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O SR. OCTACILIO DE CAMARA diz que o 
seu collega Sá Freire ha de lhe permittir . 
censura, por ter vindo commentar o discurso 
do Sr. Ataliba de Lara, na ausencia deste. 
Se o Sr. Ataliba de Lara estivesse presente 
não se demoraria, de certo, em dar ao Sr. 
Enéas Sá Freire resposta cabal, com aquel-
la palavra cheia de fórma e oelleza que to-
dos lhe conhecem. 

Já tem dito da tribuna do Conselho que o . 
Intendente Sá Freire conduz a geito um 
completo apparelho pyrotechnico, e, no mo-
mento opportuno, lasca-lhe S. Ex. um phos-

. phoro ... 
O Sr. Enéas Sá Freire: - Mas V. Ex., 

parece, aprecia esse apparelho. 
O Sr. Octacilio de Gamará :-Na verdade, 

h'a fogos que nos agradam. Na Exposição 
ela Praia Vermelha chegou mesmo a pagar 
para ver queimar alguns fogos. Mas, como 
dizia, o seu collega Enéas Sá Freire exhi-
bio mais uma vez o seu inseparavel appare-
lhq de vistosa pyrotechnia. Velo á tribuna 
esse illustre Intendente combater o discurso 
do Sr. Ataliba de Lara, que, muito justa-
mente, accusou o Sr. Presidente da Republi-
ca de mal orientar os negocios do município. 

Esse illustre representante do Districto 
censurou o Sr. Pres.idente da Republica como 
o primeiro, co1no o maior, senão coíno 
o unico responsavel pela má direcção dada 
aos interesses municipaes. E o Sr. Ataliba. 
de Lara justificou, clara e categoricamente, 
ela seguinte maneira, a sua accusação : sendo 
o Prefeito do Districto um delegado da lm-
m ediata e absoluta confiança do Presidente 
da Republica, evidente é que os seus actos 
não podem deixar de reflectir, logicamente, 
senão a vontaide dessa primeira autoridade. 
E o Sr. Enêas Sá Freire terá a prova mate-
rial dessa illação insophismavel, tirada pelo 
Sr. Ataliba de Lara; na resposta que aos 
membros deste Conselho, que conferenciaram 
com o Sr. Dr. Serzedello éorrêa, em casa 
deste, no dia da posse, foi dada pelo Chefe do 
Executivo Municipal. Disse S. Ex. que, em-
bora reconhecesse o Conselho como legal, 
embora entendesse que pod.eria governar 
muito bem com o actua-1 Conselho, não po-
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clia, entretanto, entr a r em relações com esse 
Conselho Municipal , sem primeiro receber 
as ordens elo Chefe ela Nação. 

O Sr. Alberto de Assu?npção : - Dou disso 
testemunho pessoal. 

O Sr. Octacilio de Gamará :-Ora, dian-
te clessa cleclaração positiva do Sr. Dr. Ser-
zeclello Corrêa, cla ro se torna que os actos 
administrativos de S. Ex. têm o beneplacito 
prévio do Sr. Presidente da Rep.ublica. 

Resalta, inilludjvelmente, da leitura elo 
cliscurso elo Sr. Atal iba de Lara, que este 
illustre Intendente quiz dizer que nós aqui 
varias vezes censuramos o Prefeito, quando 
o maior responsavel da irregularidade dos 
actos do mesmo Prefeito era o Sr. Dr. Nilo 
Peçanha. 

Neste ponto, está o orador de pleno ac-
côrdo com o seu nobre collega, abunda nes-
sas considerações: o Sr. Prefeito tem erra-
do por cu lpa maxima do Sr. Presidente ela 
Republica. 

O Sr. Enéas Sá Freire: - Pergunto ao 
meu clistincto collega: nas condições em que 
se acha a Prefeitura, quando o Conselho 
está á espera da decisão do Poder Judicia-
ria, qua l poderia ser a conclucta do Sr. Pre-
feito ? 

O Sr. Octacilio de Gamará terá occasião . 
ele responder a est e aparte, opportunamente, 
para não se desviar da argumentação que 
vai adduzindo. 

O assumpto que se debate é o seguinte : 
pensa o Sr. Enéas Sá Freire que o Prefeito 
não poderia dar solução differente daquella 
que te111 dado aos negocios municipaes , e, 
neste ponto, é justamente que o orador está 
em pleno desaccôrdo com o seu collega. A 
conducta elo Chefe elo Executivo. Municipal 
devia ser muito outra ... 

O Sr. Enéas Sá Freire : - A opinião elo 
rneu nobre collega é muito acatada p0r to-
dos n ós, mas pôde não o ser pelo Sr. Pre-
s idente da Republica. 

O Sr. Jiilio Carmo: - Então. é apenas um 
capricho que obriga o Sr. Prefeito a proce-
der como tem procedido. ( Trocmn-se oii'tros 
cipartes. ) 

O Si'. Octacilio de Cmncirá não irá discutir 
os antecedentes da eleição municipal. l~m seu 
primeiro discurso , 11 esta cas a , mostrou a cor-
1·ecção ele seus companheiros el e luta s . antes e 
durante o pl eito; as trapaças, os embuste". e 
os crimes praticados pelc;>s. do Partido R epu-
bli eano. Tem sempre bem presente o massa-
cre de Santa Cruz, que todos sabem como 
se deu e quem praticou. Muito m enos virá 
discutir a questão dos liv ros, a altitud e d.os 
pretores, emfim, tudo quanto se passem 
até o dia em que se deveriam reunir 0$ 
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Intendentes diplomados, para o 1111c10 dos 
trabalhos de verificação ·de poderes ; des-
~es trabalhos ê que vai se occupar ou 
aliás melhor da acção elo Governo desse 
dia atê ao de hoje para mostrar á evi-
dencia das incorrecções, o partidarismo, o 
menosprezo pelas leis e instituições da par-
te dos que O'.ra detém o poder publico. 

Será essa, pois, a sua tarefa maior. 
Diz que, como todos estão cansados de 

o saber, foram diplomaans, pela meritissi-
ma Junta de Pretores, oito Intendentes pe-
lo 1° districto eleitoral da Capital e oito 
pelo 2°. Os primeiros diplomados, perten-
ciam ao Partido Democrata e os outros ao 
Partido Republicano. 

Ass im, pois, por mais tuna vez, e espera 
que se.i a a ultima, vai tratar da ques-
tão da formação elo actual Conselho, 
desde o começo, até depois do reconheci-
mento dos seus membros. As leis que r e-
ge;n o Districto Federal e o Regimento ao 
Conselho são transparentes, insophis-
maveis e elucidam sem difficuldades, esta 
questão. 

S1'. Presidente: - Previno ao nobre ora-
dor que se acha esgotada a hora regimen-
ta!. 

O SR. ENÉAS SA' FREIRE ~ (pela 
orcleni), requer 3 O minutos de prorogação. 

Consultado o Conselho, é ·approvaclo o 
requerimento verbal. 

O Sr. Presidente : - Continúa com a pa-
lavra o Sr. Intendente Octacilio ele Camará. 

O S1·. Octacilio de Gamará agradece a 
concessão para continuar o seu discurso. · 

Reunidos no edifício elo Conselho os in-
tendentes diplomados, a primeira questão a 
ser ventilada seria, ele- certo, a de saber a 
quem competiria dirigir os traba lhos. A 
resposta estava no art. 1° do Regimento 
interno do Conselho. 

Diz que se vai occupar ela constituiçào 
ela Mesa para o reconhecimento dos elei-
tos. A presiclencia dessa Mesa compete ao 
mais velho elos diplomados ... 

O Si·. Enécis Sá Freire: - Não ha du-
vida. 

O S·1·. Octacilio de Canwrá: - Na occa-
siã o de ser constitu ída essa Mesa, nppare-
ceu um MATHUSALEM ele ultima. hora ... 
inventado. creallo pelo partido R epublica-
no com o plano preconcebido el e, se insur-
g indo contra a le i, perturbar a normalidade 
dos trabalhos, conseguindo o almejado 
Conselho unanime, que, segundo se diz, lhe 
havia s ido . garanticlo em qualquer hypo-
these. Esse MATHUSALEM. 

O Sr. Enéas Sá Freire: - Então havia 
~im O\Jtro J.Wath11salem ? 
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O S1·. Octaailio de Gamará diz que ha-
via um dos diplomados, o mais velho, que 
era o real, o unico, o verdadeiro, a quem, 
legalmente, competia a presidencia dessa 
Mesa. Mas o Partido Republicano enten-
deu que devia apresentar um MATHUSA-
LEM de u ltima hora, e fantasiou o Sr. Cla-
rimundo de Mello de VELHO, para represen-
tar esse papel. O Partido Democrata, por 
seu lado, não podia ser comparsa dessa 
comedia e, respeitando a lei, entendeu que 
a presidencia competia ao mais velho de 
facto, o Sr. Corrêa de Mello. 

Mas o Partido Republicano obstinada -
men te queria que o mais velho fosse o 

Jlfathnsaléni Glarimundo, emquanto o Par-
ti.do Democrata provava que era o Inten-
dente Corrêa de Mello. Havia em favor 
da asseveração democrata uma certidão 
passada pelo Escrivão Pinto da Costa, onu e 
estavam consignadas as idades dos diver-
sos intendentes diplomados. 

O S1·. Ené.as Sá Freire : - Não é o unico 
meio de prova ; e era um documento gra-
eioso, que tanto podia ter valor como não 
tel-o. 

O Sr. Manoel Marinho: - Para a eleição 
senatorial foi expedida igual certidão para 
o Senador Sá Freire. 

O Sr. Octacilio de Gamará não affirmou 
que era o unico meio de prova. Admittindo, 
porém, que fosse uma pr ova fraca, ainda 
assim era, ao menos, uma prova, ao pas-
so que em favor do Partido Republicano 
não soccorria nenhuma outra, pois até os 
proprios cabellos do ancião Clarimundo 
eram uma prova negativa. 

Nestas condições, na da justificava a con-
ducta dos intendentes republicanos, não 
se submettendo á presldencia do Sr. Corrêa 
de Mello. Obstinadamente continuavam a 
fazer sessões perante a Mesa do velhinho, 
tão flagrantemente incongruente, que nem 
mesmo o Sr. Clarimundo era o mais ve-
lho dentre os seus proprios correligionarios 
diplomados: o mais velho era provada-
mente o Sr. Thomaz Delphino. 

Por que essa recusa do Partido Republi-
cano, em cumprir a lei? Responde a isso 
o· decreto elo Presidente Nilo Peçanha. Isto 
é, em outros termos : não sabe quem, ou 
melhor, não ha vantagem em declinar o 
Santo, ordenou aos intendentes republi-
canos que não se submettessem a conviv!o 
com os democratas; que fizessem uma du· 
pHcata porque o Prefeito daria mão forte 
ao Conselho que el1es formassem, fosse de 
que fórma fosse essa constituição. NC" mo-
mento psychologico, porém, por artes my,;-
teriosas, que bem poderão ser esclaí'eóidas 
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pelo redactor-·chefe da A l?nprensa, a . pro-
messa falhou e a solução dada pelo Pre-
sidente da Republica foi esse decreto que, 
se não dava inteiro ganho de causa aos 
republicanos, era sempre uma capitis dimi-
nutio nos democratas : deixand<> a taes re-
publicanos a doce esperançP. de que, em 
novo pleito, ou mesmo numa solução legis-

. lativa, com o auxilio das divindades do 
Olympo, haveria a tão sonhada, a tão a l-
mejada unanimidade. 

Eis porque surgio o decreto n. 7.689. Não 
pôde dar o Sr. Nilo o mais aos seus ami-
gos ; mas tirou tudo aos seus inimigos, 
Uma ficha. 

Mas, estabelecida assim a dualidade de 
Mesas pela teimosia do Partido Republicano 
em não cumprir disposições taxativas da lei, 
o Sr. Presidente da Republica, quando ain-
da o Partido Democrata estava em traba-
lhos i!e verificação de poderes, baixou o 
alludido d-ecreto n. 7.689, de 26 de Novem-
bro de 1909, cuja ementa diz : 

"Determina que até ulterior deliberação 
rlo Congresso Nacional o Prefeito admi-
nistre e governe o Districto, independente-
mente da collaboração do Conselho, que 
é considerado não existente, poi· não ~e 
t ei · const'itiiiclo na f6nna de direito." 

Nos consicleranda desse Decreto se diz: 

"Considerando que, conforme pre-
screvem a lei n. 85, de 20 de Setem-
bro de 1892, art. 7°, e os decretos 
ns. 5.160, de 8 de Março, de 1904, arti-
go 9°, paragrapho unico, e 6.634, de 14 
de Fevereiro de 1907, para grapho uni-
co do a.rt. 26, pa ra que t enha luga r a 
sessão de posse e abertura <los trabalhos 
do Conselho Municipal é necessario 
que estejam reconhecidos dous terços, 
ao menos, dos intendentes eleitos. is-
to é, onze intendentes municlpaes ; 

Considerando ainda que, nos termos 
do art. 10, paragrapho unico, da lei 
n. 85, e do art. 11, 2• parte, ·do de-
creto n. 5.160, âcima citados, as leis 
obre os impostos e despezas só poderão 

ser votadas pela maioria absoluta dos 
m embros que compõem o Conselho, ou 
seja m nove intendentes; 

Considerando que as duas parcialida-
des em que se divide a politlca do Dls-
trict o F ederal conseguira1n, cada uma, 
a penas oito d iplomas el e intendentes, 
os quaes, trabalhando na verificação de 
poderes em dous grupos separados, nâêl 
pud era m constituir legalmente o Con-
r;elho ; 



. Considerando, afinal, que os factos 
indicados representam um caso de força 
maior, que priva o ·conselho de com-
pôr e reunir : 

Resolve submetter o caso ao conhe-
cimento do Congresso Nacional e, atl\ 
que este delibere a respeito, determina 
que, nos termos do art. 23 do de-
creto n. 5.160, de 8 de Março ·de 1901, 
o Prefeito administre e governe o Dis-
tricto de accôrdo com as leis e posturas 
em vigor, independentemente da colla-
boração do Conselho Municipal, que 
ora não existe, por se não ter consti-
tuido na fórma de direito." 

Chama especialmente a attenção para .os 
termos do decreto onde diz que o Pre-
feito "governe e administre de accôrdo coni 
as posturas e leis e1n vigo1·." 

F1eito .isso, era de esperar que os Repii-
blioanos se confonnasse1n com a solul.$~io 
politica que seus correligionarios governa-
mentaes tinham dado ao incidente. 

Puro engano. 
Mudaram de tactica. Tendo ouvido dizer, 

porque isso foi publico, que os democratas 
não se conformavam com o decreto presi-
dencial e iriam usar dos mei'.ls de direito, 
pensaram que a prioridade ele qualquer re-
curso judiciario daria ganho de causa. 

Rebellaram-se, pois, contra o Sr. Nilo 
Peçanha e contra o Governo a quem no 
pedido de habeas-corpus mimosearam com 
epithetos vroprios de companheiros políti-
cos . 

Assim, depois desse decreto, o Partido 
Republicano, pressuroso, antes de todos mais, 
recorreu ao Poder Juc1iciario ... 

O Sr. Enéas Sá Freire: - O unico poder 
competente para r esolver o caso ainda hoje. 

O Sr. Octacilio ele Caniará pede que se re-
gistre o aparte do .representante do Partido 
Republicano no Conselho. 

Como vinha dizendo, o Partido Repu-
blicano, ou antes, oito intendentes diploma .. 
dos, republicanos e tres tambem republica-
nos, mas não diplomaqos (os Srs. Tertulia-
no Coelho, Rodrigues Alves e Eduardo Ra-
boeira) requereram habeas-corviis ao Juiz 
F ederal da 1ª Vara. 

Nesse habeas-corviis dizia entre outras o 
patrono dos pacientes, o Sr. Sá Freire: 

"qiie estav am na imminenci a d e sof-
fre.rem AS MAIORES VIOLENCIAS 
vor C!bt!SO ele poder prcit'icado velo E:xm. 

· Sr. Presidente da Revublica." 
"Que a autoridade vublica EXHOR-

BITOU de suas attribiiições, pois que, 
de conformidade com as leis citaclas no 



Dec. 7. 689, o Pocler Exec1ttivo F'édcrcil 
em HYPOTHESE ALGUMA póde se 
erigi1· em Jiiiz, vara jiilgar bons oii 
'!z.áos, valiclos ou não, os actos praticrt-
dos velas intenclentes divlo?naclos ?bO 
exercicio soberano de verificação de vo-
<leres de seu,s 1ne11ibros." 

''Essas attribl\ições são identicas ás 
conferidas ás duas Casas do Congresso 
l'\acional de accõrdo com o h . 18, para-
,grapho unico da Constituição Federa.]." 

"O Poder Executivo não é Tribunal· 
d e recursos das decisões do Conselho 
Municipal e a disposição invocada para 
e.ntrEgar ao Prefeito o governo do Muni-
cipio não ampara o acto do Governo, 
pois, o Conselho Municipal está con-
sti tu ido, etc., etc." 

"E' um clireito consummado - ou an-
tes "aquelle que já se fez inteiramente 
effectivo é um facto acabado, total· 
mente realizado a respeito do qual nada 
é possivel reclamar senão o respeito 
ao que já aconteceu e que já procluzio 
todos os effeitos." R. Porchat, Retr. 
das Leis." 

" ... ora, aclmittimlo-se para discutir 
que qualquer formula ou preceito não 
fosse observado na verificação ou re-
conhecimento elos membros da Cam:ira 
e do Senado poderia porventura o Pre-
sidente da Republica erigir-se em Di-
ctculor declarar inexistente o Poder Le-
gislativo e abrir mão de sua colla-
boração ?" 

" ... deve garantir os cidadãos contra 
clecisões que sent cio 1nerios gi1,ctrclar a 
fórmâ de actos legaes, offenclem á ·lei 
e ao direito . . . " 

Esse peclido terminava por dizer e 
e•) que os intendentes estavam legalmenté 

reconhecidos e empossados; 
b) que o Conselho estava regularmente 

-0rg·anizado e em funcções; 
ü) que estavam privados, entretanto, pelo 

decreto presidencial', elo exercic_io de suas 
funcções ele intenclerites municipaes. 

Solicitadas as informações pelo Juiz, ao 
Ministro da Justiça, este respondeu : "qu.: 
nenhuma coacção soffriam ou estavam amea-
çados de soffrer os pacientes, que a pretexto 

<le geireintieis ei meiior Hberelaele ele locomo-
ção, pretendem elles qiie lhes seja concedido, 
-por meio de HABEAS-CORPUS, iima injiwi-
elicei meiniitenção ele pretenso direito indi-
vielitcil, qiial seja o ele mandato ele inten-
dente. 

O Juiz n egou o lwbeas-co1·piis, entre ou-
'tros fundamentos: ei) porque esses inten-
'tlentes não tinham sido legalmente empos-
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sados, por isso que a posse lcavia sido dada 
unicamente pelo Presidente do Conselho an-
t erior, qua ndo a lei exigia que fo:sse dada 
lJe lo Conselho anterior: isto é, 1n::tioria d~ 
u1esn10; 

b) porque só 8 dos pacientes era m cliplo· 
n1aclos e os 3 outros ncio cU.plo111.c1..clos forani 
reconhec i el os, -e1n lugar dos d iplon1a-
dos, quando nos t ermos do art. 9í. 
paragrap l: o unico ela Consolidação e arti-
go 5 paragrapho 2° elo Regin1 ento se. devia.. 
n1andar proceder a nova eleição para fll'P. -
ench i1nento 0as vagas r esultantes ela inva-
lidade elos diplomados excluidos; 

e) por que ela p ropria prova offerecicla pelos 
pacientes se verifica que o Con~elho não. 
ch egou ainda organizar -se lEga l1nente e err1 
vista ela attitucle elos outrns 8 diplomados·. 
en1 funccionar parallelan1ente seria 'revellú· 
<lescle logo os vretencli<Zos clireitos sem a<> 
·oienos o ma,is le'L'e conlleci-111 en to qiie o~ 
antas a.bsolntnm ente nc7o offe,rece1n." 

N€gac1o esse habeas-corvus. houve re-
cu1·~0 para o Supremo 'l'ribunãl, e esse 'l,ri· 
bunal, p elo orgão do r elator, o i llustrado e 
eminen te Juiz Sr . Canuto Saraiva, n o sea. 
acórdão vencedor, diz que, posta de lado n 
questão da inconstitucionalidade do dccret<1 
n. 7.6 89, e exam inada >.>. quest ão ele m erit is, 
resolveu da seguinte n1aneira : 

Submettida a controversia ao Poder Judi· 
ciario, este tinha de apreciar as razões eh> 
hcibeas -cor1ms elos impetra n tes elo Partido 
Repub licano, que eram 11 I nten dentes que. 
se hav iam constituido ill eg·almente em Con-
selho M un icipal como tu.mbem as j ustifi ca-
tivas do acto elo Pres idente ela Rep ublica. 
no caso representaclo pelo Sr. Ministro Õã 
Justiça, r espondente elo o[ficio elo Suprem« 
'I'ribuna l. 

D izia o Sr. Presidente (a n epublica n <> 
seu decreto que manclára fechar o Conse-
lho, entre outras razões, porque os lnten· 
de n tes diplomados não se tin liam podido 
consti tu i r le-ga ln1ente e1n Poder L egislativ-n 
lVIunicipal. 

D iziam os 11 in1petrantes, por sua vea, 
que se l1: tvian1 const ituiclo en1 Conselho,. 
::;egundo as le is que in\·ocaran1 a seu fa ... 
vor e estava1n funccionando r egularm ente. 

A.preciadas as r azõe!-3 das duas partes, e 
porque n es::;a Llu\·ida é que era chamado a 
se pronunciar o Po~ler Judiciaria, não se. 
poderia furtar a exa1ninar a niate l'ia contrct-
v ertida, aprecia ndo-a dev idan1ente. clecid io 
nesse acõ1·dão o Supren10 'l"'ribunal depois 
fü-1s n ecessari as consi ~lerações: 

1°, que esses Int en den tes reconentes ha-
vian1 exercii..1 0 seu direito perante u1na mesa 
vt:-,~eraln1ente illega l pelo vicio originaria de 
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incompetencia do presidente, que não era o 
mais velho, o que, aliás, foi sobejamente 
comprovado, com a cert idão ele idade uo 
Sr . Cla rimun do, tirada na Faculdade da 
Bahia ; 2°, porque tinl1am recon hecido tres 
Inten dentes n ão d ip lomaLlos, em lugar elos 
diplomados, seni. qu~ esse recon11eciin enlo 
estivesse na excepção legal 1 ísto é, recon ile-
cilnen to dos immed iatos en1 votos, n o co. ~..;o 
ele ins ubs is ten cia elos votos dados aos c! i-
pl om aclos, por incompa tibil idade dest es, de-
1'.i n icla en1 le i e isso porqu e, se tratando 
no caso el os outros, ele ele ições ou contagem 
ele votos a m a is ou m en os, dever ia.m pr e-
valecer os dispositivos insophi smaveis elo 
paragrapho 2° elo a r t. 50 do Regimento que 
ê a l'eprocl ucção elo art. 92 da Consolida-
ção; 3°, porque a posse foi dada isolada-
mente pelo Sr . Tertuliano Coelho, quanclc 
a le i manda pelo Conselho anterior, isto ê , 
pela maioria do Conselho. 

T ermina o l uminoso acórdão assiln : "A. 
exceíl,ção ela regra, invalidade do diploma 
por incompatibilidade do votado, clefinicla 
em lei , não occorreu no caso. Deixando de 
c umprir disposição legal tã0 clar a e ex-
pressa, recon hecendo tres c irladãos não di -
p lomados, r econ hecimento tnanifestan1en te 
null o, não t inl1a o Conselho o n umero legai 
ind ispen savel para installar -se e fu n cc ion ar, 
q ue é ele clo us t erços do mesm o Con selho, 
is t o ê, O~ZE I N TENDENTES RECONHE-
CIDOS." Por isso, et c., etc., n eg·ava o recurso 
impetrado. 

A pegam-se os a cl ve rsar ios polit icos a uma 
1"::1 boa ele Ea lvaç3.o, aliás imprestavel, m á , cl i -
zen rlo que, levada a q u estão para o Suprem o 
rrr i buna1, este n ão ju lgára o acto elo S r. Pre-
~iden te da Repub l ica inconstitucion a l. No 
e1ntanto, os que assistiram ao jul gam en to 
sabem que o p r on unciamento elos J u ize" 
foi pela sua inconstitucionaliclacle e sua il-
legaliclacle, e elevem se lembrar que ·~ J uiz 
Dr. Ribeiro ele Almeida, rnvocanclo Cooley, 
disse qu·~ e ra sen1pre el e gTande conven ien -
cia .Pôr á n1arge n1 a decretação da i ncon-
stitucionalielacle ele qualque r acto ele um 
poder constituido, pelo rnelinc!:·e justifica· 
Vf' l desse po rler. naturalmente susceptivel i 
quando u1n acto seô seja taxado el e incon-
stitucicnal: e. e1nbora <' Supren10 T r i buna l 
reconhecesse que o Presid e nte ela R epubli -
ca n ão pod ia int e r rornpe r os trabalhos de 
vcriCic2 ç·to de poder es elo Conse lho. porque 
n en huma lei a isso o autor izava. nen1 e ntre 
suas attribuições ex istia essa, n ão declarou 
n e::5Se acórdão que o decreto elo Sr. D r. N i-
l o Peçanha era inconsti t uc ional. 

J.\l i ás. na ex plan ação ele seu vot o, o D r . 
'P(.) •11 ·0 T.Po:::o::a rlPn1onstra hr i ll1~ntemPnte essa 
in : on s ti tucio na li clacl e, a lêm de explicar com 
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brilhantismo a questão de força ?1~aie1·, ruT~ 
ludida no decreto presià·encial. 

Mais tarde todos viram, porém, que o 
.Stipremo Tribunal concedeu o 1ia:bea:s-cor-
1ni.s aos membros do Partido Democrata, 
que pelos s.eus eminentes patronos Srs. Drs. 
Conselheiro Ruy Barbosa e Irineu Macha-
do, pediam o amparo devido e a justa pro-
t ecçã0 ao Poàer .Judiciaria, porquanto esses 
Intendentes füploma.dos não podiam soffrer 
embaraço o.u estorvo em seus trabalhos, 
vls·to <iJ:Ue estavam proceden.do de accõrdo 
com o art. 6·3 da lei organica do D:.Stricto e 
.arts. 40 do :Regiment0 Interno do Poder 
Legisiativo Municipal. 

O S11•premo Tribuaal entendeu, eritão, que 
os membns do Partido Democrata podiam 
e deviam co.nUnuar, sem estorvo e coacção, 
do ponto em que tinham stdo suspeasos os 

. seus trabalhos ... 
O· Sr. llfanoel· Mári?iho: - Garantindo-

lbes os direitos dec0rrentes dos seus diplo-
mas. 

O Sr. Octacilio de .Gmnará... garantin l'V©-
lhes os direitos decorrentes de seus diplo-
ma:s, é e:xacto. 

N esse acórdão, do ST. God·ofredo Cunha, 
se disse: "que não havia, não tinha occor-
rido o caso de força maior de ·que fallára o 
·?resideiüe da Repubiica e que o acórdão 
explica no que· a m esma consiste; 

"que a formação de uma 1nesci illega! 
a par de outra legal não constitue circum-
stancia de força maior para impediT os 
trabalilos de verificação de poderes da 
mesa organizada legalmente ; 

"qi•e a mesa ·legal se constitnio e tem 
f1mcci@.nado na fórma de direito e sem sor-
vreza ou clandestiTlidade " .. 

"que o decreto n. 7.689 é inteiramente 
inapplicavel á especie dos autos, por não 
se verificar o pretendid0 caso de força 
maior de n. 23 da Co.nsolidação e terminava: 

"Acórdam conceder a ordem impetrada 
para que aos pacientes seja permittido o 
Ingresso no edifício do Conselho Municipal 
para exercerem sem detença estorvo oi• 
dmnno os direitos decorrentes de seus di-
plomas, continnando 'no processo de verifi-
cação de poderes, expedindo-se os respectr-
vos salvo-cond netos." 

Esse voto do illustre Ministro Godofre-
do Cunha, relator, foi o vencedor. 

R ecomeçaram, pois, esses ti:abalhos, que 
foram adiados pelo requerimento de um 
dos Intendentes diplomados, atê que se 
tornassem conhecidos os termos do acórdão 
<10 ~greg·io tribunal. 



13 

Isto é, os 8 Intendentes democratas, cuja 
mesa o acórdão · Goclofreclo julgara a u n ica 
legal, e perante ella. mandou continuar ~s 
trabalhos, não o quizeram fazer sem pri-
meiro terem plen o conhecimento de seus 
termos. 

Ctmiheci:'!os os term-OJs àesse ju.Jgaào, qúan-
do iam recomeçar os democratas, o Par-
tido Repubhl,caao impetrou, · então, um 
fülVO habecvs-c@n·pi1·s · em fav·or, n ão m a is 
dos 11 primitiv.os impe.trantes, mas sim em 
fávor dos ofüi ean4.idatos diplomados pelo 
2° dd:stricto eleitoral. Era o Partido Repu-
bl icano o ])rimeiro a repu<iLiar o seu t r a -
ba1J10., os seus anteriores passos, o seu re-
conheci1nento, os seus companhe.iros. Obti-
cl o esse habeas-corpus, nos termos em que 
foi concedido, ao eàlificio tilo Conselho vol-
taram os do Partido Republicano, afim de, 
note-se bem, continuarem no exercicio do 0 

sems dirPitos, decorrentes àos diplomas que 
tinhám. Mas isso nã.o se deu. Os candida -
tos do Partido Republicano voltaram, !! 
facto. mas voltaram como poder constitui-
do; ludibrlando o vereelictit?n do Supremo 
'rribtmal, que declarou l1averem sido ille-
g-alménte inves tidos da fu ncção de Inten-
dentes, procurando assim os candidatos do 
Partido Republicano fraudar, illudir, enga-· 
mtr o Juiz que lhes concedera o habeas-
co11nts. Não se pôde negar o que vem de 
dizer, porquanto o Partido Republicano e 
o povo do Districto sab iam que esses 11 
membros elo Partido R epublica no, oito I n-
t endentes dip~omados pelo 2° districto elei-
t oral e tres por elles illegalmente réconhe· 
cidos Intendentes pelo 1° districto eleitoral, 
a despeito de tudo, se reuniram no edifi-
cio do Conselho, e ahi, como Poder L egis-
lativo constituido, e legeram inesa, e tc., e 
marcaram para ordem do dia de seus tra-
balhos a discussão do projeeto de orça-
mento para o exercicio Gle 1910, quando pe-
lo acórdão os oito diplomados pelo 2• dis-
trido é que apenas haviam obtido habeas-
corvus e, iss0 mesmo, para o exercicio dos 
direitos decorrentes de seus diplomas. 

O Sr. Octacilio de Gamará :~Assim, depois 
de pedirem como Intendentes diplomados e re-
conhnciclos, voltaran1 a carga e p~tlir&m ha-
beas-corinis ao Juiz Fed eral da l" Vara .. . 

O Sr. Enéas Sá Freire :- Tudo isto faz 
P.ª rte ela fita. · 

O Sr. Octaciz.io ele Cc~?nctrá :-Si cette chan-
son vous enibête,, il faut la recommiencer." 
D esejava, porém, não voltar a este assum-
pt<i>. Mas, com0 dizia, requereram e o. Juiz 
co~cecleu, com a restricção de que o~ oito 
Intendent es diplomados comparecessem e 
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exercessem as fui1cções decor ren tes dos seus 
dipi'omas . .. 

O Sr. Enécis Sá Freire : - A inda não es-
tàva lavrado o accór clão. 

O Sr. Oatcicil'io ele Gmncwá :-Tant o estava 
que foi em virtude ele uma certidão c1ell e 
que obtiveram o officio elo Ministerio df\ 
Justiça. 

O Supremo Tribunal , posteriormente, to· 
rnanclo conl1 ecimento ele ·u111 outro habeas-oor-
v ·us in1petrado para os 16 Intendentes inunici ... 
paes c1ip1mnados, disse-que para os 8 Ii1 ... 
tendentes do primeiro districto esse habecis-
cor1n{,s estava prejudicado, porquanto já ha· .. 
via s ido concedi elo na sessão anterior: con-
cedia, entretanto, o habeas-corvus aos 8 rri ... 
tendentes elo 2° districto. 

E conced ia para que? Para que esses 
8 Inten clen i ~i:-i con1parecesse1n no Conselho 
l\rJ:unicipal d !,)erante a M esa 1egal, ·pres i-
dida pelo Sr. Corrêa de l\íello, exer cessem 
os d ireitos decorrentes el os s e us d iplomas. 

I s to foi colloca.clo n o acórdão elo Sr. Oli -
veira Ribeiro po1· proposta elo integro JuL;:; 
D r . Godofrecl o Cunll a . 

O Sr. Enéas Sá Freire : Foi por is to 
que t on1 ei conta da n1inl1a carl0ira. 

O Sr . OctaC'i.li o ele Gcimc,.,.á :-Mas os com-
pan l1eiros ele ·v. Ex. ass irn 113.0 en ten rleran1 
e se insurgiran1 contra o juJ g·aclo. Foi até un1a 
dupla cl eso becli encia, isto é. á rlecisfto elo Su-
pr·e1no rrribu n a1 no acórclão Ol iveira Hibe iro 
e á decisão elo m esmo tribuna l no acórdão 
Goclofreclo Cunlia. 

O recurso ex- officio elo J u iz Raul I\1artins 
fol provido p elo Supren10 r:tirib unal e a ss i1n 
cassado o hab eas-conn1s q ue elle concerlera 
aos republicanos; prevalecenílo p orta n to só-
rnente o elo acórdão Oliveira Ribeiro en1 
todos os seus t ermos. 

Que fizera111 os Inte1irlentes r epublica-
nos? Absolutan1 ente se r ecusaran1 a co1n-
parecer, in su rg·inclo-se assin1 , cont ra a n1a-
j estacle elo julg-aao ela prin1e ira autoridade 
jud iciaria ela Republi ca . . . 

O Sr. EnéGs Sá F1·eire : - Que garante 
os direitos el e V. Ex. 

O Sr. Oct ac-il'io ele Gcim.ará. :-Direitos que 
o coll eg-a que o 3·~2l"teia r econl1eceu, apre-· 
sentando-se. 

Mas o facto é C.,Je o Supremo 'l' ribu-· 
n al garantia os direitos dos I ntend en tes 
pal'a que proseg ui sse1:1 nos trabalhos ele 
verificação p erante a Mesa legal presidida 
pelo Sr. Corrêa ele Mello . 

O Sr. En éas Sá Frei1 ·e : - Esta fi t a é 
rv-- -,to conheci rla. 

O Sr. OctacU'io ele Gmnará-Mas não é fi.lm 
ele arte, é fita rlo natn rnl. :Não t ere i a perfei--
ção ele outl'os operadores, n1ais dextras ; mas 
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é precizo fazel-a passar constantemente aos 
olhos elos que não querem ver. . 

Como vinha dizendo, não acataram .. . 
O Sr. Enéas Sá Freire : - Acataram e 

reconheceram, mas ainda não está resol·· 
v ido o assumpto pelo poder compet ente ... 

O S1·. Jlllanoel Jlllarinho: - O unico que 
a catou foi V . Ex., con1parecenclo. 

O Sr. E n éas Sá Freire : - Era a minha 
o pi n ião ind iv idual. 

Ass im, n os t ermos d0 julgado do Supremo 
Tribuna l o que cum pri a aos I n t endentes r e-
publ icanos era virem perante a commissão 
verifi cadora, ou asslg nar o pa recer do 1·e 
leit or caso concord assem, ou a presentar votG 
em separado n a hypo these de di scor dancia. 
Então, sim, teriam usado l egal mente e, per-
ante a 1Tiesa l egal , elos clireitos cleoorrente~ 
llc s,,,ns cU1Jlo11ia s. 

Mas. r epete. por que n'Lo o fizeram? 
Se • pediram, se supplicaram ao P oder 

... 1t1 · icia rio que lhes fize~se val er os seus cli· 
reitos ele d iplomados, se esse poder lhes sa-
tisfez os desejos, é claro, com a restricção 
legal. porque abriram 1não desses d ire itos 
que a lei elo Consel ho lhes facultava nos t er-
mos do art:. 4°, pa.ragrapho 3° do Reg·imento? 

Pretencl erian1 impôr pela forQa. ou vio-
lencia. por coacção ou meclo. aos democratas 
n po:-·tprg·aç~i.o ele textos clarissi1nos da le i. 
parfl que estes reconhecessem os inelegiveis 
e se fixesse a equ idifferença de + ou- 8 para 
+ ou - 8 : ou que se submettesse1n a sacr i-· 

- f ic:ir qualquer ca ncliclato leg-itünamente e leito 
e clip ' omaclo elo 1° districto em troca da sua 
col1ab~raç;.o ! Mas se assin1 p ensara n1 fO·• 
r·a!n pueris ou cret inos ! 

A ce1·te~rn ele 111na. prerog-at iva, a convicçrt.o 
de unut garB-ntia dão forças.dão energias para 
2~ ln tas; n[o se CPrle . n§..o se al iena un! 
direito, quando se estú. certo ele seu v ig-o r ou 
con,·icto ele s ua effi cacia . 
P~ não vi Prarn ás sessões para coa .e- ir os de-

mocratas . en~a nA 1·am - se reclo1vlan1Pnte . des-
obellecerrim apenas ao Poder Judicia ri a ; se 
não co1npa1·ecera1n POR ACI:-JTE_. pela restricção 
q ue esse poder lhes co ilocou n o exercicio dos 
<lire itos decorrentes de seu s diplomas, entã o 
a fal ta é IllR is gTave, ina is s ig·nificativa, m a is 
re\-elaclora ele a uclac ia e de petu!anc ia . 

En1 qua'quer h~·pothese : desrespeito: 
achincalhe1 clesobed iencia ao Poder Judi-· 
c iario. E ssa é qu e é a ver dade. 

O Conselh o t ermin ou os seus t ra ba lhos 
de v erificação de pod eres, jul gando i ncom·~ 

· pa ti veis tres m embros dipl omacl os do Par·· 
ticlo R epublicano, e r econhecendo outr.1s 
tre~ . n~o é1 iplon1aclos. m as ele accô 1·ao com a 
excepç::t.o leF ri l e n os tern1 os rip·o 1·os iss i1nos da 
le i e ela ju st iça . D os 5 Inten :l entes r epubli-



canos reconhecidos, quatro n ão co111parece-
ram, iilcorren.do, asshn na san cção r egimen-
ta l, is to é, per der am o m andato . . . 

O Sr. Enéas ele Sá F ·>·e·irn : Continuan"i 
a esperar. 

O Sr. Octacilio Gamará : Os sebas-
tianistas tambem continuam a operar p ela . 
volta ele D. Sebastião, como os Judeus pela 
vinda elo Messias. Mas .is to é outra questã0. 

O S·r. Enéas ele Sá F reire : - No dia em. 
que o Tr ibuna l dec idir o asumpto natural-
n1ente con1parecerão. 

O Sr. OctaC'iHo Gamará: - Mas decidi~ 
o que? · 

Que é a causa a deci Lli r? Por que meio?· 
Ein que recu rso? Só se h ouver v iol enci a 
que o det e rn1i ne. 1'lor·1na luiente, n enhuma . 
interven ção mais pócle ter o Podei· Ju:'li-
ciar io. - O qu e é certo é que, b em ou mal, 
com infracçlo da lei o u não (aceita qual-· 
quer hypothese) o Conselho se constituía. 

Constituido o Conselho pócle o Poder Exe-
cutivo ou Leg·islativo Federal conhecer íle 
sua cons tituição? 

De certo q ue n ão ; e, n esse ponto, o orador 
muito praze r teri a en1 s ub scr ever in totu rn, 
e reproduzir aqu i as r azões ap r esentadas pelo 
S I' . Sá Freire quer na petição originaria elo· 
7w beas-coqms quer no recurso ·para o Su-
premo Tribunal. 

Pergunta: elos actos do Poder Legis-
lati vo J\1unicipa1 na t ocante á verificação ele 
poderes, lia reeu1·so para o Poder Judiciari,)· 
ou para qualquer ou tro poder? 

Certan1en t e que não. Não 11a absoluta~ 

1nente r ecurso para outro poder q ualqu er. 
-Voz·es : - Não ha. 
O Sr. Octacili.o Ga.1lw1·á deve dizer que-

essa doutr in a estú. e n1 clesaccôrd o · con1 a 
s ua op inião, tanto · assin1 q ue na expol i a ~ 

ção soffricla p e lo Desembar gador Antil er a· 
cl ' Av i'.a, no Co nselh o de 1904-1906, o orador 
foi o aclvogaclo desse extin cto cavalheiro 
no recurso· di ri g ido ao Poder Juclic i al'io; 
declarando a Côrte ele Appellação em seu 
acórdão na appell ação inte rposta . 

"Que o Conselho era soberano e111 n1ate· 
ria el e verHi caç3..o el e poderes. não cab en do· 
ele seus actos, neste particular, recurso nara 
poder algun1 ocl instar ele que occorT~ no 
Senarlo e Ca1na1·a. Soberanamente t en do as-
s in1 decicl ido a Côrte el e ..:''\.ppellação; para 
qu e111 r ecorrer? 

Para o Pod er Ju d icia ri a local - e.sse já; . 
disse que i1ão. 

Pa1·a o Poder federal tan1b en1 não. 
Não colhe o caso elo acórdão Sa,ra,ii:a, por-

qu e a controver s ia al li se estabeleceu justa-
m ente en1 uni recu r so c rin1!na1, ele habeas-
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corpu.s, contra um acto executivo, cuja le-
galidade ou illegaiidade dependeria especial -
1nente da regular idade da existencia rl'"' 
Consel ho. Não é pois a hypothese vertente. 
Nem o caso a lli constituio um recurso dos 
ctos elo Conselho; mas um remedio á co-
acção á liberdade. 

O Sr. Presiclente : - Devo declarar ao 
nobre Intendente que se acha esg·otacla a. 
prorogação concedida ela hora do expedi· 
ente. 

O Sr. Alberto ele ..4.ssmnvçéio pede ao Sr. 
Presidente consultar á Casa se consente em 
nova prorogação por 30 minutos. 

O Sr. Octacilio ele Camcirá, continuando, diz 
que a prova de que não ha recurso das reso-
iuções do Conselho em materia de veri-
ficação de poderes acaba de SEI' solem ne-
n1ente ele novo consagrada, na sentença do 
integro juiz Dr. Saraiva Junior, que disse 
que, ve.rifi cados os poderes e empossado o 
Conselho, n em o Poder Executivo Federal, 
nem -o Con gresso, n em o Prefeito, podem in-
t e rvir. em qualquer hypothese ou sob qual-
quer fundamento nessa questão. 

O orador acl1a opportuno novamente re-
Jêr a sentença do Juiz. Saraiva e integTal-~ 

no seu discu r so. A sentença é esta : 

"Yistos e examinados estes auto3 
de acção su1nn1aria em que é autor o 
Dr. Octacilio Carvalho ele Camará e 
ré a Fazenda Municipal: 

Diz o autor na inicial ele fl. 3, que, 
em 23 ele Dezembro elo anno proximo 
passaL1o, foi r econhecido e proc l a111 a~l·J 

Intend ente Municipal, e le ito pelo 2° 
dislricto clesta Capital, tenclo, com os 
demais intendentes, prestado compro-
misso e tomado posse perante o Con -
selho anter ior da fórma do art. 9, 
paragrapho unico elo clecreto ·n. 5 . 16 0, 
de S ele Ma rço ele 1904 e elos paragr~t
phos 1º e 2° elo art. 9 do l1egin1ento 
Interno elo Conselho Municipal; que 
e1n sessão extraordinaria "funccionou o 
Conselho, legalmente COllcitituielo, nos 
clias 28, 29 e 30 de Dezembro ele 
1ao9, com o comparncimento clell e au-
lo1" que, por isso, adquirio direito ao 
subsidio de quarenta mil réis diarios, 
n1arcado en1 lei, assin1 como á quantia 
ele seisce ntos mil réis a titu lo ele re-
presentação, re lativa ao n1 ez de De -
zen1bro, "e.x-Y i" elo orça111ento n1unici -
ual ·então ein vigor; que, tornando-se 
âssim credor da quantia de 720$ foi 
recebei-a na 1·epartição con1petenle, 
sendo- lh e recusa.do o pagan1ento por 
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ordem do Prefeito, cujo acto não pôde 
subsistir por não en contrar f undamen-
to e1n lei alguma; que, en1 v ista do ex .. 
posto, a rê deve ser condemnada a pa-
gar-lhe aquella quantia, juros de mõra 
e custas. 

Citada a r ê compareceu por seu 
2° Dr. Procurador, seguindo a acção 
seu curso regu1ar. 

JTI1n sua clefeza allega a ré que ha· 
vendo o Prefeito, por decreto n. 757, 
de 31 Dezembro de 19 09 , deixado 
de r econhecer como leg·itimo e legal o 
Conselho Municipal de que faz parte 
o autor, não tem o Poder Jucliciario 
poder ele tomar ·conhecimento elo pre-
sente, visto trata r-se ele um caso polí-
tico; 

que, sempre com o protesto de não 
reconhecer a competencia elo Judicia-
·rio para conhecer elo assumpto, o 
Conselho Municipal eleito a 31 ele Ou-
tubro do anno passado não está consti .. 
tuido legitima e legalmente, pois sõ o 
podia ser depois que fossem proclama-
dos pelo menos onze elos candidatos 
d iplomados, ou dous te1·ços elo numero 
leg·al ele intendentes ele accôrclo com os 
arts . 5, 7 e 8 elo Regulamento Interno e 
art. 1° paragrapl10 9° elo decreto 
n . 1. 619 A, ele 31 de Dezembro ele 
1909, quando é certo que installou-se 
00111 onze candidatos, sendo, porên1. 
tres, u1n elos quaes ê o autor, não -.:1i-
plomac1os e que foram reconhecidos 
pela Commissão Verificadora ele Po-
cl eres, com offensa ele expressas clispo-
:s ições legaes ; 

que seg·undo le is expressas e mesmJ 
pelo Regiment o do Consel l10 1 a dis-
cussão e votação são permittidos só-
mente depois de reconhecidos todos 'JS 
demais intendentes, o que não fo i ob-
servado; 

que, não sendo legitimo o Conselho 
ele que fa~ parte o autor, eleve elle ser 
julgado carecedor ela acção por não ter 
direito á quantia que pede. Bem exa·· 
:ininados ou autos e 

Cons iclel'ando, quanto á prelin1inar· 
ela - in competencia elo Poder Judicia-
ria para conhecer el a n1ateria ela pre-
sente acção por ser .n1era1nente po-
lítica, que não tem ella pr oceclencia 
a l g·uma; porquanto, certo co1no é Cfll'.3 
o Prefeito não exer ce funcção pol i-
tica, todos os seus actos estão su-
jeitos ·ao conhecimento do Poder Ju-
diciario, unice a querri incun1be de-

•/ 
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cidir, nos casos concretos, si elle 
a g iu dentro das attribuições que lhe 
fora m conferidas pelas leis organicas 
do Districto F ederal, annullando seu< 
actos, se inconstitucionaes ou ille-
gaes; 

O proprio trecho de Blacl<:, citado 
pela ré, claramente elucida o ponto: 
" questions in their nature political 
as which are by the Cons titution and 
:r,aws submittecl to the executive can 
n ever be 1nade in this court." 

Não é este o caso dos autos. 
Considerando, quanto a materia el e 

f acto, que está provru:1o que o A . foi 
reconlieciclo e proclamado intendente 
municipal pelo segundo c1istricto desta 
Capital, em sessão preparatoria effe· 
ctuacla em 23 ele Dezembro elo a11110 
passad o (certidão ele fl. 6 e jornal 
offici~l ele f l. 9) ; 
Considerando que na qualida de de 
intendente municipal tomou pa.rte na 
r eunião extraordinaria elo Conselho, 
comparecendo ás sessões que se effe-
ctuaram nos dias 28, 29 e 30 ele De-
dias); 

Considerando que sobre taes factos 
não ha a minin1a divergencia entre as 
partes; 

Considerarido que o litigio versa 
sobre o facto ele considerar o A. com · 
d ir eito a subsidio e representação como 
intendente municipal, negando-l he a R. 
essa qualidade, v isto ter o P r efeito, 
expedindo o decreto n . 757, de 31 ele 
Dezembro de190 0, no qual proroga o 
orça mento anteterior, declarado assi1n 
proceder por não haver o Conselho 
Mun icipa1 se consti1mic1o Ieg·aJm ente, 
não podendo por isso r econhecei -o 
como leg·itüno ; 

Consic1era.nc1o, quanto ao direito, ·que 
se é dogma. f unda.mental em todos os 
Gove rnos livres que ninr;item é obri-
_çaclo ct fazei· ou cle·ixar ele fazer cilgiimc. 
cousa, senclo eni vü·tucle ele le'l, não o 
é n1enos que coin os fun cc onarios pu-
IJli cos, o · contrar io se verifica : só 
pod em fa.zer nessa qualid ade o que a 
lei autoriza (João B a rbalho - Co11st. 
Fed. pag-. 302) ; 

ConsL . .ier anuo, que a l ei el e 28 el e 
Setembro de 190 2, Organica elo Dis-
ti·tcto Fed era.!, e n1 ob eG. iBncia ao 
art. 34 n. 30, da Cons t. declarou 
taxativa1nente quaes as a ttribuições c1o 
Prefeito, assin1 como ta1nben1 o fez o 
art. 27 da .Consolidacão das L o. is Mu-
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. n i'Cipaés ql1e b aix0·11 com o decreto· 
n. 5.160·, de '8 d·e Ma-rç;o de 19"04; 

Consi·derand•o que d·entre .as attribui-
.ções conferi fücs .a,o Pr-efei't0 nenlrnma 
se en c0ntra cyHe, eKtDfüc i ta 0\1. i,in.plici-
tan1ente, o auLOI ize a inte rvir 1c!le ·qÜal-· 
quer maneira na consüt.u ição do Con-
selho Municipal, para julgar de· sua 
JegitimJaacle oiu ii1egiit i1nidade: 

C@m1s1i·cl1eralil.dO C1hl·e, .a0 contrari0 as· 
referidas !e-is organjcas, djspond0 ·sobre· 
o moela d.e c0nstituir-se 0 L egis lativo· 
Municipal, attribuem exclusivamente a 
e·s t e Ta1110 ao pooe'l' municipa'l a v eri-
ficação dos node•·es de seus memb ros. 

-Lei 11. 85, ele 20· de 
de 1892 , art.· l"5 : Ao 
lll[nnicipcil incunibe: § 
ve1:ifi.cciçilo ele vocleres 
11ie11ibros. 

Setembro· 
Conselho 
1°- ~1 

ele seus· 

L ei n. 939, de 29 de Dezembro 
de 1902 , art. 65 : Ao Conselho 
l lúm·icipal que fôr eleito co1npet e· 
a ,;e1·ificaçilo clo-s pocleres ele seus 
·;ne1nbros. 

Considerando que, essas L eis Org·a- . 
nicas elo Distr icti Federal, en1 r es -
peito a · sua já limitada autonomia, 
nada mais fizera1n elo que transplantar· 
para as suas dispos ições o art. 18. 
paragrapho unico da Constituição F e--
deral que determina que a cada u1n 
dos ra1nos do pocle·r , compete v e rificai 
os pocl eres ·cios seus 111embros, excluinelo-
assi1n e1n abso luto a intervenção ele 
qualquer outro poder, a exemplo do· 
q ue acontece en1 outras nações; 

".r'i. in1portantiss irna tarefa ele r e -
conl1ece1· os n1 e1nbros das assen1bléas 
legislativas a quem elever la s e r incun1-

. b ida . Aos proprios cliplon1ados? 
Mas são · inte·ressados .. A alg-u1n dos 

outros poéleres poli ticos? Ao Pocler 
Executivo? mas ser ia dar-lhe o n1eio 
ele ·con1por a sua fe ição o e.arpo Je -
g-islativo. r\..o Poder Jucliciar"io? Inas 
seria clesenvolver-ll1e o virus partidario 
e dar-lhe funcção incompativel co1n a 
sua inissão se1·ena e a !érn ele que co"n-
fiar · esta investidura a um poder ex- · 
tranho fôra crear un1a ce"rta relação ele 
cl epenclen cia. A Constituição seguia o 
exe111plo g·era l das outras n ações, en1 -
bora não se possa c.le ixar ele r econhecer 
que a verifica-ção de poderes p elos pro-
prios eleitos é por vezes, occasião cl e-
g r andes abusos devido ao espi ri ta de 
facçã.o e cujo correctivo esUi. a eles -
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afiar a cogi tação dos publici-stas e J10-
mens de Estado. (João Bar baJho, cit. 
pag. 6 2.) 

" Tl1e power to judge a nd de-
termine a contested election to 
congress be c1ougs solely and en-
tirely to thow branch of congress 
i n which the contest occur. It is 
n ot a m atter over whiclf t he s ta t s 
or their cou r t s hare ony juris -
d iction " - B lack - Const. L am., 
lpag. 170. 

Con:.il:erando que l ão tendo o Pre-
feito, em absolu to, attri bu ição q ue o 
.autori~e a conhecer e julgar da legi-
·timidade do Conselho .Municipal, assim 
como não póde o Exe~r.tivo Federal 
intervir na verificação dos membros 
do Congresso Nacional, violou de frente 
·com o decreto n . 757, de 31 de De-
zemb'ro de l p09 , clisposições expressaE 
·das leis organicas m un icipaes, a rroga/lN 
do-se attribuições exclusivas do Legis-
lativo Mun icipal, s'endo assim aquell6 
.acto cl ictator ial e anarchico; 

Considera ndo que tanto ass im tam-
l)em pensou o E xecutivo l\1un icipal que 
.sentio-se na necessidade de, posterior-
mente áquelle acto, .usar da sua at-
tribuição geraJ vetando, como o fez, o 
projecto de orçamento municipal pa:-a 
o exercíc io de 1910 votado pelo Con-
oselho, cu ja legitimidade declarou n ão 
reconhecer. 

Se tal projecto não estivesse assi-
gnado por cidacli:.os que não tivessem si-
clo, bem ou mal, eleitos, diplomados. 
reconhecidos e proclamados Intenden-
tes Municipaes, cer to o Prefeito n ão o 
v etaria e s im levaria o facto ao con l1eci-
111ento ele quem de ó.ireito para a ap-
plicação do a rt. ~24 do Codigo Pe· 
na! : 

" Arrogar -se e ,. ffect ivamente 
exe1·cer, sem direit.v, en1prego ou 
funcção .publica, civil ou militar: 
prisão cellular por seis mezes a 
dous annos e multa." 

Considerando que o Sur>:;>em» Tribu-
bunal Federal, por acói·dão n. 2. 794, de 
11 de Dezembro elo anno passado, con·-
cecleu ordem de hcibeas-cor1nis em fa-
vor de cancliclatos cliplomados para que 
llies fosse permittido o ingTesso no ecli· 
ficio elo Conselho Municipal, vcwa exer-
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cer sent cletença., estorvo on da;nino , ,Js 
direitos cleco,.,·ent es ele seus clivlomas, 
contÜ1'lt,a.nclo no 1n·ocesso rle verifica,ç{r,o 
ele voderes perante a Mesa que aquelle 
Tribunal Ú1l gou legal ; 

Cons icleranc1o qu e ela continuação 
no processo de verificação de podere:::; 
res u ltou o reconhecin1ento e proclan1a -
ção cio A. com o Intendente Municipal., 
não sen do portanto li cito ao Prefe ito 
negar-lhe essa qualidade, se1n grave 

d es r espeito ao 1112.: ~ alto tribtm· u-
dic iario do pa iz; 

Considerando, finaln1en t e, que sendo 
incontestavel que o A . é Intend ente 
Mun icipal, reconlleciclo e proclan1ac10 
pelo unico P0·3'21' co1npetente, e t end o 
comparecido :ow sessões el os dias 28, 
29 e 30 ele Dezembro elo an no passado, 
!ez jús á ren1uneração fixada em lei: 

Julgo procedente a acção e condemn,1 
a F azend a Municipal a pagar ao .1-\... a 
quantia de 720$ a que tem direito, ju-
1·os ela inóra e custaf: . 

Publique-se e intime-se na fó rma da 
ld. Rio el e J aneiro, 21 de Janeiro de 

1910.-Joaqiiim José Sara·iva Junio?'." · 
J:\. opinião elo Juiz Saraiva é tan1bem a do 

grande constjlucionarísta ·valcirta em um 
inag·nifico livro sobre esses assu1nptos . 

Se o Conselho Municipal exerceu func-
ções privativas que lhe são commetticlas 
pela Const ituição e pelas leis a que vem 
essa e xp 1·essão fa ll aciosa dos Intendentes 
p elo 2° D istrict o, filiado s ao partido re-
publica no ? 

E' \1ma verdad e ira i11usão se pensar que 
os poder es competentes vussam desmanchar 
o que está f eito, r elativamente ao ConselhG 
lVIunicipal. 

O ol'aclor não sabe, não póde a1cançat' 
onde quer chegar a argucia do Sr. J.ir,éas 
ele Sá Freire quando decl11rou, ha pouco, 
que esperava novas decisões dos Poderes 
compet en tes em relaç[.:, aos Inten dentes 
que não tomaram posse no prazo marcado 
pela lei. 

Qua lque1· clel iber ação tomada en1 contra-
rio ao que det e r111ina a le i, seria caso de 
haver por parte elos actuaes Inten den t es 
um protesto, un1a g rita, u1na recla1nação 
justiss ima dos seus direitos postergados. 

Par a tel' tn in ar, procu rará ser breve, dirá que; 
nãÓ póde J1ave1· quen1 duv ide da l egalid ade, 
da consti tuição elo actua l Con sel ho. O Sr. 
Pres idente ela nepublica é passivel de cen-
suras porque, tendo vis to o seu decret0 
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anniquil aclo pelo f ulgurante cicórclão rela -
t ado pelo Exm o. S r . Dr. Oliveira R ibeiro, 
deu ordem ao seu r epresenta nte da Pré:-
fe i tura que ba ixasse o ill egal decret o 
n. 757 de 31 de Dezembro de 1909 q u e ju lga 
opportuno t a mbem lê r paro ::mstar de seu 
discu rso. (Lenclo) : 

D ECRET O N . 757, D E 31 DE DEZEMBR.O 
D E 1909 

PRv1\0GA O ORÇAMENTO Dll 1909 1.'ADA O EX EROH O 
DE 1910 

O Prefe ito do Distr icto F ed eral : 
"Consicle.ra ndo que o Conse lho Muni-

c ipal, eleito a 31 ele Outubro ult imo, 
não se pôde constituir leg-alme·nte; o 
Conselho Mun icipal n ão se pôde cl izer 
co nstituiclo, ou "recon hecido" na expres-
são ela lei, senão depo is ele p roc lamados 
in tenden t es pelo m enos do us terços, isto 
é, "onze" do scanclidatos Hclip lom adosi'. 
(..A.rts. 5°, 7° e 8° elo regulan1ento in ter-
n o elo Con selho Mu n icipal e art . 1° § 9° 
el o decr eto n . 1. 619 A, ele 31 el e D e-
zembr o ele 1.906.) Ora, o q u e actu al -
mente se inculca de Con se lli-o M unicipal 

· i nsta ll ou-se, é verd a de, corn onze can cl i-
clatos, m as tl'es dest es não e ra m cl ip lo-
n1ados e llavia 111 s ido reconhecidos pe la 
propria comn1issão verificadora el e po-
der es, o q ue va le d ize r, com offe n sa 
el e expressas dispos ições leg·aes. Con1 
effeito, o a r t. 5°, § 1°, elo regin1ento, 
dispõe : "Qua ndo a ina ioria da com1nis -
são opinar pela a nn ullação o u não re -
conhecer a validade el e qua lquer diplom a! 
"será o parecer nesta parte acl iado, para 
ser cliscuticlo e votado depois ele reco -
n l~e c i d os todos ·os cle1nais intendentes", 
isto é , clepo is el e con stit uí do e aber to 
o Conselho Mun icipal. T ratan do-se ele 
11 111 ac to el a m a ior '1L1porta ncia e al·· 
cance, qua l a in validação ele UlTt cliplo -
n:a, não qui z o r egi n1 ento que elJe p u-
desse fi car clepen clen te elo só a rbítrio dn 
con11ni ssão rl e poderes. constituida, tal-
v ez , po r llo us ou tres can rli rl atos sõ -
n1ente, visto que ella pó i...1e funcc ionar 
con1 qualquer n urn er o. ( r\rt. 8°), e, 
á se n1 e \ \~ ança elo que esta t uem os regi -
m entos el e out ros co rpos leg is lativos cle-
t ern1inou qu e o parece1· fos s e sub1netti· 
elo á d iscussão e votação do proprio Con-
sel \ 10 . O a rt . 5°, ~ 1 º· c itado é, con1 ef-
f e ito, cópia q uasi li teral do a r t. 20 § -!•' 
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do regimento ela Camara elos D eputa dos, 
que assim se exprime: "Qúanclo o pa-
recer de ·qualquer uma das comn1isSô8S. 
fôr no sentido ela annullação ou não 
ocrenhecimento ela valiclad,e e ele qua l-
quer diploma ficará o n1esmo parece?. 
acliaclo, para ser cliscuticlo e votado, "de-
pois ela abertura elo Congresso". Como 
se nij.o bastasse á clareza insophismavel 
do seu art. 5°, § 1°, proclamando ·a 
competencia privativ a elo Conselho Mu-
nicipal , já organizado para o julgamen-
to da validade dos diplomas, .o regi1nen~ 
to repete-se, logo após, no paragrapl10 
immediato, por estas palavras: "O Con-
sel110 Municipal (e não a conunissãb 
verificadora), sen1pre que no "exercicio 
elo reconhecimento , resultando desse acto 
"ficar .o candidato diplomado" inferiúr 
em nu1nero ele votos "a qualquer outro 
dipl01nado" n1anclará proceder á novü 
eleição"... E esta disposição tirou ... a 
e ll e do art. 65 , paragrapho unice, da le i 
n . 939, ele 29 de Dezembro ele 1902, · 
el e sorte, que a attribuição de cleciclir 
a'd validade dos d iplon1as é exclusiva 
do Conselho Munic°ipal , já " const ituido", 
não por u1na outorga elo seu regin1ento, 
n1as por acto en1anado do Congresso 
Nacional - nem se diga que, á vista 
da alinea do § 2º, do citado a rt. 5°, 
essa attribuição só é privativa elo Con -
selho Municipal, quando a nulliclad e ele 
dip loma não decorre da incompatib ilida -
de elo cancliclato. Não: a referida ali-
n ea é parte integrante ao § 2°, elo qual 
exclusiva1nente se refere com as pala-
vras: "esta disposição. Por conseguinte 
ella restringe tão són1 ente o preceito 
d este paragrapho, isto é, dispensa a 
(nova eleição), quando a invalidaclE 
elo cliplo1na provem da ·incompatibilida-
de do votado, mas n acla tem · que ve! 
com a m ateria da con1petencia, regula~ 
da n o § 1°, em virtude elo qual, sc:i a 
qual fôr a razão invocada contra a va1i-
clacle elo diploma, só o proprio Conselho,<: 
não mais a con1missão verificadora, t er.a 
con1petencia para a nnullal-a . 

lVIas, ain cl a quando não fo sse inten-
ção do r egimento cl a r ao ·çonselho já 
formado a faculdade exclu siva ele an·-
nullar diplomas, e sim conferil-a tam·' 
b em á propria commissão ele poderes. 
é mistér n ão perder d e v ista que o arti· 
go 5•, § 1°, só pern1itte a discussão é 
votação de t a l assumpto "depois ele re-
conhecidos todos os demais intenden· 
t es". Ora, o que se observou na organi ... 
zação elo Conselho Municipal foi o m a is 
compl eto menosprezo pelas leis citadas. 
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Os oito candidatos diplomados do 1• 
cistricto, não poclenclo contar com a 
collaboração elos diplomados do 2° e não 
podendo, portanto, congregar o ~umero 
de onze candidatos com diplomas neces· 
sarios para a installação do Conselho. 
annullaram elles sós, a ntes dessa in: 
stallação, "antes" mesmo ele 11 reconhe-
ciclos todos os demais intendentes", os 
e ipl omas ele tres elos cand idatos do 2' 
Cis tricto e reconheceran1, en1 lugar des~ 
te., tres cidadãos não diplomàclos, usti-
pando, por esse processo illegal, vio-
lento, tumultuaria e e.narcl1ico, a qua· 
lirlaele elo Conselho Mu11icipal deste v•~· 
tricto; 

Considei·ar:elo q:ie o Conselho Mnni· 
cipal, eleito a 31 de Outubro ullimo, 
não se poderá mais compor legalmente, 
A composição legal elo Conselho faz-se 
}Jelo reconhecimento ele dous terços elo' 
<.:ancliclatos diplomados, como .iá fIC"'º 
demonstracl-o. Ora, no momento actual, 
não é mais passivei reun ir este nu1nero, 
uma vez que oito dos dezeseis canclida-

. tos diplomados, conforme consta do do-
cumento em meu poder, datado ele l G 
do corrente, . não concorrem a qualqu_er 
trabalho elo Conselho; . 

Considerando que este facto vale por 
um caso de forçq, 111aior, isto é, repre-
:senta uma circum stanc!a inesperada e 
im prevista, constitu indo em baraço in-
vencivel á composiçáo do Conselho; 

Considerando que, ver i ficado "qual-
quer caso ele força maior que prive o 
Cnnselho de se compor, o Prefeito ad-
nistrará e governará o Districto, de 
accôrdo com as leis lnunicipaes en1 v1 -
gor", segundo prescreYe o art. 3° da 
citada lei n. 939, de 29 ele Dezembro 
de l 902 ; 

Consid era ndo que o facto de cha1nar 
.a s i o Prefe ito a . acl 111 i n istração e o 
governo do D istricto nas circumsta11Lia.s 
expostas, não envolva n enhur.n des1·e.:;-
peito ao acórdão do Supremo T ribuna] 
Federal, ele 11 deste mez, porquanto o 
que este acórdão garantia aos oito ci-
dadãos d iplomados elo 1° districto foi 
apenas o direito de penetrarem no edi-
ficio elo Conselho Municipal para ahi 
proseguircm na verificação de poderes 
perante a mesa legal, e são estes pro-
prios cidadãos que declaram ter con-
cluído essa verificação e reconhecem 
assim haver o citado acórdão produziuo 
todos os seus effeitos e esgotad o a sun 
força efficiente ; 

Considerando, pois, que não existe 
actuaJinente Conselho Municipal e, con-
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sequenten1_ente1 que não póde ser vota-
do o orçamento para 1910 ; 

Usando das attribuições que lhe são· 
facultadas pelo art. 3° da lei ,n. 939, 
de 29 de D ezembro de 1902, e de ac-· 
côrdo com o disposto no art. 27 . . § 7°, 
elo decreto n. 5.160, de 8 ele Março d€ 
1904, decreta : 

Artigo unico. Fica prorogado para o 
exerci cio de 191 O o actual orçamento· 
ele 1909, a que ~e r eferem a le i· n. 1.063, 
ele 30 ele Dezembro de 190S, e o cl ecr e to-
n. 715 , ele 31 de Dezembro ele 1908. 

Rio de J a n eiro, 31 ele Dezembrn de 
1909 , 21° da Republica. - lnnocenciG 
Serzeclello Corrêci." 

O qu e vale esse decreto bem o define a, 
sentença elo Juiz Saraiva, juiz com·'et ente· 
para conh ecer elos actos elos podéres muni-
c ipaes. 1',Ta parte referente ao 1nocl o ela veri · 
ficação fe ita no Conselho, o orador j á res-
pondeu en1 outro discurso com vantagem. 

Diz o Prefeito q ue : 
Considerando que o Conselho Municipal, 

eleito a 31 de Outubro ultimo, não se po~ 
clerá 111 _ is comoôr 1egaln1ente. A composição 
leE·al elo Conselho faz-se p elo r econhecimen-
to de d ous terras elos cancliclatos dil)lomaclos, 
como já ficou cle1nonstrado. Ora, no n1omen-
to actual 1 não é n1ais poss ivel reu nir este 
nun1ero . uni a vez que oito dos clezese is candi-
clatos cliplomaclos, conforme consta do docu-
mento em meu pocler. datado de 16 elo cor-
rente .. nã.n concorren1 a qualquer traba lho elo· 
Consel110." 

Prelin1inarmente : O Supren10 Tribunal 
Federa l, explicou clcwiss·iinameute o t exto 
leg-al e regimental oue falia en1 clous te1·oos 
elo Conselho . No accordrco Cam1.to Saraiuci 
re.solveu o 'Tribun:::t 1 que isso quer dizer onze 
int endentes reconheciclos e não cl'ivlonrnclos 
como quer n Prefeito em seu cons icleranclo. 

Aliás . o Conselho haYia. reconh ec icl o não 
11, m as 13 elos diplomados. 

-ua nto á se2·uncla parte isto é in1 poss ibi-
1idacle ele vir qualque1· um elos cli"lomaclos 
republicanos tomar parte nos trabalho elo 
Conselho a prese1.ya ele seu colleg-a Sá Fre i-
re, responde sobejamente. E onde. além 
d isso, foi o Sr. Prefe i to buscar competencia 
para receber e ton1ar conhecin1ento ele re-
cusas ou renuncia ele n1 anclatos. Se vê nois 
a. fa lsidade dessas duas affir111ativas. Não 
sendo po is nrocedente. nada valendo esse 
co11sicleram.clo . tainbem h11procecle esse outro, 
que l he ~0°·1.le : 

"Considerando que este facto vale por u1n 
caso de forca n1aiori i s to é, representa uma 
c ircun1stancia inesperada e imp:rev is ta, con-
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stituinclo einba raço in.venc ivel á con1posição 
i::10 Conselho." 

Se o Sr. Presidente ela Republica ou o 
Gi'. Prefeito do Districto Federal. fossem 
veT ou m a ndassem ler os julgados elo Supre-
1no r.rrtbun al, de certo não cl iria1n que tinl1a 
occorriclo, com o facto discutido, um caso 
ele força maior. No acórdão Ooclofr eclo, no· 
voto Ped1·0 Lessa se explica qual o conceito 
jurídico ela expressão legal fo ·rça, 11utio1·. 
· Assim pois tarnbem nesse ponto o decre-
to Serzeclello desob edece ao accorclao do Su-
premo Tribunal. 

·'Considerando que, verificaclo "qualquer 
caso ele força maior que prive o Conselho ele· 
se con1pôr, o Prefeito administrará e go-
vernará o D istricto ele accõrclo co1n as leis 
n1unicioae::s em v igor", seg·unclo prescreve fr 
a rt. 3° ela citada lei n. 939, ele 29 ele Dezem-
bro c!e 1902." 

E' pois urna irrisão dizer o Prefeito: 
"Considerando que o facto ele cl1an1ar a si: 

o Prefe ito a acln1in jstracão e o Governo do 
LJi stricto nas circun1stancias exoostas, não 
envolve nenhun1 desrespe ito ao accórdão do 
SL111re1110 Tribunal Federal. ele 11 deste ln ez, 
l)Orqua nto o que este acórdão g·arantio aoE 
oito c·. ,!acl ãos cl iplom aclos elo 1° Ll ist ri cto foi 
apenb. .... o direito de pen etrarem no eclific io 
do Conselho Municipal para ah i p1·oseg·ui-
re1n na verificação ele poderes nerante a 
m esa legal , e são estes proprios c idadãos que 
C1eclara1n ter concluic1o essa verificação e 
1·econhecen1, assiin, haver o c itado acórdão 
procluziclo todos os seus effeitos e ~sg-otaclo 
a sua força efficiente . . , 

rn" u1n erro pal1na1· essa affirmativa. 
O Tribuna l n1anc1ou proseg uir os trabalhos 

ele verificação ele poderes pera nte a mesa 
Jeg·al elo Sr. Cor!'êa ele i\follo . A 1" verifica-
ção elos r epublicanos fo i por elles mesmos 
repudiada, alé111 de annullada pelo Supre1110 
l,rib .inal. B1oi repudiada. quando esses in-
te ndentes novan1ente recorreran1 ao Di·. Raul 
:i\'1a1·tins e peclira111 o ha,beas-corpus a.penas 
con10 d iplornados e não mai s con10 reconhe-
c·iclos e em;JJossaclos . 

Se em virtude, pois. do acórdão elo Supre-
1110 Tribunal, se fez ver ifi cação ele poderes, 
se &lla se consu1nou con1 a posse do Conse-
1110, se esta posse foi claclf1 por quem ele direi-
to, n os tel'111os expressos da le i, como se vê 
elo t anno ele posse que lerli. ao Conselho: 

(Lenclo) : 

"Termo ele posse· elo Conselho Muni-
cipal ele ito em 31 ele Outubro ele 190n, 
ele accõrclo com a Consolidação elas 
Leis Federaes sobre a organização do 
Distrlcto Fecle1·a1. A.os vinte e cinco dias 



de DezemLrn ele m il novecentos e nove, ás 
tres horas ela tarde, o Conselho a nte-
r ior representado pelo seu Vice-Presi-
dente, Coronel Salu stiano Bapt ist 'l. 
Quintani!ha, e por seus me1nbros. I n -
tendentes Ernesto GaJ-cez, Alberto el e 
Assumpção, Gui lherme elos Santos, 
Bethen cou1t F il l10, Nery. Pinheiro, Hen-
rique Lagclen , L ui z Ra·mos e Pennaforf 
Caldas, presentes nas salas das sessões 
do Consell10 M unicipal os cidadãos infra-
assignados eleitos en1 trinta e um de 
Outubro elo corrente anno, com seus po-
deres reconhecidos e verificados para 
exercerem as f uncções ele Inten dentes 
Municipaes de accô r do com a Con-
solidação elas .Leis Feeler aes, n:t 
qualidade de substituto legal elo 
P residente que, por .officio ele h on-
tem datado, cOJnmunicou não conJ.. .. 
parecer, o mes1no \ Tice-Presidente Sr. 
Coronel Salustiano Quintanilha, dech-
rou dar posse aos referidos cidadãos 
eleitos, Srs. Metnoel Corréa ele Mello, 
JiLlio Hcni·iqiie Carmo, Gii'ilh erme 
.M anoe l Pere'irei elos Sant os, M anoci 
J oeiqiiim Marinho, Ji;.lio Fn1.ncisco elo 
Sant ' Annei, Ezeqniel Feiriei ele Sou.za, 
.Alberto de Assmnvção, Ernesto Gm·:. 
ce.z Ceildas Barrnto . D1·. Octaci.lio Carva-
lho de Gamnní., D; ·. r lta/!iba ele Lara E 
Dr. Lu·iz Aiigusto ele Almeida Ramos, 
decalrando outrosim, en1possado o Con-
selho M un ic ipal eleito em trinta e urr. 
de Outubro do co r rente anno e cujos 
poderes fora1n reconl1ecidos e procl':l -
maclo.s na clecin1a setima e u1tima ses-
são preparatoria, realizada em vinte 
e tres do corrente. Em f irmeza elo qtúl, 
assignaram o presente termo ele pos-
se os cidadãos infra -assi g~11ac1os eleitos 
e r econhecidos membros do Conselho 
Mun icipal e cs ex-Int enden t es d o ulti-
Conselho Munic ipal. E eu , An ton io 
Henrique Caetano ela Silva, official 
maior da Secretaria do Conselho ML1-
n icipal servindo ele Director Geral, u 
escrevi. - Saliistiano Baptista. Quin-
ta.nilha, Ernesto Garcez Ceilclas Bar-
reto, Alberto ele Ass·umpçe'io, Giiilhe·t-
me .iJ![anoel P ernira elos Santos, Fra.n-
cisco J oaqiiim ele B et hencoiirt ela Silva 
Filho, Felivve Nery Pinheiro, Dr. Hen-
ri.qiie 'l'eivares Lagelen, Dr. Luiz Au-
gusto Cle Almeiela Ramos, Raymitnelo 
Penafort Geilclas, Manoel Go?'?'êa ele 1l1'el-
lo, Jit,lio Iienriqiie Oct,nno, Git,ilhenne 
Manoel Pereira elos Seintos, Manoel 
Jociquim Marinho, Jiilio Francisco ele 
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Sant' Anna, Ernesto Garoez Galelas Bar-
reto, Ootaoilio Carvalho ele Gmnará, 
Ataliba ele Lara, e Di'. L i<iz A i<gi<sto 

. ... ele Almeiele< Rmnos." 

Se dos acws do Conselho não cabe re-
curso algu m (sentença ela Côrte de App el-
lação, caso i lnthero el' A vila e sent ença Sa-
raiva, caso Gamará), como dizer o Prefeito 
que esse seu · acto não importa em des r es -
peitar aos julgados do Supremo Tribunal? 

Foi um desrespeito, consciente e que in-
felizmente fi cou impune. 

Assim posta a que.stão, e por t erra o de-
creto prefeitura!, com a sentença Saraiva, 
cuja appellação fo i recebida apenas no ef-
fe ito devolutivo, pergunta -se, quem vai 
questiona r a lega,.uade elo Conselho, quem 
a aeve examinar novamente, quem a ful .. 
Ininar ou approvar? 

Já se via que não é o Prefeito. 
Será o Congresso Nacional ? 
Mas em v irtude de que ? 
A mensagem N ilo Peçanha, expedida por 

occasião elo decreto n . 7 . 689 , de 1909, não 
t em mais razão de ser. Primeiro por que ella 
foi provocada por um acto que o Poder 
competente julgou inconstitiwional (accor-
dão Oliveira Ribeiro) ; segundo por que des-
appareceu a clua'iidade pelo curso naturaldos 
-acontecimentos pelo abandono dos republi-
canos e pelo comparecimento do Sr. '.:lá Freire. 

-Poderá ex-officio agir o Congresso? 
. De certo que não. Não se '0ompreh encle 

nas C. isposigões constitucionaes a elle defe-
ridas, de legislar sobre o Consel ho Munici-
pal, a ele estender o seu exame sobre o 
modo porque exerce o Conselho uma funcção 
que .lh e é privativa e que esse mesmo Con-
gresso não su jeitou ao referencluni de qual-
quer outro pode;·. 

E ' ·certo que o Congresso Nac iona l é o 
poder constitii'inte vermemente do Districto 
Federal, inas não inenos certo é que a esse 
Congresso é vedado prescrever leis retro-
activas. nos t i:: rmos da Constitu ição. 

Qualqu er r,rnj ecto, qualquer · lei, sobre o 
Conselho, só terá efficacia acl f" t "rmn, 
nunca acl vreteritmn, e tanto isso é ver-
dade que a lei 543, ele 1898, <l ispoz no seu 
art. 8°: ".rlinrla, q ite ncío este.ia t erniinaclo 
o vrazo ele gue trat(< o art. 8 ela lei 85, 
cessará o maw~ato elo Conselho eleit o, ele 
oonfoi·mielaele ''º?lt a presente lei , se nova 
organização fôr elecretacla pelo Poder L e-
gislativo." 

E' o Congresso reconh ecendo que o man-
dato popular, sendo conferido, sem clausula, 
isto é, sem a clausu la de poder ser revo-
gado antes de findo o pl'azo do mesmo 
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manUato, não pócle ser cassado por poder 
algum. 

·Assim, pois, se ao Congresso fallece r)ompe-
tencia para exan1inar o caso, porque o Con-
selho exerceu a sua funcção vrivati'vcr, de 
verificar os pod e-:es de seus inembros ; se 
qualquer lei Ol regula1nento que venha a 
votar não pôde implicar ou concluir pela 
cassação do n1andato do actual - um trien-
nio - porc1ue essa esperança no CongTesso? 

Se não é o Congresso, is t o é, Camara e 
Senado, será o Sencr,clo i scladan1ente, no j ul-
gan1ento elos vetos . 

E' intuitivo que tamben1 não. 
O Prefeito vetou resoluções elo Conselho, 

por julgar este inexistente. 
I sso constitue um verdadeiro disparate. 

Vetar uma lei, ele um poder que não existe, 
isto é, usar ele um direito que só é applicavel 
ás leis e r esoluções elo Conselh o Municipal 
é positivamente um absurdo. 

E' conveniente transportar para aqui as 
razões do 'Peto questionado, .razões essas 
que tên1 sido reproduzidas 1103 vetos poste-
riores, a outras resoluções do Conselho Mu-
nicipal. 

Disse o Prefeito em suas razões ao Se-
nado (L enclo 1: 

"AO SENADO FEDERAL 

Srs. Senadores - Não se tendo podido 
c ornpôr legalmente o Conselho Municipal, 
e1eito a 31 ele Outubro elo anno passado, e, 
portanto, não tendo sido votado o orça-
clata ele 31 de Dezembro ele 1909, na con-
formidade el o disposto no art. 3° ela lei 
n. 939, ele 29 ele Dezembro ele 1902, e de 
accôrclo com o disposto no art. 27, 7°, elo 
decreto n. 5.160, ele 8 ele Março ele 1904, 
o decreto n . 757, de 31 ele D&zembro ele 
19 09, que junto por cópia, pelo qual pro-
roguei o orçan1ento de 1909 para o exer-
cicio de 1910. avocanclo o governo e a ad-
ministração elo Districto, de accôrclo com 
as leis inunicipaes em vigor, na fónna da 
lei. 

No dia 31 de Dezembro proximo 
findo, clepoís ele terem varias ciclaclãos 
tentado entregar-me um escr ipto, que 
c1izian1 emanado elo Conselho Munici-
pa1, foi -me feita notificação, emanada 
do .Juiz elos F eitos ela Fazenda Muni-
cipal , ·para sciencia ele que o cidadão 
Manoel Corr êa de Mello e outros re-
mettiam ao Prefeito d o Districto Fe-
de1,al os pape is de que o official do 
juizo r efe rido era portador. 

Achei-me, po is, diante ele um facto 
que independia da n1inba vontadei mas 
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,que. n1ateriahnente, me chegava ao co-
nhecimento por uma injuncção judi-
ciaria. 

Não se tratando de causa em que a 
fazenda inunicipa l fosse autora ou ré1 

i_1ein preventiva. nem assecuratoria dos 
d ire itos da fazenda municipal (n. 1) , 
nen1 elo exec1.ltivo fiscal, para ·cobran-
·ça ele divida ou execução ele contratos 
municipaes (n. 2) , n em desapropria ções 
municipaes (n.3), nem ele p rocesso p or 
infracção ele postura (n. 4, art. 1 40 elo 
·C1ecr eto n. 5.561, ele 1905), é fora de 
duvida que faltava ao juiz dos feitos da 
fazenda municipal competencia para 
n1and a r intimar o Prefeito; mas, tra-
tando-se de notificação, cujo u n ico ef-
feito foi a interpellação elo Prefeito 
para constatar a data da sua sch::ncia, 
já exhaurira. a Rua acção, o n1 anclado1 

a inda arb iti·ario elo Juizo, seria inutil 
discutil-o. Notificado, fui constrangi elo 
a conhecer elo que me scientificava o 
·1Tuizo e verifiquei que se tra tava ele u1n 
)'lapel em que o cidadão Manoel Corrêa 
ele Mello e out ros haviam escripto um 
projecto de orçam ento municipal, que 
vigoraria no exercíc io ele 1910. No exa-
me elo objecto ela interpellação judicial, 
a questão prelim inar que naturalmente 
surge é a da legitUniclade de quem a 
requereu. Ora, não se t endo constituido 
legalmente o Conselho Mm1icipal e 'sen-
do só o Conselho Municipal que tem a 
competencia para resolver sobre o or-
·ça111ento da receita e despeza munici-
paes (decreto n. 5.160, de 1904, ar t. 12, 
§ 5°), obvio é que a aggre,1niação que 
elaborara esse projecto de orçamento 
·e 111 '0 re1nettera, por intern1edio elo Jui-
zo elos Feitos ela Fazenda Municipal, 
fallecia qualidade legal para faze i-o. 

Effec ti va1nente, como 1on ga1nente de-
monstrei no decreto n . 757, que re-
1netto por cópia, não lia duvida a lgu-
ma que o Conselho Municipal, eleito a 
31 de Outub ro findo , não se pôde con-
·stituir legalmente, o Conselho Munici-
pal não se pócle dizer constituido ou 
"reconhecido", na expressão ela lai, se-
n ão depois de proclan1ados intendentes, 
pelo menos, dou s terços, ist9 é, onze 
elos candidatos d iplomados (,;.rts. 5°, 7° 
e 8° elo Reg·imento Interno do Conselho 
Municipal) ; actualn1ente, installou-se, é 
cert o, com 11 candidatos, m as tres df'•-
t es n ão eram cl iplon1ados e l1aviam sido 
reconhecidos pela proprla con1missão 
verificadora de poderes, que se a rrogou 
·ciualiclacle para annular os cliplon1as elos 



cidadãos ·coronel Pedro P . de Carvalho, 
Drs. Thomaz Delphino dos Santos e 
.José Mendes Tavares e reconheceu os 
Drs. Octacilio de Carvalho Camará, 
Luiz Ramos e Ataliba de Lara, não di-
plomados, violando, assim, as regras 
dos arts. 5° § 1° do Regimento Interno, 
e 65°, § 1° da lei organica n. 339, de 
29 de Dezembro de 19 02, e incidindo 
em nullidade substancial e constitucio-
nal. Demais, ai11da quando ·se queira 
admittir que não é necessaria a pre-
sença ele onze intendentes cliplomados 
e reconhecidos para a sessão de instal-
lação e posse do Conselho, indispensa-
vel é que estejam presentes nove di-
plomados reconhecidos, pois, · o art. 1 0 
do decreto n. 5.160, de 8 de Março de 
1904, dispõe que, "as sessões do Con-
sell10 Municipa.l serão publicas e só po-
derão effectuar-se quando ·se achar pre ... 
sente 11uiis de nietacle ele seus 11ie11i-
l3ros ", isto é, pelo 1nenos J\TOVE; de 
onde se conclue directan1ente que já-
1nais houve, para esse pretenso Con-
selho, sessão de posse, pois, que o grupo 
que; como tal se pretendeu constituir, 
só teve oito intendentes diplomados 
desde o inicio elos seus trabalhos até o 
dia e1n que ine remetteu, por interme-
clio do Juiz dos Feitos da Fazenda, o 
autograpl1o junto. 

Nestes termos, usurpando, por esse 
processo, illegal, vio lento, tu1nultuario 
e anarcl1ico, a qualidade ele Cons<>lho 
Municipal deste Districto, é claro que 
a resolução, cujo conllecünento me foli 
judicialmente notificado, não reveste ·:is 
caracteristicos do orçamento ela receita 
e despeza inunicipaes: e porque a consi-
dero inconstitucional , contraria aos dis-
positivos elas leis, les iva elos interesses 
municipaes, perturbadora e anarchica, 
usri elas attl'ibuições que a lei ine con-
fere e, mantendo e1n todos os seus ter-
mos o decreto n. 757, de 31 de De-
ze1nbro do anno passado, nego-lhe san-
cçi' ~, o que levo ao conhecimento do 
Senado Federal, para os fins de direito. 

Hio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1910. 
- Innocencio Sm·zeclello Correia,." 

Respondendo á essas razões e decreto a 
que e1les se reportam, disse orador e111 suas 
razões judiciarias o que adiante se segue, e 
que jul ga tambem conveniente reproduzir 
aqui. 

PRELIMlNARMENTE: 

Ao Prefeito elo Districto Fecleral fallece · 
c01npetencia para entrar na analyse l!o 
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modo por que se constitue o c, mselho Mu-
nicipal. 

As attribuições elo Prefeito, como Poder 
Executivo Municipal, estão compencliaclas 
no art. 27 ela Constituição Munic ipal e seus 
§§ 1° a 18 e ait. 28, § § 1° a 5° ela m esma 
Consolidação. 

Entre essas não es tá, de certo, a de exa-
m inar a fôrma da Constituição elo Conselh·J. 

Os arts. 24, 25 e 26 ela mesma Consoli-
dação indicam a fórnia por que collabora o 
Prefeito com o Conselho na confecção elas 
leis. 

Nesses a rtigos t a mbem não se defere ao 
P refeito tal competencia . 

Não se cliga que ta l direito decorre do 
cl isposto nó art. 24, assim expresso : 

O Prefeito suspende rá as leis e reso-
luções do Conselho Jlifunicivcil clci Cavi-
t cil Federal, opponclo-lhes veto, sempre 
que as julgar inconstiti1,ciona.es, contra-
rias ás leis fecleraes, aos d ire i tos elos· 
outros municipios ou elos Estados, uu 
aos interesses elo m esmo Distr icto (ar-
tigo 24 elo decreto n. 5 .1 60, ele S de 
Março ele 19 04) . 

O si mpl es exam e do texto desse artig·o, 
pelo mais in exper to leitor, cond uz, logo, 5.. 
concl usão ele que, para o exercicio desse 
direito, da pa rte elo P refeito, é necessario, 
antes ele mais nada, que haja uma lei ou 
resolução elo Conselho 1lfunicipa l ela Cavi-
tal i'\"'<leral. 

Ora, como se constitue o Conselho Muni-
cipal é assumpto previsto nos arts. 9, 10 e 
11 ela Consol idação e, com maior minuclen-
cia, no Regimento Interno, capitules I e 
fI. Na confecção desse Regim ento interno o 
Conselho age sem a co ll a boração elo Pre-
feito (Art. 12, § 2°, da Consol.). E, no to-
can te á verificação ele poderes é tambem 
autonomo o Conselho e soberano (Art. 12 
§ 1° da Consol. e 9 2 ela m esma Canso!.) , 
com a limitação apenas ela a.lineci desse 
mesmo artigo. 

Quer na lei que rege a materia decretada 
pelo Congresso quer no Reg·imento interne. 
elo Conselho; n ão se commette ao Prefeito 
participação a lg uma na constituição do Con-
se iho Municipal , é assumpto el a 1J1"ivativa 
economi.ct elo Conselho. 

E nem se póde comprehencler de outra 
fórma. 

Se os Poderes Municipaes (Art. 1• ela Con-
sol idação) têm caàa um as suas fu ncções 
rletalhaclamente especificadas (Cap. II e III 
da Conso l. ) é claro aue, en1 p ena ele grave 
ana1·chia, nãv pôde um cl e ll es chamai- a s l 



attribuições que competem a outro. A acção 
<ilesses 80,us poeleres é l•imita<ila e hamonica. 
Nãe ba suzerania: ele una sobI:e outr0. 

Dar ao Prefeito o direito de examinar da 
leP·a.liG1ade da constüuiQão do Conselho, isto 
é, do modo como elle exerce uma competen-
cia que a lei exc/lusivameute l11e commetteu 
com expressa e manifesta intenção do legis-
lador, é arvorai-o em instancia superior ab 
pro.uTJo Conselho, o que repugna. ao princi-
pio de independencia, igualdade e harmonia 
dos noderes. Mais ainda. Se no exercicio do 
direito ele veto ás leis e resoluções do Con-
selho Jlfiunicipal, pudesse o Prefeito entrar 
em tal analyse; esse seu acto, devendo ter 
submetticlo á approvação elo Senado Federal 
(Art. 25 ela Consol.) erigiria o mesmo Se-
nado em segiinda instancia, no julgamento 
elo modo por qLÍe o Conselho exercitou func-
ções privativas ! · 

Não é precizo mais insistir sobre tal 
absurdo. · 

Sem estar constituído, não existe, para 
esse ef:Eeito o Conselho JJfiiniciv.al, só depois 
ele sua constitui<'ão é que apuarece a enti-
dade politica - se não está constitu ido, não 
põcle fazer leis, o.s actos pratic8,dos n~nhuma 
sancção, positiva ou negativa - pode1n ter 
do Poder Executivo - não lhes é applica-
vel o disposto nos art. 24, 25 e 26. 

A 0,pposição do veto, a negaç;ão da sanc-
ção implicam forçadamente no reconheci-
mento da existencia. const'itiiido. dó Pode·r 
L eo·islativo Municipal. Não ha sophisma, ca-
paz de annullar essa conclusão. Onde não 
ha lei ou resolução do Conselho j]i'unicival 
elo Dist1··icto Federal, :ião põde baver veto 
"'1 Prefeito. 

Se. não ha .Cc:mseH1o, se elle é inexistente, 
>'ão ha lei ou resol ucão susceptivel <ile ser 
vetciclct. ' 

Nenhuma razão de Estado pôde haver que 
·obrigue a um Prefeito o conhecimento de 
uma resolução de poder que não existe. Se 
della toma conhecimento, embora para ne-
c·q,r-lhe sanccão, conhece tambem da sua 
nrocecl encia e , entra em co1n1nunicacão com 
"' poder que a enviou, depois de haver dis-
cutido e votado essa mesma resoluç;ão. 

Esclarecido, como se acha, esse ponto, se 
verifica que, posteriormente ao àec. n. 757, 
de 31 de Dezembro r' 3 1909 em que pela in-
existencia elo Con3elho Municinal, foi pro-
-rogado o areamento ele 1905 para 1910 (doe. 
junto) foi vetctclo o areamento que para o 
exercicio de 1910, organizára o Conselho 
lli'itnici1Jal. (Doe. junto.) 

·Como se vê das razões do veto enviadas 
a:o Senado, ainda se arrogou o Prefeito a 
co1nuetencia para entrar na analyse da con1-
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pos1çao elo Conselho e ele sua legitimidade, 
-como se vetanào POR ESTAS ou AQUELLA~ 

·RAZÕES, não tivesse implicitamente reconhe-
cido que se tratava ele uma lei ou resoliição 
<lo Conselho 11-Iiinici · al da Cciriital Feàeral, 
-caso unico em que poderia vetar (art. 24 
cit . ) 

Reconhece. pois, o Sr. Prefeito, que ha 
Conselho Municipal e nessas condições ne-
nhuma razão subs iste . para qu e a os m em-
b ros desse m esmo Conselh o se.ia recusado o 
pagam ento dev ido. 

Ne<;"acla, como est á, a .competencia elo P re-
feito neste particu lar. é ele examinar a ex .. 
tensão ·que pôde t er o dispositivo que AS 
julgcw inconstitiicionaes -ao art. 24 ela Con-
sol. 

Está claro que a "inconstitucionalidade" 
é a decorrente elos textos da lei, elas clispo-
·sições que ella tenha em contrario á Consti-
tuição e não elo vicio .da organização do 
Poder que a elaborou. por isso que admit-
tido o r econhecimento desses vicios de parte 
elo Prefe ito, não seria o :veto o meio de 
atacai-os, mas sim o clisnosto no art. 23 ela 
Consolidação. ele que, com o decreto n . 757, 
de 31 de Dezembro, já se utilizára o Prefei-
to. Se reconheceu r·ue o Conselho, "legal-
111ente11 foi l)rivado de se 11 compor" ou "re-
unir" (d ecreto n . 757, de 1909) e por isso 
avocou os poderes elo art. 23. como v ir "cin-
c·o" clias clenois negar sancção, ºvetar" uma, 
"lei" ele Conselho inexistente ? 

Dahi decorre que o exame da " constitu-
·cionalidadell se li1nita aos textos da "le i 
decretada". e não á "capacidade elo poder 
legislador" . .. Assi1n sendo. o acto ultilno, 
longe ele invalidar ou prejudicar o d ireito 
do autor, o vem consolidar indelevemente. 

Para melhor ainda demonstrai-o o autor 
·descerá ao exame das consideracões do Pre-
feito, já no "veto", já no anterior decreto 
n. 757, de 1909. 

Alie~"- o Prefeito em seu "veto" (documen-
to junto) , que negou sancQão á lei orçamen-
taria para 1910, porque "foi-lhe feita noti-
ficação emanada do Juiz dos Feitos da Fa-
zenda nara sciencia de que o cidadão Ma-
noel Corrêa ele Mello e outros remettiam ao 
Prefeito do Districto Federal os papeis ele 
·que o official ele justiça era portador." 

ºNotificado fo i constrangido a co-
nhecer elo que m e scien tificava o J u ízo 
e verifiquei que se t ratava ele um pap el 
em que o cidadão Manoel Corrêa ele 
Mello e outros haviam escr into u.m pro-
jecto de orçamento m unicinal que v igo-
raria n o exer cicio ele 1910. 
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No exame do objecto da interpellação 
judicial, a questão nreliminar que, natu-
ralmente surg-e é a de legitimidade ele 
f"'U.eni reqiierei1 .. 
. Ora, nüo se tendo constitiiielo o Con-

selho Mnnici11al e sendo só o Consel.ho 
JW"ii-icival que tem competencia para 
resolver sobre o · orQamento da receita 
e despeza municipaes (decreto n. 5 .166 
de 1 904, art. 12 § 5°), obv~o é que á 
ae·gren1iação que elaborára esse proje-
cto de orçamento e m'o remettera, por 
intermed io do Juizo dos Feitos da Fa-
zenda Municipal , fallecia qualidade le· 
, -_ 1 nara faze1-o . .. " 

Por taes motivos, como diz no fipal da 
sua ex11osição, negava sanc""ão ·e com1nettia 
n.o conl'lecin1ento do Senado. 

Ora, das nroprias palavras elos "conside-
randa" do "veto" se conclue: 

1) que o Prefeito se julgou notificado, 
iudicial1nente, nara conhecer da lei do area-
mento : 

2) que só em vista dessa interpellação ju-
dicial, della conheceu, para negar-l he sanc-
ção; 

3) que julg·a incomnetent8 o Juiz dos Fei-
tos para tel -a ordenado : 

4) nue é il\eg·itima s parte que a requereu 
en1 Juizo; 

5) que, a lém de (·.aes razões de "veto", 
ainda achou a resolucão (do Conselho Mu-
nicipal) contrariei aos elis11ositivns elas leis 
(não diz q uaes são) e lesiva aos interesses 
ni1f.nic-i11aes. 

A ntes de 111ais nada. 
Se o Prefeito foi notificado .iudic ialmente, 

isso se deu "ex -vi" do disposto no art. 33 
da Consolidacão. · 

Quando se manda intimar o Prefeito, o 
acto judicial não se dirige ao individuo , 
mas ao renresentante de pessoa juridica 
"F'azenda Municipal ." 

Ora, a notificação judicial é um remedia 
iucliciario ele que cogitam as nossas leis, 
tem a sua fórma de processo e a sua marcha, 
nellas determinadas. 

Se o Prefeito se jul 0 ·ou notificado. noti· 
ficação essa, tanto n1ais ben1 cond uzida 
quanto foi tambem citado o 2• Procurador 
dos Feitos, representante do Prefeito em 
Juizo (art. 34 da Conso l. das Leis) nacl a 
mais e tinha a fazer do que, não Pe confor-
mando com a mesma, vir a juizo destruil-a. 

Se julgava incomnetente o Juizo, o re-
media seria a excen"ão de incompetencia, 
que discutida e provada seria clerimida pela 
sentença do juiz, con1 os necessarios recur-
so3. 
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·vencida a competencia do juizo ; se en-
t endia a i)arte illeg·itima. na lei encontra ria 
a excepção ele ill egitimidade ele parte. 

Desorezadas que fossem essas duas preju-
cliciaes ai nrla restaria ao Prefeito a dis -
cussão' ela in terpellação por via de embargos 
á notificação. . 

Agora, pol'ém, julgar-se notificado judi-
cia riamente, pa ra o effeito . como disse, ele 
ser cons tatada a entrega official elo projecto 
elo orçamento e mais consequencias. que 
di sso decorreria m. e decid ir ex-•iro1Jrio Marte, 
ela competencia elo Juizo , da legitimiclacle elo 
notificante, do merito elo Preceito é querer 
revo"'·ar. con1 acto volunta rio , leis do pro-
cesso em pleno vigor; é o que não p6de ser 
ace:to. 

Nlnguem poderia ver na interpe11ação ju-
diciaria a obri1rnção da scmcqc!o ou elo veto, 
a m enos , aue o Prefeito não qu izesse r eco-
nhecer a exist encia legal elo Conselho. 

Em caso contrario. sG teria que v ir a 
Juizo pelo 2° Procurador e discutir a noti-
ficação. 

Nunca t a l notificação t eria com a sim ples 
c itação, força capaz de obrig·ar o P refe ito 
a um acto contrario a lei. ü Sr. P refeito 
vetcinclo e n a a nalyse elo veto entra ndo em 
taes apeciações sobre a notificação, com-
metteu o julgamen to ele uma questão ele 
Çirei to, COM JU IZ PRIVATIVO (art. 140, elo de-
creto n . 5.561, de 1905 * 1°), com r ecursos 
previstos, a um tribunal completam ente ex-
tranl10 a o caso, revogou as le is ex is tentes, 
póz-sn fóra da lei ! 

Provado assim a exuberancia que mal aa-
clou o Prefeito, ele accôrdo com as· '.uas 
theorias, em não vir a Jui zo discutir a in-
terpell ação, u nico recurso que t inha. se con-
clue fac ilm ent& que o m eio por ell P. u sMlo 
o conduzia justam ente áquil lo, que cli sse não 
querer - o reconhecimento elo Conselho. 

i\1as se é lícita, legal e logica a preliminar 
que levantou da incompetencia do Conselho 
para votar leis, por isso que não ex iste o 
1nesff10, nos t er111os de direito . r.nJrque, é ele 
inqu irir, desceu ao n1eri to ela questão e des-
cobrío que a lei al li votaàa era contraria 
aos interesses n1unicipaes? 

Ora, a l ei. isto. o decreto n. 5.160, nG 
art. 24 alinea explica o que se cleYe consi-
derar por de liberação contra os interesses 
1nunic ipaes e o véto não explica esse caso 
de m odo a se poder apurar a proceclencia 
de taes razões. 

Demonstrando assim, que do ultimo véto 
decorre inevitavelmente o reconhecimen to of-
ficial elo Conselho, ele seus membros e de 
seu s traalhos, a conclemnação da Municipa-
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liclacle é inevitavel nos termos elo pecl1clo. 
do A." 

O oracror não desce no u101nento a exan1J· 
nar as cle1nais razões L'lo Prefe ito, por Ja 
haver tratado disso e1n seu discurso de 2.s: 
cl8 Dezen1bro e ter Rnalysaclo o assump to nas 
razões · apresentadas en1 Juizo, elas quaes 
transp lantou para este discurso u1na parte .. 
J'\Tesse:;:; dous pontos os seus coJlegas verão 
b em estudadas toclas as l1ypotheses. 

1'1essas condições j á porque nos t0rmos 
elas innun1eras decisões elo Senado e11e só. 
vota as conclnslies dos pareceres e não a 
doutrina ou tlleorias dos consicle1·ancla .. j â 
pela sen1 razão ele ser das n1esn1as', e111 face 
das razões apresentadas, não é ta1nbe1n o 
Senado quem pócle resolver qualquer contro-
' r.ersia:. 

Fica cle1non s traclo, portanto, qu P, no ca f.J íJ 
ac.tual , nào é o Congresso Nacional n em iso-
lada1n en te o Senado, q11en1 poderá annullar 
o Co"nselho, pois, essa assen1bléa não tem' 
con1pete11cia para legislar a respeito do Con .. 
sell10 - ad prnter·itnm. 

Se não ha pocler pois capaz de annullar 
o Conselho por que insistir en1 não reco-
nhecei-o? 

E' esse o grande crime elo Prefeito e de· 
seu n1anclante o Presidente ela Republica. 

Abroquellados no direito , os membros elo· 
actual Conselho não receian1 as investidas 
ele quem quer que seja. Representantes le-
giti1nos ela soberania popular reagirão com 
toda energia contra qualquer tentativa que 
pretenda conspu1·car os direitos adquiridos· 
a custa ele t a ntos sacrificios e ela vontade 
elo digno e altivo e independente eleitorado. 

Deixa, por hoje, ele responder á parte elo· 
discurso elo seu collega. en1 que S. Ex . se 
referio á att itucle elo Partido Democrata e 
ele alguns políticos. a proposito ela eleiçf1,o 
realizada a 1° ae · Março. Não o pócle fazer 
ago1·a, pois vai adiantada a hora, e não 
qu er sacl"i.fi car os seus collegas com u111a per-
n1a nencia (le111asiado lon ga . Dará, entretanto, .. 
e1n occasião opportunn, resposta C8 ba1 ao~ 

fal sos axgun1entos elo Sr. Enéas Sá Freire. 
O oraflor exclan1a: Sin1. Sr . Presidente, o 

nosso clireito é sagrado, as nossas conqui.s-
tas en1 non1e da razão e ela lei , não serão 
proficuan1 ente violadas. Essa ba.ndei1·a, que 
nos reunlo, que nos congregou, n os dar~~ 
novas forcas e novos elen1entos, e estou cer-
to que triun1pharemos gall1arda111ente da pre-
potencia dos g·oven1os e ela s tl-aições, ciladas 
e arren1ettidas elos nossos inimigos : e eu tenbo 
confiança. en1 vós, no vosso patriotisn10, no 
vosso acrysola1nento, e havemos ele defen-
der este posto con1 os n1 elhores elos nosso:: 
esforços e 111a is caras elas nossas energias . 
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Eu espero e eu t enho absoluta con• 
fiança que est as palavras, ora desli-
nhavadamente aqui elitas, não seja m o canto 
ultimo do cysne . que clesfallece, mas o 
hymno, a a lvorada a lacre elas nossas m a is 
estupendas victorias , para o bem do Distri-
cto Federal e em houra á nossa fé repu-
blicana e á nossa intransigencia patriotica 
na defesa ela causa sant a das nossas liber-
dades ! (Miiito bem; 1niii to bem. O oraclor 
é vivmnente ciiinin ·imentaclo.) 

' 

• 



I 

• 

'f ... 



1 

1. 

"" I 

\ . . 
. 
' 








	Pagina_0001
	Pagina_0002
	Pagina_0003
	Pagina_0004
	Pagina_0005
	Pagina_0006
	Pagina_0007
	Pagina_0008
	Pagina_0009
	Pagina_0010
	Pagina_0011
	Pagina_0012
	Pagina_0013
	Pagina_0014
	Pagina_0015
	Pagina_0016
	Pagina_0017
	Pagina_0018
	Pagina_0019
	Pagina_0020
	Pagina_0021
	Pagina_0022
	Pagina_0023
	Pagina_0024
	Pagina_0025
	Pagina_0026
	Pagina_0027
	Pagina_0028
	Pagina_0029
	Pagina_0030
	Pagina_0031
	Pagina_0032
	Pagina_0033
	Pagina_0034
	Pagina_0035
	Pagina_0036
	Pagina_0037
	Pagina_0038
	Pagina_0039
	Pagina_0040
	Pagina_0041
	Pagina_0042
	Pagina_0043
	Pagina_0044
	Pagina_0045
	Pagina_0046
	Pagina_0047
	Pagina_0049
	Pagina_0050
	Pagina_0051

