, 
n enl:ro1nn ;)Ocler pôde sanar o vicio cl•essa i'llcom:poetencia. 

On-l'te cc via que o Congresso Nacional possa de~erir a.o Presidente da Repu-
blic,;. outras a.ttr~l>uiçõe<>. além das que se acham caJ)Ltuladas na Consti1mdci:io? 

·Como se com prehende que seja legitimo e valqu-o. que o Congresso sanccione 
ó acto -do \P res idente da lRepubHca di ssolvendo o fPoder Legislativo de llJill iEsmdo 
Federa•<lo, qualquer que s eja a ·burla. Que elle "nven.te ,pa,ra .iustifloca:r O· seu 
delicto ? 

. Qua-nd<> muito, ft resolução l egi~lativa Gervl l"la. á autordda'<le exor.bitante <l e 
bill d;; õndemnülade, ·para j.scntal"a da acção ~lenal; mas <não te1ia cfficacia para 
t orn&.r ovalidas a s vio lações pcnpetradas. 

ISe essa autor idade rtinha a1 competen-oia que se arrogou , não cabia ao Con-
g.resso 'interv·h·; s e u •não tinha, não ·podia o 'Congresso s uwri1 -a con tra a lei, 
aci·ma da lei. 

IID9sa obra de cum pl icid ade delictuosa , tumul;tuar.ia, esteril e .precipitada, seria 
v i\ e nulla. 

!F icaria assim o Presitl entc ela !Rc;>u'blica com a extranha faculdade doe revogar 
o art . G3 da ·Constitu·iç·ã!o l<"'ederal: 

••!Cada •Estado Tege r -se-ha pela Çon st Ltuição e pelas leis que ndopta.r, 
o·.oopeitados os ·prinoip1os constitu cionaes da União.~ 

m: .com elle o a r t. 2·8 d n. IConst>tu•içã;o do ·Cear'á: 
«A Assembléa L egislativa nãio vóde ser dissolvida.» 

3~ _:_ !Mas é r erto que o !Cong·rCISSo !Nacional não c.studcu, nem ~-esolvoeu a 
quootã o coru;titucional sur.gida no ICear<:i., 'J)Or mi!a;g-re do !Governo Federal, Nli!K 
~·AMB~ll\1 AP PROVOU OS ATTENTAOOS >DA INTERVENÇÃO EOOECUTIVA.. 

3~ - O Cong rCISSo !Nacional, que exerce o •Poder lL>eg"islatLvo, compõe-se de 
doLIE 'Jamos - a ·Cnmara dos 'Deputados e o ·senado - (Const. Fe<l., a;rt. 1'6) e 
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só funcc iona elabo?'iMULo leis, co.mo se vê dos arts. 1314• e 3.5, .pela fôrma miu-duro<m<te 
erplicruda nos arts. 36 a 3·9, 'llão sendo uma ex•cepçã!o <> •reconllecimento do ;Pr csi · 
~ente da ·Rep ubll!ca., em rque as dua·s !Canua.ra·s trabalha-m condunctwmen te, se-rr1 
fóm1a. 'llem .figu ra de processo·. 

'Tudo o q u e ·escapar rãs no1·ma·s prescri•ptas no ·cap. iV da ,;ecção I do .ti•t. J[, 
deiJ<a de ser uma resolução do ICong.resso, ~sto €, do 'PODER LEGISLATIVO. A IGwma;m 
e o S ena.do, a.gindo separadamente, nã·o o r e presentam ; as· resoluções tomadas por 
cn:da <qua1, ou por am.bos, 111ão llãO a.ctos leg·islCLt'ÍIVOB, nem do iPod•er Legislativo, nem 
do Oongresso Na.ci·onal. Se era •o ·Con.g•r.esso q ue dC"Vi·a ·resolve r, e só ha ,resoluções 
da ·Cama.ra e do .Sena;do, nada .J1a : o !Congresso nada .resolveu . Essas rresoluÇÕ<>S 
'!lardaes é com o s e .,ão existissem, ponqu., eHas nã!o com p etem nem á ·Camara, n~u 
ao 'Senado, e sim a·o rCongre<>so . 

. 37 - Q u ando, pontan.to, a ICrurnara e o •Senado, ao r·eceberem a •Mens·a.gem d·o 
Presidente da :Re·pubUca, a ma•ndare«n archiva.r , <impedi·num i.J.Js.o jlacto, <J.Ue o Con-
gresso rdella tomasse ·conhecimento. 

:São puramente g.raci.osas ·e d•estituid-as d·e :valo·r jur1dico as <a•fflirmati:vas de qu e 
a acção i.nterventora foi b oa e ooppor.tuna, de que os actos derivados d a i.nter-ven· 
ção for·am o.p·po.rtunos e lega•es ; e tãJo i•nnücua.s, como se foss·em produ·zidas· p1o>lo 
Conselho M unl.cipal o u rpelo .Inst-ituto JEstorico. Não ca.be :á Carnara, cOUI() nã.o 
cabe aJO He nrudo (vid!e .atliribwições ) , dizer s .e o IP,r esidente da IRe.publica Ml.d.ou 
.bem ou mal intervindo em um E sta.do. ·Ca·be, sifn AO <CoNGRESSO\ decreta.r a tnter-
v-ençã1o, ou a ·pprovar, reprorva•r, annulla.r, auuploiar ou 1restring·ir a ri.ntervcnç ã.Q. do 
executivo . 

13·8 - iPoder-se-ha o·bjectar que, >Se o ;Congresso ·se a,bsteve de examin:u ·a 
dnterv-enção, essa ·abstenção, partida de um :poder pol'itico, encerrou a qnest ão. 

!Ma:s o Cong;ress·o, como 'V'imos, na.da del<Lberou. \M:esmo essa a ·bstenrção dever·lt 
ser d1ec1arado 7110r wma l;ei, •para .q u e tivesse força legislativa e exp l'imiflse urrw1 
vontade do 'Poder Legislativo. 

(P.or outro .Ja.do, mesmo rpor ·uma lei, ·seria tal resolução de n enh um va lor. p()r· 
que t e ria attribu i-do a o .P-residente da íRepubl•i!ca uma :f.ttcuMadc de que elle oã.o 
goza, q u a l a ·de d•issolver o [Poder iLegis1ablvo estadual. 

/Perante a •abstenção do Congresso, o ITábunal .cumpre a·p.en as d ever seu, jul-
ganrdo •se de facto essa ·inercia confere a di·cta<l·ura aü 'Presidente d·a TtepuitJiliCll ; 
se de 1fac to ;e,ssa omiss·ã!o é constitucional. 

lPois. mesmo em um c.aso de intervenção decretada pelo Cong r~s.o Na.~~ional , 

não se .po·de«n ·Suscitar hyu5o.t h€Ses de <'lxonbitancla de •poder, que dct~rmi'!l.0m o 
a.pp ello ao Poder Judicia·r.io ? Se ·um d.ecreto leg;islativo d.e i·ntervcnção cr~a·ssc mn 
S:enado no ICear·á, suppl'imisse os ca.rgos- d e ·Vke..Pr estd:entes, di.latasse ou 1100 trion -
g.isse o rprazo !Presl!d·encial, .contra o Pl' escr1poto na !Constituição do !Estado, dimi-
nuísse ou augmentasse a numero doe; DeputaJdos, ta·es a:ctos >Subsistiriam c o Po.dC'l' 
.l.udi'Ciario não lhes dar1a cor.-eativo, porque er= >.atos po!iticos, e emanados d>t 
in•tervenção, institut-o p uTa<mente po<litico? <O ·Tribunal v-iria dechtTar que oosc;s 
a·útenta.dos iam muito além das attr1bU·iÇõcs do rCongr.esso rNac.h:mal e .faria IH'e-
valecer a •Constituiç ão !Es·tad'Ual contra o de-Spotismo elos IPo dcrl!f' {P{)li t é<:os 
F ederaes . 

~9 - 'P a•ra justif<icar ia m1odyna resol·uçã!o da -Gam ant c do Scnadl>, mandando 
arch•ivar .a :Mensag:eu pr€Stdencial, ·buscar·1se-hia •taiV<ez in vocar a ·praxe ,,<,i11tiva ao 
estado de s•itio, ·segundo a qual o :Prestd·ente da !Repubka se dirige rás dua ,; Ca.m ll.-
ras, communica·ndo as •m ecHdas de ex•cepçã!o que •tenha .tomado, •na fúr;ua elo ~ 3•, do 
art. ;8(} da IConst. ·Fed·eral, e essa•s !Camaras si?nt~.Zta;nElannen;t e a•ppr ovam e amh.>ivann 
o d ocumen•to. 

!Essa praxe é :vic>osa. O un•ico motivo dessa communi·cação sobre as omec.Hd.as 
excepci·onaes d .urante o rsit<io é o ~1ue consta Klo § 4• elo art. 80-: 

·«'As autoridades que tenham ordenado tRes medidas são rcspo rrsa ii'C•is 
pelo·s abusos com!Ille·ttidos.» 
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•Ora, como entre essa,s autoridades póde es•tar o IP·res·idente da lftepubllca, este 
só deve xemelt:ter a -sua .!Mensagem ;ã ·C.amara, .porque nesta é .que se intcia ,, sev. 
proceflSo de 1'esponsrubilidrude. Antes ,que e lla se ·pronuncie, 'não rp6de o Senado se 
mantif~sta.r, po·is a 'Camrura bem ·példe achar o Presiderute •E>In culpa e é a.bsurd·o que 
o :'.I'.ribunal do ôulg11mento defoimitivo se antec~pe ao da pronuncia. 

Assim, ou a ·Camiua •considera as medida.s tomadas durante o sitio 'legitimas 
e acer.trudas e .manda aroh iv.ar os a utos e ·neste caso o Senado· não tem <l'P\portuni-
dade de tomar co·nheci.mento delles; o.u a •C'amara .pensa de mo·do contrario e •inloia 
o :proce.sso ·doe repsonsabHidade. 

ISe a:s autori.dades achadas em culpa não sãlo druquellas, cuj"O ~ulgamento pel' · 
tenee ao .congresso, a •C111mnra .r emettet'il ao tri•bunal .compet ente as peças de con -
vicçã'o exi•stentes c001tra os culpa:d·os . 

Ali~. ha entr·e o •S'Íftio ·e a iTitervençuo .urna id.rff•erença <rmtavel': nest-a uma 
resolução legislativa .se impõe; TI·a:queHe ·não tem lugar. 

"11erminado o sitio, as •medidas de exce.piÇão se suspendem e se tor·nam ll'l'C-
tractaveis; ·só ·resta a Tespo.ns1!1bil<idade das autoridades delinquentes. 

iMa.s os a.ctos ·pra:ttcad·os pelo ;pO"der · m:xecutivo iTiterventor vodem s er per-
manentes e se pr.ajectar .a!Jém do period'O da inte rvençã!o, e, portan.to, estiio suj eitos 
a ser 'reformados pelo ICon.gresso, embora o 'Presidente não haja ·incorrido em acção 
penal. 

Não ha, ;pois, prcced c.n.te .al,gum que l€1gHime o extrava·gante pronunciamento 
dos dous ramos 'leghsUativos no ca>so do •Cena~. 

<40 - Provado ã sacieda·de .qrue o Congresso NacionaJl não se ,pronunciou so,bre 
a. intervenção de,creta<'la ;paTa o iCear:á [pelo a:>reside;nte da RepubUoa, ·vejamos ago•ra o qu.c dcl~berou cada uma das ·Cama1·as, em:bora o nenhum valor dessas del~herações. 

11 -O ·parecer do .Senado 'f.irma a. doutri'Ila •de q ue, estando reunido o Congres-
so, «a iniciativa da interve11ção calbe ao Podor [..egislativo, ao qual cumpre, toman-
do cm~hecimtento dos fuctos occurrerutes, po1· meio àe leios o" resoluções, delibera•r 
nas hypotheses suscitadas>> ; mas, .que, na ·auscncia do Con1gresso, o Poder !Execu-
tivo IJ)óde e deve tom·ar essa ini·ciativa . Gonclue 'POr ·«considera;r ·como lboa, orp,por-
tuna e conveniente a acção intm·vent01·a do rSr . .P·residente ·da IRepu·blica". 

4'2 - O pa-recer da •Camara .dos [}eputados diven.ge : 

<<fNão só o Legisllrutivo, como o iExecutivo, são .competentes, p elos seus 
re,prcsentantes, ;pa:ra i11terv-ir na v ik:l ·1ecuUiar lios ·Estados, a1fim de ga1·a·n-
•tir a fôrma repuJYlica·na de .goven~tJ-1 

m; diz mais: 
«Todas ·estas razões •e an··i·nci;pio.s justificam c d emonstram a constitu-

cionaUdade da acção presiden.cia•l em intervir no Estado do 'Cea·rá. 
•Mas n.ão d entansf:>ran> a:bsolutamente que o Congres8o Nac·i.onal, e jJOi.S 

c. Catna1·a dos D epw.taàos, ass<UmtJQ-; .pera nte essa a.cção o pa1Jel à e jzt-li!JC<do 
1·es para app:rovw- ou não a intel'venção, como s•u.<ccedc com a decretaÇão 
do sitio, em que o 'Presidente da lReputblica .!é o'brigado a levai-a ao con'he-
c imcnto do ·Corug.resso, motivando ·a·s m·edi•das de ex;cepção .que tive r dccTc-
tado. A intervenção ie<'!errul é uma att?·i bta.ç'ão co?!-/CJ'i.c~a " ambos os po-
d er es poliUcos ela R epu,bUaa, podendo ca,clct um cLelles na hypothese n. 2 
do wrt . 6•, ter 'a Út i eiativa. 

Isto •quer <'li«er q-ue o Gong.res.so :Na.cio·nall pôde <decretar a intervenção, 
e o 'Pre-sidente d.a IRerpu'bllica realliza'!ldo-a, como o '[Yro.prio •Presidente da 
R epUiblica o ;pôde ·fa7.er ,por sua pr~prla inkiativa, va•ra g.aranti·r a fõrma 
orepu!bHcana do ,governo .. 'Drata-se, 'POis, ·de •uma aHri'buiç.ão ·div~di.da '!lll•tre 
os ·dous rpoderes . ~ 

/E a preciosa conclusão é •um l])·recioso <requerintento, 'Para que a rnC"ns·a:gem seja 
aroh.ivada, •«•OOnsidm·aàw lega.es e oppo!·tunos os· AcTos E>MANADOS DA IN-
1.--ERYENÇÃO . » 
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43 - Esse parecer é interessnntis·simo. !Depois ue ter doutTina-do pelo modo 
segu ro, convi-cto, que se viu a-cima, que perante a. acção presidenc-ial o Ocm..~3o 
não pôde assumi.r O p·a;pel de jt'lga<lo1·, PARA A.PPROVAR OU NÃO A INTERVP1NçtÃO, ooa-
b>t .iulg(llnclo e approvando . 

,E ainda mel•hor. !Estão considerados le.q<>es e oppm·tunos os acto.s <mtfm{I(W,, 

ela intm·venção. \Mas o i!)roprio ,pa.r.e-cer cO'Iltém P-ste tTeCJllo: 

·«iEsM. claro que, reduúdo o !Governador do Ceará á situação, em que 
:estava, de Governador de uma ódadoe, tenha de facto desa:p.pareci<do mn tlos 
orgãos de •relação entre Gover.no !Estadual!· e Governo <Federal, se'lldo este 
fa-cto bastan•te pa<ra a:ffectar a !fórma rei!)u•bli-cana de Governo, que desa.Jl!PR-
r eccu 'do Estado . .thndct q1w 81kbsista inwlter(l/l}ez e co1n o m:ai8 completo 
aspecto ele leg·>tflmoclade o Pd.cler Leg·i~loJtwo do Estado, que at6 agcwa eo>t-
U núa na mes1rv.a situação <le const;;t,wionalddado, não podeiwJ,o sor atHn-
giclo pelo acto de iwte>'ven&Zo, não é motivo 'bastante ,para vor si sô ~ran

tir a estwbili<dade da lfórma repuibHcana do •governo, :porque, se o Poder · 
Legislativo é iondispensavel ·para manter essa fórma, o ·Poder Executivo 
tambem o é. 

Ass·im, PQls, a situaçilo real do Governaidor do Cea<á justifica pe>'fei" 
tamen1le o acto do Govel'l!l() Federal.» 

<Ür!L, são pr!ncl,palmente dous os actos emanados da int.erv•enção: a deposlçã.ct 
do IPresidente do Estado e a disso11ução da Assemibl'éa Legisl.ativa. :Se o g;,arecer 
s ustenta :que esta subsi:ste i.?Ubltercw~Jl, com o mais com.pleto a.'I1JI'lato de kgit~, . 

aont-imtando AT1ll AGORA n.a mesma sitw<çião de co?t.stit>'oion.a!idacle, NÃ.>o POOENDO ser 
ntting;do pelo Glcto de i'/lJte1'Ven(i,/l,o, esM. claro q ue o un.ico act,) considerado JegOJ! e 
opPortuno é a ·d estituição do 'P•residcnte . 

44 - Alilá.s, cum,pre notar .que o Presidente da !Republica sô ·remctteu âB <.:a-
maras uma curta mensageil1 , <que está no Di<M'·io elo Gong·reRso de ·,z de Jun'ho, pa-
g ina. 301, ~tcompanhada do decreto de intervenção .de 14 de Mn.rço e <!las instrucções 
ao Interventor. Os a·ctos praticados em virbude desse d ecreto não ·foram levados 
ao conhecimento dos dous -ramos do Poder Legis'lativo. 

·4>5 - ;Se o 'Senado apenas -consid·erou 1bôa., appo?·tuna e co1vveniente a ACÇÃO IN· 

'J.'ElWENTORA, em these, :porque o Presidente po'd.ia intervir; se a C amara considerou 
Zegacs e op!JOri~<?oo.s os aetos emanados <la intervenção, exceptuado, porém, bem 
fo rmalmente, a dissolução .da As.sem'blén. Legislativa, como a'ffh·mar que essa!'! cor-
porações tenham .concordado .C·Om essa di&soUução• 

4'6 - 'E' certo •que clepoi.s da votaÇão do pare.cer da Cwmaru (vide Diarw do 
Gon.IJ. de 16 de Judho, ,pags. 8·9·0 <! '8 91), '74 .deputados enviaram â. Mesa uma decla-
,·açci.o rlc voto. discordando de cw/.guns d os 1'undamento.s invocados pelo r elator e 
concc•tos por S. ·Ex. eXJternadOS>l ; mas, não só essa declMação d'oi s erodia. e não 
potdia invalidar o voto da Cama.ra, j á vronuniCiado. nem alterai-o, como ta~em nKo 
fo ram es.pecilficados quaes os >f.·unclamentos e conceito.s que motivaram a divergen<!ia, 
nem se disse s~ entre estes e,sH " que >!e ·re!ero :i. •leglt!m1daile da .~em'blêa.. 

IFicou, portanto, o Presi'dente da IRep,UJbli-ca isolado no seu gesto de. arbítrio e 
vioQenc'ia. 

5 

O DTi!CRElTO DE JNTHYRVENÇÃQ NÃO DISSOl.VEU A ASSl'~MBr_.'fl:A PAC (f~NTl!:' ~ 

MANTEVE- A 

{7 - ·Se /bastasse um decreto ns"ignado pelo Presidente da iRcpubllca e refe· 
rendado pelo seu ISecreta,·io do IntcriO'r, ;para que ;podesse o Governo •Fcderrul, a eer-
viço de int~re.;ses ipartida;ios e mcsqu.inlhos, entrar •na vida. dos •Estados, para tra-
ta•l-oo, não -como provincjas ~Centra,lisndns rnas como territor1os !Ct)nq u~~tados , t:!Otão 
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a. lFlederação seria uma 1nstituiçã·o scele.rada e a Constituição da tRe:publtca uma 
ob'l"a >de loucos. 

·~8 - J :á é tim J)C>cler excessivo o que se oconiere ao P.res!de·nte da tRepubllca. de 
dOOI'S'tar a intervençã<J, estando 6 .Congresso ausente, sem qu,e fiq ue a co.nstitucio·· 
nwli~adoe do seu decreto, a sua o,p.portunidade, a s ua conveniencia, .sujeita ao co-
nhecllDento do 'P·oder Jud·i'Ciario . \Mas essa f.acuJ·dade € legitima e estil. de a<:eôrdo 
com a jndolc do regim en. 

O que, .vorém, seria inadmiss ivol é que, so'b a ég.ide d ·esse decreto, vodesse 0 
Pre~Identc da tRcpubl!cu commetter o.s mais excessivos a.tten.tad-os co·ntra os direi-
toe Idos cidadãos, sem q ue estes tivessem o recur·so de impetrar o sooco-rro dos 
tri'bunaes . 

>49 - Vós podeis e devei·s certamente distinog>ui·r, de entre os actos praticados 
no IÜea:rã ,p€\lo Governo Fcd·eral, aqueliTes que d e,eorrem legitimamente do instituto 
<la in tervenção e aquelles que o excedem , aquelles que n ã o cabem nas attrtbuições 
do ·!Pooer in.terVCill-tor, que não são da sua alçada, .qU·e são verda deiros contrabandos 
ca.r.r~dos ·no ·barco da intervenção. 

'J>()rleis e devets vedficar se o orgão ·i·nterventoor era com,petente pa·r a intcrvi·r. 
" ~e tooos os ac tos •que executou são ac tos que estão inclutclos na •sua .faculdad e 
de .jJJte:rvir . 

O~ - Mas, Egregio T.rib-un a·I, 0 que excede, neste caso tenebroso as cspeetativas 
maq, arrojadas o que empresta ao crime do Governo, ou dos seus a<gentes, um 81>-

pooto {bur·leseo, de v erdadeh"a. injuria ao bom senso, ao senso commurnJ ao senso 
juri.!Hco, é a seguinte constatação : 

iNÃQ EXISTE ACTO ALGUM DISSOLVENDO A ASS:Ell\.'I'J3LI1JA PAC!EN T FJ. 
umagina i .que, :por ·um decreto legislativo, o !Congresso Naciomrl , .intervindo ·TIO 

Oea71ã, assentasse em ·que seus poderes ,politicos .se aclhavam ele ta.1 modo .gangrena-
rl<ll'l, >em1roendo e i:ntoxiea,ndo a. !Fcdcraç.ão, qu.e era mis t er sulbstitu1l-os, 'POr mel<> 
de n ovas eleições <rue vfessem n orm!l!lisa r a s ituação. IESS{) '<\.Cto legislativo t er!à .que· 
ex'Dressamente d eclarar jne:x.istcntes os poderes attlngiclos .Pela intervenção, e de-
Cr·eia'J' a süa dissolução. 'Sem essa aiLfirmnção solemne e mo·tiva·da, -o IPoder Exe· 
cuüvo o1ão ficaria a·rmado .da faculdade .enor-missima .de <lecapitwr a autonomia es-
t·axtuaJ, .facukl•a.de que não se subentende que não se deduz !POJ' illaoõ~. :que não ·se 
desentranha das entrelinhas da Uei, porque encerra o a.rbitr.io supremo de gOI!Pear a 
J~cderação no que cUa trm de e.;senoial: a vi da auton oma dos Estados federadO<'· 

o!I'J - Pois o· õecrcto <lc 14 õe M·aorço , :p<:'lo qual o Presidente el a IRepu;oÜca. ,ho·u· 
ve 'IJfJY 'bem in tervir no ·Cear-á , no ~1asso q:ue C'lantmcnte 'dcs·t itue o :Dr. Franco LH.a~ 
beiJe, mandando que o im;,pcetor da r cgi·ão, chrlsmado de interventor, assum a <> 
Gcve1mo õo :Estado, ·não .se ·refer.e á Asscmlblea pa.ci·<>nte em nen1hum elas -seus con· 
side;ran.rl.e, não a. dissolve. não a cxtin1gue, nem mesmo de <fórma lndireeta . 

O i!Ue 1resa!-~a. pelo contrario, ·da leitura a.ttenta dc,se decreto é que f.oi intuito 
do oon autor sup,Primi r o Prcsh1entc elo Est~do. m as •conservar a ·Assemblêa L e-
gi.SJatlva. 

I() J)t'imciro c'onsictm·(l!Julo ~a lien.ta que o .Estarlo es tá ·SUQeito a -do.us ,governos -
um -exercendo a. .sua au toridade sabre •todo o tc>Ti'torio .. . au t·ro xecluzido á poSSD 
d~.t ddla·cle <le •Fortaleza». 

·o $egundo assegura que. <<'desprovido de e:Icmcntos para. cxet·cer a sua autori-
d;l<lé :Jl<l 'Estad-o, o 1D r . G\II>n·c~s ·F ,ranco R mbe[!]o, n.ão ,pôde gara·nt ir aos ;habitantes <lo 
Cea rá oo '(]irei tos que a !Constituição da <Re:pulbllca l•hes assegura». , 

O ltCireciro assevera q ue o Dr. IFranco iR.'llbello ·cr.está vtrtua•Imente dr'~~ido de 
<JIUa lquer autoridade». e ·«Solb ne cusnção de i!lh•g;timida.dc ICQm q:ue o atac a. o Govcr.no 
<1 un dQJ1lina todo o lEst ado» . 

O quarto doutrrna não s er ·licito ao 'G-overno Federa;[ ·r epõl-o ex-offl.cio, nem 
>~u>~iJJa1-o, «sem exam e prévio <la .legiltimidade Ido , ,eu m:tnd.at<lll . 

. ll Vé aqui o <l·ecrcto s ó se occu,pa com a situaçã<J do Presidente, que é accusado 
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de iJ1J,egitimo, quB se acha vi·r.tualmente deposto e a quem o Governo IFeder:aJl não 
pôde, .nem dev.e aJCudir. 

o q;ui.nto e sexto co?us'i.àercund(]J 1·ecusam ao governo e assem:bHla Tevoi'ucimuorios 
o -reconhedmento da sua 1egi1im'i-da:d.e, ~<<O que salicitaria emvreg.o •de 7>H'!rt"'-'ias <!O 
1>fl1'ificação impossíveis no estado .ele luta em que ,se >tcha o •Ceará». 

IO.s tres ·ulltimos 'bus.cam ·frisa·r a: competencia do P-od er Executi'Vo p ara. de.cre-
t a r ·a intervenção. 

A .parte fina•! d-o decreto co·ntém : 
1 - o acto de intervenção ; 
2 - a nomeação do j.nterv.enrto·r ; 
3 - ·a <rrclem para .que este •assuma o Go'V'érnú do .Estado, onde se reg-e~â pelas 

lnstrucções expedtdas, em nome do ·Presi·n·ente, ipelo .Ministro ·da Justiça. 
5·2 - Tudo nesse -ridículo d·ecreto exclue ·qualquer ataque á Hi.violla'biQidadc da 

Assemhléa .!)<l-cien te . Porque e- ·:1 dntervenção? Porque o Presidente •d-o !Estado não 
pod.i.a •manter s ua a;utoridnde, estava de facto deposto e o Governo Federal ni1o se 
j·u<lgava no -dever <de sustenta•l-o, tanto mais :quanto sua autorida.de era l!itigto..~a . 

Esta é a synthese ·do -docreto. !Nenhum . :desses fu.ndamentos inv.a!lida a existeacia 
da A1lsem.bléa, mas, a~gun,s Im,plicitamen1·e a .garantem, ;por exemplo , quando se con-
fessa que no estado de luta é ·im:possivel· fazer ve>·ificação de legitimJi;clade c •Quando 
~c invoca o estado de ace.pha~ia para aelgitimar a a·cção do Go'Verno ,FederaL Ol-a, 
era wbsu.rdo autorizar a tlissolução da Assem:b'léa sem ve'l'i.fioar a s1<a il!egitiftlll"(!,a,de 
o q ue o -d·ecreto -considera im.poss ivel. lE a acephalia ·só diz ia. r•eE1Peit0 ao orgã.o 
!'XCCU.tivo. 

·Assim, o decreto exp1·essctrnente dCl)Õe o 'Prestdente, exp?·essarnente ·negll. Q ;·e-
conlhecimento ·do governo ( ?) ·e d.a ass·embléa ( ?) ode .Joazeiro, e snenda r>m llil:lSO-

iuto ·so·bre a A•ssernlbl·éa paciente, .cu'jtt .Jegitlmlda·ile não põe em duvida, em nenhum 
dos s eus escaninn1os. 

:E' nas ·instrucções ·EX•pedidas ;pelo .Mi·nistro da Justiça ao interventor qu.e o 
attentado se esboça. 'No § '8° desse -do.cumento, aquellle sorprehendent~ ,funociona.-
rio , tarnbern sem dec!cwar a ~lssemb l<la dissolvida, manda que o seu a;gente 'I'CO.rga-
nise os .Poderes L egislativos e !Executivo e mar.q,ue e•leições ,para dentro .do ma.is 
breve .pra·zo t)O·ssiveil, o que se cumprio tão exactamente como d'oi ordenado. 

O interverutor, tU~Yn~bem sem se da1· ao 'incom.modo de demdttitr os 11a<ii~n.tes, 

ma11cou as eleições ;para 15 de Maio e a 8 de Jmt:ho ·insta~lou a Assem'blés. de lle 
(does. juntos ). ·Esta 'Assemhléa é uma superfeta.ção creada pelo interventor, e:m 
conulbio com o Ministro ·do 'Interior; é um monstro, é um· cor.po estranho üo 
orga.rlismo do Estado. 

III 

llJ:IDSUtVDO E ICOu.'<.Ol.JUSÃO 

53 - A .synth-ese da causa vôde-se estabelecer agora em poucas paht'Vl'<HI. 
!Era o Dr. ,Marcos Franco 1Ralb l:!ti1o :Presidente do 1Cear·á, q;uanclo a 1" de De-

zembro de 1912 se prc·cedeu a. eleiçã-o p'ara a •As·sembl·éa 'Legislativa .Estu.dual. 0« 
pa·cientes ofoTam eLeitos, di:plomados c ·reconatJe.cidos, e du·ra'l1te maLs de um aiOJno 
exer.ceram sem nenhuma contest ação os seus mandatos . 

'Em Novemlbro de 191'3 uma ·insurreição d e 'ba'11'di·dos .depôz algumas autorida-
des mu.nici.paes c o Pres.ldente do :Estado pe'dlo no Governo !Federal que o a.uxilia.sse 
a suf<fo•car a :acsorclem, .nos termos do •art. ·6° da Constituição Feder-a;!. 

'Esse ;pedido ,fo i n ·egado ; <1 :Governo ;Federal deu todo o vrestigio aos tns lL!'re-
ctos e imped·io ele ·todos os modos que as awtorilda,des e s taduaes &e a•percobesscm 
de elementos d e repressão ·Contra ·Os •ba·ndidos, ·e acaJbo;u i[lOr mandaT intimar, (leio 
InsPector da região, ""o IDr. Fra.nco \Ra;bello, que .renuncias.se o ca10go. 

Ante a. formal <recusa ·elo •D r. F.ranco 'Rabe!Lo, o Pres<idente da fRepublica es -
ta[}eleccu o csta·c1o ·de sitio rpa·ra o Ceará, c dias <1epois baixou um decr eto, i·nt~r-
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vindo 110 E-stado, nomeando um inte~·ventor e ordenando a este que ass-umisse o 
Gove=o do Esta.clo . 

.Ao ;passo que o Presidente do !Estado era formalmente d -eposto e que o d e-
creto .se n egava a reconhecer o fantastico gove.rn0 (le J ·oazeiro e a ass-emlbl-êa dos 
jagunços, --intacta f>cou a Assemlb•léa paciente, não se ,podendo inferir do decreto de 
14 rle Março .que ·a s ua legHtnüdade foss" posta em duvida.. Ao cont1-ario, :pela ana-
!yse d·os .fundamentos dess-e decreto se veriifi-ca que a in.tervenção só attingio o 
Presi-d-ente do E stado. Isto mesmo foi ·tnais tarde reconhecido 1pelo ;parecer appTo-
vado da ICommissão de Con-stituição e Justiça da Camara dos Deputados, e de modo 
cath-c~.;-orico . 

Não obstante o •Ministro da Justiça, nas lnstrucções que endereço•u ao inter-
vcnt~1' , mandou que este reorganizass-e os \Poderes Legis.lativo e Ex-ecutivo e ,proce-
desse a ·novas eleições . 

:E' manifesta a -exoribitancia do •recado ministerial; mas o que ê fa-cto ê que o 
inter v-ento r organizou outra assemlbYéa que pela !força emposso·u. 

' O que ih a contra os direitos d-os .pac:Lente.s é só isto: um Cor-oneH do ExercLto, 
Insspector da Tegião mi-lita•r e investido das funcções .de intervent-or e de Pr-esidente 
do Estado, por decreto do PresLdente da Repu!bUca., ,para attend-er -aos des·ejos do Se-
cretario dos N egocios do Interior -e Justiça, c-onstituio uma segunda Assemlbl·éa 'Le-
g1sla-tiva no •Ceará, não >eo.gitando .da existencia da que exercia s uas 1'u·ncções e 
cujo mandato !lo11ge -estava de se extinguir, sendo à-e nota·r .que acatou todos os seus 
actos, inclusive o que creou mais uma secretaria ·d-e .Estado, :para .a qual n-omeou 
fun{;Ciona.,-io . 

. Mais tarde, o Pres idente da IRe;pulJ'lica remetteu o seu decreto e as instruccões 
do seu 'Secretario 'â.s duas !Camaras ·d-o .Congresso !Nacional, sem nada 'IJOdi·r, nem 
eXlpôr, nem eXJl)lica•r. A mensagem Id-e quatro :linhas que >ea•peava .estes documentos 
a.pena.s se limita a. annuncia r a •remessa delles. Para que? Qu·e a.ctos ;praticou o 
Governo Fooeral -em eonsequenc!a d-o d-ec:reto? Nll.o diz. 

!Então -a ·Camara e o !Senado mandaram .ar-chiva·r a ;pa·pelada, este sem nada 
<lizer quanto ás eleiçõ'es realltza•a,as pelo interventor, de ,qu e ali•â.s Tião tinha conhe-
cimenJto, aquella -ex:pressamcnte declarando •que -a Assembl-éa Legislativa !Paciente 
não fôra, nem podia ser att;ngida ' p,elo a>Cto de intervenção. 

E' inani'festo, .portanto, que -os .pacientes continuam, com-o antes de 14 de Mar-
ço, no ple no .gozo legal de sua~ d'•uncções; a!penns estão im,pedidos mat-erialmente 
de exercei-as, ·e contra essa -co!l!cção 'j-á !p'l'otestaram no .Juizo !Federal d·o <Ceará, na 
eyoca -em •que por lei se deviam reunir (do•c. junto). 

514 - 1Ca•rwcteriza-sc o ·constra~Illgiment·o iJHEigal, ·em que se enco·ntram os .pa-
oclentes, ·pelo ifacto de ter o Interventor crendo e dado ;posse a uma ,f.rulsa assemlbléa 
que, com o a,poio -e cumplicidade do acturul detentar do .governo do •Ceal'á, -usurpou 
as funcçõe.s da Assembléa legi-tima, occupando o eduficio respectivo e fazendo leis, 
como se d~ facto fosse o ol'gão 'leg;,rrativ0 estadua1 . 

·A situação da .A!ssem:btltéa pa-ciente -ê i'dentica á das •Camaras Muntcipaes de-
postas .por aquel•le -d<)tentor, e •â.s •quaes esse ·Eg,regio 'Trilbunall tem conced!-do ha,.. 
beas-corpus, confil,mando as u·ecisões do i-ntegro IDr. Juiz •Sooc'iona'l, det~rm1nando 
ao ·mé'Smo t empo a cr-esJ)onsrubi.lidade do <:oa.ctor. 

®' tdenti-ca, com esta unica e si'n.gela di1'ferença : as IOamaras Muntcipaes !fo-
ram sulbstltuidas ;pelo pseudo •Pr-esidente 'do Estado; a ·A-ssem'b>léa Legislati-va -
p_elo interventor, mediante um aviso ·do !Ministro da J -Utstiça e com oa sancção ,pos-
terior do ,Pre.g.Ldente da :Repu!blica. 

•5._5 - Em vista do allega•do, o 1m~trante r.equer e eSIPera •que seja con<:edidu 
habeas-corp'!UI -em !favor dos pacientes, paro que vossam il·lv.remente -e sem coacção, 
;penetrar no edifido d estinado lâ.s sessões da Assembtéa 'Legislativa dO Gea·rá e ahi 
desemop,enhrur os seus mandaJtos, até á sua ·ex:piraçã-o :legal Ide co!11fo.rmida:de .com a 
Constituição e as .leis estaduaes, ordenando-se que cessem os netos de vio<lencia e 
-os abusos de pocler ·de •que se quei-xam . 
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A1ifirmando tudo •quaDJto aJoiagarn, ·ot; im,petrantes ~edem seja a :presente· au,toa-
d& ~ d!;stri'buida, e ao !Ex mo. ISr. .Ministro IRelatoT Teq:uer se dig.ne determLnn-r se-
jam apopensados a esta .petlçã<:> os autos do habeas-cor-pus ·lmopetrado pelo Dr. Iri-
neu IMadhado e j u-lgado na sessão de tl• de ~brH do corrente anno, vara que siC"VI'Illl 
de oprova a este ar.razoado os dO!Cumerutos .que lHlliles se encontram. 

<Rio de J11neiro, de Novemlb1·o de 1914. 

lRINEU MA ORADO. 

JOSI!J GETULIO DA !FROTA •PEBSÔA. 
Advogados . 

.ApP<"cwad<z pelo Congres3o a i?>ter<venção •·eaMacl.a pelo Prt:sfdente da ·R eP1ol>ZWa., c 
lUssolvfda uma assembléa le!J"islat'iva elo Estado em consequ~m~o•a ela onteo'i/ctt-
ção, facto de q1ue teve conhecimento O CO'lllgress,o ao appr<>VM Cll t>ltCl'Vel&Ç'.ào, 
ao Poder J u<ÜcÜJJrio só CW>n.pre acatar o acto . · · 

iN. 3 .•61St8 ( •) Vistos, l'!!lata.dos e dicsutidot;, estes autos de habeas-co•·p~M, '<Hll 
<JUe são (pacientes iMonsen:ho:r ·Francisco !Ferreira Anbhero e outros, tDc,putadO& á 
Assembllka Lcgisln1iva do .Ceará, ·ultimamente dissolvida; 

!Considerando qur,, quando se d'1!. num Est!Ldo a dua·l-iêlade de a.ssem:bLéas l~i.s

iativas, ao ·Congresso compete Tesolver a questão, sendo •fncl!'ltado ao .Presidente. da 
Repu'blica intervir unicamente quando ha. ;pcrtm•baçã<:> da ord<!m o que exige oprom-
ptas :providencias, E ,st a é a doutrina verdadeira, a unica admissivel em face do 
art . 6• da Constituição, que v<W.a. a intervençã'J nos nogocios pecul<iares aoo F.sta-
dos, exceptuados os quatro ca•SOS a;hi ind·lCados. No vrimeiro, no terceiro e no 
quarto é evidente que o Poder !Executi'Vo deve acudir 'im1nediatamente oom o re-
medio necessario; 111ão serulo necessario, n em se comprohendendo, .que se tt;,"'Ua&'<lo 
a .a:cção do voder legis lativo, ;pa·ra r epelllr o inim'igo cxtrangeiro, ou ~' invasã.Ü 
de outro EstaK1o, op.ara rcstabe1ecer a ordem [lUtbllca, ou para assegurar a cxecu1!ão dllB 
leis e .sen tenças ofedeTaes . Tão aobsurdo e inconveniente ·fõra demora,r a l"epuJsa; do 
inimigo extrangeiro, solicitando uma !ei para <!sse fim, como a;bsu·odo e inconve-
niente •é confiar ao Prc.sldente da Repulblca a intet;venção quando se rtrata de man-
ter a fõmna repUJblican·a fede rativa. Ta l é a doutr.ina wsi:nada 1>elos me ~horos 

constitudonalistas .americanos e a;rgentlnos (•BLock, Hancl-boo·k of .A1»f'l'iaatt Oon-
stit. Law, n. 118, p~tg. 2·63; L. VARELLA, Estud·ios sobro la Co?~'l'titwC'iXm Na-
cional A11gcmti7ua, :pags . 248 e seguintes; 'AouSTrN DE IVEDIA, :Constit1wion Argtm-
tina, pags. ·54 e 55; Docu.mentos Parlam>cntan•s, Intervenç<io 11Jos Estaàos, vol. ~·. 
estudo do DR. ESTEVAM ·LoBO; 

<Considerando q.ue neste caso do !Estado ·do Cear.á. o Supremo 'IIrLbunat F<> -
deral antes c.oncedera um habeas-corp1M a um dos Deputados da Assem'bléa IL<>-
gi.alativa. a que pertenceram os pacientes. !Mas, a•slm decidio o ri'rlbunal, qU~~nuo 
ai.n.da não se manifes1Jâ.ra o .congresso Nadonal acerca do acto opraticado pelo 
Presld~nte da Repuoblica. Quaesquer que sejam ae censuras que mereça o ,procedi-
mento do !Governo da !U'IIião, o que é certo é q ue, .app1·avaJda a inter-v®ção pel<> po-
der comp.ete.tt.o, n·o :Pod~r Judiooiario só cu.mpre aJC·at8ir a n.'Solução desse poder; 

·Considerando que, caso ·não se julgasse constitucional o ac.to do .C<ffig['()$o, 
por iilãO se .ter este utilizado das fôrmas que aos pacientes pa•recem insubstituti-
vels, a consequenda logica seria confessarmos que actua.lmente existem dwts a.B-
semb!.éas, a que existia antes ·da intervenção e a que se ~legeu .por etfeito <14 1n-
terv<!nção, 'hYIPuthese que só ao :congre<Sso .compete ·r.e.<olver, .por ser u.m c;u;o de 
dualidade d<! assembléas leglslatlvtLS ; 

O .Supremo T.r~bunal !Federal nã<:> conhece do l>IY.l.id'l, por .lhe falecer colll{le-
tencia, 

( *) Pu•blicaxlo no Df,a,rio Otfici.al. 
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Supremo Trl!bunal IF'edera!, 12 de Dezembro de 19M. - H. do Esp>ritá Sa"-
to, P. -Pedro L&sa, relator. - A .ma.ro Oaval()(lhl;ti. - O.!wdmw R-ibeiro. - J. 
L. aoellw e Oawpos. -Sebastião ICXe L.alcerd.a-, vencido. -A cor.pooração que hoje 
funociona no •Ceal'á, oob a denominaçã;o ide .Asscmblêa !LegislatiNa, surgio depois 
de vioientruuente dissoLvida a de que fazem parte os pacientes, cuja leg-itimidade 
demonstrei ao justifica'!" o meu voto no /i.albaM- CO?"pf!/,8 n . 3 .. 5·13, impetrado em favor 
ti<) Coronel (F-ranco iR.abello . iNão existe lei uo Congresso 1"ederal approvando a. 
disoolução do COI'J)O legislativo do ~sta<do, tpOrquanto o 1Senado e a Oamara se .limi-
taram, em •resoluções separadas, a mandar arohivar a mensa;g~m do .P.residente d a 
l~publica, na qual, 11Üiã.s, nenlmma referencia ,se ·faz ao citado ado. lEste se rea-
lizou em rvirtude de um decreto do interventor, executando instrucçõca tlo Minis-

' tro do Interior, com exor.bitancia manifesta do proprio decreto do Go.verno da 
União, <eJCIX!dido em 114 de M:arço do corrente anno, decreto que teve como ob'jectivo 
a deposição do iPresidente Ra.bello. Releva tam.bem obserl'·a r ,que o parecer da 
Commissão dil Constituição e Justiça da Ca.."Uara acerca do archivwmento da men-
>M~gem do Presidente d·a IRepubllca, e approvado na ·sessão tlc 1"5. \le Julho, Tecon•he-
ceu QUO, sUJbsistindo inalterruvel e com o mais completo aspecto de Jegitimidrudc o 
Poder ·Legislativo do Ceal'á, este permanecia. na mesma sibuac;:ão de consHtuciona-
lidade, não podendo ser attin<gido pela. intervenção. Nem se Kl·iga que o a c to re-
lativo 'á A.sscmbléa <le\'e S!lr mantido como acto consumado, porque o iMini~tro do 
Interior trumbem ordenou, por •um aviso, ao interventor, que substituísse as mn-
nicipalidad~, o que níLo obstou a concessão de l!abeas-cO?'PUil a vereadores, por <va-
rias dccis~ do juiz federal, todas .confi~madas em gr1áo de re ctH'SO .pelo Supremo 
Tribunal. Naa razões do .voto por mim prof~rido no •cita:do ha~eas.co·rpt"S n. 3. iiU, 
disse que, em '1lJ!TJ paiz de !eis e não de factos consumados, só lê lagitimo o acto do 
poder [)Olitico quando praticado em nome e na fónma da lei; que não é licito ao 
P.residente da iR.epubUca substituir por ou~r·os os cidadãos regularmente eleitos ou 
nameados :para os ca.rgos loc.aes, caso em qut' o seu acto é nullo e ·pôde ser su-
jeito ao conhecimento do Poder J ·ud'icia:rio, pela necessidade de a·ssegurar ou rc.sta-
bclecer os direitos desrespeitados . Mesmo na hypothcsc do Congresso N·aciona: 
oollrubora.r com o !Governo na viola<;liio dos direitos, 'de que foram legitimamente 
Investidos os .representtmtes de q ualquer {]os poder<',; es ta.doaes, 11ão se .pôde negat 
8lQUella oompetencia da J.ustiça Fcderal. A coacção de que são ·VicUmas 'OS pacien-
tes, é evidcntem{lnte d.Uega:l . E lles não devimn Rer pr>vaod·os do exerctcio do mn·n-
ddto que lhes foi conferJdo. Cabendo, <porta nto, 'lla eslllecic, o remedio invocado, 
oonced1 ·a .o rdem de J.ab>eai'J,corpua. - Jii. Mt<rU.nho . - Deoni RIWliO~; vencido. -
Canuto SM!Wva. - (}. Natal, venc.ildo : concedia a ordem impetra;da, não obstante 
o acto do IC'ongres.so a;pprovando a intcr.venção do ExecutiJvo, 'llOS tCTmos em que 
ella. !oi feita, ·porque fa:ltando ~LO !Executivo com~Jetcncia constitucional vara in-
tervir no .Estado do Geam, depondo o IGovcmo do Estado e dissolvendo 0 s eu !Po-
der tLcgtslàtivo, a appr01vação de tal cxor.bitancia pelo Cllngresso iNia.cion al, não tem 
e. 'Virtude de purgar o acto <io Excc.utivo do vicio de inconstitucionalidade, que o 
inq,ulnou de nullldade. Para tanto, teria sido necessario que o tCong.resso pudcsee 
crea.r casos -de intervenção allém dos previstos no art. 6• da .Constituição, e esta-
belecer :para elles a competencia tdo E:xecuti·vo. No Estado do ICear.á. como ~m 

outros processos, creio ter deL'<axlo ·bem demon-strado, .não ··haver dualidade de le· 
g!.slativos ; e que tivesse ha<vido, ao ·E.'<ecutivo não é ,que competiria resolvei-a. de 
accOrdo <:om a interpretação do n. 2 do al\t. 6•, consa•grada em uniformes deci-
sões do Gong·resso e do ExccutiJvo. - Godojredo Ounha. - Ped11o Mibie!li. -
Am.àtté Cavaloanti. - Enéa<S Ga·!vão, com a Si},"llinte d<lciaração de voto overbal 
que_!Profer.i e prevaleceu no julgmmento, e consta. dos debates juidiciarios no JoMUtl 
dto OofMII.OI"cio, ;na ediÇ"d.o do dia. immed!ato: 

'«10 · (!Ja'EÍ3ente pedido de ihaib«aa·-oorpu.s em falvor dos cidad ãos ,que ICOnstitucm a 
Aslembléa · !Legislativa do Ceará. ao dar-se a intervenção nesse ·Estado e para 
Q'U<l tornem â.quelle exercício •UBSenta em fundamento que .resumirei nas seguintes 
proposlj;Ões: a) o decreto de intervenção não attingio o legisla;tivo estadoal ; <lm 

Voto do Sr. Se-
bastião de La-
cerda 

Voto do Sr. Leoni 
fl.llmos 

Declaração do Sr. 
Enéas- Galvão 
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virtude, sómen te, de ins-trucções do .Ministro da J.uetiç.a pr<>cedeu-se á eleição de 
nova Assemlb~éa; b) si o decreto pres idencial tivesse tal extensão, não 0 teria 
approv·ado nesse ponto o ·Congresso, rporq,ue <Ia parte erxpo.sitlva <Io p.arecer da 
Ca:mara d.os Deputados oonsta este trecho: « ainda, que .S1<b-sista •ina.~te11ave~, () com 
o ma·is oomtp~eto asp(loto ele ~eg·iltimvdade, o Poder Logti.slart-iiiJo do IFJst.ado, que -até 
agora c:<:mtimw »a mesn>a sit·ualção de oonsHt1<oimualidiade, não p·odendo sor att~ 
g•ido pelo aoto de intervenção», 'e o Senado mão se pt•onumciou a1 respeito; c) si o 
Congresso houvess e approvalê.~ a intervenção como se a rpra.ticou, semelha·nte voto 
não <teria a !Virtude rde legalizar o a;cto do Presidente da •R epublica, desd·e q .ue 
a este o legislrudo r fei'Leral não pôde •attrLbuir autorid>ade m •aior que a ·que lhe con-
fere a C'onstituição; ~m si o •Congresso tivesse o poder de a.p.provar a intervenção 
realizada, só <> ·poderia f.azer por uma lei, porque só por esse modo funcei<ma o 
Congresso, c.omo resulta dos arts. 34, 3·6 e 39 rda rcons tituiç'ão·. · Não 'Proced~ 
qualquer desses ar.gumen.tos. No decreto de intervenção se ·declrura que 0 inter-
ventor se regeTiá pelas instrucções expedidrus, em nome do Presid~nte, pelo Minis- . 
tro da Justiça ; t .aes instl•ucções .são, pois, completacrnente <Ia>quelle decreto, e se 
ne1las se mandou 'reorganizar o 1egtslativo local, . procedendo-s·e, pa11a isso, ·â. eleição 
em prazo .breve, claro >é •que a intervenção a;ttingiu ~ IAssemb!Jéa Estado-a!, então 
em funcção. Os IPI'Opr.ios pacientes confessam este facto, referindo-se aos con-
siderandos do decreto presidencial, ao objecto das allu<lid·as instrucçõee e imp.u-
gnando a interwenç:ão so'b essa face, como uma exo!'bitancia d-o Executivo. Não é 
real, o·utrosim, que o ;Senado .approva;nd-o o parecer de sua GommisslW de ·Co-nsti-
tuição e Diplomacia, e a ·Camara a d·a Gomnüss-ão de Constituição c J •ustiça não 
se ;houvessem manifQstado a favo-r da intervenç·ã.o tal c.om-o foi praticada. Com 
o od.ecreto de intervenção for.am ·rem·ettidaa, em mensa•gBm .presidencial, ás du!lB 
Ca.sas do •congresso a.s instrucções a que aquelle decreto .se reporta e na concl.usão 
do parecer da Camara são consiiim·ad,os lcg.(J)es e opportunos os actos emaotados da 
imtent.ençoo, e do mesmo m-odo no do .Senado se conclue por ccoom.o b<Ja, opportuna 
e .oo.nvmtiien.te ·a racção i.nterven.tora do Sr, p,•esidente da RoptbbWca waquelle· Es-
tado, Se o rSena<Io e a ·Camara tiveram ·conlhecimento, 'Pelo d-ecreto presi<I;mcial 
e instrucções que o completaram, que a InterYenção attingira o (Legislativo do 
Cearâ. e jul.garam legaas os acxto8 emran<bdos da intervençci;o, lJoa, opport1<n-a e con-
veniente a acçã.p interventoTa, ·e visto ·ctue não exceptuaram o .que dizia .respeito 1i. 
reorganizaç'ão da.quelle Legislativo, pouco im'Porta que na parte expositiva do 
parecer da ·C\1-mara se ihouvcsse dito que subsistia inalteraYel, ·legitimo, o ?()de-r 
Legislativo .Estadu a l não podendo ser .attingid6 pela intel.'Venção, se de facto foi 
elle attin.gido e na con·cluaão do parecer se <>Pina pela legalidade da inte1:1vençã.o 
até aquel1e [lo.nto. Deve 'Prevalecer contra a concJ.usão que foi approvwda., a !parte 
expositiva ·que n'ão foi sujeitn >1i. votação e .que não o podia ser p<Yr ser isso con-
trario ao :Regimento da C'ama ra? JDvidentemente nãc·. O voto em .sepR>rado do 
Deputad·o M<>aCYil' ·e o voto >"encido do Deputado Ar.nol']JJ1o rde Azevedo <Iemonstram, 
ainda, que 'llão sómente a duali<LaiLe àe •Govm-.rw, mas rtamlbem a àualidad~ de 
assembléas ·cons.tituira.m f undamento principal do decreto presidencial ·e que sob 
esse duplo aspecto d'oi elle ap.provado. Essos d.ous ·fac,tos, .portanto, a E'xtensão 
do decn•eto <I·c Intervenção do até comprehender o legislativo là<> >Oeará e a appro-
vação pelo 'C'ongre.sso desse decreto em taes condiç.õs, são· incontestaveis 'até pelo 
que ,a.izem os .pa·cientes, contestando ·a ·constitucionalidade do dec,reto presidencial 
e a approvação ·ctue lhe deu •o •Congresso. !Resta considerar ·a inculcada falta de 
efficacia do voto do Congresso por não ·ter ·autoridade para validar acto <Ici Pre-
sidente da IRepublica que '!lã;O se ·contêm nas attr~buições constitucionaes deste, 
c não pode:m revelar•se sin1Lo pcJo,s tramites e normas proprias de ·uma lei. Das 
expressões •Govenw Feàe11al; do art. 6• da Constituiçã.o e allegando-se •que não 
figura a intervenç"ã<> nos Estados entre ·as attribuições conferidas a ca;da um do9 
pO<Cl.el'e.s politico.s <Ia U nião, o •LegLsla;tivo, ·O 'E.xecu tivo e ·o Judiciarlo, se tei:n 
inferido que aquella fa:culrlade ficou reservada aos tres ongãos da soberania na-
cional eonjugad.amente <>U •com .a col1abor.ação de tO'C1os ellcs ; o .Congresso ·autori-
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za.n clo a i·nter venção, o ·E xecutivo, r ealizando-a e 0 J•udiciario a'J) recia·ndo os factos 
r elativos a. ella 'POr via d·e pleitO!~ j udiciacs . E' a opinião •ma.is comm·um g eral -
mente invoc.a da e ainda n est es a·u tos, e.m .que se appella para a ·do Senado~ Quin-
t ino Bocayuva, -d o Ministro 'Coelho e Ca mro.s, do Ministro V iveiros .:lc Castro, 
e a q ue se j unta a do •D r . J oão IBarbaJho. 

:\Tão divergem, mesmo, os tratadiStas nesse p roposito, de tão amplo concei to 
das expressões - G<J'V&>'>vo Federa.t - quando se t rata de inqu irit' a qual po.cler 
deve caber a faculdade de intervir. Mas, nen . por ser essa a opinião conente, 
d·eixarã ella de soffrcr duvidas d a parte elo interprete em face da realidade dos 
consa.grados rpela necessidade da pratica do Tegimen e tendo-se viJsto outros tex-
tos constitucionacs e as attribuições -com que se define o exercicio do" poderes 
genuinamente políticos . lEm primeiro Jogar, as expressões - Gorverno Federa! -
por s i .sós n ão si.g.nificam o conj'uncto dos tres ·poderes , como •r esulta do t ex to do 
art . 28, § 2•, ·e aTts . 3•, 4• e S• das disposições transitoriaes da Constituição 
ou que com taes expressões os constituintes referem-se .s6m en te ao ·Poder E xecuti vo 
da União. Outras vezes ditas ex.p1·essões - •Governo Fed.era! - tlcsig.nam o Le-
g islativo e o Executivo, e '11ão -o I.Judiciari o, t ambem como o a t tes ta -o art. .s• das 
disposições preliminare.s c segundo a men,;ão dos arts. 2<4 e 6 6, n . 2. A mó r 
parte das vezes .ainda, o vocabulo - Gov<S>"1to - oé empregado como synonimo de 
exer.utivo federal ou dos Estados, corno "se vê no art. 34,. n. 11 e 59, n. 3, § •1, 
lett ra b. As expressões mesmo - Gove>"1to da Uniã.o - do art . 6•, lettras b, c e f , 
comprchendem, apena.s, o Porder Executivo nacional . O emprego, poid, de taes 
ex]>rP-~sões - Govm·no iõ'eclera! - do art. ·6°, não quer ·dizer que e lias abran jam 
os tres poderes . N·ão se pó de, ·Outrosim, argumen tar ·com a cir cumstancia apontada 
po r João Barbalho de figurar o art. 6• e ntre as disposições preliminares, e tam-
bem .pelo "Min i.~ tro 1CoeJ.l1o e .Campos, dizendo que muito de iud us tria apparece 
ah i esse dispositivo, pois que entre as disposições preliminares tambem foi encar-
tado o art. 8• e neste as mesmissima.s ~xpressões - Govenw Fwle1·aL - - sign i-
ficam apenas o •L egislativo e o Executi1·o da União. IHa a observa.r mais que 
a inten·enção co m fundamento no art. •6", ns. 1 e 3, apparecc, ora como attri-
buiçii.o do !Legisla tivo e do !Executivo, ·conjunctarnente, aquclle autoriza ndo e este 
executando, ora do ·executivo sómente, tnes são o.s casos de declaração de inva-
são extrangei ra em um Estado e a c1eclamção do sitio, attri•buidas aos dous po,. 
deres nos arts . 34, ns . 11 e 21 e 48, ns. 7, 8 e 1-5 . A intervenção ex-v·i, do 
art. 6• , n . •1, p rimeira parte, .,; expressa até ·no art . 418 , n . 8, como attribuição 
exclusiva do P residente da IRepublica, e si, in contestavelmente, a c1eclamção do si-
t io lé um dos meios de assegurar a ordem e a tranquillic1ade e intervir nos ·Estados 
n ii.o h a como contestar 'a intervenção po r acto propr io do Chefe da 'União. iFinal -
mente, nenh um tex to constitucional autoriza s uppor a co-participação do jucli-
ciario n o ·que"en te nd e com a inte t•venção p rop-riamente dita: a acçã-o desse •poder só 
se manifesta polst-jjaotum>J lê muito remota, possivel a penas para apurar fa ctos 
r esul tantes, •consequentes àa tntervenção e que J.h1i\ venham ao conhecimento por 
meio de pleitos j•udiciaes; não contribue esse poder paTa a in tervenção s enão n o 

.caso fin~l do .n . 4, do art . 6•, requisitand o ao executiv.o o em'J)rego d e força f ederal 
p iua execução de suas sentenças •no ·Caso de opposição n os Estados. A prop r ia 
indole do ,poder J udicia rio rc-pclle sua Cl0-1Jarticipação em assumpto dessa natureza, 
a menos que não se considere intervenção 1H'Ójecta r ·elle a sua j urisc1icção sob re os 
Est ados, j ulgando determina-dos recursos das justiças loca1i\S . •A intervenção, 
portan to, i ncumbe a.os doas .poderes politicos, eonjuntam:ente, o u ao 1Execu tivo , 
isoladamente, em 'Circums tancias es peciaes, e estão evident emente neste ultimo caso 
as hypotheses dos n.s . 1 e 3 . Sustentam os a u tores qu e no -caso do § .2• ao poder 
politico po~; cxcellencia, ao L egislativo, crube a faculdade -d e inter vir, incumbin-do 
ao Execu tivo execut ar a deliberação d·o ·Congr esso . Não .se p6cle, po-r·ém, con-
t est a r ao P-residente da IRepublica o dever de a-cudir com s ua autoridade, ausente 
0 Con gresso . :Toda a questão está em ea1ber nt€ onde o Ohefe d o !Governo póde 
levar sua acção, agin-do em certas omergencias.. Deverá limita-r-se a. manter a 
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ordem .material, aguardando o 'Pronunciamento elas camants, ou agir desde logo 
para rcst rubclecer tambem a .ordem política? .Si do us cidax:lãos disputam no 'Estado 
a funcção executiva e ·::W:Uboa a estão exercendo, .com prejuizo da ordem constitu-
cional e material, ao mesmo t empo, com que criterio a um delles preferirá o Go-
ver.no .F ederal, fazendo logicamente, cessar o exet~cicio do outro !Si a dua lida de 
é de assembl~as e com as mesmas c.onsequencias, a qual dellas deverá manter. dis-
so lvendo, consequcntemente, a outra? Não estando fu ncciorutnclo 0 >Cong~so e 
não sendo possi1•e·1 a sua immeclJata r eunião, .cum!Prindo, por isso, aG Executivo Fe-
deral prov1denciar de prom'!)to, parece que se impõe em t aes cas os a n ecessida de 
de um delegado do mesmo e:>.."'ecutivo que ou s e esta belecerá como <Governo provisorio 
até que o ·Congresso se manifeste ou convocar.á Jogo o eleitorado est rudoaJ para o 
regular funccion•amento do ai]Jparelho governamental do Estado. Preferia o Go-
verno Federal este ultimo alvitre, executou-o e suj eitou s eu acto· ao Congresso 
que o a~provou . O que se póde i nferi r dahi é 11ue o Gong·reaso não autorizara 
outra solução c como ao Presidente da Republica cabia intervir nessa conformi-
dade exec,utando o a<::to legislativo, não •havia o que desfazer , o ·que r eprovar. 
Mas, si de outro modo não decidiria o Congr esso, si ao p-roprio :Presidente da 
Republica competia executa-r ·a Tesolução daquelle, dever-se-ha entender ·conveniente 
repetir os mesmos actos, volta·r á sit uação a nterior á inter.venção, repo·r os dous 
presiclentcs ·e as duas assembl~as o o Estado para em seguida faze r cessar .o exer-
ci cio desses {lous 'POderes , inst a:lla r-se, dCIPOis, um interventor e proceder-se á ·elei-
cão pa.ra a ·escolha do ·executivo e do legislativo estaduaes? N inguem o s ustenta.t·á ! 
Da ir regularidade da conducta do Chefe da INação não póde, m esmo, conhecer o 
•.rribunal no casp .presen te, porque o ·Congresso é não sómente o juiz, o j ulgador 
do acto politi~o da intervenção, mas , tambcm, oa responsabilidade do P residente 
da Republisca pelo ex.cesso de poder que .houvesse .praticado, do mesmo morto 
que ao Tri•bunal n ão compete .pronunciar-se 60bre a convenieneia, a opportunidade, 
a constitucionalidrude do s itio decretado velo •P·residen-te . Quando discuti o esse caso 
elo .ceat'á pela primeira vez, sus t entei os m esmos p rin cípios e que então .prevale-
ceram, opinando no sentido de repellir o Tribunal a ·queixa •destes mesmos pa-
cient es fundada n a jnconstitu ciona~idade •da intervenção. Não lll"ocecle, f.inalmente, o 
argumento de que .só por uma lei, isto é, - pelos tramites d.os artigos 36 a ,39 
da <Constituição podia o Con.gres.so m a nifest a.r -se, pois é claro .. que taes dispositivos 
referem-se â a d.a1Jta-ção de }eis e resoluções para Niger ·Casos futu ros . .O mesmo 
se póde dizer do art . 34, n. ·33 ; "'decretar M lei ·e resoluções necessarias a o 
exercício de poderes que p~ rtenccm á .União>>, a r gumento ess e c.ons tantc do •voto 
do Deputado ·Pires de Gar vaN1o, m.as que apezar oe seu modo de pensar, votou 
pela conclus ão do parecer <'la Cama ra dos Deputados . Devo .aqui advertir que no 
seu voto acerca da intervenç·ão no •Ceará, ni"w affirmou que só 110r uma lei pode-
ria o Congresso aprecia i' o a·cto presiden cial. JE que no caso,. s em duvida, a ttri-
buindo-!Jhe aouellas palavras, dando-lhe a autoria das que O•utros, talvez hou-
vessem s ustenta-do. Dirá, 'J)Or u ltimo,, que não .se compr.ehende que a •Camara, sciente 
da eleição de nova asscmblléa no ·Ceará e a pprovando -o acto .que mandou assim 
proceder, entend esse subsistente a .assembléa composta dos pacient es, dl! tal 
sorte, a ·Camara teria creado uma situação incompa.tivel c.om .a .ordem ~onstitucio

nal no ·Estado, quando se·~ o'bjectivo era, exact a.mente, dar remedio a isso, fazer 
cessar a àualid >lde de governo e <le assembléa . •Seja como fôr , potiém, ao proprio 
Congresso, não ao Tribunal, competiria dar s olução a esse ·respeito, e o q ue se 
pretende ·é, pois, attribuir no Ttibunal fu ncção qu e elle não t em.. :Bem diversa 
er.a a posição dos pacientes e a do ex..P resident e do Ceará, antes <le dar -se a inter -
v enção nesse !Estado e princi}Jalmente, agir <Iepoi:s do voto do tCcmgresso . :-<a-
quelle momento, verificando a legitimidade incon testavel <l·os dous poderes es-
tadoae~ podia o TriJbunal ·amparai-os com o ·h ctbeas- COJ')Jus, só não o f ez por ter 
sobrevindo o <'lecreto de intervenção. J u·Jgo, por esse motivo, 'PrE~ju dicado o pe-
di<lo ele hbb eas-co•:zms, n ão .tomando conhecimento da interv.en~ão, por não lhe 

· cumprir julgar acto ·dessa natureza. .Indefiro , assim, o p resente pedido : houve 
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a in tervenção, e esta foi approvada pelo ·C'ongrc!"so . 'Penso, com o respeito 
àevido ·ás opiniões em contrario, qua sem golpea·r a ConstituiÇão, .sem p rat icar u m 
acto revo lucionaria, o T ribuna l não poder1á alterar a .situaç·ão do :ceariá, seria 
inva dir outro poder, j'u.Jgar <de act os que 0 T ribunal <bem sabe que esl!l!pam á sua 
co.mpet encia. Nem de outro m'Ddo decidia o <Trib·una l este assu rnpto nas repetidas 
vezes ·que chegou ao seu conJhecimento. E' precizo .que se tenha sempre em v ist a 
a lição e conscl:ho ele 'Mon tesqu ieu : ·iulg&r-se haja co.mo se jul·gou e ·como se julgará 
a ma nhã ; ·as ·nossas decisões, principa lmente neste re.gimen em .que nos ca:be im-
mensa responsabilidade, d·evem ser tão firmes como a Constituiç'ão, e ae 1eis, ·porque 
desse muito -d<lpCnde o prestigio do Poder J udiciario. 

FIM 
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