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APRESENTAÇÃO
Deputado Marco Maciel
Presidente da Câmara dos Deputados

Com a série de publicações uperfis Parlamentares" tenciona a
Câmara dos Deputados reavivar, no cenário brasileiro, com fundamento
na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, o que
tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do Poder
Legislativo, acentuadamente a desta Casa do Congresso Nacional,
na vida polltica, social e econômica do Pals.
Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa
se tenham destacado por serviços prestados ao Pals e ao Poder Legislativo, por sua participação e influência no esclarecimento e solução
de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personalidades
excepcionais de nossa História e de nossa cultura, os nperfis Parlamentares" irão por certo fazer com que as novas gerações se apercebam
melhor do papel que, como instituição, cabe ao Legislativo desempenhar.
O ponto de referência será principalmente o da personalidade
parlamentar, ou seja, o do legislador. Ao lado da dimensão pessoal,
a dimensão histórica, nesta necessariamente refletida aquela, como
é o caso de vultos da estatura de um José de Alencar, de um Bernardo
Pereira de Vasconcelos; ou de um Silveira Martins, ao lado de um
Marquês de Paraná, de um Zacarias de Góes, de um Otávio Mangabeira;
ou, ainda, de um Conselheiro Saraiva, de um Santiago Dantas, de
um Francisco Campos, para citar apenas alguns destaques. Em dado
momento de nossa História esses e outros patrlcios foram o Poder
Legislativo, representaram-no tão condignamente quanto é posslvel
fazê-/o.
Esse repensar da inteligência e da cultura brasileiras do ponto
de vista do Legislativo sem dúvida haverá de interessar a pesquisadores,
a estudiosos de nossas instituições, aos meios universitários. Ao lado
do valor intrlnseco dos discursos selecionados, a informação para
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar, o
pol/tico, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que não

chegou, por dificuldades de relacionamento com D. Pedro //;a persistência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em luta com uma saúde
precária, mas assim mesmo -ou por isso mesmo -sarcástico, terrlvel
em suas intervenções parlamentares; .a constituição do chamado
u.Jardim de Infância" em torno de João Pinheiro, e do qual fez parte
Carlos Peixoto, outro deputado que integrará esta série de Perfis.
A seleção dos discursos e os estudos introdutórios que acompanham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores,
a cientistas pollticos e a professores universitários. Essas introduções
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentares
cujos textos foram escolhidos e as novas gerações interessadas em
conhecer o Poder Legislativo.
Assim - é o que esperamos -,a Câmara dos Deputados estará
cumprindo relevante função cultural, ao mesmo tempo em que divulga
a contribuição que, como instituição, tem dado para o estudo e a
solução de problemas de interesse para a Nação inteira, no passado
como em nossos dias.

MARCO MACIEl.
Presidente da Câmara dos Deputados

INTRODUÇÃO
José Octávio

DOUTRINAÇÃO E PRÁTICA REPUBLICANAS EM
EPIT ÃCIO PESSOA

Considerando o discurso parlamentar um ato político eficaz,
avancou o historiador José Honório Rodrigues, no volume introdutório
da s~rie O Parlamento e a Evolucão Nacional, o entendimento de que a
moderna Historiografia dele não pode prescindir, porque cabe ao discurso revelar "a inquietude e a quietude, a esperança e o desespero, a potência e a impotência, a inspiração popular e a tutela autoritária, o amor
e o desamor ao seu povo, as aspirações, a grandeza e a pequenez dos políticos, a força e a fraqueza dos homens, o entusiasmo e a apatia dos
povos, a bravura e a covardia das classes sociais" ( 1).
Nada, pois, mais promissor, na atual Historiografia brasileira, do
que a valorização da vivência legislativa, empreendida, conjuntamente,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com base no estudo
dessas instituições e também das figuras que, historicamente, mais se
destacaram em nossa atividade parlamentar (2).
Intentada, paralelamente à reabilitação do Judiciário, responsável
por obras do quilate dos dois primeiros tomos de História do Supremo
Tribunal Federal, de Lêda Boechat Rodrigues, e O Supremo Tribunal
Federal e a Instabilidade Político-Institucional, do politicólogo Osvaldo
Trigueiro do Vale (3), tal colocação vem abrindo caminho para captação da verdadeira História que já não se aceita atrelada ao carro-chefe
dos dirigentes de Estado messiânicos e geometricamente superpostos,
pelo exclusivismo do Poder Executivo, uns aos outros.
· Em famosa intervenção no Parlamento Imperial, o grande orador
baiano Zacarias de Góes e Vasconcelos, socialmente escravocrata e espiritualmente ultramontano, mas senhor de sarcasmo e capacidade de
argumentação que o celebrizaram, teve ensejo de raciocinar assim:
"Quem julgará entre nós e vós? Quem será o juiz entre conservadores e
progressistas? Respondo: a Nação. A Nação não é um Partido~'.
Ora, se em tempo algum reduziu-se a um partido, por mais que
este alardeasse sua presumível força eleitoral, a Nação também não se
pode resumir a um homem só, pela circunstância -as mais das vezes
fortuita -de se haver guindado a seu supremo comando político, como
Vice-rei, Príncipe-Regente, Regente, Imperador ou Presidente da República.
Esta, basicamente, a limitação da História Oficial com sua carga
de factualismo e personalismo plutarqueano, contra os quais se levanta
15

promissora reação rev/Sionista. Tomando a aparência pela realidade,
tanto quanto a parte pelo todo e uma parcela de representação da sociedade pela sociedade inteira, tal tipo de História esqueceu, não raro, as
forças vivas da Nação, obliterou as instituições, através das quais se forjam os destinos das comunidades civilizadas, omitiu o jogo das pressões
e contrapressões canalizadas pelos partidos a n/vel parlamentar, marginalizou as classes sociais donde os agrupamentos partidários retiram sua
seiva, reduzindo enfim o processo histórico, intrinsecamente complexo
por sua própria natureza plural/stica, ao manique/smo simplório de governantes bem ou mal sucedidos.
Não é assim, todavia, que a História deve ser vista. Capistrano de
Abreu, o historiador brasileiro que ainda hoje se impõe, pela força de
suas intuições e clareiras abertas no cipoal de nossas limitações historiográficas, proclamou num rompante que "dêem menos importância a
vice-reis, governadores e capitães-gerais que aos fundamentos sociais e
econômicos da História" (4).
O que o grande mestre cearense desejava expressar era sua fé
numa Historiografia globalista, capaz de descer aos subterrâneos da
vida, pela avaliação do conjunto de toda a sociedade, impulsionada, de
um lado, pelo povo, e, de outro, pelo conflito e ajustamento entre seus
elementos básicos. Por isso mesmo, e na lúcida interpretação de seu
principal disc/pulo moderno, para Capistrano "é necessário estudar e
escrever a História do Direito e da legislação; a História das Cortes Constitucionais; a História dos partidos; a História do Parlamento; um dicionário de História; é preciso olhar definitivamente a documentação existente na Europa e publicar mais textos históricos; é indispensável fazer
o Atlas histórico, pelo qual tanto trabalhou entre 1916 e 1920" (5).
EPITÃCIO- O LEGISLATIVO NA HISTÓRIA
Não se trata, aqui, evidentemente, de substituir o domlnio do
Executivo pela primazia do Legislativo, ou os chefes de governo pelos
parlamentares- uns e outros têm lugar na História.
O que se pretende pôr em causa é que, sendo o discurso parlamentar um ato dialético pelo clima de debate em que se processa, ao
contrário do facies administrativo, as mais das vezes solitário, sua força
avulta, extraordinariamente, no quadro da reconstituição histórica,
máxime quando associado ao contexto cultural, de claras conotações
econômicas, sociais, institucionais - e não apenas poft'ticas - dentro
das quais se produz.
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A trajetória polltico-par!amentar do paraibano Epitácio Pessoa,
ao nlvel da chamada República Velha, tem muito com as considerações
acima esboçadas.
Homem público de uma versatilidade que o atiraria de obscuras
promotorias do interior de Pernambuco e da Paralba à secretaria de governo deste Estado (1889/90), à Assembléia Constituinte (1890/1),
depois convertida em Congresso Ordinário (1891/3), e da/, sucessivamente, passando por uma cátedra da Faculdade de Direito do Recife
(1891/1898), ao Ministério da Justiça (1898/1901), à Procuradoria:r
Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal (1902/12), ao Senado da República (1912/19), à chefia da delegação brasileira à Conferência de Paz em Versa!hes (1918), à Presidência da República (1919/
22), e novamente ao Senado, cujo mandato foi exercido, durante alguns
anos, concomitantemente às funções de juiz da Corte Permanente de
Justiça Internacional em Haia (1924/30). É através de seus discursos
parlamentares que melhor se pode compreender a si e a sua época, representada por uma quadra de nossa História bastante tumultuada, e só
encerrada com a Revolução de 30, que o teve entre os arautos para depois sacrificá-lo, implacavelmente.
Nesse particular, uma singularidade do comportamento de Epitácio Pessoa aviva a importância da oração parlamentar como fonte histórica e o significado que lhe atribula quem tão bem sabia manejá-/a.
Encerrado o perlodo presidencial (1919/22), já marcado pelas
agitações operárias e pela irrupção tenentista que conduziriam à Revolução de 30, por isso que seu governo aparecerá como dos mais contestados da República Velha, ei-lo de volta ao Senado (1924), para produzir a defesa de seu governo, sintetizada nas esplêndidas orações que
constitulram o complemento do livro Pela Verdade (6).
Tal comportamento não deixa de equivaler a uma lição de democracia - e democrata Epitácio o era - embora travado pelo contexto
oligárquico em que politicamente emergiu, e, além disso, pela visão mais
legalista que social de que se imbuiu sua geração, sem a isto constituir
exceção o próprio Rui Barbosa (7).
A IRRADIAÇÃO DO CONGRESSO
Há mais, todavia. Se já se disse com alguma ma/leia que o orador
suplantou o Chefe de Estado do triênio 1919/22, tenho para mim que é
sempre do Congresso que irradia o brilho da estrela candente do Sr. Epitácio Pessoa, significando com isso ter sido no exerc(cio da atividade
parlamentar que esse nordestino da Paralba assentou as diretrizes que
posteriormente estenderia a outras áreas da atividade pública.
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Assim, ao fazer da defesa da autonomia dos Estados o tema central de sua passagem pela Câmara dos Deputados, no per/odo 1890/93,
Epitácio Pessoa antecipou o Ministro do Supremo Tribunal Federal,
responsável maior, juntamente com seus colegas Alberto Torres, Pedro
Lessa (seu inimigo cordial) e Amaro Cavalcanti, pelo que D. Lêda Rodrigues tão bem denominou "Defesa do Federalismo" (8).
Também intensamente dedicado, no per/odo 1890/91, à confecção de nossa primeira Carta Constitucional republicana, a veia de legislar não o abandonaria, donde sua atuação, como Ministro da Justiça de
Campos Sales, em prol da elaboração do Código Civil, quando lhe pertenceu, inclusive, a indicação do jurista Clóvis Bevilacqua - seu colega
na Faculdade de Direito do Recife - para o preparo do anteprojeto do
Código.
Enfim, se o Governo Epitácio Pessoa revelou-se, sem embargo do
autoritarismo civilista que o inspirou, extraordinariamente pródigo para
o Nordeste, em função das obras contra as secas que a/ disseminou, não
se pode entender tal orientação - que nele correspondia a um impulso
telúrico tanto quanto à maturação do estadista - sem sua passagem
pelo Senado e, particularmente, fora da conexão com seus discursos senatoriais dos dias 29 e 30 de novembro de 1915, unificadamente presentes
a esta coletânea (9).
A TRAJETÓRIA DA REPÚBLICA VELHA
Em penetrante oração de posse na Academia Paraibana de Letras,
o ministro Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Melo salientou, com relação à enorme produção intelectual de Epitácio Pessoa, que:
'~ .. intencionalmente, ele somente escreveu o Pela Verdade, veemente defesa de seu conturbado governo. Mas as suas obras completas
somam vinte e cinco sólidos volumes, que enfeixam todos os trabalhos
elaborados em meio século de afanosa vida pública. Encontram-se, com
efeito, nesse imponente repositório, os discursos, pareceres e projetos
do deputado à Constituinte de 1891 e primeira legislatura republicana,
bem como os do senador de dois mandatos descont/nuos e incompletos
(1912 a 1919 e 1924 a 1930); os discursos, despachos, exposições de
motivos, votos, entrevistas e mensagens. relativos aos per/odos em que
exerceu funções de natureza executiva -as de Ministro da Justiça de
Campos Sales (1898 a 1902) e as de Presidente da República (1919 a
1922) -; os trabalhos de seu decênio de judicatura no Supremo Tribunal Federal (1902 a 1912); os pareceres do triênio (1902 a 1905),
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em que ocupou a Procuradoria, Geral da República; as petições, arrazoados e memoriais de advogado, os laudos arbitrais, os votos proferidos na
Corte Permanente de Justiça Internacional. A tudo isso acrescentem-se
as incursões esporádicas pelo jornalismo e a preciosa correspondência,
ql)e é uma das mais ricas fontes de História da Para/ba, na fase republicana.
Dentro ou fora do campo pol/tico, não sei de outro coestaduano
que houvesse escrito tanto. Com a só exceção de Rui Barbosa, não sei
de outro homem público do Pa/s que houvesse deixado obra de maior
tomo. Por ela bem podemos aferir a capacidade intelectual de Epitácio
Pessoa, certamente não excedida por qualquer dos estadistas que passaram pelo supremo governo da nação" (10).
Sem embargo das dificuldades que sobrevenham para comparação
de obra tão d/spar, ainda que ligada pelo traço bachare/ista do culto à
lei e ao Direito que a terá inspirado, não seria leviano afiançar que, nela,
os discursos parlamentares ocupam lugar de vanguarda.
E não apenas pela beleza, por vezes paradoxalmente áspera da
forma, que valeram a seu autor o ep/teto de patativa do Norte, ou pela
coragem e conhecimento de causa que o animam, mas, sobretudo,pela associação ao tempo-eixo de nossa História.
Com efeito, na leitura e análise desses discursos de Epitácio Pessoa tem-se toda a trajetória da República Velha, desde o ingênuo otimismo dos constituintes ("com a República tudo melhorará", nas palavras de um aparteante de Epitácio, a 21 de outubro de 1891), queda de
Deodoro e arb/trio do f/arianismo avassa/ador, até a competência do
STF em matéria po//tica, nova regulamentação eleitoral, discussão e votação final do Código Civil, valorização do café, profunda revisão nos
projetos das obras contra as secas e enérgicas advertências ao Presidente
Washington Luiz, no limiar dos anos Trinta.

UM PARLAMENTAR DE CORPO INTEIRO
Epitácio Pessoa fez-se, assim, um bravo e atuante parlamentar.
Sem "esse fetichismo por princ/pios doutrinários radicais e absolutos", como explicitaria na sessão de 10 de setembro de 1891, daí por
que podemos classificá-/o menos como o ortodoxo do entendimento do
ministro Trigueiro do que como pragmático. Coube-lhe, no plano daregulamentação institucional dos primeiros anos da República, bater-se
pela igualdade po//tica dos Estados-membros, recusando o critério de
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proporcionalidade das representações estaduais na Câmara dos Deputados, porque "a única virtude de tal desigualdade será enfraquecer os
laços de fraternidade que devem ligar estreitamente todos os Estados da
grande União brasileira'~
Alertou contra o perigo das federações em que"(... ) haja um Estado tão superior aos outros que possa lutar com muitos deles reunidos" (vaticlnio de 1932?). Fez-se. pela precedência do Casamento Civil,
argumentando, em nome do secularismo de sua geração, constituir "a
Igreja sociedade simplesmente autônoma no seio de uma sociedade soberana" que é o Estado.
Defendeu a dualidade das penas no tocante à responsabilidade penal do Presidente da República, a fim de evitar a frustração do processo
pela renúncia deste. Considerou o reconhecimento dos poderes - mecanismo sobre o qual assentava o clientelismo oligarca da República Velha - questão extrapartídária, para verberar os males da falsificação do
voto popular, as eleições a bico de pena e os cambalachos dos corrilhos,
pretendendo substitu/-los pela integridade do voto, ampliação das garantias do processo eleitoral e redução do alistamento eleitoral aos
prazos marcados por lei.
Outrossim, recusou-se a sancionar a atrofia do Judiciário, tão cara
aos oligarquismos de todos os matizes, no entendimento de que "o
Poder Judiciário não pode deter-se diante da matéria pol/tica se por
acaso a elucidaç!Jo dela for essencial, necessária, indispensável para
amparo do direito privado a que, pela Constituição, ele tem de acudir".
NA DEFESA DAS LIBERDADES
Foi, porém, no plano da defesa dos direitos e garantias individuais que mais se afirmou a extraordinária intensidade do verbo epitacista.
Nesse particular, a rlgida defesa da autonomia estadual, afrontada
pela violência em nome da legalidade, dissolução das primeiras Assembléias Estaduais e derrubadas procedidas por iniciativa militar, tomando
como pretexto - e não mais do que pretexto - o apoio prestado pelos
Governadores à dissolução do Congresso, empreendida por Deodoro da
Fonseca a 3 de novembro de 1891, completa-se com um elenco de candentes considerações que situarão para sempre Epitácio Pessoa como
um dos mais heterodoxos vultos de toda a História parlamentar brasileira.
Foi a/ que, ao compasso de canhoneio militar e freqüentes decretações de estado de s/tio, manifestou-se pela anistia - "conveniência
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pol(tica", no seu entendimento -, medida votada "não em favor do
Presidente da República, mas de suas v(timas", da( porque "nós esquecemos o crime com relação aos autores, mas não com relação a terceiras pessoas':· pela preservação intransigente das garantias constitucionais,
demonstrando que se "regime constitucional e suspensão de garantias,
embora limitada a alguns cidadãos, são idéias antinômicas", existem
prerrogativas que a exceção não pode alcançar, tais as imunidades do
corpo parlamentar.
Pugnou pela liberdade de cátedra contra a concentração de poderes nas mãos do Executivo; pela extensão da anistia a todos os crimes
conexos que derivam de sua decretação; e, também, pela liberdade de
imprensa, projeção, na sua ótica, da livre manifestação de pensamento,
"causa de honra para o próprio Governo, para a civilização e para a
República':· e, ainda, pela igualdade, dentro de suas respectivas carreiras, dos anistiados com os não anistiados.
REALIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
No plano social, que não constituiu o forte dos promulgadores da
República - tanto mais quando, na observação de Nelson Saldanha, "a
republicanização do Brasil foi um processo principalmente pol(tico; faltou-lhe dimensão social "(11) -, Epitácio caminhou até onde o permitiam as limitações do liberalismo clássico da época, tão associado ao estilo solene de seus discursos e entendimento basicamente pol(tico-jur/dico e institucional da realidade brasileira.
Dal que Virginius da Gama e Melo o haja enxergado, em relação
ao Nordeste, como precursor do desenvolvimento e da SUDENE (12),
enquanto, ainda por esse ângulo, José América de Almeida, com a autoridade de executor de muitas das formulações do epitacismo, o tenha
considerado, em relação à açudagem, como "o primeiro est(mulo, o
grande exemplo, a compreensão que encheu de confiança todas as
outras iniciativas" (13).
Esses conceitos de Gama e Melo e de Almeida não derivam apenas das ciclópicas realizações do Governo Epitácio Pessoa no Pol(gono
das Secas. Suas origens remontam à experiência parlamentar epitaciana,
questão que José América reconhece expressamente quando, comentando sua passagem pela mais alta magistratura da Nação, observa que
"muito antes concebera uma pol/tica regional que desse ao Nordeste
elementos de vida" (14).
Qual o alcance desse muito antes? Simplesmente a vivência legislativa do Sr. Epitácio Pessoa, então responsável por concepções que apa21

recerão nesta coletânea, através de seus discursos de 20 de agosto e 21
de outubro de 1891 e de 29 de novembro e 30 de novembro de 1915,
onde rompe com o paternalismo assistencialista das obras contra as
secas, para pleitear "serviços de utilidade pública, prestados em vias
férreas, em linhas telegráficas, em açudes, em construções de qualquer
natureza", surgindo, dentro desse entendimento, a ampliação da competência do Estado (intervencionismo?) para que "possa realizar obras e
não se limite a dar apenas óbolos, diretamente, aos indiv/duos que sofrem dessa calamidade".
OUA TRO FASES NO NORDESTE
Em termos de obras contra as secas, que expressarão a moderna
teoria do bem-estar social, o Nordeste passará por quatro grandes fases
de maior concentração de recursos, equipamentos e serviços.
São elas o Governo Epitácio, de 1919 a 1922; "O Ciclo Revolucionário do Ministério da Viação", presidido por José América, como
Ministro do Governo Provisório, de 1930 a 1934; o interregno ditatorial Getúlio Vargas, de 1939-43, quando se reencetarão as diretrizes da
etapa anterior, e o per/odo 1952/54, do segundo Governo Constitucional, de Vargas, quando da volta de José América ao Ministério da Viação,
organismo já então enquadrado nos esquemas de planejamento global
da Assessoria Econômica da Presidência da República, formulados por
Rômulo de Almeida e Jesus Soares Pereira, à frente do chamado Grupo
da Itatiaia.
Pois bem. Diretamente, as duas primeiras fases de máxima intensificação das obras contra as secas, isto é, a de 1919/22, interrompida
pelo Governo Bernardes, e a de 1930/34, derivarão dos conceitos expendidos da tribuna do Congresso pelo então deputado e senador Epitácio Pessoa.

RUMO AO PLANEJAMENTO

Nos debates de 29 de novembro de 1915, ao longo dos quais
avulta o papel criativo do Senado, em verdade não apenas organismo de
equil/brio do bicameralismo republicano, discutia-se, por iniciativa de
Epitácío Pessoa, o montante a reservar-se aos estados atingidos pela
22

seca, quando o senador Sá Freire interveio de forma bastante perspicaz,
sentenciando:
"Sr. Presidente, quem leu o projeto feito pela Câmara dos
Deputados, sente logo a necessidade de, para dar parecer sobre
ele, pedir informações ao Governo. De fato, pela simples leitura
do parecer da Câmara não se pode, com segurança, chegar a uma
conclusão. Uma pergunta se impõe à primeira vista: Por que motivo se pedem 50.000 contos e não 40.000,60 ou 70.000?"
E a seguir, mais incisivamente:
"A nós faltam informações seguras para podermos aconselhar ao Senado a aprovação do projeto tal qual se acha" (15).
Essas informações seguras, referidas pelo aparteante de Epitácio,
não constituiriam, porventura, um plano indispensável ao levantamento
das prioridades e execução das obras contra as secas? - Assim o entendo ... "
Em 1915, sacudido por conflito de repercussões universais, o
mundo principiava a desmontar as estruturas polltico-econômicas do
laissez-faire, edificadas no século anterior, pelo otimismo da Escola de
Manchester. Por toda a parte o planejamento se impunha, a princ/pio
para mobilização das energias dos povos alcançados pela conflagração e,
posteriormente, como técnica de reconstrução dos palses devastados
pela guerra ou, ainda, de construção das nações situadas na periferia da
guerra.
No Brasil que, por força dessas contingências, começava-se a pensar diferente, erguia-se a voz potente de Alberto Torres, clamando pelo
fortalecimento do Estado -por meio de um Governo forte mas não autoritário, na explicação de seu biógrafo Barbosa Lima Sobrinho (16) -,
para que nos lançássemos à urgente tarefa de organização nacional, antecipada, aliás, no plano social, por Euclides da Cunha (17).
Profundamente marcado pela lembrança dessas discussões de que
participara no Senado, Epitácio Pessoa será, como Presidente da República, o homem desse plano, então colocado a serviço do equacionamento de um problema nacional (não por acaso o tltulo de uma das obras
de Torres - O Problema Nacional Brasileiro) cientificamente considerado.
Datam da1: em Epitácio Pessoa, dois comportamentos tlpicos do
Presidente da República que completavam o parlamentar. Se por meio
do primeiro competia-lhe, na observação muito feliz de Lauro Xavier,
cercar-se de um corpo de técnicos e cientistas dos mais abalizados, com
especial realce para Arrojado Lisboa, Phillip Von Luetge//ug, Léo
Zentner, José Pires do Rio, (talo Joffre e André Ver/ssimo Rebouças
(18), vem a seguir um passo à frente e a ecomenda ao Presidente da
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Parafba, Solon de Lucena, de um levantamento da problemática da seca
em sua terra natal, do qual resultaria o euclidiano livro A Para1ba e seus
Problemas, de José América de Almeida, definido por José Honório
Rodrigues como "a melhor monografia estadual existente no Brasil,
como livro que é um clássico e se situa na melhor tradição da historiografia brasileira, desde o Visconde de São Leopoldo, com os Anais da
Província de São Pedro do Rio Grande e as Memórias do Distrito Diamantino de Joaquim Fel/cio dos Santos" (19).
Faltou-se dizer apenas: esse não é um livro apenas paraibano, mas
nordestino, e não só euclidiano, pois também epitacista, circunstância,
aliás, avivada pelo autor, na exteriorização de uma gratidão final que se
faz, igualmente, um oferecimento:
"A ação do Sr. Epitácio Pessoa não pode ser aquilatada em toda
a magnitude: tem uma ressonância que a posteridade compreenderá
melhor, no gozo dos beneficios duradouros. (... ) ele tem tido ao de
medir, muita vez, o grau de popularidade e, sobretudo, o sentimento de
admiração que infunde aos contemporâneos; mas essa obra terá uma repercussão maior na consistência dos seus frutos e perante a serenidade
da História. (... ) a Parafba deve-lhe a glória de ser o seu berço humilde
e, ainda mais, uma comovedora dedicação patriótica. Deve-lhe a nova
fase de existência que inicia com os mais invejáveis augúrios" (20).
CONSERVADORISMO E PROGRESSO
Entre os autores modernos, foi Octacflio de Queiroz, hoje, aliás,
deputado federal pela Parafba, quem melhor precisou o alcance dessa
contribuição de Epitácio Pessoa, lastreada -nunca será demais repetir!
- em sua passagem pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ao qual,
aliás, retornaria:
"Por mais paradoxal que seja, coube a Epitácio Pessoa, ele próprio que, politicamente, fora o denominador comum de quase todo o
velho partidarismo republicano do Estado, elidir, por força da evolução
das forças produtivas sociais, o panorama existente até então. E o fez
indiretamente com o engenheiro, o técnico, o motorista de caminhão, o
cassaco, a rodovia, a estrada de ferro, o automóvel, o cinema, a luz elétrica, o milagre, enfim, realizado até perdulariamente pela antiga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, IFOCS, que terminou por afugentar o cangaceiro, alterar hábitos e costumes de toda a região, aproximar o sertão do litoral. Pelo menos na Parafba, Ceará e Rio Grande do
Norte isso aconteceu em larga escala" (21).
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Esse velho partidarismo republicano da Para/Da, que Epitácio
trouxe tanto tempo sob controle, e controle absoluto de, pelo menos,
1915 ç 1930, não lhe deve significar qualquer desmerecimento. No
caso, trata•se de fenômeno que reafirma as origens conservadoras de
quem, impregnado da teoria liberal-burguesa do século XIX, evoluiu em
demanda de posições progressistas pela porta das obras contra as secas
e pela irritação que o comprometimento do equil/brio federativo, pelos
abusos do Presidente Washington Luiz, lhe causara, a ponto de incorporar-se, pessoalmente, e através de seu sobrinho, João Pessoa, Presidente
da Para/Da, ao movimento da Aliança Liberal, ainda que sem perdoar os
tenentes que o combateram em 1922.
Mas este salto qualitativo do centro conservador para o progressismo, não terá sido, sucessivamente, a centelha de José Bonifácio, do
Visconde de Rio Branco e de Joaquim Nabuco, antes de Epitácio, e a
de Virg(lio de Melo Franco, de Getúlio Vargas, de San Tiago Dantas e
de Afonso Arinos, depois dele? No Brasil - e Gilberto Freyre, José
Honório- Rodrigues e Alceu Amoroso Lima anotaram com agudeza
(22) -, os raros benef(cios logrados pelo povo advieram mais de conservadores comprometidos com as reformas que da ação dos que se diziam
formalmente identificados com essas.
Com isso, não quero sustentar fosse Epitácio Pessoa homem público de inspirações socializantes, como, pela mão de João Mangabeira,
tanto se procurou estabelecer em relação a Rui Barbosa (23). Não. Em
Epitácio, a visão legalista e puramente jur/dico-institucional é tão acentuada que, organizando esta coletânea por livros, correspondentes aos
temas versados por seus mais importantes pronunciamentos, encontraremos, num total de trinta e três discursos, treze sobre questões institucionais (igualdade política dos Estados-membros, concessão de nacionalidade aos estrangeiros, precedência do casamento civil, perda de mandato por acumulação, verdade eleitoral e reconhecimento de poderes,
Código Civil Brasileiro); treze, na linha antiflorianista, versando sobre
defesa da autonomia estadual, anistia, estado de sítio, garantias constitucionais, liberdade de cátedra, liberdade de imprensa, etc. e apenas
cinco calcados numa perspectiva econômico-social pela tônica sobre que
recaem (linhas telegráficas e obras contra as secas, economia, agricultura
e transportes na Para/Da, obras contra as secas e serviços públicos,
porto de Tambaú, defesa do café e obras do Nordeste).
Que há de mais nisso, todavia?- A considerarmos a decantada
circunstancialidade de essência orteguiana, jamais devemos perder de
vista a evidência de que, signatário da Constituição de 1891, Epitácio
Pessoa pertence a um pugilo de homens que, preparando-a, inspirados
"nos Estados Unidos, tão largamente apontados entre nós como modelo

25

a seguir", não se lembraram de nela incluir uma única vez a palavra trabalho (24).

EPITAC/0 E O IDEAR/O REPUBLICANO
Em erudita tese de mestrado, publicada pela Mesa do Senado
dentro da coleção Bernardo Pereira de Vasconcelos, dirigida por Octaciano Nogueira, a Professora Rosa Godoy sustentou que "Federalismo,
presidencialismo e representatividade compuseram, assim, a essência do
regime republicano em sua fisionomia pol/tica" (25).
Ora a atuação parlamentar de Epitácio Pessoa outra coisa não
representa senão a relevância desses princ/pios no quadro da nova
ordem polltico-instituciona/ vigente no Pa/s, e isto não apenas pelo teor
dos disc:Jrsos de 1890/93, como também pelas intervenções produzidas
no Senado, a partir de 1912, quando a Primeira República já caminhava
para o zênite.
Havia razão maior para isso. Sem nunca se haver incorporado às
fileiras da monarquia decadente, isso nada obstante os vlnculos de amizade e lealdade para com o tio e protetor, Barão de Lucena, que o arrastará para o deodorismo, e a quem aliás defenderá, por várias vezes, da
tribuna da Câmara dos Deputados (26), Epitácio Pessoa não chegará ao
ideal republicano como pingente impelido pelas circunstâncias da vida.
Se não se tratava de um propagandista da República, ou, ainda,
devido à sua pouca idade, pois nascera em 1865, integrante da facção de
republicanos históricos a provirem da ala esquerda dos liberais signatários do Manifesto de 1870, resultante do desencanto que lhes trouxera
a Monarquia, com a derrubada do gabinete Zacarias, em 1868, Epitácio
iria bater-se como ninguém pelos postulados básicos da República, porque tais postulados lhe haviam acudido, por consciência e reflexão.
Da República, a cuja implantação coincide o in/cio, em 1890, de
sua carreira pol/tica, como secretário de Governo, na Paralba, jamais
desertaria, donde o esforço por purificar o federalismo, regulamentando
a autonomia dos Estados sob a égide da soberania da União, enquadrar
o Presidente da República, seja definindo sua responsabilidade, seja
combatendo o extravasamento de sua autoridade sobre os outros poderes, e por legitimar a representatividade do regime, tanto por meio da
coibição de v/cios que deformavam o processo eleitoral quanto pelo
cumprimento do dispositivo constitucional que garantia a representação
das minorias (27).
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Nesse sentido, inteiramente identificado com o novo regime, poucos podiam expressar-se como Epitácio Pessoa:
uA monarquia, cujos erros acumulados e ininterruptos
robusteciam a esperança na alma dos que consideravam a República como o único regime compatlvel com a dignidade brasileira, aparelhava os seus últimos elementos, reunia os seus últimos
recursos para firmar as bases da sucessão sobre os escombros das
aspirações democráticas do povo.
A idéia republicana, por seu lado, a princ/pio um pequenino ponto luminoso nos sonhos que adumbravam a alma popular, recebia logo depois o influxo da propaganda das escolas, das
classes produtoras e do exército, e em breve ateava o incêndio da
revolta em todas as consciências, como um protesto vivo contra
esse outro escravismo que amordaçava a Nação "(28).
O PROBLEMA DO FEDERALISMO

Dentro dessas esperanças, assim debuxadas por Epitácio Pessoa, o
federalismo logo avultaria como pedra de toque do novo ediflcio republicano.
Era natural que assim fosse. Entranhado na consciência cívica da
Nação, desde a demolidora cr/tica ao centralismo imperial (à época era
isto que se denominava imperialismo), procedida por Tavares Bastos, a
que logo adeririam os republicanos históricos e figuras como Joaquim
Nabuco e Rui Barbosa,partidários da Monarquia Federativa, o primeiro,
e da Federação, "com ou sem o trono': o último, o federalismo, que
sacava bastante prest/gio do constitucionalismo norte-americano para
onde, siderados, olhavam os patriarcas da República, impunha-se, ainda
mais, pelo devenir das novas forças produtivas, liberadas pela revogação
do trabalho escravo, numa sistemática que, por suas inspirações econômico-sociais, não escapou a Celso Furtado:
"A incapacidade do governo imperial para dotar o País de
um sistema monetárioadequado,bem como sua inaptidão para encaminhar com firmeza e positivamente a solução do problema de
mão-de-obr~ 1 refletem em boa medida divergências crescentes de
interesses entre distintas regiões do Pa/s. Nas etapas anteriores,
mesmo que fossem reduzidas as relações econômicas entre essas
regiões, nenhuma divergência de interesses fundamentais as separava. No norte e no sul as formas de organização social eram as
mesmas, e classes dirigentes falavam a mesma linguagem e esta27

vam unidas em questões fundamentais, como fora o caso da luta
pela manutenção do tráfico de escravos. Nos últimos decênios do
século as divergências começam a aprofundar-se. A organização
social do sul transformou-se rapidamente, sob a influência do trabalho assalariado nas plantações do café e nos centros urbanos, e
da pequena propriedade agrícola na região de colonização das
provlncias meridionais.
As necessidades de ação administrativa no campo dos serviços públicos, da educação e da saúder de formação profissional,
da organização bancária etc .. no sul do País são cada vez maiores.
O governo imperial, entretanto, em cuja polltica e administração
pesam homens ligados aos velhos interesses escravistas, apresentava escassa sensibilidade com respeito a esses novos problemas.
A proclamação da República em 1889 toma, em conseqüência,
a forma de um movimento de reivindicação da autonomia regional. Aos novos governos estaduais caberá, nos dois primeiros decênios da vida republicana, um papel fundamental no campo da política econômico-financeira" (29).
Como de certa feita escrevi, não foi a República que trouxe a
Federação, mas, pelo contrário, foi o movimento federalista que se revestiu de matizes republicanos, acarretando a República (30).
De um ponto de vista jurldico-institucional, tais aspirações que
calariam fundo junto ços interesses do grupo da cafeicultura paulista
de Bernardino de Campos, Prudente de Moraes e, sobretudo, os irmãos
Campos e Alberto Sales, logo se cristalizaram no artigo primeiro da
Constituição de 1891 ("A Nação Brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15
de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel
das mais antigas provlncias, em Estados Unidos do Brasil"), e nos artigos quinto ("Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu governo e administração; a União, porém, prestará
socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar")
e sexto, com este, pela regulamentação que estabelecia para os casos de
intervenção da União no domínio dos Estados, convertendo-se na espinha dorsal (e também no ponto nevrálgico) da nova ordem republicana (31).
IGUALDADE DOS ESTADOS E REPRESENTAÇÃO
Como assegurar o ideal federativo junto a seu centro motor, no
caso o Congresso, onde teriam assento os representantes dos Estados28

membros para decisão dos destinos do novo Estado Nacional descentralizado?
Epitácio Pessoa atacou logo de salda constituindo este, a 29 de
dezembro de 1890, seu primeiro discurso, por sinal exaustivamente comentado por sua filha e biógrafa, Laurita Pessoa Raja Gabaglia (32).
Nesta nossa coletânea, ele aparece com o próprio t/tulo que, no corpo
de sua alocução, lhe emprestou Epitácio - "Igualdade pol/tica do.c;
Estados".
Dialeticamente, o que a/ se percebe, a par da insegurança do
estreante, que principia por pedir desculpas a seus pares, é a ousadia de
quem, nas expressões do senador paraibano Almeida Barreto, "foi bulir
com um formigueiro".
EpitáCio, porém, não recua na sustentação de sua tese, segundo a
qual a representação da Câmara dos Deputados deve ser repartida igualmente pelos diversos integrantes da Federação, porque "os interesses
de qualquer ordem de um pequeno Estado são tão dignos de acatamento e respeito por parte da União como os interesses de qualquer ordem
de um Estado mais poderoso, e isto porque a soma de interesses do primeiro tem para ela a mesma importância que, para o segundo, tem a
soma de seus próprios interesses".
Aparentemente esdrúxula, a tese epitaciana está cheia de advertências que a História comprovará, a ponto de o centralismo, restaurando a tradição unitária do Império, impor-se em várias fases da República,
pelo pressuposto da correção dos desn/veis entre Estados grandes e
pequenos:
"Senhores, se os Estados, no Governo Federal, são os mesmos vis-à-vis da União, se todos eles têm uma economia à parte,
têm autonomia e independência tanto quanto poss/vel, se todos
eles, como Estados que são, têm os mesmos direitos e devem
gozar das mesmas prerrogativas, não posso conceber como se conceda a quatro ou seis Estados apenas o direito de eles sós decidirem de assuntos que se referem a todos os outros também, de eles
sós gerirem interesses de toda a União; não compreendo como
quatro ou seis Estados apenas, que, por mera casualidade, foram
ocupar no tempo do Império regiões mais povoadas ou mais vastas, ou que, por favores do Governo, hão sido alimentados por
uma corrente migratória mais caudalosa, tenham o direito exclusivo de decidirem naquilo que diz igualmente respeito aos interesses de 15 ou 17 outros Estados.
(; . .) Compreendo que a maioria da população deve intervir imediatamente nos negócios internos do Estado: que a maioria da população de Minas Gerais, por exemplo, deva intervir nos
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negócios peculiares de Minas Gerais, mas não que, em negócios da
União, isto é, de todos os Estados, deva influir mais que qualquer
outro Estado, embora de menor população .
.. . já tivemos a comprovação desta verdade na votação de
certas emendas, em que os interesses do maior número dos Estados foram abafados, asfixiados, pelo menor número e isto
porque imensa e injusta desigualdade se estabeleceu entre a
representação dos Estados do Norte e a dos Estados do Sul; estes
últimos foram arbitrariamente melhor aquinhoados por ocasião
de se confeccionar o regulamento eleitoral" (33).
Igualmente atento "para a discriminação de rendas feita na Constituição", com o que alcançará o cerne da questão, deslocando-a do terreno polltico para o financeiro, Epitácio voltará à carga a 29 de janeiro
de 1891.
Versando, novamente, a igualdade política dos Estado~, Epitácio
investe contra o projeto constitucional ("a meu ver labora em completa
confusão e incoerência") e a sua ficção de ter o Senado representação
igual, por significar os Estados e a Câmara, representação desigual, por
representar o povo. Anteriormente ele já se pronunciara, demonstrando
que "o Deputado eleito diretamente pelo povo é também um representante do Estado, porque o povo é que constitui o Estado; o Senador
eleito pela Assembléia do Estado é também um representante do povo,
porque aquela assembléia nada mais é do que uma delegação do povo'~
Rejeitadas as emendas propostas por Epitácio, prevaleceu, como
se sabe, a corrente ortodoxa da proporcionalidade da representação dos
Estados na Câmara dos Deputados. Teria sido imposslvel as coisas não
resultarem assim, tanto mais quanto, na lembrança do historiador Francisco lglésias, a idéia das pequenas pátrias - "pátrias brasileiras", com
Teixeira Mendes, "pátria paulista", com Alberto Sales ou "pátria mineira", com João Pinheiro -se encontrava muito arraigada, sobrevindo da/
sens/ve/ estlmulo à Historiografia regional da época (34), tudo isso, evidentemente, a nlvel de um quadro favorável à ampliação do prest/gio,
dentro da Federação brasileira, dos Estados-membros mais fortes.
As advertências de Epitácio, todavia, não cairiam no vazio, tanto
assim que todas as Constituições Republicanas do Brasil, a partir de
1934, procurariam mitigar os (!Xageros da proporcionalidade, estabelecendo limites numéricos, acima dos quais o divisor para extração do
quociente de determinação do número de deputados por Estados tornase maior para redução do quociente. Recentemente, a emenda constitucional número oito, de 14 de abril de 1977, acentuou ainda mais essa
orientação (35).
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EPITÃCIO E A RESPONSABILIDADE PRESIDENCIAL

Evitar as desfigurações caudilhescas do presidencialismo, enquadrando-o juridicamente e promovendo a responsabilidade legal do Presidente da República, viria a ser outra preocupação dos legisladores de
1891, dentro da idéia de independência e harmonia dos Poderes.
Nada obstante a presença, na Constituinte, de alguns remanescentes do parlamentarismo, particularmente no Rio Grande do Sul, prevalecera o presidencialismo relativamente forte da fórmula semipositivista
de Júlio de Castilhos; e mais: investido diretamente pelo povo (36).
Mitigá-lo, dentro da orientação civilista, conservadora e federalista dos poderosos grupos da lavoura, significava então promover-lhe a
responsabilidade, definindo-se os casos e processos de impeachment,
com o que se alcançava o cerne da institucionalização republicana, por
meio da qual tanto diferiria o Presidente da República do Imperador,
tornado irresponsável desde a orientação bonapartizante da Carta
Magna de 1924, fortalecida com os comentários Cle Paulino José de Souza, Pimenta Bueno e Braz Florentino (31).
Na Câmara dos Deputados, a discussão da matéria logo se revestiu
de extrema agudeza. Abalada por contradições de toda ordem, a contingencial frente única republicana encontrava-se prestes a cindir-se, com a
precipitação da ruptura pelo lado formal da competição já aberta entre
Deodoro, com seu autoritarismo e passado monarquista, de um lado, e
a facção dos republicanos paulistas, liderada por Prudente de Moraes,
presidente da Câmara, e já mancomunada com o vice-presidente Floriano Peixoto, do outro.
Na biografia do pai, Laurita Pessoa Raja Gabaglia oferece animada resenha do quadro histórico em que se processaram os pronunciamentos epitacianos dos dias 14,23 e 28 de outubro de 1891, quando se
discutia a regulamentação do parágrafo 3P da Constituição, na forma do
projeto de lei ordinária egresso do Senado sob número 136/A.
Numa atmosfera eletrizada de paixões prenunciadoras da crise
que conduzirá ao golpe deodorista de 3 de novembro, formulado através da dissolução do Congresso, esclarece Laurita, "sente-se, porém, que
o debate o empolga (a Epitácio) muito mais como jurista que como po1/tico", da( porque "Esses discursos são lapidares. (... ) é um constitucionalista que agora se exprime, senhor e conhecedor do assunto, hábil
em discernir e destacar os matizes mais delicados da verdade, na interpretação do texto constitucional. A sua dialética dá uma impressão incomparável de força: somos levados por ela como por vagas poderosas,
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de argumento em argumento, até o fmpeto esmagador da conclusão"
(38).
É uma questão importante - sentenciava o constitucionalista Felisbello Freire, emérito comentador da Carta de 91 e deputado por Sergipe. A tese de Epitácio, contida nos discursos de número três, quatro
e cinco, do livro primeiro desta coletânea, consiste na dualidade das
penas, estabelecendo-se pela gradação "duas penalidades distintas: uma,
a perda do cargo; outra, a perda do cargo acompanhada da incapacidade
para exercer funções públicas, que deveria ser aplicada como pena acessória, como agravante da primeira nos crimes de maior gravidade" (39).
Indo além e desejando evitar que o processo da pena acessória
contra o presidente se frustrasse, pela renúncia deste, Epitácio Pessoa
apresenta emenda, afinal vitoriosa, por meio da qual "o processo de que
trata esta lei poderá ser intentado não só durante o per/odo presidencial, mas ainda depois que o presidente, por qualquer motivo, houver
deixado definitivamente o exerc/cio do cargo" (40).
Nesses discursos, e dentro dos elevados debates que se travaram
com os deputados Felisbello Freire, constitucionalista de nomeada, e
Amphílophio de Carvalho, posteriormente, e à semelhança de Epitácio,
elevado ao Supremo Tribunal Federal, chama-nos a atenção a técnica
desenvolvida por Epitácio em utilizar as Constituições Estaduais como
fonte subsidiária de interpretação da Constituição Federal, porque "as
constituições estaduais foram todas modeladas pela Constituição Federal, e desde que adotaram dualidade de penas, é que entenderam que
esta Constituição havia também consagrado, e foi isto unicamente o que
tive em vista mostrar com as citações que fiz" (41).

REPRESENTAÇÃO E LEGITIMIDADE

A insistirmos no entendimento da Professora Rosa Godoy, para
quem federalismo, presidencialismo e representatividade constituirão o
tripé da nova ordem republicana, fácil será compreender-se o apreço
tributado por Epitácio ao problema das eleições que motivarão, entre
outros, os discursos de 30 de junho de 1893 e 6 de julho de 1916, este
último já produzido no Senado e ambos presentes a esta coletânea.
O problema da ilegitimidade da representação popular, agravado
em nossos dias pela desabusada intervenção do poder econômico, é bastante antigo e arrasta-se desde o Império, não sendo de desprezar o que
sobre ele escreveram Oliveira Viana e Nelson Saldanha (42).
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Pretendendo enfrentá-lo, pela via da reformulação legal, os constituintes republicanos baixaram, na lição de Hermes Lima, "o famoso
Regulamento A/vim, de 23 de junho de 1890, que fez as eleições para
a primeira Constituinte Republicana. A mesa eleitoral, composta de
cinco membros, era presidida na sede pelo presidente da Câmara, que
designava os quatro mesários, dois vereadores e dois eleitores. Nos distritos, todos os membros eram nomeados pelo presidente da Câmara.
Ora, todos esses homens se inseriam no contexto social local, isto é,
respiravam a po//tica dominante, as preferências pol/ticas do quadro
local. Quero dizer, não eram cidadãos ligados a um comportamento c/vico abstrato. Eles estavam engajados. A mesa eleitoral apurava os votos
e lavrava a ata. A apuração, por sua vez, não era um serviço de justos
numa tarefa piedosa. Ela, a apuração, era também uma ação pol/tica,
que iria garantir, consolidar as posições dentro do esquema e dos favores do governo" (43).
Nem as poSteriores correções introduzidas por meio de diversos
diplomas legais, entre os quais a Lei Rosa e Silva, de 15 de novembro
de 1904, lograram corrigir desacertos que o chamado reconhecimento
de poderes, atribu/do ao Congresso, agravava.
Claro está que a questão transcendia os limites da lei para mergulhar na estrutura econômico-social da Nação. Com a urbanização progredindo lentamente, a grande massa de eleitores, cooptada pelo chamado coronelismo, distribu/a-se por perdidas fazendas do interior, com a
sua população "ganglionar" sobrevivendo longe das vistas do governo.
Na maioria desses núcleos de produção - valha aqui a lição de Nelson
Werneck Sodré - a abolição do trabalho escravo que acompanhara pari
passu a gênese da idéia republicana não significou a emersão de relações
capitalistas- foram relações feudais que a/ se incrustraram (44).
Travada a incipiente tentativa de industrialização, procedida por
Rui Barbosa, através do discutido encilhamento, que geraria, entre outros, o chamado ngolpe de bolsa", de que foram acusados Deodoro e
Lucena, ambos aliás energicamente defendidos por Epitácio da tribuna
da Câmara (45), a reação conservadora prevalecia com todas as seqüelas.
Em matéria de eleições e representação popular, a ·República, absorvendo mais que rejeitando a lição do Império, não tinha muito de novo a
oferecer...
A tacando a questão pelo lado formal, no que transparecia sua
formação liberal-conservadora e o chamado idealismo republicano, tão
estigmatizado por Alberto Torres e Oliveira Viana, Epitácio Pessoa pronunciou, pelo menos, afora as múltiplas intervenções a que sobre a matéria procedeu, dois admiráveis discursos, ambos presentes a esta coletânea.
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No de 30 de junho de 1893, considerando o reconhecimento de
poderes questão extrapartidária - e num assunto da mais elevada significação política, cuja solução se deve inspirar unicamente na serenidade da lei e na inflexibilidade da justiça, jamais no critério do interesse
partidário, as mais das vezes apaixonado e injusto"-, Epitácio sustenta
que ué preciso tornar uma realidade a representação nacional", ao que
acrescenta, muito bem complementado pelo deputado Espírito Santo:
"É um dever imposto à consciência de cada um de nós e
à honorabilidade da Câmara, é uma exigência iniludíve/ do regime republicano assegurar a verdade eleitoral como base primordial à verdade do sistema representativo como atributo indispensável ao prestígio dos poderes efetivos, como condição imprescindível à efetividade da intervenção popular no governo do País,
em suma, como sinal de respeito ao nosso código político e à pureza das instituições democráticas que consagrou" (46).
Nesse discurso, interessa-nos muito de perto a premonição, em
torno da futura Justiça Eleitoral, que estabeleceu:
nNão deve haver um tribunal superior para corrigir estes
desmandos dos cabos eleitorais dos governadores?" (41).
Partidário da "ampliação das garantias do processo eleitoral", da
proibição do alistamento eleitoral fora dos prazos marcados/ e de uma
verdadeira reforma eleitoral, como dele dirá seu colega França Carvalho
(48), Epitácio Pessoa voltará a abordar a questão, de forma sistemática,
a 6 de julho de 1916, na tribuna do Senado.
Esse pronunciamento, que toma por base parecer referente à eleição do Distrito Federal, para logo abranger a totalidade da questão,
constitui página importante para avaliação dos mecanismos de funcionamento da Primeira República, em um de seus pontos mais sensíveis,
no caso, as famosas eleições a bico de pena, manipuladas pelos potentados rurais, sustentados pela política oligárquica do Catete.
Sem pactuar com tal estado de coisas, donde sua ativa participação como fiador da candidatura Cunha Pedrosa contra João Machado,
que era favorecido pelo oligarca republicano Walfredo Leal, num dos
mais limpos e renhidos pleitos de toda a História pol/tica da Paraíba, justamente o que lhe sancionará o comando e ensejará a realização, de improviso, de alguns dos melhores discursos de sua carreira política (tais
eleições, realizadas em 1915, estão referidas no texto), Epitácio, revelando:se ainda senhor da complicada matemática eleitoral da época,
proferirá expressões como as que se seguem:
"E realmente uma tristeza que, em uma cidade como esta,
na Capital da República, habitada por uma população culta, servida por uma imprensa numerosa e adiantada; em uma cidade,
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onde abundam todos os meios de fiscalização, e deveria ser o
centro de irradiação para todos os pontos da República das práticas honestas, das boas normas, da seriedade e da moralidade dos
comlcios pol/ticos, ainda se pratiquem as fraudes c/nicas e despudoradas que se ostentam em grande número das seções eleitorais
que constituem este pleito .
... aqui é o Chefe de Pol/cia que vem, sob a responsabilidade do seu cargo, afirmarqueestevepresente a vários locais em que
se deveriam reunir as seções eleitorais e dá o seu testemunho pessoal de que essas seções não se reuniram, testemunho confirmado
por atestados de delegados de pol/cia, de autoridades federais e
municipais, de mesários, da imprensa. E, no entanto, vemos surgirem destes mesmos locais atas encantadas, dando votações extraordinárias a um dos candidatos e reduzindo a nada a votação
contrária. (Apoiados.)
(... ) Expurguemos a eleição de todos os vlcios que a contaminam. Se depois dessa obra de saneamento o candidato diplomado ainda tiver a maioria legal, reconheçamo-/o. Eu lhe darei
o meu voto. Reconheçamo-/o dignamente. Nem ao Senado fica
bem ter cpndescendências nessa matéria, nem fica bem a nenhum
dos candidatos entrar neste recinto pela mão da condescendência
e do favor" (49)
SEPARAÇÃO IGREJA/ESTADO E CASAMENTO CIVIL
Às demais questões suscitadas pela nova ordem constitucional
brasileira, o republicano Epitácio Pessoa não deixaria de oferecer contributo.
Uma dessas dizia respeito à institucionalização do casamento civil
que compunha, com a separação entre Igreja e Estado, laicização do ensino e secularização dos cemitérios, o ideário liberal do século XIX, sob
cujo influxo se processara a República.
Analisando a questão do casamento civil sob a ótica de sua precedência sobre as cerimônias religiosas de qualquer culto, Epitácio proferirá dois discursos, ambos defendendo "emenda que eu e os meus distintos companheiros de bancada tivemos a honra de apresentar nesta
discussão", emenda esta a projeto originário do Senado e da autoria de
Campos Sales.
Para Laurita Pessoa Raja Gabaglia, tais intervenções "pecam pelo
uni/ateralismo laicista, próprio dos nossos primeiros legisladores repub/i-
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canos" e, no caso de Epitácio, de "certo preconceito anticlerical, resqu/cio da formação acadêmica", o qual continuaria vigente antes que
"se transformasse nele em uma sincera e admirativa simpatia pela Igreja" (50).
Sem embargo da veracidade dessas observações, não creio que
elas esgotem a questão, tanto mais porque, sem alinhar-se entre os radicais, Epitácio limitava-se a, sem qualquer ação de proselitismo mais
agressiva, colocar as delicadas questões pol/tico-religiosas da época;:. em
termos legais, como ocorreria com o chamado regime de mão morta sobre os bens das confissões religiosas que, no seu entender, e em fórmula
que afinal prevaleceu, se deviam sujeitar ao regime comum (51).
É bem certo que o laicismo se convertia numa das vertentes da
mentalidade republicana dos 'primeiros anos, e, no caso de Epitácio, sua
fonte remontava ao cientificismo da discutida Escola do Recife, em cuja
Faculdade de Direito estudara. Para Pinto Ferreira ele representava "um
aliado long/nquo e involuntário da Es.::ola do Recife" (52).
Em alguns casos advinham exageros que levavam o Congresso â
aprovar a extinção da legação brasileira junto à Santa Sé, enquanto o
Apostolado Positivista pedia contas sobre a efetiva liberdade religiosa vigente no Brasil (53).
Em nada, todavia, a Igreja contribu/a para dissipação desses preconceitos. Ainda atormentada pela relátivamente recente Questão Religiosa, fruto de um regalismo que,escudado no ·artigo 5P da Constituição
de 1824, estendia sobre si "uma proteção que nos abafava", a Igreja via
agora adensar-se, com a República, para a qual paradoxalmente abrira
caminho sem com ela concordar, a sombra do radicalismo republicano
da França de Gambetta e Clemenceau, e da Itália de Mazzini, com suas
severas restrições aos bens eclesiásticos.
Ora, esses temores eram infundados. Salvo quanto a algumas associações operárias, que, dotadas de estria ibero-anarcóide, somente se
cristalizarão em meados do século seguinte (54), o anticlericalismo nunca dispôs de maior prest/gio no Brasil onde, no tocante à vertente republicana, Saldanha Marinho, que assinara veementes artigos sob o
pseudônimo de Ganganelli, constitu/a voz isolada.
O ultramontanismo do "Syllabus", contudo, embaralhava muito
as coisas, aspecto em que realmente Epitácio estava com a razão quando
denunciava: "Os padres, salvo honrosas exceções, não têm sido muito
leais ... na campanha sem tréguas, de todos os dias, movida contra o
casamento civil. Eles não dizem ao povo, como deveriam dizer: Casai-vos
religiosamente, porque esta é a única união santificada por Deus, mas
casai-vos também civilmente, porque só assim podereis assegurar a legi~
timidade de vossa famt'lia e os important/ssimos interesses que se pren-
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dem a esta legitimidade. Os padres dizem, pelo contrário: Casai-vos religiosamente e não vos caseis civilmente, porque o casamento civil é um
concubinato. E por esta forma, abusando da ignorância do povo, lançam no seio da sociedade o germe de sua desorganização'~
Associando corretamente o problema do casamento ao do registro civil, que, na Paralba, por força do crônico marginalismo das populações sertanejas, gerara em lngá o movimento social conhecido como
Ronco da Abelha (55), Epitácio parecia ter razão ao pleitear a obrigatoriedade do casamento civil antes do religioso e ao alertar para a circunstância de que, sem a lei ordinária que o regulamentasse, o preceito
constitucional de reconhecimento do casamento civil com gratuidade da
celebração viraria letra morta.
Onde, seguramente, lhe falecia razão era na conceituação da Igreja como "sociedade simplesmente autônoma no seio de uma sociedade
soberana", evidente retrocesso sobre a fórmula de Cavour, A Igreja
livre no Estado livre, entre nós preconizada por Tavares Bastos. Ora, a
Igreja não é apenas uma sociedade autônoma, mas soberana (da( organizar-se como Estado por meio do Vaticano), na esfera de sua jurisdição que é a religiosa. Muito cioso da primazia do poder público, sob
cuja égide se processava a República, Epitácio revelava senslvel temor a
essa aparente duplicidade de soberania, que, diga-se de passagem, levara,
no Brasil, a conflitos mais resolvidos por transferência e acomodação
que por disposição legal.
UMA VOCAÇÃO INSTITUCIONALIZANTE
Competência do STF, discussão do Código Civil, concessão da
nacionalidade aos estrangeiros e acumulação, acarretando perda de mandato aos detentores de dupla função pol/tica, eis outros tópicos desta
coletânea que reafirmam a vocação institucionalizadora (e também
constitucionalizante) de Epitácio Pessoa, ao longo de sua passagem pela
Câmara, de 1890 a 1893, e pelo Senado, em seu primeiro mandato, de
1912 a 1919.
Esses dois últimos pontos - acumulação, acarretando perda de
mandato, e concessão da nacionalidade ao<> estrangeiros- impõem-se
por si mesmos e se referem, respectivamente, ao caso do deputado pernambucano Meira de Vasconcellos, nomeado em pleno exerclcio do mandato legislativo para o Governo de Pernambuco, e a uma espécie de
grande naturalização voluntária, arrimada no precedente do item li do
artigo 69 da Constituição de 1824, e por meio da qual concedia-se a
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nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros aqui residentes por ocasião da Proclamação da República, impondo aos que desejassem preservar a nacionalidade de origem a feitura de declaração pública nesse sentido.
As considerações sobre acumulação de cargos políticos, gerando
perda de mandato, não oferecem maior novidade, salvo quanto à inexistência de direitos adquiridos em face das leis de caráter institucional
argüida por Epitácio, que desse entendimento também se valerá para
tentar alcançar o deputado gaúcho Júlio de Castilhos, nomeado por
Floriano, em idênticas circunstâncias, para o governo do Rio Grande do
Sul (ACD, sessão de 23 de maio de 1893, vol. 1-2 t 1, pág 178).
Na questão da extensão da nacionalidade brasileira aos estrangeiros que testemunharam a proclamação da República - excrescência
acolhida pelá Primeira Constituição Republicana, apesar de emenda em
contrário apresentada por Epitácio - flui o problema do silêncio como
fonte para aquisição de direitos e, sobretudo, a técnica de Direito Constitucional Comparado, freqüentemente manejada por Epitácio Pessoa
que, sob esse ângulo, e para recorrermos a entendimento caro a San
Tiago Dantas, pode ser visto como humanista (56).
Verdade que, em prefácio a seu famoso contra-libelo Pela Verdade, lamentou Ernani Satyro a falta de "uma melhor formação literária e filosófica, que lhe permitisse uma apreciação mais universal do
mundo e dos homens" (51). Os próprios discursos de Epitácio, destituídos do atrativo que o ingrediente literário poderia assegurar, e, as
mais das vezes, parcos das citações comuns a nossos melhores oradores,
comprovam o acerto da observação.
Contudo, revelando-se senhor da História e da origem dos institutos que dissecava, como bem demonstra nesse discurso sobre o instituto
da nacionalidade e em vários outros, Epitácio Pessoa far-se-ia receptivo
ao que Mareei Prelot denominaria "o direito comparado no tempo",
bem como ao complemento de Mirkine- Guetzevitch: "a comparação
simultânea, no tempo e no espaço , ou seja, o confronto de certas
instituições com as adotadas anteriormente na mesma nação e com as
que evolu/ram e se desenvolveram em outros Estados, rematando-o com
a análise da respectiva influência no mundo contemporâneo" (58). No
caso, o parlamentar e jurista consagrado não se fazia insensível ao peso
da História sobre a formação dos institutos jurídicos que analisava.
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ROMANISMO E CÓDIGO CIVIL
Já o Código Civil, expressão, segundo Vamireh Chacon, da mentalidade racionalizadora da burguesia em ascensão e fruto da fermentação das idéias destiladas pela Escola do Recife, constitu/ra de há muito
uma das preocupações de Epitácio Pessoa que, a partir de 1899, presidirá a elaboração do anteprojeto, na passagem pelo Ministério da Justiça no Governo Campos Sales.
Essa preocupação não decresceu com a ida para o Senado, onde
lhe coube converter-se em relator da Comissão Especial incumbida de
encaminhar a redação final daquele diploma legal, protelado durante
tantos anos.
As longas considerações expendidas por Epitácio nos debates de
18 e 19 de agosto de "1915, por nós inclu /das nesta coletânea, ainda que
de forma truncada, pelas próprias lacunas dos Anais do Congresso que,
igualmente, deixam de registrar outros discursos de Epitácio Pessoa,
tanto na Câmara dos Deputados comó no Senado, revestem-se de especial interesse.
Em primeiro lugar, por possibilitar aos estudiosos da matéria subs/dios para apreciação da evolução experimentada pelos institutos em
debate - fraude contra credores, reconhecimento dos filhos adulterinos
e espúrios, liberdade de testar, anulação de casamento por erro essencial, inalienabilidade dos bens deixados em doação. E, em segundo, para
se aquilatar a sólida formação romanista de Epitácio Pessoa, no campo
do Direito, haurida em Savigny e captada via Von lnhering, Hermann
Post e Windscheid, afora outros jurisconsultos alemães, em sua passagem pela Faculdade de Direito do Recife.
Se essas concepções, subordinadas ao uinteresse muito mais elevado da fam/lia e da sociedade", tanto quanto bastante modestas nas
limitações ao direito de propriedade, podem ser hoje consideradas pouco avançadas, concordamos. O que não se pode, contudo, é dissociá-las
do tempo em que emergiram e de seu espaço cultural espec/fico, de sens/vel progresso, ainda assim, sobre o Direito que da'tava das Ordenações.
Na parte re·ferente às discussões em torno da anulação do casamento por ignorância das qualidades pessoais do outro cônjuge, merece
menção a intervenção do Senador Adolpho Gordo, reacionar/ssimo em
matéria de legislação operária, mas progressista no campo do Direito de
Famllia, onde admitia o divórcio - uinstituição consagrada pela legislação de quase todos os povos cultos e defendida pelos mais eminentes
civilistas do mundo"- e verberava a tendência, que durante muito tempo prevaleceu no Brasil, de fechar-se a porta ao divórcio para permitir-se
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sua institucionalização disfarçada: pela janela da ampliação dos casos
de anulação do casamento (59).
O STF E A REPÚBLICA
Deixamos deliberadamente para o final, nos comentários a que estamos procedendo ao primeiro livro dos discursos selecionados de Epitácio
Pessoa, a parte referente à competência do STF, porque se trata de
questão que impõe considerações mais profundas.
Que Epitácio Pessoa considerava o Supremo Tribunal Federal, organizado nos moldes da Suprema Corte Norte-Americana, uma das pedras angulares do novo edif/cio republicano, disso não padecem dúvidas
não só as freqüentes intervenções no Congresso, como sua atuação no
STF, de 1902 a 1912. O bem constru/do segundo volume da História
do Supremo Tribunal, de Lêda Boechat Rodrigues, revela com largueza
a medida das preocupações que dominaram Epitácio Pessoa.
Defrontando-se com o chamado "federalismo dual", oficializado
por Campos Sales, concepção que implicava, tal como nos Estados Unidos da época, 'éO reconhecimento de duas esferas de soberania, a da
União e a dos Estados (60), tese aliás perfilhada no Congresso por diver"
sos deputados, entre os quais o baiano Amphilóphio (61), Epitácio
tomou posiç!fo pelo lado contrário.
Uma vez mais, o magistrado prolongava o deputado. Para este,
"se ao governo federal incumbe o dever de prestar auxllios aos Estados
que deles precisam no per/odo de sua organização, estes auxllios devem
ser dados de modo que os Estados possam, com eles, alcançar inteiramente o fim que teve em vista o legislador constituinte, isto é, eliminar
todos os obstáculos, vencer todos os embaraços que se opõem à sua
constituição como entidades autônomas." Para o magistrado:
"... nada tem fartado a ambição desmedida dos Estados. Parece
que agita a loucura das grandezas nessas pobres provlncias lançadas de
um momento para outro, sem preparo nem transição, na vida de independência, de quase soberania que a incompreensão do sistema, a sua
imprudente exageração ou uma deturpação consciente lhes tem permitido. O esplrito de imitação do Congresso Constituinte, levado ao excesso que acompanha todos os arremedos, acumulou-os de regalias e poderes; um ato de prodigalidade e desvario os acumulou na mais opulenta
e vasta parte dos haveres nacionais. Parecia que isto devia bastar a quem
até então vivera amarrado à tutela da centralização, sem outros recursos
além dos que lhe dispensava a munificência do Governo Geral. Mas não,
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o que se está observando desde o in/cio do regime constitucional é,
felizmente com algumas exceções, a invasão dos Estados nos domlnios
da União ... a República que se aniquile, a União que se dissolva, a Pátria
que pereça! Que importa, se dos seus escombros emergem ricas e poderosas as pequenas pátrias de agora? Encontrará essa louca imprevidência
amparo e animação no Supremo Tribunal Federal? Não, não é posslvel,
afirmo-o com a inabalávelcor.fiança que me inspira o /'guarda supremo"
da Constituição" (62).
Defensor intransigente da autonomia dos Estados contra os excessos do f/arianismo, estaria então Epitácio em mudança de lado, ao
inclinar-se. pela supremacia da União?
De modo algum. Sua causa, como a dos republicanos mais conscientes, permanecia a mesma - o federãlismo. Apenas as ameaças a este
já não provinham da mesma margem, quero dizer, quando o Governo da
União violentava os Estados, Epitácio Pessoa adotava o partido desses,
o que explica seus candentes discursos contra Floriano. Porém, quando
os Estados passaram a invadir as atribuições da União, comprometendo
o equil(brio federativo pelo outro lado, Epitácio tomaria o partido da
União. No aparente paradoxo sua coerência e fidelidade aos ideais que
sempre o inspiraram.
Pois· bem. lmbu/do dessa experiência, Epitácio não podia aceitar,
no Senado, cr/ticas desavisadas "a respeito da intervenção e da competência do Supremo Tribunal Federal neste regime" - este o sentido
maior de seu discurso do Senado, a 15 de outubro de 1914.
No mais, discutindo a intrincada questão da duplicidade das
Assembléias Legislativas no Estado do Rio - verdadeira constante da
República Velha nessa e em outras unidades da Federação -, Epitácio
Pessoa sustentava que "uma assembléia bipartida, fragmentada, dividida, cindida em duas partes, (é) uma assembléia só, e desde que se trata
de uma assembléia só, é claro, é intuitivo que onde estiver a maior parte
desse todo, onde se achar a maioria desse Congresso, a/ se encontrará o
Poder Legislativo do Estado". Ainda num plano mais alto, erguia-se sua
voz doutrinando acerca da crucial questão da competência do Supremo
Tribunal Federal em matéria pol/tica, e evoluindo sobre o entendimento que sustentara no Supremo, no famoso caso dos habeas corpus da
Bahia:
"... o que digo é que o Poder Judiciário não pode deter-se
diante da matéria pol/tica se por acaso a elucidação dela for essencial, necessária, indispensável para amparo do direito privado a
que, pela Constituição, ele tem de acudir" (63).
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A LIBERDADE CONTRA A OPRESSÃO
Apesar do vulto da contribuição de Epitácio Pessoa à nova ordem
republicana, na Constituinte, no Congresso Ordinário e no Senado, sem
esquecer a Supremo Tribunal Federal, foi como homem de combate, na
oposição ao arbltrio e prepotência do Governo Floriano Peixoto, que
mais se distinguiu.
Se, então, sua linguagem contundente chega a evocar a Timandro,
no Libelo do Povo, a postura de quem praticamente ensina tudo à Câmara dos Deputados - Direito Constitucional, competência do Congresso no Estado de S/tio, preservação das garantias constitucionais durante
o s/tio e natureza e extensão da anistia - recorda Antônio Carlos que,
segundo José Honório Rodrigues, assim também se comportara, nos
dias trepidantes da Assembléia Constituinte de 1823 (64).
Felizmente, para as tradições liberais de nosso Pa/s, e até para o
grau de civilização assegurado por sua História, nos momentos de opressão a liberdade sempre encontrou defensores, mesmo à custa de ameaças, como foi o caso de Epitácio, no per/odo 1891/93 (65). Sob esse
aspecto, o bravo paraibano de Umbuzeiro não está só, elo que representa de uma corrente que se inicia com os Andrada e Montezuma, em
face de D. Pedro I, em 1823, e continua com Bernardo Pereira de Vasconcellos, diante Feijó, na regência, e a chamada minoria parlamentar
de João Neves, Abguar Bastos, João Mangabeira, Abel Chermont e
Domingos Velasco, opondo-se a Vargas, às vésperas do golpe de Estado
de 1937- para ficarmos só nesses exemplos.
CONJUNTURA

POLtrtco~SOC/AL

E FLORIANISMO

Não é de nosso intuito aqui estigmatizar o f/arianismo que correspondia à afirmação de impulsos novos, basicamente representados por
um estamento militar aguerrido e destinado a salvar a República com a
qual se considerava até misticamente comprometido.
À margem as análises que o situaram como representante da classe média, dominantes entre os que o justificaram e até o exaltaram (66),
o Governo do marechal Floriano Peixoto (Epitácio tratava-o sempre
como o Sr. Vice-Presidente da República) mereceu acurada análise da
brasilianista norte-americana June E. Hahner, que o conceituou expressão de um positivismo difuso, tendente à ditadura republicana temporária, um vago desejo dos militares de participarem mais efetivamente da
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polltica, o sensfvel avanço dos que desprezavam a orientação civilista
do regime republicano a que aspiravam "regenerar"- tudo isso de acordo com os republicanos paulistas que, astutamente, esperavam a sua
hora (61). Na mesma linha, Edmundo Campos Coelho chega a recordar
o pensamento do chamado Marechal de Ferro, que "referia-se, por
exemplo, à "podridão que vai por este Pa/s" e à necessidade de uma ditadura para expurgá-/a, uma ditadura que fosse militar: "como liberal
que sou - afirmava ele - não posso querer para meu pafs o governo da
espada; mas não há quem desconheça, e a/ estão os exemplos, de que é
ele o que sabe purificar o sangue do corpo social que como o nosso está
corrompido" (68).
Foi, porém, Afonso Arinos de Melo Franco quem desceu ao fundo da questão. Isso porque, na medida em que, de acordo com o eminente constitucionalista mineiro, "a mentalidade republicana era federal em primeiro lugar; em segundo, antipartidária no sentido nacional"
(69), teria de surgir, superposto ao processo po/(tico ordinário, uma
entidade que assegurasse a coesão. do regime, a prevalência do novo
centro de poder sobre a periferia rebelada (principalmente no Rio Grande do Sul) e a reafirmação dos ideais de republicanismo presidencialista
(o federalismo será momentaneamente deixado de mão, salvo quanto a
São Paulo), sobre os que ainda se agitavam, real ou ficticiamente- parlamentaristas, restauradores, sebastianistas, civilistas.
Ora, essa entidade, exclufda a Marinha, aristocrática e monárquica, só poderia vir a ser o Exército que inicia at: sempre ante a oposição
de Epitácio, víscera/mente indisposto ante o "militarismo deliberante",
seu papel de poder moderador, tão acentuado, sob novas expectativas,
a partir de 1930.
De mais a mais, como explicação mais ou menos histórica, para a
irrupção do f/arianismo, havia o quadro geral do Pals, que Deodoro deixara órfão com a brusca renúncia de 25 de novembro de 1891.
Enquanto, no extremo sul, castilhistas e federalistas já se encontravam em plena guerra civil, no restante do Brasil. florianistas se opunham a deodoristas, republicanos históricos a co(lservadores (geralmente egressos da Monarquia), jacobinos a moderados, militares do Exército a seus colegas da Marinha.
Sintomático é observar que esse ambiente de fundas tensões não
deixaria de refletir-se no Congresso, fiel, no caso, à sua condição de termômetro da temperatura pol/tico-social da Nação. Assim, o deputadopintor paraibano Pedro América, companheiro de chapa e bancada de
Epitácio, pronunciava-se na Constituinte:
"Há no ar, na atmosfera, um como esp/rito maligno que se manifesta qual uma ameaça contlnua de comoções sociais que é preciso dis43

sipar e destruir".
Não era outro o entendimento de Couto Cartexo, falando a 4 de
agosto de 1892:
" ... se temos sob os pés um vulcão revolucionário, se estamos
ameaçados de uma guerra civil... "
Já Belarmino de Mendonça não deixava por menos:
"f Preciso, Sr. Presidente, fechar de uma vez para sempre o ciclo
dos abalos, das comoções e das desordens que lavram por todo o Pa/s"
(70).

A TRIBUNA CONTRA O ARBITRIO
Nos momentos de crise -reflitamos um instante sobre a lição do
desembargador paraibano Mário Moacyr Porto, contida em seu livro
Ação de Responsabilidade Civil e outros Estudos -mais vale a audácia
temerária do Quixote que o álgido bom senso de Sancho Pança.
Epitácío Pessoa constituiu-se, durante o atribulado período
1891/93, nesse Quixote, a esgrimir, em nome da liberdade, a lança do
Direito contra o arb/trio, a lei face à onipotência pessoal de um governante. Assim, Floriano com o seu, reconheçamos, voluntarismo e desprendimento poderá ter salvo a República. Mas foi Epitácio quem, nessa
quadra difl'cil, salvou a democracia, em nome do dissentimento das minorias, e preservou o conceito de civilização que, modernamente, se
confunde, nas nações organizadas, com a salvaguarda dos direitos individuais, o respeito à pessoa humana ...
Os memoráveis discursos então proferidos por Epitácío Pessoa,
dos quais selecionamos treze, sendo um pertencente ao Deputado Gonçalves Chaves, que com ele sincronizava, sintetizando-o e amplificando-o, guardam todos /ntima identificação com os acontecimentos da
época, numa reafirmação de que é nos Anais do Congresso que se encontra a História viva e totalizante, e não apenas episódica, da fase republicana brasileira.
Quando do discurso de oito de janeiro de 1892, "grito de resistência e de revolta contra os quotidianos ataques do governo federal à
autonomia dos Estados", dissolviam-se as primeiras Assembléias e afastavam-se, por iniciativa militar, no Esp/rito Santo, Piau/, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraná, os primeiros governadores considerados coniventes no golpe de estado de Deodoro, tudo em nome do
eterno fetiche invocado pelo deputado paraibano Aristides Lobo - "o
processo revolucionário'~ Nuvens negras também acumulavam-se sobre
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a Paraíba, onde o primeiro governante republicano, Venâncio Neiva, de
quem Epitácio fora secretário-geral, não tinha como escapar à pressão
de elementos populares, teleguiados do Rio de Janeiro.
A catilinária epitacista de vinte e sete de junho de 1892 refere-se
aos acontecimentos de dez e doze de abril, que geraram prisões e desterros sem conta, parcialmente contornados pela anistia votada pelo
Congresso. Dez de abril foi o dia do chamado golpe do bonde, em que
manifestação a Deodoro, que descera moribundo de Petrópolis, foi tomada como hostilidade ao Governo que, sob comando pessoal do próprio Floriano, prendeu os manifestantes, muitos dos quais se encontravam em um bonde, acompanhados de uma banda de música.
O discurso de vinte e oito de junho de 1892 recapitula o anterior,
ao qual adiciona a revolta da Fortaleza de Santa Cruz, sob o comando
do Sargento Silvino Honório de Macedo, "que acabava de ser absolvido
em processo disciplinar, pelo conselho de guerra, e, à frente dos presos,
aferrolhara no refeitório a guarnição, hasteara uma bandeira vermelha,
ameaçara canhonear a cidade, e se dizia restaurador de Deodoro" (71).
Já os acontecimentos de três de maio do mesmo ano, em que se viu envolvido o republicano histórico Mena Barreto, punido por Floriano, são
desmontados pela lóg~ca implacável de Epitácio, que recorre nitidamente
a sua anterior experiência de promotor público. Juntamente com o do
dia precedente, foi tanta a repercussão desse pronunciamento que a
minoria da Câmara os fez reunir no hoje rarlssimo opúsculo Anistia e
Estado de Sítio, editado pela Imprensa Nacional (12).
DA PARAIBA À LIBERDADE DE CÁTEDRA
A quinta alocução do antifloriano reveste-se de significado para
a História Regional, por refletir a versão epitacista da ascensão, à Presidência da Paraíba, do major florianista Álvaro Machado que, a partir
da1~ implantaria sólida oligarquia nesse território da Federação- "está
pois consumada no Estado da Paraíba a obra de traição do Sr. marechal
Floriano Peixoto."
Pertencente à corrente venancista, pela qual chegara, em 1890, à
Constituinte, tendo essa corrente sido deposta por Álvaro, a quem classificará de "governo fútil e inepto", conceito que, todavia, de certo
modo revisará, na passagem pelo Senado (73), Epitácio vibra de indignação ante os acontecimentos da Paraíba, onde o novo presidente estabelecia a duplicidade da Constituição, organizava "em palácio uma
chapa integral, sem atender ao preceito constitucional que manda ga45

rantir a representação das minorias" e decretava, em matéria fiscal, impostos retroativos, logo denunciados pelo orador, cujas sombrias previsões, aliás, se confirmaram (74).
Em defesa da liberdade de cátedra, que vem a seguir, corresponde
a um dos mais dramáticos episódios da fase de arb/trio do f/arianismo,
qual seja a prisão, demissão e desterro do professor da Faculdade de
Direito do Recife e futuro po//tico baiano, José Joaquim Seabra, desterrado para os confins do Território do Rio Branco.
Enfatizando no Congresso a função de estuário dos descontentamentos populares, da/ porque lhe parecia l/cito ler da tribuna o manifesto de protesto dos acadêmicos pernambucos, Epitácio Pessoa deplorava o nato violento, arbitrário e ilegal" da demissão do jurista baiano,
advertindo que unão poderá ter a mocidade a seu lado o governo que
trucidar os direitos garantidos na Constituição, direitos e liberdades que
sempre encontraram no esp/rito altivo e no coração generoso da juventude uma muralha inexpugnável contra os desvarios do despotismo."
NOVAS INTERVENÇÕES E LIBERDADE DE IMPRENSA
Já o sétimo discurso do segundo livro de nossa coletânea toma
por base a violenta intervenção do Governo Federal no Mato Grosso,
ante a acintosa proclamação, em Corumbá, a 22 de janeiro de 1892, da
República Transatlântica do Mato Grosso, vigorosamente rechaçada
pelo caudilho mato-grossense Generoso Ponce, que convocou sua gente
às armas, estalando de pronto a Guerra Civil (15).
Interveio então o comandante militar do Distrito, Coronel
Ewbanck, cuja corveta Solimões naufragou na subida do rio. Ea essa embarcação que a oração expressamente se refere, quando Epitácio protesta
contra o Governo Floriano, que uvem pedir aos defensores do regime federativo que apliquem os dinheiros públicos em pagamento de dispêndios exorbitantes que provieram do mais descomunal atentado ao regime federativo e à autonomia dos Estados;( ... ) é um escárnio, Senhores.
E o criminoso pedindo aos seus julgadores a indenização do dano causado pelo seu crime. "
Nesse pronunciamento, Epitácio termina por apelar ''para o ju/zo
indefectlvel da consciência pública", recurso que, de resto, sempre restará aos humilhados e ofendidos.
A Paralba é novamente, desta feita, ao lado das punições que incidiram sobre generais e professores, o tema da oração seguinte do antiF/ariano, por nós intitulado Extensão da anistia e aclamações na Paraí-
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ba. Sua base factual reside nos decretos de dez e doze de abril e no afastamento, em território paraibano, da Junta Governativa que mediou
entre a deposição de Venâncio Neiva e a "aclamação" (claramente forjada segundo Epitácio Pessoa) de Álvaro Machado.
Os decretos de dez e doze de abril de noventa e dois, além de
punirem professores como Seabra, reformavam os treze altos chefes
militares que, tendo à frente o herói da Guerra do Paraguai, marechal
Almeida Barreto, levaram ao ltamarati, onde então funcionava a sede
do Governo, manifesto reclamando eleições para a Presidência da República "o quanto antes", entendimento, aliás, insistentemente perfilhado
por Epitácio, sob alegação de que a renúncia de Deodoro se verificara
antes que seu mandato completasse dois anos (16). Na Para/ba, enquanto isso, o republicano histórico Eugênio Toscano rompe com o novo
presidente Machado, cuja ascensão, ironizada por Epitácio, deixaria
atônitos os funcionários do Estado: o novo presidente havia sido nomeado ou aclamado?
No pronunciamento dedicado às restrições à liberdade de imprensa, em que o problema da liberdade é apreciado de forma inteiriça, demonstrando-se que à violação de uma de suas categorias se seguirá,
irremediavelmente, o sacrif/cio das demais, aparece sentença de claro
sabor trans-histórico, em que Epitácio, no auge de sua eloqüência, revela,
uma vez mais, filiação ao estilo verboso e algo empolado da Escola do
Recife. Os florianistas auto-intitulavam-se defensores da pureza dos
ideais republicanos e da Constituição? Pois sim ... :
"Venho, pelo contrário, dizer ao Sr. Vice-Presidente da
República: Basta de hipocrisia, sede franco, ao menos uma vez
em vossa vida pública; atirai para o rol das causas imprestáveis a
Constituição, e assumi francamente a ditadura. Ao menos teremos a vantagem de saber em que regime vivemos." (Muito bem!)
(11).
Essa oração, no caso, dupla, porque por nós artificialmente unificada, também se revela importante por nela transparecer a visão universalista do orador, que se baseava em fatos ocorridos na Para/ba- assalto às tipografias, pressão sobre o jornal "O Paraibano" e violências contra os jornalistas Eugênio Toscano e Arthur Achilles - para situá-los
numa perspectiva mais ampla que envolvia a própria livre manifestação
de pensamento, "causa de honra para o próprio governo, para a civilização e para a República."
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GUERRA CIVIL AO SUL
O discurso de número dez do segundo livro de nossa coletânea
cerca-se de cunho doutrinário e refere-se às violações jur/dico-constitucionais do f/arianismo, em seu conjunto, mas os de número onze, doze
e treze, dos mais veementes proferidos por Epitácio, retomam a linha
de justaposição aos acontecimentos em devenir.
Todos eles referem-se à Revolução Federalista, freqüentemente
omitida pelos manuais de História, mas, em verdade, uma das guerras
civis mais sanguinolentas de toda a História do Brasil, o que não significa
pouco para um processo histórico cruento como o foi o brasileiro, desde
a Colônia.
Herdeiro das conflagrações platinas de nossa fronteira meridional,
a que se aliariam a crônica indisciplina das cavalgadas pelos pampas e o
militarismo das millcias particulares, arregimentadas pelos grandes proprietários rurais, o caudilhismo gaúcho, que está na base desses cruciais
acontecimentos, dividira-se, quando da Proclamação da República, em
duas facções antagônicas e irreconciliáveis: os federalistas ou maragatos,
do velho l/der monarquista Gaspar Silveira Martins, e os chimangos ou
pica-paus, do republicano histórico Júlio de Castilhos, ortodoxo do
positivismo comtiano e um dos corifeus da República, naquela região
do Pals, com a pregação de seu jornal, A Federação. Para se ter uma
idéia do que isso representou em termos de desequi/lbrio pol/tico-institucional, basta dizer-se que, do advento da República a novembro de
1891, o Rio Grande chegou a ter dezoito presidentes, registrando-se,
ainda, não raro, a dup/icidade de poderes.
Júlio de Castilhos não ocultava seu deodorismo, mas, como se
tratava de um republicano, Floriano apoiou-o com todas as forças, do
que resultou, em fato logo denunciado por Epitácio, a curiosa circunstância de, pelo Governo Federal, haverem sido decretados rebeldes os
contingentes militares que o próprio Governo enviara, a tltulo de repor
o Governador da provt'ncia, deposto por Castilhos (18).

EP/TÃC/0 E A REVOLUÇÃO FEDERALISTA

Pela época desses três discursos de Epitácio Pessoa- 23 de maio,
12 de julho e 24 de julho de 1893- os acontecimentos já haviam evalu/do perigosamente em toda a região do extremo sul brasileiro, confia-
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grada desde a fronteira do Uruguai, onde freqüentemente se refugiavam
os maragatos, até os limites com São Paulo, no planalto paranaense.
Isso porque, contida na ba(a de Guanabara e praias de Niterói,
onde, sob o comando do ambicioso almirante Custódio de Melo, desde
5 de setembro de 1892, inutilmente se rebelara contra Floriano, que
forneceu mostras de energia e, no conjunto, resoluto nacionalismo, embora buscasse o apoio dos Estados Unidos (19), a armada zarpara para
os portos sulinos, em busca de conexão com os federalistas, sendo fortalecida com a adesão dos almirantes Wandenkolk e Saldanha da Gama,
o último dos quais, a princ(pio, mantivera estranha neutralidade durante os acontecimentos da capital da República.
Aos florianistas não escaparam posst'veis implicações monarquistas
e restauradoras por trás da Guerra Civil sulista - a Marinha, aristocrática e anti-republicana, unida aos federalistas parlamentaristas de Silveira Martins! ... da( por que decidiram agir com mão-dederro e requintes
de verdadeiro barbarismo.
E contra o pano-de-fundo de tais acontecimentos que Epitácio
Pessoa se pronunciará na Câmara, enquanto esses acontecimentos se
desenrolavam.
A 23 de maio coube-lhe exprobrar da tribuna, "posto de honra e
de combate", o rid(culo do noticiário governamental referente aos embates entre Júlio de Castilhos e o caudilho maragato Joca Tavares, com
um sarcasmo que prenuncia o humor negro das "vitórias conseguidas
pelo telégrafo", assim denominadas por Euclides da Cunha, em Canudos, alguns anos depois. Na verdade, a Guerra Civil Gaúcha, fosse pela
mobílídade que a inspirava, fosse pelo equi/tbrio dos contendores, ou
ainda ·pela dubiedade das autoridades federais, representadas na região
pelo general Vasquez, não se decidia, o que pretextava, por parte do
Governo Federal, arbitrariedades cada vez mais amplas contra o povo,
os direitos individuais e a autonomia do Rio Grande, todas energicamente denunciadas por Epítácio (discurso de número onze do livro segundo desta coletânea).

REPRESSÃO E DENÚNCIAS

Essas arbitrariedades vão num crescendo e alcançarão seu c/(max
entre os meses de junho de 1892 e fevereiro do ano seguinte, quando os
federalistas, a cavaleiro da costa dominada pela Marinha, irrompem pelo
vale do ltaja(, em Santa Catarina, e pelo planalto paranaense, até Lapa.
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O comportamento de Floriano, ainda que resoluto, não deixava
de ser curioso. Ignorando os meios legais de combate às sedições - e
Epitácio, que não era favorável aos revoltosos, mas pelo cumprimento
da lei, timbrou em demonstrar que a legislação ordinária se encontrava
aparelhada para tal (80) - o Presidente da República, dando as costas
ao Congresso e à Constituição, não concedia meios aos Governadores
para se oporem à insurreição. Simplesmente, derrubava-os, substituindo-os por elementos de sua confiança que, intoxicados de republicanismo, jacobinismo e militarismo (os termos então tornaram-se sinônimos),
assim se dirigiam às autoridades constitu/das: "Cidadão Vice-Presidente
do Estado - Recebi vosso ofício de hoje datado, no qual afirmais que
os fatos que se estão dando no interior do Estado são apoiados indubitavelmente pelas armas e forças federais. Já em of/cio anterior me afirmastes que três cadetes do exército depuseram a Câmara de Tijucas.
Aquela afirmação tem o mesmo fundo de verdade. Entretanto, como
vos fazeis eco de vossas autoridades caluniadoras e do vosso jornalismo,
declaro não poder atender mais às vossas ponderações e protestos (assinado), JuliãoA. de Serra Martins" (81).
Foi o que se deu em Santa Catarina, a cujos eventos se referem os
discursos de doze e vinte e quatro de julho de mil oitocentos e noventa
e três. Acossado pelos representantes do Governo Federal, que arrombavam a coices de armas as intendências de Blumenau, Laguna e Tubarão,
enquanto se tramava nova intervenção, o Governador Elyseu Guilherme
é afinal deposto, em acontecimento que, previsto por Epitácio, a ninguém mais surpreendeu - o sistema era o mesmo por toda parte.
Dir-se-á que ao Governo Floriano, imprensado contra a parede,
não restava outra alternativa, mas Epitácio Pessoa não pensava assim. O
caso é que, em face das arremetidas subversivas, estabelecer-se a defesa
das instituições por meio de mecanismos legais1 o mais das vezes resulta mais legr'timo e também mais barato. Observando a realidade por esse
prisma, e também preocupado em enquadrar orçamentariamente as despesas procedidas pelo Governo, o jovem deputado punha o dedo na
ferida: "Requeremos que se peça ao governo. que com urgência informe:
1P) qual a importância ou soma despendida diariamente com a manutenção da guerra no Rio Grande do Sul; 2P) a quanto monta a soma
gasta, em conseqüência do ato que proibiu as comunicações telegráficas entre os diferentes pontos do território da República, e entre estes e
o estrangeiro. Sala das sessões, 17 de julho de 1893. Seabra, Fleury
Curado, Belarmino de Mendonça, Epitácio Pessoa, Sá Andrade" (82).
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AS TESES DE EPITÃCIO
Permitimo-nos essa recomposição contrafatual dos discursos de
Epitácio Pessoa1 contra Floriano Peixoto, na Câmara dos Deputados,
apenas para comprovação da assertiva de que é no Congresso, durante a
República, como no Parlamento ao longo do Império, que encontraremos a melhor fonte de nossa memória histórica, tecida não apenas de
submissão e conformismo, mas também de desaprovação e resistência.
Não ignoramos, porém, que nesses discursos, tão diferentes em
forma e conteúdo daqueles posteriormente produzidos na fase do Senado, para José América "mais construtiva do que a sua primeira experiência parlamentar" (83), o mais importante são as teses perfilhadas
por Epitácio, várias delas perfeitamente atuais e quase todas a exigirem
atenção por parte dos democratas brasileiros.
Quais são essas teses?- Resumamo-las a seguir:
a) O julgamento do Estado de Sltio pelo Congresso não
precede, necessariamente, a concessão da anistia, pois o
entendimento diverso significaria frustrar-se a esta pelo retardamento daquele. (Discurso de 27 de junho de 1892.)
b) "A anistia não é perdão; ela não tem que investigar a
existência ou não existência de delitos, a responsabilidade
ou não responsabilidade de autores e cúmplices, a correção
ou não correção dos atos do poder que pune ou reprime.
(... ) Uma vez esquecidos os fatos, estes1 em tempo algum
poderão ser relembrados para, sobre eles, levantar-se a crimina/idade ou inocência dos presos e desterrados pollticos;
mas podem, a qualquer momento, ser trazidos a lume para,
sobre eles, apurar-se a regularidade ou irregularidade com
que procedeu o Presidente da República: a anistia é votada
não a favor deste, mas em favor das v/timas." (Discurso de
27/6/1892)

c) A anistia - note-se que Epitácio jamais adjetiva a expressão - resulta em medida política, da/ por que "a conveniência po//tica é o juiz único de sua oportunidade". Da mesma forma; "convém que ela se torne extensiva a todos os
inscritos no livro negro da polt'cia, a todos aqueles que
ainda hoje, mais de dois meses após o levantamento do
Estado de St'tio, andam foragidos para evitar a sanha rafeira dos beleguins policiais; convém que ela se aplique a
todos aqueles que se acham ligados por laços de co-responsabilidade aos acontecimentos de 1O de abril" (no caso, os
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acontecimentos que motivaram a decretação da anistia).
Conseqüentemente, "a anistia é o olvido não só do fato
principal como de todos que lhe são acessórios, e impede a
investigação do Poder Judiciário sobre qualquer deles."
Dos discursos de 27/6 e 25/10/92)
d) O Estado de Sltio a que recorre o Presidente da República, em caso de guerra externa ou "existência de uma comoção intestina, de um abalo polltico tão forte e tão grave que pusesse em perigo a vida da República", não pode
representar remédio preventivo, mas repressivo, e, destarte,
"só se pode usar de medidas de repressão quando os atos
a reprimir são atuais e presentes; ninguém pode reprimir
aquilo que ainda não existe, não se reprime aquilo que se
previne. "(28/6/1892)
e) Os efeitos do Estado de Sltio que concedem ao Poder
Executivo~ "não a atribuição de decretar prisões dentro do
Estado de Sltio, mas a atribuição de realizar efetivamente
essas prisões não se podem prolongar além do tempo de
sua duração. Admitir o contrário é filiar-se à "teoria monstruosa (.. .) teoria que escarnece da liberdade e desdenha da
Constituição." (Discurso de 28/6/92)
f) "Regime constitucional e suspensão das garantias, embora limitada a alguns cidadãos, são idéias antinômicas, são
idéias que se não conciliam, não já ante os prindpios do
direito pol/tico, mas mesmo ante as exigências naturais do
senso comum." (28/3/92)
g) "Mesmo no Estado de Sltio declarado pelo Congresso, o
funcionário vital/cio não pode ser demitido senão depois
da sentença passada em julgado nos tribunais competentes;
e se isto é incontestável quando a suspensão das garantias
constitucionais é decretada por um poder ao qual se conferem, neste per/odo anormal da vida polltica do Pa/s, atribuições as mais amplas e ilimitadas, não sei que dúvida
possa haver quando o Estado de Sltio é declarado pelo Poder Executivo, cujas funções neste particular são restritas
e limitadas pela Constituição." (13 de setembro de 1892)
h) A suspensão de garantias superveniente ao Estado de
S/tio não alcança as imunidades parlamentares, porquanto
as garantias constitucionais não se suspendem com o Sltio
que "atinge exclusivamente os direitos individuais, aqueles
que cabem aos indiv/duos, como homens, como membros
da comunidade social, e não as prerrogativas que lhes per-
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tencem em virtude de sua qualidade de membros de um
corpo político, de membros de uma corporação de natureza independente e soberana, garantias criadas1 não em
favor do cidadão, mas do poder que ele representa."
Isto porque o Estado de St'tio também preserva outras garantias individuais como a de propriedade, a de que a pena
não passará da pessoa do delinqüente, e a abolição de galés
perpétuas. Textualmente: "... pois que aceitam restrições,
quando se trata de garantias exclusivamente individuais, a
respeito das quais não há questão, e não admitem que o
princ/pio comporte limitações quando se trata de salvaguardar a independência e soberania de um poder pol/tico?!
(... ) Se o Presidente da República (aqui, Epitácío, partidário de um presidencialismo forte mas não discricionário,
como aliás porá em prática na Presidência da República,
raciocina sobre a base do presidencialismo norte-americano
que torna o Presidente responsável perante o Congresso, a
quem terá de justificar-se na decretação do Estado de S/tio), por uma administração perniciosa aos interesses da
Nâção, chega a perder o apoio das duas Casas do Parlamento, ele terá em suas mãos iJ recurso extremo do Estado de
Sítio para, mediante a prisão e o desterro, desfalcar a maioria e readquirir a preponderância perdida no seio do Congresso. (.. .) Ainda mais. Pela Constituição, o Senado é o
tribunal pol/tico perante o qual o Presidente da República
tem de responder pelos crimes de responsabilidade que cometer. Mas se o Chefe do Poder Executivo tem a faculdade
de decretar o Estado de Sítio e, se durante ele, tem a atribuição de prender senadores da República, a que ficamos
reduzidos, Senhores? O réu terá o direito de eliminar os
seus ju/zes; terá o direito de colocar-se acima da lei, de garantir a sua inviolabilidade e irresponsabilidade perante a
Nação!" (Discurso de 27/5/92)
i) A autonomia do Estado-membro só existe depois que
este se encontra definitivamente organizado ou, quando
muito, depois que ele tem promulgado a sua Constituição.
(24/8/93)

j) A intervenção federal nos Estados só pode ser efetuada
mediante a prévia declaração de Estado de S/tio com nomeação de autoridade investida de poderes especiais pelo
Poder Executivo, "mas dependente da aprovação pelo
Senado". Outrossim, se um Estado-membro não teve ainda
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decretada sua Constituição, acompanhada da "completa,
inteira e definitiva organização dos serviços estaduais" (tratava-se do Rio Grande do Sul, cuja Constituição fora julgada insubsistente), a competência para a intervenção pertence ao Congresso. (23 de maio de 1893)
I) Depois da aprovação de uma lei de anistia "não parece
razoável que se relembrem essas distinções" entre funcionários anistiados e não anistiados, porquanto a anistia iguala a todos, sendo que as restrições anteriores à anistia "não
serão abolidas no que se refere a vencimentos ou qualquer
outro ônus pecuniário anterior à data da lei. "(Discurso de
25 de outubro de 1916)
Dír-se-á que essas colocações a que, no conjunto, se poderia emprestar a denominação de Doutrina Constitucional Epitácio Pessoa inspiram-se, demasiado, no liberalismo de uma época, cuja preocupação
consistia em defender o cidadão das arremetidas do Estado. Que seja.
Também se alegará que hoje a sociedade evoluiu noutra direção,
impondo-se novos mecanismos de defesa ante os perigos que a rondam.
Que seja.
O que não se pode, porém, é desmerecer o passado, ignorando,
por preconceitos estatólatras, a contribuição dos que visaram a defender
o homem contra o Levíatã, na valorização de todo um patrimônio de humanidade e civilização. Afinal, promover o ordenamento pol/tíco-jurídíco indispensável à sociedade de massas e à tecnologia contemporânea
não deve significar o sacrifício dos postulados liberais, mas a sua complementação, por meio dos chamados direitos sociais que acrescentem à
liberdade o bem-estar e ao privilégio de poucos o benefício de todos.

DAS SECAS À JUSTIÇA SOCIAL
Em uma das passagens de sua compacta biografia sobre o pai,
Laurita Pessoa Raja Gabaglía sustenta que Epítácio se fez defensor da
justiça, sendo Rui Barbosa defensor da liberdade.
Embora, pessoalmente, não seja dado a essas comparações pelas
quais também envereda Ernaní Satyro no seu prefácio ao Pela Verdade,
não posso deixar de reconhecer a validade da observação de D. Laurita,
à proporção em que Ruí Barbosa, por bater-se pela liberdade, esgotou-se
nela mesma, enquanto Epítácío, paladino da Justiça, avançou rumo à
justiça social.
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Ainda que proferidos em número reduzido, é essa a convicção
que nos transmitem seus discursos sobre problemas econômicos e sociais, enfeixados no livro terceiro desta coletânea, a que acrescentamos,
apenas, em apêndice, o discurso de defesa pessoal que proferiu no Senado, a 30 de dezembro de 1912, por permitir a fixação da vida pública
do autor, até então, as preocupações internacionalistas que o levaram
ao preparo dos Códigos de Direito Internacional Público e Privado, e o
entendimento, que se tornou clássico, de que a aposentadoria por invalidez, como havia sido seu caso, aposentando-se dessa maneira no Supremo e passando ao Senado, no ano seguinte, tem em vista o cargo sobre
que incide, orientação, aliás, vigente nos mais recentes pareceres da
Consultoria1Geral da República.
Ã concepção de que o pensamento e ação de Epitácio Pessoa distenderam-se rumo à justiça social, não se fez estranho o falecido cr/tico
paraibano Virginius da Gama e Melo, em sua já citada monografia sobre
Epitácio Pessoa:
uEpitácio ia mais longe, penetrava mais profundamente na realidade social, bacharel embora, ninguém com maior fetichismo da lei
quando existente e maior respeito à Justiça, mas essencialmente um
jurista consciente da evolução dos fatos sociais e de sua repercussão
sobre o Direito, apesar de sua convicção liberalista." (84)
Foi certamente por essa via que as obras contra as secas se impuseram a seu espfrito presidencial. Antes, elas já existiam em germe no
jovem deputado que, também sob este aspecto, o Presidente da idade
madura não desmereceria.
É deveras surpreendente que Epitácio Pessoa haja penetrado tão
cedo no moderno entendimento desenvolvimentista das obras contra as
secas do Nordeste, obrigação constitucional contra/da pela União na
Carta de 1891, para a qual não cessará de clamar (85).
Assim, já a 20 de agosto de 1891, apresentando simples projeto
de lei de instalação da linha telegráfica Mamanguape-Cajazeiras, no Estado da Parafba, Epitácio não tergiversava, indo logo ao cerne da questão:
"Sr. Presidente, a prática adotada para socorrer as populações desvalidas não tem tido em seus resultados a eficácia e as
vantagens que eram para desejar.
A distribuição de gêneros alimentlcios, feita gratuitamente,
feita como uma esmola àquelas populações tem, antes de tudo,
o grande inconveniente de despovoar as zonas de cultura, atraindo os indigentes para os centros populosos, conservando-os na
ociosidade e no V!'cio, prolongando, em última análise, os efeitos
da seca, porque esta gente, perdendo os hábitos do trabalho e
encontrando sustento fácil e cômodo, não volta ao campo ainda
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mesmo depois que o inverno vem renascer a esperança de uma
nova época de abundância e de fartura.
Parece-me que o aux /fio do poder federal deve ser dado em
troca de serviços de utilidade pública, prestados em vias férreas,
em linhas telegráficas, em açudes, em construções de qualquer natureza, que, por um lado, proporcionando aos indigentes ocupação decente nas próprias regiões em que habitam, por outro lado,
contribuam para o engrandecimento da riqueza nacional ou do
Estado." (86)
A PARAIÍ3A E SEUS PROBLEMAS
Dessa linha de entendimento, Epitácio não desertará. Assim, a 21
de outubro de 1891, revelando-se senhor da problemática paraibana, enfocava a mesma questão sob o ângulo do desprezo a que se votavam as
unidades federativas de pequena representação que, como a Para/ba,
"continua a ser repudiada com a mesma clamorosa injustiça e odiosa
incúria."
Não é esse, porém, o discurso lamuriento de quem apenas reclamasse da discriminação de rendas estabelecida pela União. Alçando-se a
n/vel de objetividade, à época pouco comum, Epitácio, como em relação a tantas obras públicas cuja eficácia avaliava por suas repercussões
sobre a região, compreende, por exemplo, o significado contextua/ de
uma estrada de ferro que avançasse pelo centro da Para(ba, cortando-a,
e não incidindo lateralmente como se dará com a construção do ramal
Itabaiana-Campina Grande (1901), que acentuará a histórica dependência do Estado para com a praça do Recife.
Tal apreciação de Epitácio Pessoa - ainda procedida em pleno
século XIX - é bastante percuciente e antecipará não apenas as considerações de José América, em A Paraíba e seus Problemas (81), como a
chamada Guerra Tributária, a que, de 1928 a 1930, seu sobrinho, João
Pessoa, se lançará, visando a libertar a Para/ba da tutela de Pernambuco:
"A cidade de Campina é um dos pontos mais florescentes
do Estado. Rica, populosa, comerciante, com uma grande feira
de gado, é o ponto para onde convergem quase todas as estradas
do sertão; é o ponto obrigatório de passagem para todos os produtos da zona sertaneja do Estado; mas achando-se a quase igual distância das cidades do Recife e da Para/ba, resulta da/ que todos
aqueles produtos se escoam para a capital de Pernambuco, primeiro, porque os produtores vão a/ encontrar um mercado mais
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rico, mais vasto, de mais larga concorrência que, mantendo freqüentes relações diretas com o estrangeiro, visa ao lucro de uma revenda e por isso paga a mercadoria a preço mais elevado; depois,
porque o comércio da Para(ba, não tendo transações diretas com
os mercados europeus e sendo forçado a vender os gêneros de exportação na praça do Recife, abate desde logo no preço da compra o preju(zo que vai ter por vendê-/os em um porto nacional a
preço naturalmente inferior àquele que lhe pagariam em um mercado estrangeiro." (88)
NORDESTE- DO ASSISTENCIALISMO Ã INTEGRAÇÃO
Portador de mentalidade universalista que se abrasileirava na
compreensão dos problemas regionais, será como Senador, a 29 e 30 de
novembro de 1915, que Epitácio proferirá os dois melhores pronunciamentos sobre a problemática nordestina, na verdade um discurso só,
pela unidade da questão e inteireza do tratamento temático.
É então que, fazendo-se patético, a ponto de reclamar da diversidade de tratamento dos opulentos Estados do sul para com aliados e
alemães, envolvidos na Primeira Grande Guerra, de um lado, e flagelados nordestinos, de outro (nas cartas dirigidas em 1928 ao presidente
João Suassuna para escolha de seu sobrinho, João Pessoa, ele usará da
expressão imperialismo sulista que aqui se encontra impllcita), Epitácio
clamará, em subemenda que encaminha, por "socorros diretos ou indiretos aos flagelados", no lugar de "socorros aos indivlduos flagelados
pela seca nos Estados do Norte", como constava da emenda original.
Embora aparentemente irrisória, a questão torna-se do maior alcance por desviar-se, inteiramente, do assistencialismo até então seguido
pelo Governo Central. O que Epitácio queria significar, com os termos
de sua subemenda, era que "o Governo à vista deste projeto poderá
prestar socorros aos Estados por meio de obras e serviços", prevenindo
para que "depois, na execução, não fique o Governo impossibilitado de
ordenar as obras e serviços que os Estados esperam dele."
Esse ponto ressalta com muita insistência nas posições sociais de
Epitácio Pessoa. Favorável a que o Estado "possa realizar obras e não se
limite a dar apenas óbolos, diretamente, aos indiv/duos que sofrem dessa calamidade", seu entendimento fixar-se-á em plano desenvolvimentista pela realização de serviços que resultem a favor do fortalecimento das
estruturas econômicas da região. Evidentemente, para quem assim pensa, a questão da seca não consistirá em encará-/a como calamidade gera57

dora de caridade pública, porém como caso de integração, a exigir tratamento e soluções globais, desde que "o problema das secas do Nordeste, do mesmo modo que o do café, ainda deixando de lado o ponto de
vista humanitário, para não encarar senão o seu aspecto econômico,
constitui um problema nacional."
Um problema nacional! Eco resoluto da mensagem de brasilidade
do primeiro grande sistematizador da realidade brasileira que foi Alberto
Torres, deputado federal pelo Estado do Rio, a partir de 1893, antecessor de Epitácio no Ministério da Justiça e seu colega no STF, a concepção, plenamente definida no discurso presidencial de 24 de agosto de
1921, agradecendo homenagem em São Paulo, revela o amadurecimento
do estadista, absolutamente consciente do que representariam as grandes obras públicas - barragens, poços, açudes, caminhos de ferro e estradas de rodagem, linhas telegráficas - em prol da vitalização econômica e integração social de uma região em que, até então, vegetavam,
desassistidos pelo poder público, milhões de brasileiros:
'~ experiência dos outros povos da Ásia, da África e da
América; tem demonstrado, com dados irretorquíveis, com algarismos insofismáveis, que a irrigação das terras áridas aumenta a
sua produtividade de cinqüenta a oitocentos por cento. Imaginai
agora o que será a região do Nordeste no dia em que as suas terras
admiráveis puderem contar, seguramente, com o elemento que nos
anos normais lhes faz a surpreendente fertilidade; calculai a enorme economia que fará a Nação, deixando de concorrer periodicamente com milhares de contos em esmolas e paliativos de toda a
ordem; somai as rendas que a União auferirá das taxas pagas por
essas terras assim beneficiadas; refleti um momento nas forças
econômicas que o País poupará, poupando a vida de tantos brasileiros, ceifados pela fome, pela seca e suas conseqüências, e dizei
depois se se trata de questão que interessa apenas ao Nordeste ou
se, pelo contrário, não se trata de um problema eminentemente
nacional". (Palmas prolongadas.)
REENCONTRO DO ORADOR
Sem embargo do que manifestações desse tipo representariam em
prol do aprimoramento de nossa integração, social e supra-regionalmente considerada, pela correção dos desn(veis econômicos entre o Norte e
o Sul do Brasil, o que Epitácio Pessoa nunca deixou de ser foi o orador
parlamentar que, falando sempre de improviso, galvanizava multidões
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nas sessões da Câmara dos Deputados e do Senado.
Na homenagem que lhe foi prestada, já como Presidente da República, pelos paulistas, essa caracter(stica flui em um de seus instantes
mais altos - o do tribuno que, justificando-se como Presidente, abria
caminho para a moderna literatura sócio-regional nordestina que, centrada em torno da seca e do pauperismo, representará poderoso est(mulo a uma nova tomada de consciência dos problemas do Nordeste:
"Ide, os que combatem e malsinam o Governo Federal; penetrai naquela fornalha ardente; lançai as vistas sobre aqueles
campos calcinados, onde as plantações desapareceram de todo,
onde a vegetação feneceu e mirrou, onde os bebedouros se ressequiram sob a centelha comburente do sol impiedoso; ide, percorrei aqueles chapadões in términos, onde o silêncio apavorante das
quebradas é apenas interrompido de longe em longe pelo mugido
desesperado do gado sequioso e faminto; ide, segui agora as estradas, e vede aqui as ossadas daqueles que não puderám fugir
mais longe ao horroroso flagelo e tombaram inanidos e moribundos, para servirem de pasto, ainda com vida, à voracidade das
feras e das aves de presa; ide, e vede mais longe os que acabam de
cair, alucinados e arquejantes, e, olhos cravados na abóbada candente, numa última prece de compaixão e piedade, ou talvez
numa derradeira imprecação de defiJS{Jt1ro e de insânia, aguardam,
aniquilados e vencidos, o suplkio dantesco dos que os precederam; ide, e vede, por fim, a fieira infinita dos que ainda podem
arrastar-se andrajosos e esquálidos, a face decomposta, o olhar
desvairado, sem forças mais para carregarem os pequeninos, sem
gota de leite para lhes calar o choro triste, enfraquecido e compungente, com o estômago torturado a contorcer-se na agonia da
fome, com a garganta em fogo a queimar-se no desespero da sede,
com a alma despedaçada e o coração confrangido de luto, de
desolação e de dor; ide e dizei-me depois se eu estou ou se eu
não estou redimindo um crime da Nação." (Sensação. Prolongada
salva de palmas.)

Entendo que, não por acaso, esse discurso, proferido fora do
Congresso, foi transcrito por ordem da Mesa, nos Anais da sessão de 24
de agosto de 1921, de que passou a constar.
Tratava-se, sem dúvida, de uma homenagem ao parlamentar Epitácio Pessoa, ao qual o presidente uma vez mais se ajustava. Porque em
toda sua vida, elevado às mais honrosas posições da vida pública, Epitácio conservar-se-á um parlamentar- e um parlamentar que fez História
por sua identificação à liberdade, direitos individuais, defesa da Constituição, problemática das secas, integração, justiça social!. ..
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NOTAS

(1) - José Honório Rodrigues, O
Parlamento e a Evolução Nacional (In-

Tavares Bastos, a coletânea Criação dos
Cursos Jur{dicos no Brasil, acompanha-

trodução Histórica), Centro Gráfico do
Senado Federal, Brastlia, 1972, p. 4.
(2) - Foi a partir de 1972, sob a
inspiração do Sesquicentenário da Independência, a que se acostariam o Sesquicentenário da Primeira Assembléia Constituinte, no ano seguinte, e o Sesquicentenário do Poder Legislativo, em 1976,
que o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados despertaram para um trabalho sistemático e da melhor categoria
sobre a História do Legislativo brasileiro. A série, que teve infcio em 1972,
com os dez volumes de O Parlamento
e a Evolução Nacional, coordenados por
José Honório Rodrigues, Lêda Boechat
Rodrigues e Octaciano Nogueira, sob direção do primeiro, contou ainda, na
primeira hora, com: o Diário da Assem-

da de lúcido prefácio do Prof. Nilo Pereira, o elenco de conferências O Pensamento Constitucional Brasileiro, de
Afonso Arinos e outros e a série Perfis
Parlamentares, de que já constam José
de Alencar, Carlos Peixoto e Nunes
Machado.
Cremos faltar apenas a tão sólido
grupo de publicações, a que se somam
diversas outras, um catálogo que possibilitasse melhor conhecimento pelos e/rcu/os po/(ticos, culturais e universitários,
sobretudo dos Estados.
(3) - Lêda Boechat Rodrigues, His-

bléia Geral, Constituinte e Legislativa
do Império do Brasil - 1823, em 2

vols., com introdução de Pedro Calmon;
as Atas do Conselho de Estado (3 vais.,
1973), dirigidas por José Honório, a
Obra Política de José Bonifácio (2 vols.),
com introdução de José Ant6nio Soares
de Souza; a relação dos Parlamentares
do Império (2 vols.), organizada por
Octaciano Nogueira e João Sereno Firmo, e o ensaio A Constituinte de 1823,
por Barbosa Lima Sobrinho e outros.
Mais recentemente, e após a publicação de A Assembléia Constituinte de
1823, de José Honório {pela Vozes),
apareceram A Câmara dos Deputados
(S(ntese Histórica), de Afonso Arinos,
Correspondência e Catálogo de Documentos da Coleção da Biblioteca Nacional e os Discursos Parlamentares de
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tória do Supremo Tribunal Federal (2

vo/s.), Editora Civilização Brasileira, Rio
de Janeiro, 1965 e 68, e Osvaldo Trigueiro do Vale, O Supremo Tribunal Federal e a Instabilidade Pol ítico-1 nstitucional, Editora Civilização Brasileira,
Rio de Janeiro, 1976. A primeira, trata-

se de obra seriada-, cujos dois primeiros
tomos abrangeram Defesa das Liberdades Civis (1891/98) e Defesa do Federalismo (1899/1910), com a História da
República, desenvolvida sob a ótica do
Judiciário. O livro de Trigueiro do Vale
segue-lhe as inspirações ao considerar o
per(odo histórico 1964/66 do §ngu/o
dos conflitos entre o Governo Revolucionário e o Supremo Tribunal Federal.
{4) - A famosa recomendação de
Capistrano, referida por vários de seus
comentadores, sincroniza com esta outra, contida em carta a Afonso Taunay:
"A sua idéia de escrever uma história
dos capitães-generais de S. Paulo é simplesmente infeliz. (... ) Que encham as
páginas da Revista com tão desenxabido

assunto. Reserve você para si o melhor
naco, deixe os miúdos para quem deles
gostar'~ In Correspondência Obras de
Capistrano de Abreu, vol. 1, organizada
por José Honório Rodrigues, Editora
Civilização Brasileira, MEC, Rio de Janeiro, 1977, p. 276.
(5) - José Honório Rodrigues,
"Capistrano de Abreu e a Historiografia Brasileira" in História e Historiadores do Brasil, Editora Fulgor, Rio de
Janeiro, 1965, p. 52.
(6) - Respondendo da tribuna do
Senado aos congressistas que haviam
objetado o Pela Verdade, produziu Epitácio os discursos de outubro/novembro de 1925 que, segundo Laurita Pessoa Raja Gabaglia, "contam-se entre as
peças mais notáveis da sua obra parlamentar". Alguns desses pronunciamentos, comentados apaixonadamente por
D. Laurita, no segundo volume de Epitácio Pessoa, Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1951, p. 717/735,
deixam de constar desta coletânea não
só pelo sentido que decidi emprestar-lhe,
como por não constarem do material
coligido pelo Centro de Documentação
e Informação da Câmara dos Deputados,
sob a direção do Prof. Mário Teles de
Oliveira.
(7) - Partindo de erudita distinção
entre jurisdicismo e bacharelismo, situada entre as p. 48/50 de A Escalada, Livraria José Olympio Editora, Rio de
Janeiro, 1965, procurou Afonso Arinos
agrupar os juristas brasileiros entre os
que cultuam o Direito e partem para posições renovadoras, mesmo quando reacionárias, e os que, obcecados pela lei,
destilam, as mais das vezes, sentimentos
conservadores. Rui, então, e ao lado de
Epitácio, este "pela violência da repressão legislativa e social do bacharel Epitácio, quando presidente, contra esquerdas que então se organizavam conscien-

temente", é inclu/do entre os bacharéis
porque "quando fala de revolução social
é sempre como o piloto que avisa os riscos, nunca como o grumete da cesta da
gávea, que anuncia prazenteiro a Terra
Nova'~ No mesmo sentido, em obra
adiante citada, Nelson Saldanha considera que o liberalismo de Rui (básicamente o mesmo de Epitácio) "ora o levava
a aflorar com simpatia os problemas sociais, ora o punha em r/gida guarda,
como um alabardeiro, contra o socialismo ou toda coisa semelhante."
(8) - No segundo tomo de sua obra
citada, Leda Boechat Rodrigues considera Torres, Epitácio, Amaro Cavalcanti e
Lessa como "Ministros que alcançariam
grande renome nacional, seja em virtude
da função julgadora, seja em razão de
outros méritos e atividades" (p. 6). A
Defesa. do Federalismo centra-se, então,
na atuação dos quatro ministros analisados e também comparados em largas
passagens do segundo volume de História
do Supremo Tribunal Federal.
(9) - Anais do Senado Federal (do-

ravante considerados sob a sigla ASF),
volume oitavo, p. 414/5, 453/5 e 445/7.
(10) - "Osvaldo Trigueiro na APL:
um Discurso Digno de um Grande Acadêmico" in O Norte, 12/8/1975, segundo caderno, p. 8.
(11) - Nelson Saldanha, História
das Idéias Políticas no Brasil, Imprensa
Universitária, Recife, 1968, p. 242.
(12) - Virginius da Gama e Melo,
Atualidade de Epitácio, Campina Grande, 1965, pags. 15/16. Trata-se de conferência realizada em homenagem ao centenário de Epitácio e publicada por iniciativa do diretor da FACE de Campina
Grande, Prof. José Paulino da C. Filho.
(13) - José América de Almeida,
"Epitácio Pessoa: Força e Sentimento"
in Discursos de seu Tempo, Gráfica lterplan, João Pessoa, 3? edição, p. 234.
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(14) --ibidem, p. 230.
(15) -ASF, vai. 8,p. 411.
(16)- Barbosa Lima Sobrinho, Presença de Alberto Torres (Sua Vida e
Pensamento), Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1968, p. 381.
(17) -José Octávio, ldeólogos da
República Velha, edição mimeografada,
João Pessoa, 1970. Em contraposição a
Torres, ideólogo pol(tico, Euclides da
Cunha é apresentado como ideólogo
social da República, p. 7 e 9.
(18) - Informações transmitidas
pelo cientista paraibano Lauro Xavier
que, desde 1973, me tem chamado a
atenção para os aspectos renovadores do
pensamento e da ação de Epitácio Pessoa. Lauro, aliás, teve um irmão, Raul
Pires Xavier, entre os paraibanos encarregados da implementação das obras
contra as secas no Nordeste, durante o
Governo Epitácio.
(19) - De uma carta de José Honório Rodrigues ao autor, em 22/11/74,
parte foi transcrita na contracapa da obra
José América, o Escritor e o Homem Público, coletânea com estudos de Tristão

A thayde e outros, preparada por A
União, Companhia Editora, João Pessoa,
1977, e também por José Octávio, "Uma
correspondência com José Honório Rodrigues" in Correio das Artes, suplemento literário de A União, 28/11/76, p. 12.
(20) -José América de Almeida, A
Para(ba e seus Problemas, Imprensa Oficial, Para(ba, 1923, p. 635, reafirmando
as homenagens do autor aos "nomes dos
colaboradores de nossa futura grandeza"
- Solon de Lucena, Octacílio de Albuquerque, João Pessoa e Epitácio. Na
abertura do prólogo dessa obra gigantesca, José América lembra que "o presidente Solon de Lucena atinou que o
meio mais sens(vel de expressar ao Sr.
Epitácio Pessoa o reconhecimento da
Para(ba do Norte pelos benef(cios ou-
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torgados, como solução do problema
das secas, seria perpetuar num livro a
história desse empenho redentor. "
(21) - Octadlio Nobrega de Queiroz, O Homem Gordo do Tauá, Imprensa Universitária, João Pessoa, 1968,
p. 96/8.
(22) - A tese, que provém de Gilberto Freyre em suas considerações sobre o "revolucionário-conservador" Joaquim Nabuco, inc/u(das na coletânea
Quase Pol(tica, desdobrou-se em José
Honório Rodrigues, Conciliação e Reforma no Brasil, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965, passim; e
Amoroso Lima, este nos estudos "Nabuco e Virg(fio" e "San Tiago Dantas- Da
Elite 6 Massa", in Companheiros de Viagem, Livraria José Olympio Editora, Rio
de Janeiro, 1971, p. 20/22 e 225/7.
(23) -João Mangabeira, Ruy, o Estadista da República, S. Paulo, 1946,
passim.
(24) - A observação define o entranhado liberalismo não apenas pol(tico
mas também econômico-social da elite
brasileira do tempo. Bem que os positivistas tentaram decretar algumas leis sobre o trabalho. Não foram longe, todavia. Até o advento da legislação social
derivada da Revolução de 30, as relações
juddicas do trabalho permanecerão na
área do Código Civil, subordinadas ao
conceito de locação de serviços.
(25) - Rosa M. Godoy Silveira, Republicanismo e Federalismo (1889/1902)

Centro Gráfico do Senado, Brasma,
1978,p. 54.
(26) - Sobrinho do Barão de Lucena, que era irmão de sua mãe, D. Henriqueta de Lucena, esposa em segundas
núpcias do coronel José da Silva Pessoa,
Epitácio, após a queda de Deodoro, que
arrastará consigo sua eminência parda e
virtual primeiro ministro do primeiro
governo republicano, defenderá várias

vezes a Lucena, particularmente nos discursos de 7ÇJ e 11 de agosto de 1891.
(ACD, t. 2, p. 9/13 e 167/171)
(27) - A correspondência de Epitácio, alusiva a seu comando polltico
regional, também enfeixada pelo INL
sob a denominação de Na Polltica da
Paralba, revela o quanto, no plano estadual, ele se faz coerente com a proclamação, reiteradas vezes, da tribuna da
Câmara e do Senado, do princ/pio cons'
titucional da r(Jpresentação da minoria.
Por isso mesmo, o paraibano Severino
Procópio escreveu em Meu Depoimento
- Revolta de Princesa, Revolução de
1930 (Gráfica A Imprensa, J. Pessoa,

1962, p. 29/30), que "o Dr. Epitácio
Pessoa passou a interferir na polltica do
Estado, dando uma demonstração de
esplrito democrático condizente com
sua cultura jur/dica. Aconselhou ao
Chefe de Estado, que era também o
Chefe Polltico local, que reservasse para
a oposição o terço da representação na
Assembléia do Estado e nos Conselhos
Municipais, hoje Câmara dos Vereadores."
(28) - ACD, sessão de 13 de junho
de 1893, vol. 1-2, t. 1, p. 234/5.
(29) - Celso Furtado, Formação
Econômica do Brasil, Editora Fundo de
Cultura S. A., Rio de Janeiro, 1959, p.
202/3.
(30) - A idéia, que sempre me foi
muito cara, formulei-a pela primeira vez
em Do Império à República, lterplan,
João Pessoa, 1972, pp. 59/61. Amadureci-a, tornando-a mais expl/cita em
''Teoria dos Partidos e Visão Polltica em
Afonso Arinos" in Correio da Paralba,
setembro de 1975, inserido na coletânea
inédita I nteligentzia e Realidade Nacional, Rio de Janeiro, datilografado, 1976,
pp. 39/43.
(31) - O art. 6!J da Constituição de
24 de janeiro de 1891 estabelecia que

"O Governo federal não poderá intervir
em negócios peculiares aos Estados, salvo: 1?) para repelir invasão estrangeira
ou de um Estado em outro; 2?) para
manter a forma republicana federativa;
:f?) para restabelecer a ordem e a tranqüilidade nos Estados, à requisição dos
respectivos governos; 4?) para assegurar
a execução das leis e sentenças federais".
A emenda constitucional de 1926 ampliou, substancialmente, os casos de
intervenção, já dentro de uma linha de
fortalecimento da União que consistiria
a tônica da Revolução de 30.
(32) - Laurita Pessoa R. Gabaglia,
Epitácio Pessoa ( 1865/1942), Livraria
José Olympio Editora, Rio de Janeiro,
1951, 1? vol., p. 55 e seg.
(33) - Anais do Congresso Constituinte da República, a seguir resumido
na sigla CCR, sessão de 29 de dezembro
de 1890, vol. 1,p. 997/8e 1000.
(34) - Francisco lglésias, "Reedição de Diogo de Vasconcelos", in H istória Antiga das Minas Gerais, Editora
Itatiaia Ltda., Belo Horizonte, 1974, 7ÇJ
vol., 3? ed., p. 13/14.
(35) - Enquanto a Constituição de
1891 estabelecia no § 7ÇJ do art. 28 que
"O número dos Deputados será fixado
por lei, em proporção que não excederá
de um por setenta mil habitantes, não
devendo esse número ser inferior a quatro por Estado", a de 1934 estipulava
no § 1? do art. 23 que "O número de
Deputados será fixado por lei; os do
povo, proporcionalmente à população
de cada Estado e do Distrito Federal,
não podendo exceder de um por 150
mil habitantes, até o máximo de vinte, e
deste limite para cima, de um por 250
mil habitantes ... "Pela Carta Magna de
1937, descumprida, aliás, nesse ponto
como em tantos outros, "o número de
deputados por Estado será proporcional à população e fixado por lei, não po-

63

dendo ser superior a dez nem inferior
a três por Estado" (art. 48). Já a Cons·
tituição de 1946 preceituava em seu art.
58: "O número de deputados será fixado por lei, em proporção que não exceda um para cada cento e cinqüenta mil
habitantes até vinte deputados, e, além
desse limite, um para cada duzentos e
cinqüenta mil habitantes", sendo que
pela Emenda Constitucional n~ 17,
de 26 de novembro de 1965, esse artigo
ficou assim redigido: "O número de
Deputados será fixado por lei, em pro·
porção que não exceda de um para cada
trezentos mil habitantes, até vinte e cinco Deputados, e, além desse limite, um
para cada quinhentos mil habitantes".
No § ~ do art. 41 da Constituição de
24 de janeiro de 1967, o propósito de
reduzir, pelo controle das bancadas dos
Estados mais populosos, os exageros da
proporcionalidade, ainda era mais vislvel:
"O número de deputados será fixado em
lei, em proporção que não exceda de um
para cada trezentos mil habitantes, até
vinte e cinco deputados, e, além desse
limite, um para cada milhão de habitantes" - orientação a que a Emenda número oito, de abril de 1977, decretada
com base no Al-5, tornou ainda mais
radical: "O número de deputados, por
Estado, será estabelecido pela Justiça
Eleitoral, para cada Legislatura, proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para que nenhum Estado
tenha mais de 55 ou menos de seis deputados."
(36) - "As transformações do Presidencialismo Brasileiro", in Revista Brasileira de Estudos Poli'ticos, (n~ 7, especial, sobre o presidencialismo brasileiro, UFMG, Belo Horizonte, novembro
de 1959, p. 104).
(31) - Pelo art. 99 da Constituição
de 1824, "A Pessoa do Imperador é
Inviolável e Sagrada: Ele não está sujei-
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to a responsabilidade alguma", cabendo-lhe o exerclcio do Poder Moderador,
"chave de toda a organização Polltica".
Suprimindo o Poder Moderador e estabelecendo a igualdade dos Poderes "harmônicos e independentes entre si", os
constituintes republicanos lançaram-se a
ingente esforço no sentido de assegurar
a responsabilidade do Presidente da República, donde os acalorados debates
sobre a matéria, com participação de
Epitácio Pessoa.
(38) - Laurita Pessoa R. Gabaglia,
op. cit. p. 66.
(39) - ACD, sessão de 14 de outubro de 1891, vol. 4-5, t. 4, p. 351.
(40) - ACD, séssão de 14 de outubro de 1891, vol. 4-5, t. 4, p. 352.
(41) - ACD sessão de 14 de outubro de 1891, vol. 4-5, t. 4, p. 35.
(42) - Glosando algumas das colocações das Instituições Poli'ticas doBrasil, de Oliveira Vianna, lembrou Nelson
Saldanha, in op. cit., pág. 220/1, que
"em 1869, o Centro Liberal pernambucano lançava um manifesto, assinado
por Nabuco.de Araújo, Zacarias, Teófilo
Otoni e outros, denunciando em termos
os mais enérgicos e veementes a situação
do Pals em matéria de eleições, sobretudo descrevendo as arbitrariedades policiais permanentes, o esmagamento das
oposições, a "reação" (sic) sistemática
instalada pelos conservadores, o despotismo, a falta de garantias,as demissões
e prisões que atingiam os pollticos liberais e as pessoas a eles ligadas; (... )".
(43) - Hermes Lima, "Notas ao sistema polltico da Primeira República",
in Direito, Ciência Poli'tica e Administração, Instituto Clóvis Bevilacqua, Fortaleza, 1977, p. 64.
(44) - Nelson Werneck Sodré, História da Burguesia Brasileira, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro,
1964, p. 182.

(45) - ACD, sessão de 27 de junho Câmara de 25 de agosto e 28 de setemde 1892, vol. 1-2, t. 2, p. 381. Compro- bro de 1892, e 30 de junho e 21 de jumetido com o deodorismo, ao qual de- lho de 1893.
(46)- ACD, sessão de 30 de junho
fenderia das acusações de, comi o golpe
de estado de 3 de novembro, acobertar de 1893, vol. 1-2, t. 2, p. 483.
a jogatina da praça, o empréstimo feito
(47)- ibidem, p. 486.
ao Banco da República e tortuosas tran(48)- ACD, sessão de 22 de setemsações deste na praça de Londres, Epi· bro de 1893, vol. 4,p. 635.
(49) - ASF, sessão de 6 de julho de
tácio permaneceria fiel à memória do
Proclamador da República, pela ereção 1916, vol. 3,pp. 141 e 142.
(50) - Laurita Pessoa R. Gabaglia,
de cuja estátua no Rio de Janeiro se bateria. Unidos aos republicanos históricos op. cit. pp. 66/3.
(51)- CCR, sessão de 29 de janeiro
e antideodoristas em geral, era vislvel,
então, a intenção dos jacobinos em, de 1891, vol. 3, pp. 341/2. O teor da
prestigiando Benjamim Constant e Flo- emenda então apresentada por Epitácio
riano, que tiveram estátuas antes de revela a existência, entre os constituinDeodoro, desmerecer a este, cujos par- tes, de correntes favoráveis à preservatidários eram também marginalizados. A ção do regime de mão morta.
(52) - Pinto Ferreira, "A Faculdamanobra foi desmascarada por Epitácio
na sessão da Câmara dos Deputados, de de de Direito e a Escola do Recife" in
13 de junho de 1893, ao observar que Direito, Ciência, Política e Administra"sem Benjamim Constant é poss(vel que ção, Instituto Clóvis Belicqua, Fortao Marechal Deodoro não. se pusesse à leza, 1977, pp. 88/9 e 100.
frente da revolução, mas sem o Marechal
(53) - ACD, sessão de 10 de setemDeodoro é incontestável que a Repúbli- bro de 1891, vol. 3, p. 212, e ACD, paca não se teria feito a 15 de novembro", recer da Comissão de Legislação e Justiacrescentando: "Quaisquer que tenham ça, apresentado a 2 de agosto de 1893,
sido os erros do marechal Deodoro; vol. 4, p. 53. Formalmente, a extinção
quaisquer que tenham sido os ressenti- da legação brasileira junto à Santa Sé,
mentos criados pelo seu governo, devem medida contra a qual alguns deputados,
lembrar-se os nobres deputados de que como Tosta e Amorim Garcia, fizeram
diante de um túmulo não há mais lugar questão de se manifestar, funcionou
para recriminações pollticas ou mágoas como um dos pontos de fricção entre
pessoais (apoiados); devem lembrar-se Deodoro e o Congresso.
de que a ele, que resgatou as suas faltas
(54) - John W. Foster Dul!es, Anarcom tantos atos de abnegação e patrio- quistas e Comunistas no Brasil, Editora
tismo, nós devemos a mais fulgente pá- Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1977,
gina de nossa histórica pol/tica, a vitó- passim.
ria de 15 de novembro" (ACD, sessão de
(55) - Verificado na vila paraibana
13/6/1893, vol. 1-2, t. 2, p. 335). To- de lngá, em fevereiro de 1852, o motim
mando por base o falecimento do Gene- popular Ronco da Abelha situa-se, como
rallssimo, homenagens a sua memória e seu equivalente o Quebra-Quilos, na
pensão atribulda à viúva, o problema do transição do Império à República, onde
deodorismo foi ainda enfocado por Epi- a racionalização da sociedade, impultácio Pessoa, numa dessas vezes "para sionada pela burguesia em ascenção, tradesfazer intrigalhadas", nas sessões da zia consigo numeração de placas na ci-
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dade, matr/cula de escravos, recenseamento, registro civil, novo sistema métrico e formulação do Código Civil, com
conflitos formalmente da( originados.
Para Antônio Freire, no estudo "O Ronco da Abelha" in Para(ba, Ontem e Hoje
(lterplan, João Pessoa, 1975, p. 32/3), o
Ronco surgiu associado à adoção do registro de nascimentos e óbitos contra o
qual também reagiu o clero. Interpretação análoga é a de Armando Souto
Maior, em O Quebra-Quilos, tese para
obtenção de livre-docência, ainda inédita, UFPe, dezembro de 1976, mimeografada, pp. 41/8.
(56) - Para o gênio jur/dico-pol(tico-cultural que foi San Tiago Dantas,
o Direito Constitucional Comparado
constitui "reivindicação por excelência
do humanismo", em contraposição ao
positivismo jur/dico, associado à virulência dos nacionalismos que geraram o entendimento de que o Direito, tanto
quanto a lei, provém do Estado. V. a
respeito "Humanismo e Direito" in Palavras de um Professor, coletânea de discursos e aulas de sapiência de San Tiago
Dantas organizada por Pl(nio Doyle, Cia.
Editora Forense, Rio de Janeiro, 1975,
pp. 120/141.
(57) - Trata-se do volume XXI das
Obras Completas de Epitácio Pessoa,
editadas pelo INL (1955), graças à iniciativa do então deputado Adroaldo Mesquita que, contando com o apoio da bancada paraibana, prestou um dos mais altos serviços à História e cultura nacionais.
(58)- Prado Kel/y, op. cit., p. 93.
(59}- ASF, sessão de 19 de agosto de 1915, vol. 5, p. 230. Até a aprovação da emenda constitucional que revogou a indissolubilidade do v(nculo matrimonial, foi exatamente essa a orientação do deputado e senador divorcista
Nelson Carneiro.
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(60)- Lêda 8. Rodrigues, op. cit.,
p. 91/2.
(61)- Ao contrário do baiano Amphilóphio, que, a 23 de setembro de
1891 (ACD, vol. 2, p. 497), refere-se

expressamente à soberania do Estadomembro, Epitácio, que se batia pela autonomia das unidades federadas, sempre
guardou da primeira expressão prudente distância. Partidário, igualmente, da
intangibilidade do direito das minorias,
a ponto de haver renunciado à Comissão
de Legislação e Justiça da Câmara, porque "a igualdade de direitos deve ser
completa e (... ) esta interpretação dada
pela Mesa importa em uma coarctação
dos direitos da minoria" (ACD, sessão
de 27/6/92, vol. 1-2, t. 2, p. 365), Epitácio Pessoa pensava, no que tange às
relações entre União e Estados-membros, como seu colega Fonseca Hermes
para quem: "A minoria não pretende subir nem pela vitória das armas, nem pelo
encalhe do Riachuelo, nem pela magnanimidade de um chefe de Estado. A
oposição não quer o poder, quer apenas
que o Pa(s lhe faça justiça, afirmando
que ela se manterá inabalável enquanto
a República Federal não for uma realidade, enquanto não for uma verdade
a autonomia dos Estados" (ACD, sessão
de 19 de agosto de 1892, vol. 1-2, t. 2,
p. 411 ). No Brasil, ao longo dos interregnos autoritaristas, como se verificou
durante o f/arianismo, o problema
pol(tico da democracia, traduzido no
respeito às minorias oposicionistas, sempre se confunde com o problema institucional do federalismo, expressado na
defesa da autonomia dos Estados.
(62)- Lêda 8. Rodrigues, op. cit.,
p. 42.

(63}- ASF, sessão de 15 de outubro de 1914, vol. 6, p. 214. Por mais
que D. Laurita P. R. Gabaglia o recuse,
a colocação ao Senado envolve sens(-

vel mudança de Epitácio em relação aos
habeas corpus de 1912, impetrados
através de Rui Barbosa, pelas autoridades baianas, destitu/das pela truculência do general Sotero de Menezes ("Sotero, que general é esse?" Perguntou
Rio Branco) -, que bombardeou Salvador. Posta a questão por três vezes
perante o Supremo, este, sempre com a
destacada participação de Epitácio Pessoa, que em duas oportunidades funcionou como relator, recusou-se à concessão dos habeas corpus sob a alegação
de que a providência "apresentava-se
com uma feição de remédio político que
não se enquadrava na sua definição
constitucional" (grifo de D. Laurita, op.
cit. p. 201 ).
Do ponto de vista doutrinário, bem
mais complexa se fazia a questão em
que, numa época quando ainda não existia o mandado de segurança, defendia-se,
com Rui Barbosa à frente, a extensividade do habeas corpus, por meio de sua
equivalência ao wirt norte-americano e
dentro do entendimento firmado por Rui
que "o habeas corpus se estende a todos
os casos em que um direito nosso, qualquer direito, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exerdciopela
intervenção de um abuso de poder ou de
uma ilegalidade". Talvez porque, como
o advertiu D. Lêda Rodrigues, em sua
passagem pelo STF, "não mostrou Epitácio Pessoa a mesma intransigência
em matéria de liberdade pessoal", não
o seduziu, incialmente, a tese ruibarboseana. Em 1915, todavia, começaria
a mudar.
(64)- José Honório Rodrigues, A
Assembléia Constituinte de 1823, Editora Vozes Ltda., Petrópolis, 1974, p. 36.
(65)- "Dê o passaporte ao· menino'~ Com essa frase, que também aparece sob a variante "Deixem a patativa
do Norte cantar", em qualquer dos ca-

sos dirigida a seu Chefe de Policia que o
consultara sobre a expedição de passaporte a Epitácio, que desejava viajar ao
Norte em campanha de reeleição em
1893, tanto D. Laurita, em Epitácio
Pessoa, como José América, em Discursos de Seu Tempo e o professor paraibano Wellington Aguiar, numa das crônicas de sua coletânea, O Passageiro do
Dia (A União, Cia. Editora, João Pessoa,
1977, p. 145), ressaltam a fleugma de
Floriano que, mesmo bombardeado
pelas enérgicas cr/ticas do deputado
paraibano, jamais resvalou para o terreno das represálias. Isso não significa,
porém, que Epitácio não recebesse
ameaças, como denunciará da tribuna da
Câmara: "Sr. Presidente, desde muito
que sou alvo de importuna vigilância e
de repetidas ameaças anônimas; e a audácia deste procedimento, revoltantemente covarde, tem ido ao ponto de se
me incomodar -à noite, em minha casa,
para se me fazer entrega, em mão própria, de cartas cheias de ameaças ... ora,
eu não conto inimigos nesta capital, não
tenho sequer desafetos pessoais e aqui
jamais prejudiquei direitos de qualquer
cidadão ou de qualquer classe; só posso,
portanto, atribuir este fato a motivos de
ordem pol/tica. Por menos lisonjeiro
que seja o ju/zo que formo a respeito do
governo atual, quero crer que ele ainda
não desceu ao emprego de expedientes
tão indignos para abafar a voz da oposição; prefiro acreçlitar que estas ameaças
partem dos seus oficiosos servidores"
(ACD, sessão de 15 de outubro de 1892,
vol. 6-7, t. 6, p. 360).
(66)- Os historiadores que viram
na República da espada, dos primeiros
anos da nova forma de governo, uma
afirmação da classe média, em oposição ao conservadorismo dos grupos
agrários da monarquia, tenderam sempre
a exaltar o f/arianismo. Além de Leôn-
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cio Basbaum, no 29 volume de sua História Sincera da República, foi esse o
caso de Virgfnio Santa Rosa, com O
Sentido do Tenentismo, rebatizado Que
foi o Tenentismo?, 2? ed., Civilização
Brasileira, 1963, e Nelson Werneck Sodré, particularmente ácido para com
Epitácio Pessoa, em História Militar do
Brasil, Civilização Brasileira, 1965,
p. 172/3
(67)- June E. Hahner, Relações
entre Civis e Militares no Brasil (18891898), Livraria Pioneira Editora, São

Paulo, 1975,p. 84/103.
(68)- Edmundo Campos Coelho,
Em Busca de Identidade: o Exército e
a Política na Sociedade Brasileira, Edi-

tora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1976, p. 68.
(69)- Afonso Arinos de Melo
Franco, História e Teoria dos Partidos
Políticos no Brasil, 2? edição, Editora
Alfa-Omega, São Paulo, 1974, p. 54.
(70)- ACR, sessão não especificada da Constituinte, vo/. 1, p. 788; ACD,
sessão de 4 de agosto de 1892, vai. 4-5,
t. 4, p. 80 e ACD, sessão de 22 de agosto de 1893, vai. 3 p. 626.
(71)- Pedro Calmon, História do
Brasil, Livraria José 0/ympio Editora,
RiodeJaneiro, 1959,69 vol.,p.1940.
(72)- Epitácio Pessoa, Anistia e
Estado de S(tio - Discurso pronunciado nas sessões de 27 e 28 de junho de
1892, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1892,p. 104.
(73)- Epitácio, que não era dogmático, ainda que áspero, foi suavizando os conceitos mais viris sobre os homens e as coisas, bem como estilizando
a oratória com o passar do tempo. É
assim que seus discursos no Senado se
revestem de maior equi/(brio, sem a veemência dos tempos da Constituinte e
do Primeiro Congresso Ordinário Republicano. Assim, na sessão do Senado,
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de 30 de novembro de 1912, dirá:
"No começo deste ano, por ocasião do
prematuro e geralmente sentido falecimento do Sr. Álvaro Machado ... "
(ASF, vai. 9, p. 645). A 9 de novembro
de 1914, é nltida a alusão aos tempos já
distantes do anti-F/ariano: "Venho das
regiões tranqüilas da Justiça, onde afiz o
meu esp(rito ao estudo impessoal, calmo
e sereno das leis e dos fatos e onde
perdi o hábito da tribuna, da qual, aliás,
mesmo em outros tempos, nos tempos
dos sonhos e das ilusões, dos entusiasmos e dos arrebatamentos juvenis, nunca me aproximei senão cheio de apreensões e de receios, nunca me aproximei
senão amedrontado e trêmulo" (ASF,
vai. 7, p. 86).
(74) - Falando na Câmara, a 9 de
setembro de 1892, Epitácio criticou duramente o major Álvaro Machado, delegado do f/arianismo na Parat'ba, pelos
impostos de 1890 e 1891, decretados
em 1892, sobre o gado que havia sido
isentado desses tributos. E sentenciava:
"esse absurdo (... ) vai se converter em
fonte abundante de desordens e de conflitos, porque os criadores, com justa
razão, estão se recusando a pagar o odioso tributo" (ACD, vai. 4-5, t.5, p. 176).
A 29 de setembro de 1892, advinha a
confirmação das sombrias expectativas
epitacianas: "As minhas previsões vão,
infelizmente, se realizando. Acabo de receber da Parat'ba o seguinte telegrama,
para o qual chamo a atenção de V. Ex?
e da Câmara. O Munidpio de Cato/é do
Rocha recusa-se a pagar o dízimo retroativo. Cobrança violenta. Conflitos prováveis". (ACD, vai. 4-5, t. 5, p. 686)
(75) - Pedro Calmon, op. cit.pág.
1938/9.
(76) - A ilegitimidade do mandato
de Floriano, ainda que contornada por
decisão legitimadora do Congresso, em
junho de 1892, será constantemente es-

grimida por Epitácio Pessoa, como, por
exemplo, a 28 de junho de 1892:'~ .. não
reconhecendo a legitimidade da permanência do marechal Floriano Peixoto no
poder, por isso que ele devia ter mandado proceder à eleição presidencial, de
acordo com a Constituição e com a lei
eleitoral, tlnhamos o propósito de devolver a mensagem que ele enviasse ao
Congresso, declarando que não o reconhecíamos como Presidente da República" (ACD, vol. 1-2. t. 2,p. 417).
(77) - ACD, sessão de 3 de novembro de 1892, vol. 6-7, t. 7, p. 33.
(78) - ACD, sessão de 23 de maio
de 1893, vol. 1-2, t. 1, p. 178.
(79) - José Honório Rodrigues,
Conciliação e Reforma no Brasil, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965, p. 72.
(80) - Com efeito, a 28 de junho
de 1892 (A CD, vol. 4-5, t. 4, pág. 409),
Epitácio afirmou, sobre a inconstitucionalidade da decretação do Estado de
Sltio de 12 de abril, que "deixei demonstrado ainda que os meios ordinários de
que dispunha o Sr. marechal Floriano
Peixoto eram mais que suficientes para
abafar a sedição de 10 de abril". Nessa
mesma linha, Epitácio recusa-se a aceitar
a plena irresponsabilidade dos parlamentares envolvidos em sedições porque
"sou, pelo contrário, o primeiro a reconhecer e a confessar, de acordo com a
Constituição, que esses cidadãos são inteiramente responsáveis por todos os delitos que cometerem; que podem ser
presos e processados, uma vez que preceda licença do Poder Legislativo, ou
mesmo independentemente dessa licença, no caso previsto na lei (... ). O que
contestei e contesto formalmente é que
o Poder Executivo tenha a faculdade de
abater a independência do Legislativo,
eliminando do seio do Congresso Nacio-

na/ os mandatários da Nação" (ibidem,
p. 411).
(81) - ACD, sessão de 21 de julho
de 1893, vol. 3, p. 435.
(82) - ACD, sessão de 17 de julho
de 1893, vol. 3, p. 284.
(83) - José América de Almeida,
"Epitácio Pessoa: Força e Sentimento"
in Discursos do Seu Tempo, 2? ed., lterplan, João Pessoa, 1974, p. 225.
(84) - Virginius da Gama e Melo,
op. cit., p. 17.
(85) - ACD, sessão de 19 de setembro de 1891, vol. 1,p. 377. Naspa/avras
de Epitácio, o art. 5? da Constituição de
1891 "dispõe imperativamente que a
União prestará socorros aos Estados que
os solicitarem em casos de calamidade
pública".
(86) - ACD, sessão de 20 de agosto
de 1891, vol. 2, p. 334/5.
(87) -José América de Almeida, A
Paraíba e seus Problemas, ibidem, p.
296. No rastro das considerações de Epitácio, a quem, não raro, amplia, José
América percebeu que, com a construção· do ramal ferroviário Itabaiana-Campina Grande (1907), e não Alagoa Grande-Campina, via Areia, como o solicitara
Epitácio, "Campina passou a ser uma cidade social e comercialmente pernambucana, como empório das transações
da praça do Recife, com a maior parte
de nossa zona pastaria/ e algodoeira."
(88) - ACD, sessão de 21 de outubro de 1891, vÓI. 4-5, t. 4, p. 495. A colocação epitaciana,. bastante precisa,
faz-se reveladora por condensar o problema central da Paralba da época, que
residia em sua subordinação à praça de
Pernambuco, intulda desde Ambrósio
Fernandes Brandão nos Diálogos das
Grandezas do Brasil, no século XVII. É
importante verificar que João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, vindo governar
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a Para(ba, pela mão de Epitácio, de
quem era sobrinho, lançar-se-á à decidida pai(tica de superação dessa dependência, por via da construção de um
porto na capital (Epitácio, como aparece nesta coletânea, o imaginava poss(vel em Tambaú) e de vigorosa tributação
às mercadorias que, pelas fronteiras meridionais, escoavam rumo a Pernambuco.
A chamada Guerra Civil de Princesa, advinda em março de 1930 e colocando
frente a frente os coronéis sertanejos da
Para(ba, aliados aos exportadores do R e-
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cife, contra a burguesia urbana localizada
no litoral, com o que teve in(cio a Revolução de 30 na Paralba, possui alas suas
origens, como procurei acentuar em minha coletânea de textos básicos e estudos cr/ticos: João Pessoa Perante a História (A União, Cia. Editora João Pessoa,
1978), que já se encontra no belo ensaio
de Barbosa Lima Sobrinho, A Verdade
sobre a Revolução de Outubro:._ 1930,

2? edição, Editora Alfa-Omega, São Paulo, 1975, pág. 114 e seguintes.

DISCURSOS

LIVRO I
Questões Institucionais

IGUALDADE POLfTICA DOS ESTADOS (I)

29-12-1890

O SR. EPITACIO PESSOA (Movimento de atenção.) -··Sr. Presidente, Srs. do Congresso, vós deveis compreender, sem dúvida, o meu
receio e as apreensões que me assaltam o espírito ao ter de, pela primeira vez, dirigir a palavra a esta Assembléia; e eis por que começo invocando a vossa benevolência, pedindo a vossa atenção em favor daquele
que, não afeito ainda às lutas da tribuna parlamentar, baldo ainda de
elementos científicos que possam esclarecer o vosso espírito nas graves
questões que têm de ser submetidas ao vosso conhecimento, vem, entretanto, cumprir aquilo que se lhe afigura um dever, vem intentar uma
reivindicação em favor do que se poderia chamar a igualdade política
dos Estados.
Se, pois, por um lado sinto-me tolhido pelo receio de incorrer em
vosso desagrado, privando-vos, alguns momentos,.de palavra mais autorizada sobre estas questões, por outro lado me sinto fortalecido, sintome animado ao ver que venho, no desempenho de um dever, profligar
uma injustiça que se baseia em uma teoria injustificável e que pode dar
lugar aos maiores inconvenientes no seio deste País.
Senhores, o projeto de Constituição que o Governo Provisório
submeteu ao conhecimento do Congresso, dispõe, no seu art. 27, § 19, o
seguinte: "O número dos deputados será fixado pelo Congresso em proporção que não excederá de 1 por 70 mil habitantes". E, como se vê,
uma aplicação perfeita, completa, do princípio que defende a proporcionalidade da reyresentação.
Doutrina liberal, que garante a intervenção de todos os indivíduos na gestá'o dos negócios públicos, eu compreendo-a como uma condição, como um elemento indispensável da verdade política nos governos unitários, mais também como uma injustiça grave e inconveniente
nos governos federativos.
Nos primeiros, os representantes da Nação são propriamente
representantes do povo, muito embora sejam eleitos por circunscrições
territoriais determinadas, pois estas circunscrições quase que não guardam entre si diferença alguma, apenas uma distinção nominal, de maneira que cada representante vem no Centro a que todas elas estão
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ligadas pelos laços mais estreitos, defender os interesses do povo, isto
é, os interesses de toda a Nação.
Nos governos federativos, porém, cada circunscrição tem uma
autonomia própria, tem quase que uma soberania, cada qual representa
um corpo político à parte, tem interesses perfeitamente delineados, perfeitamente discriminados, de maneira que os representantes são mandatários dos Estados, vêm defender os interesses dos Estados, cuja soma
constitui o interesse da União. (Apoiados.)
O Sr. Monteiro de Barros - Do povo também. Os representantes
dos Estados são os Senadores.
O SR. EPITACIO PESSOA- Eu chegarei lá.

Vozes _:_Continue!
O SR. EPITACIO PESSOA-Senhores,se os Estados, no Governo
Federal, são os mesmos vis-à-vis da União, se todos eles têm uma economia à parte, têm autonomia e independência tanto quanto possível,
se todos eles, como Estados que são, têm os mesmos direitos e devem
gozar das mesmas prerrogativas, não posso conceber como se conceda a
quatro ou seis Estados apenas o direito de só eles decidirem de assuntos
que se referem a todos os outros também, de só eles gerirem interesses
de toda a União; não compreendo como quatro ou seis Estados apenas,
que, por mera casualidade, foram ocupar, no tempo do Império, regiões
mais povoadas ou mais vastas, ou que, por favores do Governo, hajam
sido alimentados por uma corrente migratória mais caudalosa, tenham
o direito exclusivo de decidirem naquilo que diz igualmente respeito aos
interesses de 15 ou 17 outros Estados. (Apartes; apoiados e não apoiados.)
O Sr. Gonçalves Chaves - É que o nobre Deputado não faz
diferença entre a vida local e a vida nacional. Para a local, toda a autonomia; para a nacional, a proporcionalidade.
O SR. EPITACIO PESSOA- Peço licença ao meu nobre colega
para continuar.
O Sr. Badaró- Apartes da ordem deste encaminham.
O SR. EPITACIO PESSOA- Meus senhores, acabo de assinalar
o meu modo de pensar a respeito da organização do Poder Legislativo
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nos governos unitários e nos governos federados. Para mim, a Federação
é uma agremiação de Estados, agremiação em que cada Estado representa um corpo político, tendo todos os poderes indispensáveis em um
organismo pof ítico.

Um Sr. Representante- Mas o povo não é contribuinte da União?
E onde está a representação do povo?
O Sr. Campos Salles dá um aparte.
O SR. EPITACIO PESSOA- Sei perfeitamente que a distinção
que V. Exa. faz se funda na teoria de que o Senado representa os Estados e a Câmara representa o povo.

Um Sr. Representante- Representa a Nação.
O SR. EPITACIO PESSOA - Eu ia dizendo que a Federação
representa a agremiação dos Estados, que cada Estado constitui um
corpo pof ítico à parte, e que cada corpo pof ítico tem todos os poderes
necessários em qualquer organismo constitucional; pois bem, sendo
assim, por que razão esses que têm os mesmos elementos constitutivos,
esses que têm a mesma autonomia, a mesma soberania, se me permitem
a expressão, hão de ser menos aquinhoados na gestão dos interesses
públicos?

Um Sr. Representante- Dos interesses gerais.
O SR. EPITACIO PESSOA -Os interesses gerais, que são senão
a soma dos interesses de todos os Estados?

Um Sr. Representante - Os Estados são circunscrições eleitorais.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O Estado da Paraíba, que tenho a
honra de representar neste Congresso, é tão Estado, se assim me posso
exprimir, como o Estado, mais populoso, de Minas Gerais ou o Estado,
menos populoso, de Mato Grosso; e qual a razão por que o Estado de
Minas Gerais há de ter maior influência nos negócios federais do que o
da Paraíba, ou este do que o de Mato Grosso? (Rumor;apartes;apoiados

e não apoiados.)
O Sr. Presidente - Peço que não interrompam o orador.
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O SR. EPITACIO PESSOA- Compreendo que a maioria da população deva intervir imediatamente nos negócios internos do Estado;
que a maioria da população de Minas Gerais, por exemplo, deva intervir
na solução dos negócios peculiares de Minas Gerais, mas não que, em
negócios da União, isto é, de todos os Estados, deva influir mais que
qualquer outro Estado, embora de menor população. (Cruzam-se nume-

rosos apartes.)
O Sr. Almeida Barreto- V. Ex9 foi bulir com um formigueiro.

(Riso.)
O Sr. Presidente - Peço aos Senhores membros do Congresso
deixem o orador continuar.
O SR. EPITACIO PESSOA-

E, pois ...

Um Sr. Representante - V. Exa., para ser coerente, deve aceitar
que cada Estado concorra com igual quota para as despesas federais.
O Sr. Pedro América -A Federação não é um banco, onde cada
acionista tem número de votos porporcional ao número de ações.
O SR. EPITACIO PESSOA - Senhores, não estou prático nas
lutas da tribuna parlamentar ...

Vozes- Vai perfeitamente. Vai muito bem.
O SR. EPITACIO PESSOA - ... de modo que desejava não ser
tão freqüentemente interrompido pelos ilustres colegas; entretanto, vou
responder ao aparte com que acaba de me honrar o nobre Deputado.
Se a representação não deve· ser proporcional à população, também não deve sê-lo a quota de renda com que cada Estado tenha de
concorrer para as despesas federais; quer dizer que, se aceito que a proporcionalidade da representação não se deve aplicar aos governos federados, devo, por coerência, aceitar que cada Estado entre com uma
quota igual da sua renda para as despesas da União.
Entretanto, não é assim. A objeção não procede; primeiramente,
porque a proporcionalidade de representação se funda no maior ou
menor número de habitantes do Estado e não sobre o quantum da renda que haja, porventura, de concorrer para as despesas federais, e o
Estado mais populoso não é, por isto só, o mais rendoso, haja vista
Minas Gerais; depois~ porque as despesas federais não são satisfeitas,
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propriamente, por quotas deduzidas das rendas dos Estados, mas por
uma taxa diretamente arrecadada, e, finalmente, porque, quando assim
não fosse, a igualdade tributária, financeira ou que melhor nome tenha,
não está subordinada aos mesmos princípios que regem a igualdade
política.
Não podemos decretar por meio de uma lei que tal ou tal Estado
tenha mais ou menos renda, ou que todos os Estados tenham renda
igual; portanto, seria absurdo obrigar certos Estados a entrar para as
despesas da União com quota igual à de outros mais ricos.
O Estado que rendesse 1 O não poderia entrar com a mesma quota
do que rendesse 50; o contrário seria tornar impossível a Federação,
desde que impossível seria a vida dos Estados, sempre que a quota
excedesse ou pelo menos se aproximasse muito do limite máximo de
sua renda total.
Com a igualdade política, porém, não se dá o mesmo.
Os interesses de qualquer ordem de um pequeno Estado são tão
dignos de acatamento e respeito por parte da União, como os interesses
de qualquer ordem de um Estado mais poderoso, e isto porque a soma
de interesses do primeiro tem para ele a mesma importância que para o
segundo tem a soma de seus próprios interesses.
E o caso do indivíduo que tem mil contos e de outro que tem
dez; tais fortunas representam para seus respectivos donos igual valor.
Eis por que penso que um e outro desses Estados devem ter a
mesma porção de autoridade na organização de todos os serviços de
caráter federal.
O meu ilustrado colega, a cujo aparte ainda respondo, é que, para
ser coerente, deve chegar às conseqüências lógicas e necessárias que
emanam do seu argumento; isto é, se aceita que a representação deve
ser proporcional ao número da população ou a quota da renda com
que cada Estado deva entrar para as despesas federais, deve aceitar também que se estabeleça o sufrágio universal como base indispensável da
verdadeira proporcionalidade ...

Uma voz- Caminhamos para lá.
O SR. EPITÃCIO PESSOA ... e, mais do que isto, o voto cumulativo, isto é, que cada indivíduo tenha um, dois ou três votos, conforme
o número de pessoas da família ou segundo o quantum de impostos
que pague (Apoiados e não apoiados.); pois é natural que um indivíduo
que tem dez pessoas de família tenha maior interesse na ordem, na
tranqüilidade e em todos os negócios sociais, do que o indivíduo que
tem apenas cinco, do mesmo modo que aquele que paga impostos na
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razão de 100, deve tê-lo mais do que aquele que os paga apenas na razão
de 1O. Esta é que seria então a verdadeira proporcionalidade.
Meus Senhores, tendo respondido como pude ...
O Sr. Veiga- Respondeu muito bem.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... ao aparte do meu ilustre colega,
continuo na apreciação do art. 27, § 19, da Constituição.
Pelo modo por que a Constituição estabeleceu a representação
dos Estados - Senado e Câmara - já afirmei e é fácil verificar que
quatro ou seis Estados podem., só eles, decidir os negócios que dizem
respeito aos 20 ou 21 Estados que compõem a União.
O Sr. Veiga - Dois ou três mil brasileiros podem decidir da sorte
de 14.000.000!
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Já tivemos a comprovação desta
verdade na votação de certas emendas em que os interesses do maior
número dos Estados foram abafados, asfixiados pelo menor número; e
isto porque imensa e injusta desigualdade se estabeleceu entre a representação dos Estados do Norte e a dos do Sul; estes últimos foram arbitrariamente melhor aquinhoados do que os do Norte, por ocasião de
se confeccionar o regulamento eleitoral.
O Sr. Nascimento - Qual a razão?
O SR. EPITACIO PESSOA - Foram melhor aquinhoados pela
suposição de que a população do Sul havia crescido em rápida progressão, ao passo que a do Norte havia paralisado.
O Estado da Para1ba, que no tempo da Monarquia dava, desde
muito, cinco Deputados, continua, ainda hoje, a dar o mesmo número;
e com ele, outros do Norte. Por conseqüência, houve certo arbítrio na
fixação do número de representantes.
O Sr. Zama - Houve muito arbítrio. Só por um recenseamento,
conscienciosamente feito, poder-se-ia obter a base para as representações dos Estados.
O SR. EPITACIO PESSOA- Os Senhores membros do Congresso atendam para as atribuições que lhes confere o projeto constitucional, algumas das quais afetam de perto os interesses de alguns Estados
somente, tais como as que se referem ao aifandegamento de portos, aos
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limites de um com outro Estado, à navegação de rios que banhem mais
de um Estado, e vejam a que graves inconvenientes pode conduzir o
serem essas atribuições conferidas a um número muito limitado de Estados que não representam, nem podem representar a Federação.
Atendam os Senhores membros do Congresso para o que dispõe o
projeto constitucional quando trata da eleição do Presidente da República, e vejam que a nomeação desse primeiro magistrado, que deve ser
filha do consenso da maioria ou de todas as unidades federadas, poderá,
entretanto, sê-lo de uma quarta ou quinta parte dessas unidades.

Um Sr. Representante - Há uma emenda da Comissão nesse sentido.
O Sr. Cassiano do Nascimento - O que é absurdo é o Presidente
ser eleito pela minoria ...

Um Sr. Representante - Há uma emenda da Comissão que também pode produzir esse efeito.
O Sr. Cassiano do Nascimento - ... assim como a lei de representação igual a cada Estado significa a representação da minoria, o que é
absurdo.
O SR. EPIT ÁCIO PESSOA - O Estado é um conjunto de cidadãos, como a Federação é um conjunto de Estados; o cidadão está para
o Estado como este está para a União; mas, se todos os cidadãos têm
perante o Estado os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, qualquer
que seja o número de pessoas de família que tenham, qualquer que seja
o quantum de impostos que paguem, se todos intervêm igualmente, por
meio de delegação, na gestão dos negócios públicos do Estado, qual a
razão por que os Estados, perante a União, hão de ter direitos desiguais
e desiguais prerrogativas?
O Sr. Cassiano do Nascimento- Porque são.desiguais.
O Sr. Badaró dá um aparte.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Acho a conseqüência um tanto
forçada.
O Sr. Zama - Parta deste princ1p1o: a soberania subdivide-se
igualmente por todos os cidadãos; o Estado que tem maior número
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de cidadãos tem maior soma de soberania. (Apoiados; apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O Governo Provisório, na confecção
do projeto constitucional que submeteu ao nosso conhecimento, fundou-se em uma teoria que eu comecei por qualificar de injustificável e
que, de fato, não tem a menor procedência, não tem nenhum valor
prático ... ,
O Sr. Cassiano do Nascimento- Por aí vai muito bem.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... teoria em virtude da qual se diz
que a Câmara representa o povo, ao passo que o Senado representa os
Estados. Senhores, isto é uma pura ficção.
O Sr. Zama- Apoiadíssimo.
O SR. EPITACIO PESSOA - O Deputado, eleito diretamente
pelo povo, é, também, um representante do Estado, porque o povo é
que constitui o Estado; o Senador, eleito pela Assembléia do Estado, é,
também, um representante do povo, porque aquela Assembléia nada
mais é do que uma delegação do povo.
O Sr. Cassiano do Nascimento- Conclusão: o Senado é uma perfeita superfluidade.
O SR. EPITACIO PESSOA- Não se pode compreender o povo
existindo fora dos Estados, nem estes existindo sem o seu elemento
constitutivo - o povo.
Não é possív~l separar o que se acha necessariamente, para suas
perfeitas. condições de vida, intrinsecamente unido.
Se o projeto, pois, aceitou que o Senado deva representar igualmente todos os Estados, devia, também, ter admitido que a Câmara
tivesse representação igual, ou, mesmo, que se fundissem ambos em um
só corpo de representação.
O Sr. Cassiano do Nascimento- Apoiado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O projeto, para tornar uma realidade a sua teoria, devia impedir que o Senado tomasse conhecimento
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das resoluções da Câmara, e vice-versa, uma vez que faz diferença entre
interesses do povo e dos Estados e faz uma das câmaras representante
destes e outra representante daquele.
O Sr. Pedro América -Apoiado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Por ocasião de reunir-se a Comissão
revisora do projeto, foram-lhe por mim apresentadas três emendas sobre
esta matéria: uma dizendo respeito à igualdade da representação na Câmara, outra sobre o modo da eleição do Senado, regulando-a pelo
mesmo processo da eleição dos Deputados, e outra, finalmente, referindo-se à eleição do Presidente da República, para o caso de não ser aceita
a primeira.
A primeira emenda foi rejeitada, a segunda foi aceita e também a
terceira, mas esta só quanto a seu fim, não quanto aos seus meios; isto
é, a Comissão aceitou a igualdade da intervenção dos Estados na eleição
presidencial, não pelo sistema que eu propunha, mas por um outro.
Ora, sem querer fazer censuras à ilustre Comissão, peço licença
para declarar que não compreendo a razão de seu procedimento. Se a
Comissão rejeitou a emenda que dizia respeito à igualdade de representação na Câmara, porque esta representa o povo e deve, portanto,
ser proporcional à população, ao contrário do Senado, que tem representação igual porque representa os Estados, pergunto: como aceitou
a segunda emenda, determinando que a eleição dos Senadores fosse
feita pelo mesmo processo da eleição dos Deputados? (Apoiados.)
O projeto constitucional foi mais coerente: aceitou a doutrina
e tirou os seus corolários, fazendo com que a Câmara, que representa
o povo, fosse eleita pelo povo, e o Senado, que representa o Estado,
fosse efeito pelas Assembléias dos Estados.
Um Sr. Representante- Mas todos não são efeitos pelo povo?

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não estou tratando disso agora.
Se o Senado passa a ser efeito diretamente pelo povo, como a
Câmara, de duas uma, ou ambos devem ser proporcionais à população,
ou nenhum deve sê-lo; e então, ou a Comissão devia aceitar também a
minha primeira emenda, ou rejeitar também a segunda.
Não compreendo os motivos que levaram a Comissão a proceder
de outra forma.
Um Sr. Representante -

Por outras razões, que serão dadas

depois.
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O SR. EPITACIO PESSOA- Ainda mais: se a Comissão dos 21
acha grave injustiça que a eleição do Presidente da República possa ser
o resultado, não do consenso unânime, mas da minoria dos Estados, e
estabeleceu que cada Estado intervenha igualmente na eleição deste
magistrado, não compreendo qual a razão por que a Comissão não aboliu também a maior injustiça de se conceder a um número limitado de
Estados o direito de resolverem por si as importantíssimas atribuições
do Congresso. Isto é, sem dúvida, mais grave do que a desigualdade
de intervenção na eleição do Presidente, que, em todo o caso, está subordinada à Constituição e às leis que forem estabelecidas pelo Congresso.
Estou convencido de que é gravemente injusto o modo de representação estabelecido pelo projeto, e me parece que não procedem os
motivos alegados por um representante de São Paulo e por um digno
membro da Comissão dos 21, que lembraram diferença entre Estado e
povo, como se fosse possível estabelecer uma demarcação clara e precisa a este respeito.
Termino, por isso, fazendo um apelo aos representantes dos
Estados pequenos, para que todos nos unamos a fim de tornar efetiva
essa reivindicação de nossos di rei tos (apoiados), e fazendo também
um apelo à benevolência dos Estados grandes, notando-lhes que se passar esta parte do projeto constitucional, nos termos em que se acha
concebida, toda a responsabilidade do Governo da República passará
a pesar, exclusivamente, sobre os seus ombros. (Apoiados.)
Um Sr. Representante - No Senado a representação é igual.

O SR. EPITACIO PESSOA- O Senado representa menos de um
terço da Câmara; há de ser sempre abafado.
Um Sr. Representante- Não há fusão.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sei disto, mas, quando uma proposição não for a.ceita pelo Senado, voltará à Câmara, que a restabelecerá.
Peço, pois, aos Estados grandes que façam alguma concessão aos
pequenos. A passar o projeto como está, toda a responsabilidade do
Governo lhes caberá, e isso não fará mais do que fortalecer estes ciúmes, estas rivalidades, que já existem (não apoiados e apartes), que
estão latentes. Todos desejamos que assim não seja, mas esta é a verdade; e a única virtude de tal desigualdade será enfraquecer os laços de
fraternidade que devem ligar estreitamente todos os Estados da grande
União Brasileira. (Muito bem; muito bem; o orador é cumprimentado.)
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IGUALDADE POLfTICA DOS ESTADOS (11)

29-1-1891

O SR. EPITÁCIO PESSOA - Senhores, na primeira discussão,
tive a honra de apresentar e justificar uma emenda referente à igualdade das representações dos Estados, pela qual chegava até a unidade do
corpo legislativo.
Não venho restabelecer a emenda mas, sem querer fazê-lo,
peço, entretanto, licença para chamar, ainda uma vez, a vossa atenção
sobre essa parte do projeto.
O projeto constitucional, a meu ver, labora em completa confusão e incoerência. Se ele se funda na teoria de que a Câmara representa
o povo, e, por conseqüência, o número de seus membros deve ser proporcional ao número da população, e que o Senado representa os Estados, e, por conseqüência, o número dos Senadores deve ser igual para
todos os Estados, porque estes têm iguais direitos, perante a União,
neste caso, se se pode estabelecer esta distinção tão clara e tão precisa
entre interesses do povo e interesses dos Estados, é conseqüência
lógica que os representantes desiguais do povo não possam decidir de
assuntos relativos, exclusivamente, aos Estados, cujos interesses são
iguais, e, vice-versa, os .representantes iguais dos Estados não possam
decidir de assuntos exclusivamente referentes às populações cujos
interesses são desiguais.
Se assim não .se faz, temos por terra toda a fictícia teoria em que
se funda o projeto; temos o direito das populações, que é desigual,
dependente do voto igual do Senado, e o direito dos Estados, que é
igual, dependente do voto desigual da Câmara dos Qeputados.
Ora, suponha-se que se trata de uma questão de limites entre
dois Estados, por exemplo, Minas Gerais e Goiás; é uma questão que
diz respeito, exclusivamente, aos interesses desses dois Estados, e,
portanto, devem eles ser ouvidos igualmente pelo poder competente,
e ter em sua solução igual interferência; entretanto, como o projeto dá
a qualquer das Câmaras a faculdade de ter a iniciativa de todas as
leis, a não serem algumas exclu(das, o resultado será que um projeto
nesse sentido pode ser apresentado, discutido e aprovado pela Câmara
dos Deputados, onde Minas Gerais tem 37 representantes e Goiás tem
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dois! Não pode haver mais completa subversão de todos os princípios
de eqüidade e de justiça.
Senhores, um distinto escritor, creio que Stuart Mill, diz que três
são as condições indispensáveis para que uma Federação possa conseguir
os seus fins; a primeira é que haja a mllis completa identidade de raça,
de religião, de costumes entre as populações federadas; a segunda é
que nenhum dos Estados esteja em condições de repelir, por si só,
qualquer agressão estrangeira, e a terceira é que não haja grande desigualdade de forças entre os diversos Estados.
A respeito dessa última condição, diz ele que é essencial que não
haja um Estado tão superior aos outros, que possa lutar com muitos
deles reunidos; se há um nestas condições, ele quererá dominar as deliberações comuns; e, se existe mais de um, quando estiverem de acordo,
tornar-se-ão irresistíveis; e, quando não estiverem, haverá choque de
interesses entre eles, haverá encarniçada luta pelo Poder público, e
isto entorpecerá o progresso do País e dificultará a marcha dos negócios sociais.
Pois bem, no Brasil, é o que se vai dar; os Estados grandes disputarão entre si a gestão dos negócios públicos, e os Estados pequenos,
arrastando uma vida inglória e obscura, não hão de ter a mínima interferência nos negócios de nossa Pátria, hão de ser sempre esmagados pela
enorme superioridade com que aos outros dotou a Constituição do
País. (ApQiados.)
Sirvam as minhas palavras ao menos de um protesto contra esta
injustiça.
Passemos a outro ponto.
Os arts. 79 e 99 do projeto tratam da discriminação de rendas;
o art. 79 classifica os impostos da União; o art. 99, os dos Estados, e o
art. 12 estabelece a competência cumulativa da União e dos Estados.
Depois da primeira votação do projeto pude obter o orçamento
de alguns Estados do Norte, e tive, então, ensejo de verificar a verdade
das declarações aqui feitas por distintos colegas de que com os recursos
da Constituição será impossível a muitos Estados organizar-se e constituir-se, porque o acréscimo da receita1 fica muito aquém do acréscimo da
despesa.
A Paraíba, por exemplo, tem de receita 539 contos, de despesa
521 contos, segundo o último orçamento.
Da primeira temos de deduzir 45 contos de importação direta,
que passam à União, 45 contos de importação de cabotagem, e, pelo
menos, 75 contos de mercadorias entradas pelas barreiras, impostos
estes proibidos na Constituição. Ficamos reduzidos a 374 contos de
receita.
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Com a distribuição de rendas do projeto temos de aumentar esta
receita com 74 contos de exportação geral, que passa para o Estado 16 contos de indústrias e profissões, 18 contos de transmissão .de
propriedade 1 e 90 contos de imposto predial; isto segundo os orçamentos de 1889 e 1890, e em algarismos redondos. Temos, pois, que a receita total será de 482 contos, inferior à despesa existente. Calcule-se
agora que essa despesa tem de ser grandemente aumentada com os
novos serviços que passam aos Estados, e veja-se se é possív~l que se
organize o Estado da Paraíba com os recursos que lhe proporciona a
Constituição, nem sequer podendo aumentar as taxas de exportação,
porque os seus principais produtos, o algodão e o açúcar, estão inteiramente depreciados.
Não falo no imposto territorial, porque não tem exeqüibilidade
no Norte, e dificilmente se executará no Sul. Não falo na faculdade
cumulativa do art. 12, princípio pernicioso e condenado (apoiados),
que há de nos conduzir, fatalmente, às taxas excessivas, as quais, no
dizer de um economista, são dif'íceis de estabelecer com justiça e perceber com economia, e nos hão de produzir os mesmos mates que causaram à Holanda, no século XVIII, e à França, de 1871 para cá; e não
falo nas taxas cumulativas, porque a União, nas dificílimas condições
em que se acha pelo seu exagerado orçamento, há de esgotar toda a
possibilidade de os Estados taxarem sobre os produtos não compreendidos nos arts. 79 e 99.
Falou-se, aqui, no imposto adicional de 15% sobre a importação,
como verba de receita para os Estados. A princípio deixei-me seduzir
por essa proposta; mas, hoje, recoflheço que ela é inconveniente,
ineficaz para alguns dos Estados, e impraticável para outros. Inconveniente, porque vai sobrecarregar, extraordinariamente, o povo de tributos, vai dar aos impostos de importação, já de si tão elevados e ora
agravados com o pagamento em ouro, o caráter de proibitivos. Ineficaz para certos Estados, porque, naqueles onde não se acha perfeitamente organizada a navegação direta, o adicional vem incidir1 não
sobre a importação real, mas sobre uma pequena parte. A Paraíba,
pode-se dizer que provê dois terços do seu comércio na praça do Recife, e um terço apenas no estrangeiro. Assim, o adicional, atingindo um
terço só de sua importação, será para ela de 5%, ao passo que para Pernambuco será de mais de 15%.
O Sr. João de Siqueira - É questão de porto. Está .se modificando o porto da Paraíba.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O fato de um Estado ter bom porto

85

não é condição única para manter a navegação direta, que depende de
muitas outras circunstâncias.
A taxa adicional é inexeqüível para certos Estados, porque,
naqueles que não possuem alfândega, como o de Minas Gerais·, é impossível fazer-se uma discriminação exata de todas as mercadorias que lá
têm de ser consumidas. Estes estados, portanto, pouco aproveitarão
daquele auxílio.
Na questão financeira, o que, antes de tudo, devíamos fazer era
suprimir o art. 12 do projeto, tirando à União a faculdade de taxar,
cumulativamente, com os Estados.
Se isto enfraquece a União, deixando-lhe apenas o estritamente
indispensável para as suas despesas, também o sistema da Constituição
impossibilita a vida dos Estados; e não há União sem Estados.
Poderíamos, talvez, conciliar as causas reservando à União mais
alguns impostos exclusivos, que lhe pudessem bastar para as suas despesas e para a conservação do nosso crédito: contanto que se deixasse
aos Estados o direito, também exclusivo, de explorar todas as fontes
de renda não consignadas no projeto. Só assim me parece poderíamos
encontrar meios para equilibrar as nossas finanças.
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DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
UNIDADE OU DUALIDADE DAS PENAS (I)

2-10-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Sr. Presidente, eleito por esta
Câmara para fazer parte da Comissão Mista encarregada de elaborar
os projetos de lei de responsabilidade do Presidente da República, e,
havendo assinado com restrição o projeto de lei processual que ora se
acha em discussão, ocorre-me o dever imperioso de vir dizer aos meus
comitentes qual o ponto em que me achei em divergência com a maioria da Comissão, quais os motivos que determinaram essa divergência
e quais as alterações que entendo devam ser feitas no trabalho oferecido ao exame do Congresso.
Na rápida explanação que vou fazer sobre este assunto, dois
grandes obstáculos se me antolham; de um lado, o reconhecimento
de minha incompetência na matéria (não apoiados) e que me criara
talvez a dificuldade, senão a impossibilidade de levar a convicção ao
ânimo daqueles que se dignam ouvir-me; de outro, o muito respeito
e consideração que tenho pela opinião dos meus ilustres companheiros de Comissão, entre os quais encontrei um meu antigo mestre, cuja
palavra autorizada e convencida estou acostumado a ouvir com todo o
acatamento, desde os bancos da escola de Direito.
Anima-me, porém, a convicção de que tenho a meu lado a verdadeira compreensão dos preceitos constitucionais que aqui estabelecemos, e a Câmara decidirá aprovando ou rejeitando a emenda que vou
submeter à sua sabedoria.
Antes, porém, seja-me Iícito agitar uma questão já aqui debatida
pelo ilustre representante de Sergipe, o Sr. Felisbello Freire, qual a de
saber se o § 39 do art. 33 da Constituição consagra a unidade ou a
dualidade de penas para os julgamentos políticos do Chefe da Nação.
O Sr. Fe!isbe//o Freire - É uma questão importante.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, já tinha sido apresentado no Senado o projeto que define os crimes de responsabilidade
do Presidente da República quando, por ocasião da discussão da lei
processual de cuja redação eu fora encarregado e na qual prescrevera
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a dualidade de penas, suscitou-se a questão de saber se o intuito do legislador constituinte fora estabelecer uma pena somente ou duas penas
diversas, e por conseguinte se a perda do cargo podia ser imposta isoladamente ou se devia sê-lo sempre acompanhada da incapacidade de
exercer outro emprego.
Depois de largo debate, ficou assentado no seio da Comissão que
se tratava de duas penas distintas, uma principal e outra acessória, e que
neste sentido se devia corrigir o art. 2<? da lei criminal, de cujos termos
se depreendia claramente a opinião contrária.
Foi para este fim que eu e os meus colegas representantes da
Bahia e do Amazonas apresentamos aqui o substitutivo que foi impugnado pelo ilustre Deputado de Sergipe, e cuja votação foi, a meu requerimento, adiada para quando se tivesse de votar o projeto que se discute.
Sr. Presidente, esta questão, cuja importância e gravidade me
escuso de encarecer, não pode ser resolvida por um estudo comparativo das Constituições estrangeiras que tenham adaptado neste ponto
um regime político igual ao nosso, e isto porque os artigos correspondentes destas constituições não se acham redigidos em termos tão claros, precisos e uniformes que afastem toda a dúvida sobre o ponto em
controvérsia, parecendo que umas aceitam a unidad~ de penas, outras,
pelo contrário, a dualidade. Para prová-lo basta fazer algumas citações.
A Constituição da Venezuela diz no art. 58 (Lê.):
"Estas sentenças não terão outro efeito que o de destituir o
acusado de seu emprego declarando-o incapaz de obter qualquer outro."
Esta Constituição consagra a unidade da pena, visto como deduz-se dos termos deste artigo que à declaração de incapacidade deve
seguir imediatamente a destituição do Chefe do Estado.
Mas já a Constituição das Províncias Unidas da América do Sul
dizia no art. 19 (Lê.):
"A sentença será proferida unicamente para o efeito de ser o
acusado removido do seu emprego ou declarado inábil para alcançar
outro."
E a Constituição de Virgínia, no art. 14, diz (Lê.):
"O governador será declarado incapaz de exercer qualquer emprego ou demitido de suas funções", parecendo que uma e outra consagram doutrina contrária, isto é, estabelecem duas penas distintas para os
crimes de responsabilidade do Presidente.
Ainda mais: A Constituição dos Estados Unidos, no art. 1<?, §
39, n<? 5, diz (Lê.):
"A pena não poderá ir além da perda do emprego e da incapacidade para exercer qualquer outro", parecendo ter adotado uma pena li-
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dade; entretanto a Constituição argentina diz, no art. 52 (Lê):
"A sentença terá apenas por efeito a substituição do acusado ou a
declaração de sua incapacidade para ocupar qualquer emprego", parecendo admitir a dualidade de penas.
Assim, pois, as Constituições estrangeiras em geral, pela sua divergência, não nos fornecem subs(dio valioso, não nos prestam um critério seguro pelo qual possamos resolver a questão.
A Constituição brasileira, a meu ver, consagra a dualidade de
penas. Esta opinião deduzo antes de tudo dos termos em que 'se acha
concebido o art. 33, § 39, onde se lê: "O Senado não poderá impor
outras penas mais que a perda do cargo e a incapacidade de exercer
qualquer outro, sem preju (zo da ação da justiça ordinária contra. o condenado."
O emprego da expressão outras penas, no plural, como correspondente ou correlativa das expressões - perda do cargo e incapacidade
de exercer qualquer outro- e a determinação, pelo artigo, da palavraincapacidade -, como para significar que ela contém uma idéia distinta
e até certo ponto independente da anterior, tira-me toda a dúvida sobre
o ponto em questão e convence-me de que o legislador constituinte
teve o intuito de estabelecer duas penas diversas: uma mais leve- a perda do cargo; outra mais grave - a destituição, acompanhada da incapacidade de exercer qualquer emprego -, para os atos que variassem de
intensidade criminosa.
O Sr. Felisbel/o Freire - O Senado decidindo pela perda do cargo, permanece a-capacidade política?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Permanece a capacidade para exercer outras funções, propriamente políticas ou não.
O Sr. Fe/isbello Freire -Mas parece que o Senado, julgando pela
perda do cargo, destitui o Presidente pela sua incapacidade.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Perfeitamente, pela sua incapacidade para exercer o cargo de Presidente da República, o que não importa
necessariamente negar-lhe capacidade para ocupar um outro emprego.
O Sr. Felisbe//o Freire - A única qualidade visada pelo processo
político é a capacidade ...
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Perdão; a incapacidade para quaisquer funções não é o único objetivo do processo político.

89

O Sr. Fe/ísbe/lo Freire - ... e, decretando a incapacidade, o Senado, ípso facto, destitui o Presidente.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não penso assim. Se o julgamento
político tivesse somente por fim incapacitar o Presidente para quaisquer
funções públicas, o que, em última análise, significaria a unidade da pena, então a disposição constitucional seria esta: o Senado não poderá
impor outra pena mais que a incapacidade de exercer funções públicas,
não havendo mister de falar em perda do cargo, por isso que a incapacidade, como V. Exa. acaba de dizer, e é intuitivo, importa necessariamente.na destituição.
Mas, desde que a Constituição usa das duas expressões - perda
de cargo e incapacidade -, e não é Iícito supor na lei a existência de
termos desnecessários, é claro que ela prevê hipóteses em que aquela incapacidade não se dê; é claro que a pena tem duas modalidades, tem
dois fins: a demissão do Presidente, o que não importa a incapacidade
para outras funções, ou a incapacidade, o que acarreta, ípso facto, a
destituição.
O Sr. Amphí/ophío- Isto é irrespondível.
O Sr. Fe/ísbe/lo Freire - Se V. Exa. demonstra que o Senado
julga pela perda do cargo e permanece a capacidade política, estou de
pleno acordo.
O Sr. Amphí/ophío- Capacidade política é termo genérico.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não vejo em que se funda essa correlação necessária que V. Exa. quer estabelecer. Por que um indivíduo
que não tem aptidão para ser Presidente da República não pode tê-la
para um outro cargo?
Mas prossigo na análise gramatical do artigo.
Se a Constituição tivesse o intuito de estabelecer somente uma
pena, outra teria sido a redação do artigo. A Constituição teria dito,
como a americana - a pena não poderá ir além1 etc.-, usando da palavra - pena -no singular; ou então- o Senado não poderá impor outra
pena mais que a perda do cargo com incapacidade de exercer qualquer
outro -, mostrando assim que a incapacidade devia acompanhar sempre
a perda do cargo; ou ainda, teria usado das mesmas expressões de que se
serviu o projeto de lei criminal, cuja alteração propusemos com o substitutivo impugnado, dizendo - o Senado não poderá impor outra pena
mais (no singular) que a perda do cargo e incapacidade - sem artigo,
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para mostrar que a idéia contida nesta palavra é acessória, dependente e
inseparável da idéia anterior.
O Sr. Francisco G/icério- Como se exprime a Constituição argentina?
O SR. EPITÃCIO PESSOA -A Constituição argentina usa da disjuntiva- ou -,pelo que parece consagrar a dualidade de penas.
Além destas razões de ordem gramatical, Sr. Presidente, considerações de outra natureza sufragam a inteligência que acabo de expor.
Parece-me que a Constituição não quis afastar-se inteiramente do princípio que manda estabelecer uma certa gradação da pena, para que ela
possa corresponder, para que ela possa, por assim dizer, ajustar-se perfeitamente à gravidade do delito.
O legislador quis dar uma certa latitude à pena, quis deixar um
certo arbítrio ao executor, para que este pudesse proporcionar a pena à
gravidade intrínseca do crime ou à gravidade oriunda das circunstâncias
ocorrentes.
O Sr. Felisbe/lo Freire -Se o Presidente da República cometer o
crime dois meses antes de findar-se sua função legal?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Chegarei lá.
No projeto de lei criminal fatos existem, definidos como crimes,
que são evidentemente de uma gravidade extrema; outros, porém, comparativamente são de somenos importância.
O Sr. Amphilophio - Isto mereceu censuras da imprensa que
disse havermos sido muito rigorosos classificando como delitos faltas
ligeiras.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Ora, tratando-se de fatos tão desi"
guais em sua gravidade, parece-me que seria injusto, seria mesmo iníquo impor-lhes penas iguais, embora em um processo de natureza política.
Demais, é preciso atender-se à natureza dessa pena acessória,
dessa incapacidade para exercer qualquer emprego. Atos há que, praticados por um Presidente da República, demonstram desde logo a sua
inaptidão ou incompatibilidade não só para o alto cargo de que se
acha investido, mas ainda para quaisquer outras funções públicas no
Estado.
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Outros há, porém, que mostram, quando muito, a incompetência
do Presidente para exercer aquele cargo, mas não para exercer um outro
de categoria inferior ou que requeira habilitações técnicas ou profissionais ou, ainda, que não exija a mesma elevada competência, os mesmos
profundos conhecimentos, a mesma longa prática dos negócios que requer a 'primeira magistratura da Nação.
E tais distinções, decerto, não podiam escapar à previdência do
legislador constituinte. Assim, penso que a verdadeira doutrina é aquela
que vê no preceito constitucional a consagração de duas penalidades;
uma - perda do cargo -, outra -a incapacidade para exercer qualquer
emprego -, que deverá acompanhar aquelas nos delftos de maior gravidade.
O Sr. Amphi/ophio -A primeira, nos delitos mais leves; a segunda, acessória, como agravação da primeira.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Posso dizer que é este o modo por
que geralmente se tem entendido o artigo constitucional. Compulsando
as constituições de diversos Estados da República, notei que, à parte
aquelas que copiam, ipsis verbis, a Constituição Federal e que portanto
não nos podem servir de elemento de interpretação; à parte aquelas que
deferem a uma lei ordinária a especificação das penas aplicáveis aos
crimes do Presidente ou Governador, todas as outras entenderam o
texto constitucional como consagrando duas penalidades diversas.
E para prová-lo lerei à Câmara a parte correspondente de algumas destas constituições.
Diz a Constituição de Mato Grosso no art. 27, § 39 (Lê.): "As
penas para os delitos de responsabilidade serão somente as de suspensão
ou demissão, com incapacidade para outro emprego ou sem ela."
Diz a Constituição da Bahia no art. 34 (Lê.):" ... a pena não pode
ser outra senão a destituição do emprego com ou sem inabilitação para
qualquer outro."
A Constituição de Minas Gerais, no seu art. 29,§ 19, diz (Lê.):
"Como tribunal de justiça, o Senado não poderá impor outras
penas que não sejam as de suspensão e demissão do emprego com declaração de inabilidade para servir qualquer outro ou sem esta, cominadas
em lei anterior."
O Sr. Francisco Glicério - Aí não há questão.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas trago estes subsídios para mostrar que tem sido geral a interpretação que acabo de expor.
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O Sr. Francisco Glicério - Não é questão de interpretação, e as
Constituições estaduais provam contra a argumentação de V. Exa.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas como? O que é que tenho sustentado desde que subi à tribuna? É que a Constituição Federal consigna a dualidade de penas; agora mostro que essa inteligência tem sido
adotada em diversos Estados da República; em que isto prova contra
a argumentação que tenho produzido?
O Sr. Francisco Glicério - Penso de modo diferente. V. Exa.
pode provar que sustenta doutrina verdadeira, mas sustenta que a unidade da pena é doutrina de Direito e estas Constituições, que são expressas,
contrariam a sua opinião.
O Sr. Felisbello Freire - V. Exa. conhece melhor do que eu a
Constituição dos Estados Unidos, e aí verá que há disposição inteiramente diferente.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Ainda não pude compreender em
que é que as disposições que acabo de citar contrariam a minha opinião.
Analisando gramatical e logicamente o artigo da Constituição
Federal, justifiquei a opinião de que ele trata de duas penas diversas,
e para mostrar que esta tem sido a inteligência, geralmente aceita, citei
as disposições de várias Constituições estaduais.
O Sr. Francisco Glicério -Que consagram doutrina diferente.
O SR. EPITÃCIO PESSOA -Perdoe-me. As Constituições estaduais foram todas modeladas pela Constituição Federal, e desde que
adotaram a dualidade de penas é que entenderam que esta Constituição
a havia também consagrado, e foi isto unicamente o que tive em vista
mostrar com as citações que fiz.
O Sr. Francisco Glicério dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas em que é que se funda a opinião contrária de que a Constituição só trata de uma pena? Nas Constituições estrangeiras? Não, porque acabo de mostrar, com a divergência de redação dessas Constituições, que elas não nos podem oferecer
critério seguro para resolver a questão, parecendo que umas, como as
da Venezuela e dos Estados Unidos, consagram a unidade de penas,
outras ao contrário. como a de Virgínia, a da República Argentina e a
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das Prov(ncias Unidas da América do Sul, consagram a dualidade.
Em que se funda, pois, a opinião contrária? Na nossa Constituição? Também não, porque já vimos que os termos em que se acha concebido o artigo sufragam a doutrina que acabo de defender.
Nos julgados dos Estados Unidos? Também não.
O Sr. Felisbello Freire- Protesto; o processo do Ministro Belknap
deu vantagem a outra opinião.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- V. Exa. mesmo aqui declarou que
esta questão não tinha tido ainda uma solução oficial naquela República.
O Sr. Felisbe//o Freire - Não tenho culpa de que o meu discurso
não fosse publicado; revi as notas taquigráficas, entreguei novamente o
meu discurso revisto ao empregado respectivo, mas parece que se
extraviou.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Mas a questão foi resolvida oficialmente?
O Sr. Felisbe//o Freire - Foi resolvida oficialmente dizendo-se
que a pena era uma só, e que a perda do cargo importava incapacidade
para outro.
O Sr. Amphilophio- O contrário diz Story.
O Sr. Felísbello Freire- Story não diz isto.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- A questão não teve solução oficial
por falta de maioria legal; e, demais, chamo a atenção do nobre Deputado para o modo por que se exprime a Constituição dos Estados Unidos e para os termos que usa a nossa Constituição. V. Exa. verá que
há diferença: a Constituição dos Estados Unidos, que aliás ora fala de
duas penas, ora de uma, diz: "A pena não poderá ir além" etc.; trata,
portanto, de uma pena, visto que fala no singular; mas a nossa Constituição diz: "O Senado não poderá impor outras penas" 1 etc.; empregando esta expressão plural como correlativa da destituição e da incapacidade.
Mas, se a opinião contrária não se funda nem nas Constituições
estrangeiras, nem na Constituição brasileira, em que se funda então?
Funda-se na natureza do processo? Mas o processo, por ser político,
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não exclui, não é incompatível com a dualidade de penas. A única
objeção levantada pelo nobre Deputado de Sergipe contra a inteligência que acabo de expor é que o Presidente da República pode demitir-se voluntariamente do seu cargo, tornando por este modo sem efeito
o julgamento político, restando, entretanto, o delito de pé.
O Sr. Felisbel/o Freire - Ele pode demitir-se, tendo cometido
o crime dois meses antes do prazo legal.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Já chegarei a essa hipótese para
mostrar que até certo ponto estou de acordo com V. Exa., não quanto
à unidade da pena, mas quanto à necessidade de prevenir o inconveniente apontado.
Mas a objeção a que me referi perde inteiramente a sua procedência desde que se estatuir na lei, como vou propor, que a renúncia do
Presidente da República não importe a suspensão do processo.
O Sr. Francisco G/icério - Mas se a pena aplicável ao delito que
o Presidente cometeu for somente a de perda do cargo, que valor
tem isto?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- E como se pode saber que a única
pena aplicável é a de perda do cargo senão continuando o processo? A
lei não dispõe que tais crimes serão punidos com a perda do cargo e tais
outros com esta e mais a incapacidade; deixa isto ao arbítrio do Senado; este tribunal, portanto, é que tem de verificar se no caso cabe uma
ou outra pena, e esta verificação só poderá ser feita se o processo continuar
até o final. Por ocasião do julgamento, se o Senado reconhecer que o
crime é de tal gravidade que exige a imposição das duas penas, aplicálas-á; se, porém entender que a perda do cargo é suficiente, a decretará
por sentença, pouco importando que o acusado já tenha espontaneamente deixado o exercício de suas funções.
O Sr. Felisbel/o Freire - É o que diz Thomaz Cawley; o tribunal
comina a pena de morte a um cadáver.
O SR EPITÃCIO PESSOA - Parece, de fato, que é uma inutilidade decretar a destituição de um funcionário já demitido; mas não é
assim; a sentença não visa somente ao resultado material da demissão,
mas, também, a outros efeitos de ordem moral.
Mas, dizia eu que, desde que se estabeleça na lei que o Presidente
da República, a despeito da renúncia, continua sujeito ao julgamento do
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Senado, não terá procedência a objeção formulada pelo nobre Deputado de Sergipe, não terá lugar o inconveniente que ele figurou. Assim,
se o Presidente exonerar-se do cargo, será, não obstante, sujeito a julgamento, para efeito de se lhe decretar por sentença a destituição e, tal
seja a gravidade do delito, para incapacitá-lo também de exercer qualquer outro emprego. Desta sorte, a renúncia não frustrará o processo,
restando o delito de pé, como se temia.
Em conclusão, parece-me que não tem procedência a opinião
daqueles que julgam que a Constituição consagrou a unidade de pena; e,
por isso, espero que a Câmara aprovará o substitutivo que apresentamos
ao art. 2<? da lei criminal e que interpreta fielmente a intenção do legislador constituinte.
E agora cabe-me dizer os motivos por que me acho em divergência com a maioria da Comissão de que fiz parte; foi justamente sobre o
ponto a que se referiu a objeção do ilustre representante de Sergipe que
se manifestou esta divergência.
Sr. Presidente, como já disse, fui encarregado pelos meus ilustres
companheiros de redigir o projeto que se acha em discussão.
No trabalho que ofereci ao exame da Comissão, calcado nos moldes da lei de 1827, que estabelecia o processo a observar-se nos crimes
de responsabilidade dos antigos Ministros e Conselheiros de Estado, inseri um artigo, em virtude do qual, ainda mesmo que o acusado ou denunciado já estivesse fora do exercício do cargo no momento da denúncia ou acusação, devia ser julgado pela maneira declarada na lei especial.
Este artigo suscitou calorosa impugnação da parte dos meus colegas, que objetaram-me o seguinte: 1?, que a pena criada pela Constituição para os crimes de responsabilidade do Presidente era uma pena
meramente disciplinar e, portanto, não devia acompanhar o criminoso,
ainda depois de ele haver deixado definitivamente o exercício do cargo
que, sendo da natureza das penas disciplinares o serem aplicáveis somente a funcionários públicos, não se compreendia que pena constitucional
pudesse ferir um indivíduo que já não exercia mais funções públicas;
2<?, que o processo a que, por aqueles delitos, está sujeito o Presidente
da República, é um processo meramente político, que tem por fim, exclusivamente, arredar o Presidente do elevado posto de que se acha ininvestido, e que, portanto, perde a sua razão de ser, logo que o Presidente, por qualquer motivo, pela conclusão do mandato ou pela renúncia, se demita da suprema magistratura do país; que, com isto, não sofrem os interesses da Justiça, e muito menos se falta às exigências constitucionais, uma vez que o Presidente fica sujeito à ação ordinária da
Justiça.
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Em vista desta impugnação e, por força de razões que acabo de
resumir, foi substituído o artigo que eu consignara no projeto por um
outro, diametralmente oposto, em virtude do qual o processo só pode
ser intentado durante o período presidencial e cessará logo que o Presidente, por qualquer motivo, deixe definitivamente o exercício do seu
cargo.
Sobre este ponto é que me acho em divergência com a maioria da
Comissão, e eis por que venho submeter à apreciação da Câmara a
emenda que em breve vou ler.
A meu ver, as razões apresentadas pelos impugnadores do artigo
em questão são improcedentes e nos levam a conseqüências funestas e
absurdas.
Sr. Presidente, a pena de perda do cargo é de fato uma pena administrativa; mas incapacidade para exercer qualquer emprego, conquanto seja uma medida preventiva de alta relevância e alcance pol ítico, talvez não tenha propriamente este caráter. A suspensão do exercício do cargo, a inabilitação temporária são penas dessa natureza; não
sendó assim, se poderá supor, a incapacidade é perpétua e absoluta.
Entretanto, de ser essa pena uma pena administrativa, não é
lógico deduzir que ela não possa ser aplicada a indivíduos que de fato
não são mais empregados públicos, mas que praticaram os atos incriminados no caráter de empregados públicos. Compreende-se que, se tal se
pudesse deduzir, o preceito legal, na maioria dos casos, ficaria letra morta, desde que o empregado poderia evitar a sua aplicação, demitindo-se
do cargo.
Os julgamentos dos tribunais ordinários não oferecem um símile
perfeito. No domínio do antigo código, como no código atual, o funcionário público que, nesta qualidade, comete um delito dado, perde o seu
cargo. Mas, se o empregado criminoso se demite voluntariamente de
suas funções, o processo deixa de seguir os seus trâmites e o juiz deixa
de decretar a pena sob o pretexto de que não há mais objetivo para a
sentença? Não, porque a lei não tem somente em vista o efeito por
assim dizer material da demissão, mas todos os efeitos de ordem moral
que se ligam à natureza da pena. No caso figurado o processo continua
e a setença condenatória será lavrada.
O Sr. Felisbe//o Freire -Suponha V. Ex~ que o funcionário não
pede demissão, mas as suas funções terminam naturalmente.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O caso não muda de figura. Sobre a
matéria da minha emenda V. Ex? está de acordo comigo, pois, verá que
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a justifico, mostrando que a opinião contrária dá lugar a todos os inconvenientes que V. Exí3 figurou no seu discurso.
O Sr. Francisco Glicério - Mas não se pode lavrar uma sentença
que já não produzirá o efeito que se tem em vista.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Entretanto, acabo de lembrar um
caso em que isto se dá. E posso recordar um outro.
Pela legislação vigente, a prisão preventiva do indiciado se computará na sua condenação. Mas se ela houver sido tão longa que tenha absorvido a pena estabelecida na lei o tribunal deixa de lavrar a sentença
condenatória pelo fundamento de que esta já não produzirá o efeito da
prisão do réu? Não.
O Sr. Francisco G!lcério- Não há paridade.
O SR. EPIT ÃCIO PESSOA- É, todavia, uma prova de que a sentença pode não visar somente ao fato material.
Penso que a mesma prática se deve adotar no julgamento do Presidente da RepúbHca; se ele houver deixado definitivamente o exercício de seu cargo, nem por isso o preceito constitucional estará satisfeito; é mister que se decrete por sentença a perda daquele cargo e, se
no caso couber também, a incapacidade para exercer qualquer outra
função pública, pouco importando, na espécie, que se trate de uma
pena administrativa e de um julgamento político, uma vez que o processo versa sobre atos praticados por aquele cidadão no caráter de Presidente da República.
Diz-se, em segundo lugar, que esse processo, como meramente
político que é, visa somente a arredar o Presidente do exercício de suas
funções; que é um mero impeachment e, como tal, deve cessar logo que
o Presidente abandone definitivamente o seu posto. Não há tal.
O fim do julgamento político não é só a destituição do Presidente, pode ser também, em dados éasos, inabilitá-lo no futuro para o exercício de funções públicas.
Se o fim do legislador constitucional fosse somente aquela destltl)ição, a pena única estabelecida seria a de perda do cargo, mas, desde que ele consignou uma outra pena - a incapacidade para exercer
qualquer emprego -, e esta, evidentemente, não se satisfaz com a simples exoneração, claro é que a ação do tribunal político não deve parar
diante daquele fato; deve, pelo contrário, prosseguir até verificar se há
ou não lugar para a imposição dessa outra penalidade.
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Se o processo deve cessar, como quer a maioria da Comissão, logo
que o Presidente deixe definitivamente o exercício do cargo, ao Presidente ficará sempre salvo o direito de iludir, em parte, a disposição da
lei. Ora, suponha-se que o Presidente cometa um dos graves delitos já
definidos na lei criminal; suponha-se que é tal a gravidaçje do crime e
são tais as provas existentes que ele, de antemão, tem certeza de que vai
ser condenado pelo Senado, não só à perda do cargo, mas ainda à incapacidade para exercer qualquer outro. De que expediente lança mão o
Presidente criminoso em desespero de causa? Nada mais simples: renuncia ao seu mandato e por esta forma frustra o processo político; terá assim
perdido o seu cargo, çomo aliás teria de acontecer mais tarde com a sentença do Senado, mas, em compensação, terá conservado a sua capacidade para exercer um outro emprego, mesmo o de Presidente, que poderá vir novamente a ocupar, tal seja o número de amigos e o grau de
influência que se tenha criado. Poderá ser este o intuito da lei?
Será admissível que um cidadão que, como Presidente da República, tentou, por exemplo, contra a existência política da União, .continue apto a ocupar novamente o cargo de Presidente? Evidentemente,
não.
Os que defendem a unidade de pena e entendem ao mesmo
tempo que o processo deve cessar com a renúncia do Presidente não
atendem a que isto importará uma violação flagrante da Constituição.
Com efeito, se a pena é uma - a perda do cargo com a incapacidade e se o processo deve suspender-se logo que se verifique a renúncia; se
esta, como ato voluntário, não acarreta forçosamente a incapacidade,
que só pode ser imposta por sentença, é óbvio que sempre que o Presidente se demitir espontaneamente de seu cargo, a disposição constitucional deixará de ser satisfeita na parte referente à incapacidade, por
is~o que o tribunal tem de parar antes de proferir a sentença que deve
decretá-la.
Mas dir-se-á, e já me disseram, que o inconveniente que há pouco figurei não terá lugar, por isso que o Presidente criminoso ficará sujeito à ação dos tribunais ordinários. A este respeito se poderão suscitar
dúvidas na prática, que em breve exporei à Câmara; mas· admitamos
desde logo como fato incontestável que o Presidente fique sujeito à
ação ordinária da Justiça. Isto não resolve satisfatoriamente a questão;
não previne os inconvenientes referidos.
Para demonstrá-lo, basta atender-se ao seguinte:
Suponha-se que o Presidente cometeu o primeiro crime definido
na lei criminal, isto é, tentou contra a existência política da União. Este crime está previsto no art. 87 do Código Penal vigente e é aí punido
somente com a pena de prisão. Qual a conseqüência?
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Se o Presidente, depois de haver cometido o crime a que aludi,
demite-se do seu cargo e, por este modo, torna sem efeito o processo
político, o tribunal ordinário só pode aplicar-lhe a pena de prisão estabelecida pelo Código Penal; mas, cumprida esta, o Presidente continua
com a capacidade para exercer qualguer outra função. A que fica reduzido o preceito constitucional? A coisa alguma, e o inconveniente continua de pé, desde que o Presidente, contra a letra expressa da Constituição, continua apto a exercer qualquer emprego.
Para que se possa avaliar a que conseqüências absurdas nos leva
a doutrina defendida pela maioria da Comissão, basta atender-se às
hipóteses muito possíveis que passo a figurar. Como se poderá ver do
projeto em discussão e dos prazos aí estabelecidos, o processo movido
contra o Presidente da República, por mais rapidamente que seja promovido, não poderá estar concluído antes de dois meses.
Ora, sendo assim, e se o processo tem somente em vista a demissão do Presidente e deve cessar logo que por qualquer motivo ele deixe
o exercício do cargo, o que se segue é que, dada a hipótese de o Presidente cometer um delito nos dois últimos meses do seu mandato, a Câmara
e o Senado devem cruzar os braços e deixar que um homem criminoso
continue impunemente a gerir os destinos do País? Por isso que o fim
único que se tem em vista, que é a retirada do Presidente, será atingido
primeiro pela conclusão natural do mandato do que pelo processo?
Pode haver maior absurdo? Podem estas conseqüências escapar à
previdência do legislador?
Suponha-se agora que o delito só vem a ser descoberto quando o
Presidente já se acha fora do exercício do cargo, pela conclusão do mandato; o processo não terá lugar em virtude do art. 39 do projeto em discussão; e assim poderemos em breve ver este mesmo cidadão ocupando
o cargo de primeiro magistrado da República!
Suponha-se, mais, que o delito só venha a ser conhecido depois dr.
passado o interstício legal de 4 anos e quando o Presidente se acha, e1 'I
virtude de uma reeleição, à frente dos destinos do País; teremos de assh-;tir ao triste espetáculo de ser o cargo de Presidente da República exercido por um indivíduo convicto de gravíssimo crime contra ela.
Ora, estas conseqüências, que decorrem necessariamente da disposição do art. 3<? do projeto, nos convencem de que este artigo não
pode ser aceito pelo Poder Legislativo.
A estes inconvenientes opõe a maioria da Comissão o julgamento
do Presidente da República pelos tribunais ordinários. Mas vimos que
esse julgamento não remove os inconvenientes apontados, e, demais, a
este respeito se poderá levantar algumas dúvidas na prática.
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Sr. Presidente, a Constituição, por motivo de alta conveniência
política e atendendo aos gravíssimos inconvenientes que resultariam do
fato de ser o Presidente sujeito à ação ordinária da Justiça, antes que o
Senado o tivesse apeado do seu elevado posto, estabeleceu o processo
político como preliminar do processo ordinário. É isto o que se vê claramente dos termos do § 3<? do art. 33 da Constituição (Lê.): "O Senado não poderá impor outras penas mais que a perda do cargo e a incapacidade para exercer qualquer outro, sem prejuízo da ação da Justiça ordinária contra o condenado."
É o que se vê na Constituição dos Estados Unidos, que diz, no
art. 1C? (Lê.): "A parte julgada culposa pelo Senado poderá entretanto
ser processada, julgada, condenada e punida com as penas previstas na
lei."
E o que se vê na Constituição argentina, que diz (lê):
"A parte condenada ficará, não obstante, sujeita a acusação, julgamento e penalidade, conforme as leis dos tribunais ordinários."
É o que se vê na Constituição da Venezuela (Lê.)" ... sem que
isto o releve de ser ulteriormente processado, julgado e sentenciado pelos competentes tribunais de justiça."
É ainda o que se vê em diversas outras Constituições, como na das
Províncias Unidas da América do Sul, art. 20, na de Massachusetts, seç.
2~, art. 8<? etc. Eis por que Tocqueville, fazendo um estudá comparativo dos julgamentos políticos na Europa e na América, verificou que ali
os tribunais políticos podem impor qualquer pena, uma vez que esteja
definida no código criminal; mas aqui, logo que aquele tribunal tira ao
criminoso o caráter público de que se acha revestido e o torna indigno
de exercer funções políticas, a sua missão está esgotada, principiando
então a ação dos tribunais ordinários.
Ora, poderá dizer-se, à vista dos termos em que está concebido
o artigo constitucional e da uniformidade nas outras Constituições, que
o Presidente da República só pode ser processado perante as justiças
comuns, se for e depois que for condenado pelo Senado: sem prejuízo
da ação da Justiça ordinária contra o condenad.o, diz a Constituição.
Mas se se der esta inteligência ao artigo da Constituição, então os inconvenientes do art. 3 1? do projeto, que se acha em debate, serão tantos e
de tal gravidade e importância que o Poder Legislativo não pode deixar
de rejeitá-lo in limine. Com efeito, se o Presidente da República só
pode ser sujeito à ação ordinária da Justiça depois que for condenado pelo Senado, e se o processo político tem de cessar logo que ele
deixe definitivamente o exercício do cargo, o que pode fazer por uma
renúncia, podemos desde já garantir que este projeto que estamos discutindo não é o projeto de responsabilidade do Presidente, mas sim o da
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sua irresponsabilidade. O Presidente da República poderá cometer os
mais graves delitos que a lei não o atingirá, porque, com a renuncia, ele
conseguirá o silêncio do Senado, e com o silêncio do Senado ele terá alcançado também o silêncio dos tribunais ordinários, os quais só podem
julgá-lo depois que aquela corporação política se houver manifestado.
Entretanto, devo dizer que para mim não é esta a verdadeira inteligência do texto constitucional; penso, pelo contrário, que muito embora não se dê o julgamento político, o Presidente, pelo fato da renúncia, se torna um simples cidadão, e, como tal, incide na alçada dos
tribunais orç!lnários; mas o que é incontestável é que a Constituição,
usando da expressão restrita - condenado- nãocogitou da hipótese
de o Presidente ficar sujeito aos tribunais comuns, pelo simples fato da
renúncia. Demais, já mostrei à Câmara que o julgamento ordinário não
previne os inconvenientes que figurei. Todos estes inconvenientes são
removidos pela emenda substitutiva que vou apresentar ao art. 3?
do projeto, e que é a seguinte: (Lê.): "O processo de que trata esta lei
poderá ser intentado não só durante o período presidencial, mas ainda
depois que o Presidente, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o exercício do cargo."
Uma vez que esta idéia seja aceita, como o foi na Lei de 1827,
na Constituição da Pensilvânia e nos Estados Unidos, por ocasião do julgamento do Ministro Belknap, perde inteiramente de valor e de procedência a objeção apresentada pelo ilustre Deputado, o Sr. Felisbello
Freire, contra o substitutivo por nós oferecido ao§ 29 da lei criminal.
O Sr. Fe!isbello Freire - A emenda de V.
a doutrina correta é a nossa.

Ex~

só demonstra que

O Sr. Presidente- Advirto o nobre Deputado Sr. Epitácio Pessoa
de que já excedeu a hora destinada a esta discussão e se deve passar à
outra parte da ordem do dia.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Peço licença para observar a
V. Ex~, Sr. Presidente, que a segunda parte da ordem do dia deveria começar às 3 horas, e subi à tribuna quase às 3:30.
O Sr. Presidente - Mas V. Ex? já excedeu, em 15 minutos, a
hora regimental.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Obedeço a V.-Ex~
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Já disse e repito que os inconvenientes que figurei são inteiramente prevenidos pela emenda substitutiva que acabo de ler à Câmara.
Não sei, aliás, que repugnância possa existir em aceitar a doutrina consagrada nesta emenda.
Diz-se que ela vem desnaturar a missão do Senado, que só pode
converter-se em tribunal político para julgar o Presidente da República,
e, nesse caso, vai julgar um homem que já não é Presidente d~ República. Mas semelhante objeção também não tem procedência, visto que os
atos que vão ser julgados pelo tribunal político foram praticados
pelo indivíduo na qualidade.de Presidente da República, o que é bastante para autorizar e justificar a competência daquela corporação.
Estou certo de que a Câmara compreende perfeitamente que os
inconvenientes figurados, as hipóteses funestas e absurdas que formulei,
e que dimanam naturalmente do art. 3<? do projeto, são inteiramente
prevenidos com a emenda substitutiva que acabo de apresentar; e isto é
bastante para que eu saia da tribuna convencido de que ela será aceita
pelos meus ilustres colegas.
Tenho concluído. (Muito bem, muito bem; o orador é felicitado.)
Vem à Mesa, é lida, apoiada e declarada conjuntamente em discussão a seguinte:

Emenda
Substitua-se o art. 3<? do Projeto n<? 197 pelo seguinte:
Art. 3'? O processo de que trata esta lei poderá ser intentado não só durante
o período presidencial, mas .ainda depois que o Presidente, por qualquer motivo,
houver deixado definitivamente o exercício do cargo.
Sala das sessões, 2 de outubro de 1891 - Epitácio Pessoa.
É adiada a discussão, pela hora.
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DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
UNIDADE OU DUALIDADE DAS PENAS (li)

14-10-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, não me conformei
nem posso conformar-me com a decisão da Câmara, rejeitando a emenda
que em uma das sessões anteriores tive a honra de apresentar ao art. 39
do projeto que se discute. Por isso, venho restabelecê-la e mais uma vez
chamar a atenção dos meus honrados colegas para uma matéria que julgo extremamente importante, e que demanda madura reflexão.
A primeira vez que falei sobre este assunto agitei e discuti duas
questões, qual mais grave, qual mais importante.
A primeira consistia em saber se o § 39 do art. 33 da Constituição havia consagrado a unidade ou a dualidade de penas para os crimes
de responsabilidade do Presidente da República.
A segunda consistia em saber se o julgamento político devia restringir-se ao tempo do mandato presidencial, úu se, pelo contrário,
devia acompanhar o Presidente aihda mesmo depois de haver ele deixado definitivamente, por qualquer motivo, o exercício do seu cargo.
Com relação à primeira destas questões, a Câmara decidiu, e a
meu ver decidiu muito acertadamente, que a Constituição consagrava
duas penalidades distintas: uma, a perda do cargo; outra, a perda do cargo acompanhada da incapacidade p'ara exercer funções públicas, que deveria ser aplicada como pena acessória, como agravante da primeira nos
crim·es de maior gravidade.
Em relação à segunda questão, porém, parece-me que a decisão
da Câmara não foi, com o devido respeito, a mais acertada nem a
mais consentânea com o espírito e com a letra da Constitoição.
Liquidado o primeiro ponto, a questão pode reduzir-se agora a
estes termos: assentado que o processo político tem dois intuitos diversos, punir o Presidente simplesmente com a perda do cargo, ou com a
destituição e mais a incapacidade para exercer qualquer função pública,
o processo, atingido o primeiro fim, deve cessar, ou deve, pelo contrário, continuar até que se verifique se há ou não lugar para a imposição
da pena acessória, e portanto, até que se atinja o outro resultado proposto na lei? Colocada a questão nestes termos, parece-me que a res104

posta se impõe de maneira a não deixar margem a hesitações nem a dúvidas.
Se o delito do Presidente da República, como entendeu a própria
Câmara, pode ser punido não só com a perda do cargo, mas também,
em dados casos, com a incapacidade para exercer qualquer função pública, como parar antes de se reconhecer se há ou não lugar para a aplicação desta outra penalidade?
Melhor seria então reformar-se a Constituição para o efeito de se
decretar que os delitos de responsabilidade do Presidente serão punidos com a pena de perda do cargo somente, por isso que a da incapacidade jamais terá aplicação.
Com efeito, qual será o Presidente tão ingênuo, tão néscio que,
depois de haver cometido um dos graves delitos definidos na lei criminal, se conserve no poder à espera de que o Senado o fulmine com a
pena de incapacidade? Nenhum.
Praticado o delito e iniciado o processo, antes que o Senado decrete a sentença, o Presidente renuncia ao mandato; o processo pára
em virtude do art. 3<? do projeto, e ele mantém assim a sua capacidade
para qualquer função, em detrimento da Constituição, que manda feri-lo
com aquela incapacidade.
Assim, pois, se for mantida a doutrina aceita pela Câmara na 2?
votação deste projeto, a Constituição está, de fato, revogada na parte referente à incapacidade; esta se tornará uma inutilidade, uma excrescência no corpo da Constituição.
O legislador constituinte teve por intuito não só destituir o Presidente, mas, nos delitos mais graves, incapacitá-lo.
A Câmara, aprovando o art. 39, que manda suspender o processo
logo que o Presidente abandone o exercício de seu cargo, torna impossível a cominação desta segunda pena, e desta maneira reduz o preceito
constitucional a uma disposição que jamais terá realização prática.
Peço à Câmara que atenda a estas conseqüências que forçosa e naturalmente resultam do art. 3<? do projeto, e que a minha emenda inteiramente prevenirá. E aqui vem a pêlo lembrar uma hipótese que já
figurei no meu primeiro discurso. Como se pode verificar, examinando o
projeto em discussão, o processo do Presidente, por mais rapidamente
que seja promovido, não estará concluído antes de dois meses.
Pergunto: se -o Presidente tiver cometido o delito nos últimos
dois meses do mandato presidencial, qual deve ser o procedimento do
Congresso? Deve permanecer inativo e deixar que o Presidente continue
impune a governar o País? Porque, se se intentar o processo, a conclusão
natural do mandato, em virtude do art. 39, virá pôr-lhe termo antes que
se atinja um dos fins previstos na lei, que é a incapacidade, a qual pode
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ser aplicável, tal seja a gravidade do crime em questão. Ora, isto é um
absurdo!
Limito-me a estas rápidas considerações, esperando que a Câmara, refletindo melhor sobre matéria tão grave, reconsidere sua última decisão.

Vozes- Muito bem! muito bem!
É lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte

Emenda

Substitua·se o art. 3ÇI pelo seguinte:
O processo de que trata esta lei poderá ser intentado não só durante o período presidencial, mas a.inda depois que o Presidente, por qualquer motivo, houver
deixado definitivamente o exercício do cargo.
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. - Epítácio Pessoa.
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O Sr. Amphi/ophio* impugna os argumentos produzidos pelo Sr. Epitácio
Pessoa, mostrando como a pena de incapacidade não passa, na teoria do Direito
Público americano, de uma pena de caráter acessório, simples elemento de agravação da pena principal, que é a da perda do emprego. Que, portanto, no seu
caráter de simples circunstância agravante da outra pena, não poderá aquela ser
aplicada isoladamente.
Oue o fim da lei é remover do cargo de Presidente o cidadão que o exerce
e poderá servir-se da influência do cargo para atentar contra a independência do tribunal judiciário que terá de julgá-lo mais tarde, e que, assim conhecido· o pensamento da disposição, só em casos especiais haverá necessidade de ser a perda do emprego agravada pela inabilitação para exercer outro.
Ou e, finalmente, destituído do cargo o cidadão que era o Presidente daRepública, tem ele perdido, ipso facto, a qualidade que justificara para o seu julgamento preliminar, a existência de um tribunal especial, passando a ser, como simples cidadão que fica sendo, a ser julgado pelos tribunais da Justiça ordinária.
O tribunal especial é um apanágio do cargo e não um privilégio da pessoa
que o exercia; perdido, pois, o cargo, já não haveria razão para o funcionamento daquele tribunal, como foi decidido pelo Senado dos Estados Unidos no julgamento
do General Belknap, que já não exercia o lugar de Minisno, lugar que ocupava
quando cometera o delito que motivou o seu processo.
Prossegue o orador em outras considerações já aduzidas em seus precedentes discursos; e pede licença ao Sr. Presidente para, antes de deixar a tribuna, requerer a S. Exa. que seja dado para ordem do dia, mesmo durante a prorrogação, o projeto da deputação baiana, pedindo um crédito de 400:000$ para auxilio às vítimas
da seca no interior do Estado da Bahia.
Em justificação deste seu pedido, lê o orador um telegrama ontem publicado
pelo Pafs, nestes termos:
"Bahia, 13. Temos as seguintes e tristes notas sobre a seca desoladora
do sertão.
Acossados pela fome e pela sede, é superior a 20.000 o número de
pessoas que abandonaram Caetité e Monte Alto, emigrando para os Estados
vizinhos.
Parece averiguado que a morte e a emigração desfalcaram o centro
do Estado em mais de 60.000 habitantes."
E termina, lendo também estes tópicos de uma carta do Governador do Estado da Bahia:
"O nosso sertão está sendo devastado por uma seca medonha, nunca
vista; a população abandona seus pobres lares e, errante, procura, debalde,
meios de debelar a fome que a devora, e já emigra do Estado, aos bandos.
Ainda há poucos dias, recebi carta do Senador Rodrigues Lima, do
Caetité, assegurando-me que, sem exagero, só daquelas paragens tinham já
emigrado para S. Paulo e Minas mais de 20.000 pessoas."

*Sinopse indireta do discurso.
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O Sr. Severino Vieira* vem apenas expor algumas dúvidas, e, apesar de sua
incompetência, sugerir alguns alvitres sob a forma de emendas a diversas disposições
do projeto, por lhe parecer que toda a certeza é necessária em um monumento
legislativo desta ordem jurídica.
Está de acordo com a argumentação do nobre Deputado pela Paraíba e nota
que é deficiente a do nobre Deputado pela Bahia, atendendo que o fim do processo
do Presidente da República perante o Senado é tão-somente removê-lo do alto cargo
que ocupa.
Se assim é, não se compreende como S. Exa. julga necessário agravar a pena
da perda do cargo com a da incapacidade para qualquer outro emprego.
O asserto do nobre Deputado está em inteiro desacordo com o art. 1 Q do
projeto, que diz que o Presidente da República responderá pelos crimes comuns
perante o Supremo Tribunal Federal, e pelos crimes de responsabilidade perante o
Senado, na forma do processo estabelecido por esta lei.
O que se conclui daí é que o fim do processo não é simplesmente remover
do seu encargo o 1 Q Magistrado da Nação, para depois submetê-lo ao juízo c.omum,
mas sim para pôr logo as penas definidas em lei.

*Sinopse indireta do discurso.
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DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
UNIDADE OU DUALIDADE DAS PENAS (111)

28-10-1891

O SR. EPITÁCIO PESSOA- Sr. Presidente, esta questão já tem
sido tão longamente debatida na Câmara que me limitarei a tomar em
consideração as razões produzidas no Senado contra a emenda por "mim
apresentada ao art. 39 do projeto que estabelece o processo nos crimes
de responsabilidade do Presidente da República.
Toda controvérsia a respeito desta matéria pode hoje reduzir-se
aos seguintes termos, como já tive ocasião de dizer em uma das sessões
anteriores: a Constituição estabelece duas penas para os crimes de responsabilidade do Presidente: a perda do cargo- para os crimes mais leves - e a perda do cargo acompanhada da incapacidade de exercer qualquer função pública -para os delitos mais graves.
Isto posto, pergunta-se: intentado o processo no Senado deve
ele cessar sempre que o Presidente por qualquer motivo renuncie ao seu
mandato? Deve o julgamento político contentar-se somente, e em todos
os casos, com a perda do cargo, quando a Constituição, pelo menos nos
delitos mais graves, estabelece a perda do cargo com a incapacidade para
exercer qualquer função públ'ica?
Parece-me que a resposta negativa não pode oferecer a menor dúvida.
Se a Constituição estabelece duas penas diversas, se visa a dois resultados distintos -a perda do cargo e a incapacidade para exercer qualquer função pública - como é que o Senado pode parar logo que atinja o
primeiro daqueles fins e antes de verificar se há ou não lugar para alcançar-se o segundo resultado também previsto na Constituição? A seguir-se esta doutrina, a pena da incapacidade jamais terá aplicação; e se
Constituição criou uma pena que jamais terá realidade prática, melhor
ora.não tê-la criado.
Toda a dúvida a este respeito resulta de suporem os impugnadores da minha emenda que o julgamento político tem por fim, unicamente, destituir o Presidente do seu alto cargo. É uma suposição errônea. O fim do julgamento político é destituir o Presidente do cargo, nos
crimes menos graves, e incapacitá-lo de exercer qualquer outra função,
nos delitos mais graves. Se o fim do julgamento fosse somente demitir o
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Presidente, então o legislador constituinte teria dito: o Senado não poderá impor outra pena senão a da perda do cargo. Mas desde que a
Constituição também estabelece a pena de incapacidade para exercer
outra função pública, como se dizer que o fim do julgamento pol ítico é somente destituir o Presidente da República? Este argumento é,
como já dis~e, errôneo.
Se a Constituição estabelece, como já foi resolvido, que o Presidente deve ser punido com a perda do cargo e a incapacidade nos delitos de maior gravidade, com que direito podemos prescrever em uma lei
ordinária que mesmo nesses delitos o Senado deve se contentar cpm a
simples demissão? Se a Constituição preceitua que o Presidente, pela
prática de certos crimes, fique incapaz de ocupar outro emprego, com
que autoridade vamos nós decretar que mesmo nestes casos ele mantenha a sua capacidade, pois tanto importa o meio que vamos fornecer-lhe
de evitar o julgamento?
O ilustre Senador, membro da Comissão Mista, que impugnou no
Senado a emenda que apresentei ao art. 3<?, diz que os inconvenientes
que tenho apresentado não se verificam desde que o Presidente da República, logo que renuncia a seu cargo, se acha sujeito ao julgamento do
tribunal ordinário. Mas esta resposta não satisfaz; e para prová-lo basta
atender-se a que a pena de inéapacidade pode não estar prevista no Código Penal para o crime cometido pelo Presidente. E posso lembrar à
Câmara um caso em que isto se dá.
Entre os crimes definidos na lei criminal já aprovada nesta Casa e
AO Senado está inscrito, em primeiro lugar, o crime de atentar o Presidente da República contra a existência política da União. Este críme está previsto no art. 87 do Código Penal. Mas o Código não comina a este delito a pena de incapacidade, e sim, somente, a de prisão de 5 a 15
anos; donde segue-se que se o Presidente da República, depois de haver
atentado contra a existência política da União, renunciar ao mandato,
fugindo assim à ação do Senado, o tribunal comum que o julgar só poderá impor-lhe a pena de prisão de 5 a 15 anos; mas, cumprida esta, o
delinqüente continuará apto para o exercício de qualquer função, inclusive a de Presidente da República, em contrário do que dispõe a
Constituição que, em um delito tão grave como aquele, manda feri-lo
com a pena de incapacidade. (Apoiados.)
Vê a Câmara que o julgamento ordinário não previne os inconvenientes. Se o Código Penal estabelecesse para todos os delitos definidos na lei criminal a pena de incapacidade, razão teriam os adversários
da emenda; mas, desde que assim não acontece, forçoso é reconhecer que
o preceito constitucional deixará, nessa parte, de ter aplicação sempre
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que pelas leis comuns o crime não for punível com aquela pena. (Apoiados.)

Outra razão apresentada no Senado contra a minha emenda e que
não faz honra ao grande talento e esclarecida competência do ilustre Senador que a produziu, é que a Constituição criou o julgamento pol ítico para o Presidente da República, e, tendo empregado esta expressão,
não pode aquele processo atingir o indivíduo que já não é Presidente da
República. Isto não procede, pois quando a lei ordinária diz que o tribunal imporá ao funcionário público a pena de incapacidade, pelo fato de o
funcionário demitir-se de suas funções, falece competência ao tribunal
para impor aquela penalidade? Não; a competência não provém somente da qualidade da pessoa, mas também pode ser determinada pela natureza dos atos submetidos ao julgamento do tribunal. A questão achase reduzida a termos claros e precisos.
A Constituição estabelece duas penas, e o projeto da Comissão
manda que o Seriado se contente com uma só; donde resulta que a
Constituição ficará violada na parte em que estabelece a segunda pena
para os delitos mais graves.
Se a Câmara quer, como lhe incumbe, velar pela guarda da Constituição, deve aprovar a emenda que apresentei ao art. 39 do projeto,
certa de que, se não o fizer, terá autorizado uma violação da nossa Lei
Fundamental. (Apoiados, muito bem.)
O Sr. Amphí!ophío, *não pretendendo mais falar sobre este assunto, depois da recente decisão do Senado e do brilhante discurso ali produzido por seu ilustre mestre, o Senador José Hygino, vê-se obrigado, entretanto, a quebrar este propósito, em vista do discurso do Sr. Epitácio que, ainda uma vez, julgou dever insistir na aceitação da sua emenda.
Julgando-se dispensado de reproduzir as considerações com que de outras
vezes justificava a rejeição daquela emenda, dirá apenas o essencial para refutar as
novas objeções apresentadas pelo autor da emenda.
Antes, porém, tem necessidade de chamar a atenção da Câmara para a
contradição em que ficará a lei de responsabilidade, já votada pelo Congresso, com a
lei processual, se porventura for adotada a emenda. A lei de. responsabilidade dispõe,
no seu art. 3?, que os crimes nela definidos serão punidos com <~ pena de perda do
emprego somente ou com esta e a da incapacidade para exercer outro emprego.
Esta redação da lei mostra que só a pena de perda do emprego pode ser cominada isoladamente, ao passo que a outra, a de incapacidade, só poderá sê-lo conjuntamente com a primeira.
Mas se perdido o cargo, por destituição ou renúncia voluntária, já não pode
ter lugar a pena da perda do cargo, como aplicar isoladamente a outra pena, quando
o preceito da lei é positivo em determinar que a incapacidade só poderá ser cominada conjuntamente com a decretação de perda do emprego, constituindo esta sanção
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a pena principal, de que a outra não é senão um acessório ou elemento de agravação?
Adotada a emenda, ficará, pois, desvirtuado o sistema da lei de responsabilidade, resultando daí o absurdo da contradição entre duas leis que são partes harmônicas de um mesmo todo e devem ser a manifestação uniforme de um só pensamento.
As objeções agora aduzidas pelo ilustre autor da emenda são as mesmas já
produzidas anteriormente por S. Ex~ e todas já refutadas pelo orador em seus anteriores discursos.
Assim é que não procede a objeção que S. Ex~ deduz do enunciado do texto constitucional, que outra coisa não faz senão estabelecer uma restrição de quantidade, bem expressa pelo advérbio mais, não podendo tal disposição, de modo
algum, sufragar a pretensão da aplicação simultaneamente obrigatória das duas
penas, em todos os casos.
O que ali dispõe a Constituição é que, no julgamento político de que se
trata, outras penas não podem ser aplicadas além daquelas duas; nada ali se encontra, entretanto, que possa favorecer a pretensão de que tais penas lhe vão ser
conjuntamente aplicadas em todos os casos.
A prevalecer semelhante objeção, ela mostraria, antes de tudo, a contradição
do autor da emenda que, como os demais membros da Comissão Mista, admitiu o
artigo da lei substantiva, que veda a aplicação isolada da pena de incapacidade.
Ou esta pena não pode ser isoladamente aplicada, e então está errada, por inconstitucional, nesta parte, a lei criminal, ou então ela, no seu caráter de pena acessória, deve acompanhar sempre a pena da perda do emprego, e, neste caso, quem já
perdeu o emprego por ato próprio não poderá nunca ser passível da pena de incapacidade nos julgamentos políticos em questão.
Que toda a confusão de S. Ex~ procede da idéia errônea que forma do julgamento do Senado em casos desta espécie.
Tal julgamento não é um ato de natureza judiciária, como ensinam todos os
comentadores da Constituição dos Estados Unidos, mas simples medida de caráter
político, que só tem por fim evitar os perigos de continuar no exercício de suas funções o funcionário delinqüente. Este, destituído do emprego, por ato próprio, ou
por julgamento do Senado, tem de responder perante a Justiça ordinária, e sofrerá
ou não, segundo a natureza do delito em que tiver incorrido, a pena de incapacidade; de modo que o julgamento administrativo outra coisa não é, no tema
adotado pela Constituição, senão preliminar do processo judiciário a que estão sujeitas todos os cidadãos, sejam estes ou não funcionários públicos.
Descendo a outras considerações e explanações da doutrina do Direito ameri·
cano, mostra o orador a diferença que há entre o julgamento administrativo e o judiciário, na espécie de que se ocupa, e refuta a objeção do Sr. Epitácio, quando pro·
curou este defender a sua emenda com a idéia de que ficaria a pena de incapacidade
iludida em sua aplicação, sempre que assim o quisesse o delinqüente. Tal objeção é
sem valor, porque não será pela vontade do delinqüente que aquela pena deixará de
ser aplicada, mas por virtude do preceito da lei que não permite, em caso algum, sua
aplicação isolada.
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Que se o funcionário que se demite voluntariamente do cargo evita a cominação da pena de incapacidade nesse processo preliminar e de natureza administrativa, não a evitará certamente, se a merecer, quando, pelo seu delito, tiver de responder perante o tribunal judiciário.
Que,.em suma, perdido o emprego, está o cidadão que o exercia desarmado
dos meios oficiais que tinha à sua disposição, e, portanto, apto, como qualquer cidadão, a ser julgado pelos tribunais da Justiça comum.
Termina o orador referindo-se a seus discursos anteriores e mais uma vez
chamando a atenção da Câmara para a antinomia em que ficarão a lei criminal e a
processual se for adotada a emenda, em vista da disposição da primeira, redigida
nestes termos: "Estes crimes serão punidos com a pena da perda do emprego somente ou com esta pena e a da incapacidade para exercer qualquer outro."

*Sinopse indireta do discurso

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, venho apenas dizer
algumas palavras, e se subo à tribuna é para conseguir, com menoresforço·, ser ouvido. Pedindo de novo a palavra, tive em vista somente justificar-me da suposta contradição de que me acusa o nobre Deputado
pela Bahia.
A incoerência argüida por S. Ex~ consiste em ter eu aceitado a
dualidade de pena e agora exigir que o processo do Presidente da República continue, ainda mesmo depois de haver esse funcionário deixado,
por qualquer motivo, o exercício do cargo.
O simples enunciado dessa argüição mostra que tal incoerência
é imaginária. Com efeito, que tem uma coisa com a outra? Onde a antinomia entre os dois fatos? Por que o processo não pode continuar,
havendo duas penas? Por mais que me esforce, não posso descobrir
a alegada contradição~
A existência de duas penalidades, por mim definida, mostra,
pelo contrário, Sr. Presidente, que o julgamento não deve suspender-se
logo que a mais leve se realize, mas deve prosseguir, até que se verifique
se há ou não lugar para a imposição da mais grave. (Apoiados.)
O fato lembrado pelo digno representante da Bahia, portanto,
longe de mostrar incoerência da minha parte, demonstra que a segunda
emenda indispensável, para que a doutrina contida na primeira se torne
uma realidade. (Apoiados.)
A lei criminal, já votada, interpretando o espírito do legislador
constituinte, preceitua que os crimes mais leves cometidos pelo Presidente
serão punidos com a perda do cargo, e os mais graves, com esta e a incapacidade para exercer quaisquer funções públicas. Ora, se a lei estabelece uma pena, é para que tenha aplicação; por conseguinte, se o Presidente cometer um dos delitos reputados graves, ou ele será punido

e
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com a incapacidade ou a lei criminal e, portanto, a Constituição não terão produzido os seus efeitos, terão sido violadas.
O Sr. Cassiano do Nascimento -Isto é lógico.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Pois bem, quer o nobre Deputado
pela Bahi9 que, se o Presidente praticar um delito grave e em seguida renunciar a seu mandato, deixe o processo de seguir os seus trâmites e,
portanto, que não se aplique a pena de incapacidade. É o'u não estatuir
a inobservância da lei? (Apoiados.)
Consagrar semelhante doutrina na lei processual é que seria pô-la
em contradição com a lei substantiva. (Apoiados.)
A incapacidade, criada pela lei para os delitos mais graves, nem
mesmo nestes delitos terá aplicação, uma vez que o Presidente estará
sempre armado com a renúncia para deter o processo.
Diz o meu ilustre colega que, só podendo a incapacidade ser cominada com a perda do cargo, desde que o Presidente já se acha fora do
emprego não é mais possível feri-lo nem com esta, nem, portanto, com
aquela penalidade.
Mas, não é assim. Diante da lei, não é a mesma coisa deixar o funcionário público o seu emprego voluntariamente e deixá-lo em virtude
de uma sentença.
Se o Presidente renunciou a seu cargo, o processo deve continuar,
para que a sua destituição seja decretada por sentença (apoiados), a
fim de que jamais ele possa dizer que deixou o seu emprego voluntariamente e não pela prática de um crime, a fim de que a condenação produza os seus efeitos morais, pois ela não visa somente o fato material
da demissão. (Apoiados.)
E se assim deveria ser, se a pena fosse somente a de perda do cargo, o que dizer havendo ainda a de incapacidade, cujos efeitos não se
preenchem com o simples fato da demissão? Em tal caso a ação do Se"nado deve, com maioria de razão, continuar, até saber se o delito é ou
não passível dessa outra pena, que não é uma simples agravante no sentido restrito da palavra, como entende o nobre Deputado pela Bahia, mas
que é uma verdadeira pena, mais grave do que a primeira e cuja aplicação não pode nem deve ficar à mercê da vontade do delinqüente.
Em que legislação já se viu dar-se ao réu a faculdade de, por um
simples movimento da vontade, evitar uma penalidade estabelecida na
lei?
O Sr. Homero Baptista - Apoiado. Ouer-se decretar a irresponsabilidade do Presidente.

114

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Volta o ilustre representante da
Bahia a invocar os tribunais comuns para evitar a flagrante violação da
lei, que tenho demonstrado. Mas já fiz ver mais de uma vez que
semelhante recurso é ineficaz.
Se as justiças ordinárias fulminassem com a incapacidade todos
os graves delitos especificados na lei criminal, ainda se poderia justificar a doutrina dos adversários da emenda; a incapacidade seria imposta
por um outro tribunal que não o previsto na lei; mas em todo o caso
ela não ficaria sem aplicação. Entretanto, tal não acontece.
Ainda há pouco, quando justificava a emenda, fiz ver à Câmara
que o crime de atentar contra a existência política da União, talvez o
mais grave dentre todos de que cogita a lei e ao qual, portanto, a Constituição não deixaria de aplicar a pena de incapacidade, é punido somente nos tribunais comuns com a pena de prisão.
Ora, dado o caso de ser este delito perpetrado pelo Presidente, vê
o nobre Deputado pela Bahia que o julgamento ordinário não supre o
preceito constitucional na parte em que exige que o criminoso só fique
inabilitado para o exercício de suas funções públicas. (Apoiados.)
O Sr. Cassiano do Nascimento - Perfeitamente. E V. Ex~ veja
que esses inconvenientes não se dão somente com a renúncia, mas
também com a terminação do período presidencial.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Eu não confundo o processo político com o judiciário, como diz o meu ilustre antagonista. Compreendo
perfeitamente as suas distinções.
A minha questão é que a lei estabelece uma pena, que pelo menos
em ãlguma hipótese deve ser aplicada, e não o será em caso algum, se
for rejeitada a minha emenda, isto é, se o Presidente continuar com a
faculdade, que lhe quer dar a Comissão, de frustrar o julgamento por
meio da renúncia.
Um Sr. Deputado - V. Ex? defende a verdadeira interpretação

do texto constitucional.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- De tudo quanto tenho expendido,
Sr. Presidente, resulta sem dúvida que nenhuma antinomia existe entre
a lei criminal já votada e a doutrina consagrada na emenda substitutiva,
que ofereci ao art. 31? da lei processual. (Apoiados.)
A contradição enxergada pelo meu nobre colega não existe; as
duas disposições, pelo contrário, se harmonizam e se completam: a
primeira será uma inutilidade, se não for aprovada a segunda.
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Desde que a Constituição estabelece duas penas, é mister tornarse possível a aplicação de uma e de outra: não temos o direito de estatuir que o tribunal se recolha ao silêncio logo que se verifique a primeira e sem indagar se é ou não cabívef a segunda.
A doutrina que proponho não é original. Como disse no meu primeiro discurso sobre este assunto, ela foi adotada na Lei de 1827, na
Constituição da Pensilvânia e foi opinião vitoriosa no Congresso dos
Estados Unidos, por ocasião do julgamento do Sr. Ministro Belknap.
Terminando, faço um apelo aos meus colegas para que restabeleçam a emenda rejeitada pelo Senado.
Tenho condu ído.
Vozes- Muito bem! Muito bem!
(Diversos Deputados cumprimentam o orador.)
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VERDADE ELEITORAL E RECONHECIMENTO DE PODERES

30-6-1893

O SR. EPITÃCIO PESSOA -Sr. Presidente, o reconhecimento
de poderes não é uma questão que deva ser resolvida ao sabor das conveniências de qualquer das facções em que se acha dividida a Câmara
dos Deputados; é um assunto da mais elevada significação política,
cuja solução se deve inspirar unicamente na serenidade da lei e na inflexibilidade da justiça; jamais no critério do interesse partidário, às
mais das vezes apaixonado e injusto. (Apoiados.)
É um dever imposto à consciência de cada um de nós e à honorabilidade da Câmara; é uma exigência iniludível do regime republicano
assegurar a verdade eleitoral como base primordial à verdade do sistema
representativo, como atributo indispensável ao prestígio dos poderes
eletivos, como condição imprescindível à efetividade da intervenção
popular no Governo do País; em suma como sinal de respeito ao nosso
código político e à pureza das instituições democráticas que ele consagrou.
É preciso tornar uma realidade a representação nacional, e para
isto é necessário, antes de tudo, afastar a indagação de sua legitimidade
do terreno agitado em que se digladiam as paixões partidárias para colocá-la em uma região mais serena, em que a palavra da lei não possa ser
abafada pelo choque de interesses menos dignos. (Apoiados.)
A Câmara já tem dado provas, as mais significativas, de que compreende esta necessidade; e desvaneço-me de afirmar que tenho timbrado em obedecer a estas idéias, votando de acordo com as minhas
convicções, sem atenção à cor política dos candidatos que solicitam o
seu reconhecimento.
Um Sr. Deputado - Dou o meu testemunho disto.

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Um dos maiores males que se tem
feito à República tem sido justamente a falsificação do voto popular.
A conseqüência fatal deste erro ou, antes, deste crime já se vai
fazendo sentir de modo contristador nas abstencões sistemáticas no
desprestígio dos corpos eletivos, na desmoralização de certas orga~iza
ções estaduais, nas recriminações que explodem a cada canto contra a
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República e que muito podem concorrer para a impopularidade do regime. (Apoiados.)
Sr. Presidente, a questão que se debate neste momento é de suma
gravidade.
Um cidadão declara-se eleito pelo Rio Grande do Norte; um
outro contesta-lhe a legitimidade da eleição, assegurando que o seu
triunfo foi devido aos sufrágios de indivíduos ilegalmente qualificados,
por conseqüência, aos sufrágios de indivíduos que não eram eleitores,
que não tinham, pela lei, o direito de elegê-lo.
Não venho discutir a questão de saber se a nulidade do alistamento eleitoral pode ser decretada pela Junta de Recursos da Capital do
Estado, ou se é isto uma atribuição exclusivamente reservada ao poder
verificador da eleição.
Para o fim que tenho em vista, basta-me declarar que divirjo da
opinião admitida no voto em separado pelo ilustre representante do
Ceará e que, entretanto, foi em algum tempo a minha opinião, e aceito
a doutrina consagrada no parecer da maioria da comissão.
A Junta Eleitoral da Cé!pital devia ter, me parece, mas, pela Lei
n9 35, de 2 de janeiro do ano passado, não tem competência para decretar a nulidade dos alistamentos municipais (apoiados), limitando-se as
suas atribuições a julgar, em espécie, das inclusões, exclusões, ou não inclusões de cidadãos que presumam ter a capacidade eleitoral. (Apoiados.)
O direito de decretar aquela nulidade cabe privativamente, no
estado atual da nossa legislação, ao Senado e à Câmara dos Deputados,
quando tenham de verificar a legitimidade dos poderes de seus membros.
Que há o direito de decretar essa nulidade, é fato que não se pode
pôr em dúvida. Se os atos praticados contra expressas disposições legais
ou sem as formalidades substanciais consignadas em lei são radicalmente
nulos, deve haver um poder incumbido de sentenciar essa nulidade; e se,
no caso de alistamento e no entender da Comissão, esse poder não é a
Junta Eleitoral da Capital nem qualquer autoridade judiciária, administrativa ou política, expressamente designada, não pode ser outro senão
a Câmara verificadora, a quem não se pode recusar o direito de indagar,
desde a origem, a pureza e legitimidade do mandato de seus membros.
(Apoiados.)

Mas, sendo assim, o parecer da maioria da Comissão não deverá
concluir pelo modo por que o fez. Se à Câmara compete exclusivamente
a atribuição de julgar da regularidade dos alistamentos que serviram de
base à eleição dos deputados, ela tem o dever imprescritível de tomar
conhecimento das argüições levantadas contra a validade desses alistamentos (apoiados) e de manifestar-se sobre a procedência ou improcedência dessas argüições.
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O Sr. Chagas Lobato - O que pode fazer é deixar de contar os
votos.
O SR. EPITACIO PESSOA - Que deixe de contar os votos ou
que os anule, o resultado é o mesmo para a pureza da eleição.
Aos alistamentos dos municípios de Canguaretama e Triunfo,
cujos votos atendam à Câmara, influem no cálculo feito pela comissão,
atribuem-se vícios que, a serem verdadeiros, inquinam de nulidade insanável a eleição a que ali se procedeu.
Diz-se que a convocação do Governo Municipal para a eleição das
comissões secionais não foi feita com a antecedência prescrita na lei,
mas na véspera do dia em que elas deviam reunir-se, e, o que ainda é
mais grave, que t=:ssas comissões foram eleitas por uma corporação que
não tinha competência legal para fazê-lo. Ora, a Câmara deve averiguar
se isto é exato, porque, no caso afirmativo, o alistamento é radicalmente nulo, e, sendo nulo o alistamento, também o é a eleição feita naqueles municípios, tanto mais quanto nela tomaram parte cidadãos que não
eram eleitores, os que foram pela primeira vez qualificados e deixaram
de tomar parte cidadãos que eram eleitores, os que foram eliminados
nesta nova qualificação. (Apoiados.)
O Sr. Valladares - A Câmara se pronuncia sobre a conclusão do
parecer e não vai tão longe.
O SR. EPITACIO PESSOA- Nisto é que está a razão do requerimento que vou enviar à Mesa.
Resolvendo a questão nos termos em que lhe é proposta, a Câmara está adstrita a um dos dois alvitres: ou aprova o voto em separado
ou aceita o parecer da maioria da comissão; aprovando o voto em
separado, talvez a Câmara vá repelir do seu seio um candidato legitimamente eleito; mas também, aceitando o parecer da maioria da comissão,
talvez a Câmara vá sancionar com o seu voto uma verdadeira imoralidade. (Apoiados.)
·
Reflitam os nobres Deputados no alcance que vai ter o seu voto.
Admitamos, por hipótese, que o alistamento daqueles municípios seja realmente nulo. Se a Câmara entende que a-Junta Eleitoral nem
autoridade alguma pode decretar essa nulidade, e se, por sua vez, se demite do direito de decretá-la, é forçoso submeter-se às mais absurdas
conseqüências.
O Sr. Milton- O remédio é emendar a lei.
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O SR. EPITACIO PESSOA -Convém, decerto, e tanto compreendo essa necessidade, que no projeto eleitoral, que há dias apresentei à
Comissão de Legislação, consignei um artigo sobre a anulação dos alistamentos municipais.
Mas do fato de não haver a lei conferido explicitamente aquela
atribuição à Junta ou a uma outra autoridade não se deve inferir que a
Câmara também não a tenha no exercício da faculdade soberana, que lhe
deu a Constituição, de verificar os poderes de seus membros. (Apoiados.)
Recusar este direito à Câmara e ao mesmo tempo invocar o silêncio da lei contra a anulabilidade do alistamento é admitir que o legislador eleitoral quis previamente legitimar a falsificação e a fraude das
juntas qualificadoras, pois não podiam decerto\ exorbitar do círculo de
suas previsões ordinárias os inconvenientes da irretratabilidade dos alistamentos.
Escudadas em tão perniciosa doutrina, as comissões eleitorais poderão cometer os mais criminosos abusos; protrair ou restringir os prazos legais; constiturr-se de modo contrário à lei; desprezar as formalidades exigidas para a regularidade da qualificação; tornar-se, ern uma palavra, árbitro supremo e irrecorrível dos direitos do corpo eleitoral, sem
que haja autoridade alguma que possa corrigir-lhe os desvios. E, então,
teremos atos ilegais a produzirem efeitos válidos, alistamentos nulos a
produzirem eleições legítimas, indivíduos que não adquiriram legalmente o seu direito político a influírem, talvez decisivamente, nos pleitos,
em contrário à vontade dos verdadeiros eleitores, em suma, uma série de
extravagâncias fáceis de prever e que o mais rudimentar bom senso
repele. (Apoiados.) Ora, é preciso recuar diante de tanto absurdo.
(Apoiados.)

Se é realmente nulo o alistamento dos municípios de Canguaretama e Triunfo, é mister que a Câmara o declare para que ele não vá perturbar a regularidade dos pleitos futuros; se não o é, seja isto também
solenemente reconhecido e proclamado, para que ele fique a coberto de
argüições idênticas às que acabam de ser feitas.
Como complemento a estas considerações, venho apresentar à
apreciação da Câmara o seguinte requerimento (Lê):
"Requeiro que o Parecer n? 27 volte à Comissão de Poderes,
para que ela, colhendo as informações que entender necessárias sobre
os fatos argüidos contra os alistamentos eleitora1s dos municípios de
Canguaretama e Triunfo, emita opinião sobre a validade da nulidade
dos mesmos alistamentos."
Se a Comissão de Poderes não se julgar habilitada com os esclarecimentos que já lhe foram presentes, para manifestar-se sobre o assunto,
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poderá pedir com urgência, mesmo pelo telégrafo, ao Governador do
Rio Grande do Norte as informações de que precisar.
O Sr. Nicolau Tolentino- Essas informações devem ser suspeitas.
O SR. EPITÃCIO PESSOA -Trata-se de uma questão de fato;
não acredito que o Governador do Estado tenha coragem de negá-lo,
se ele é real.
Penso que nos documentos exibidos no seio da Comissão pelo
candidato protestante há elementos suficientes para uma decisão
imediata; a Comissão, porém, pode não entender assim.
O que é certo é que, sem a declaração preliminar da verdade ou
nulidade do alistamento impugnado, a Câmara não pode proferir sobre
a eleição do Rio Grande do Norte uma decisão criteriosa, imparcial e
justa.
Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem!)
(Vem à Mesa, é lido, apoiado e entra conjuntamente em discussão

o seguinte:)
Requerimento
"Requeiro que o parecer n<? 27 volte à Comissão de Poderes para
que ela, colhendo as informações que entender necessárias sobre os
fatos argüidos contra os alistamentos eleitorais dos municípios de Canguaretama e Triunfo, emita opinião sobre a validade ou nulidade dos
mesmos alistamentos.
Sala das sessões, 30 de junho de 1a93 - Epitácio Pessoa."
O Sr. Francisco Glicério ~·diz que em relação aos fatos gerais da eleição, o
nobre Deputado Presidente da Comissão discorreu tão luminosamente, que dispensa
o orador de fazer qualquer consideração. Pede, porém, licenÇa para discordar do
honrado Deputado pela Para(ba, cuja opinião, aliás, muito acata e respeita.
Disse aquele nobre Deputado que a Câmara, na verificação dos poderes de
seus membros, leva a sua soberania até o ponto de entrar no exame da Ie! e modificála.
(*) Sinopse indireta do discurso.

O SR. EPITÃCIO PESSOA dá um aparte.
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O Sr. Francisco Glicério *diz que o nobre Deputado quer que a Câmara,
como poder soberano, modifique uma disposição de lei, podendo tomar conhecicimento de recursos contra alistamentos em globo, e acaba de dizer à Câmara que
é necessário fazer desaparecer esta lacuna da lei.
Pela Constituição Federal a Câmara é um poder limitado principalmente
pela lei. Desde que a lei não deu competência para junta alguma anular alistamentos
em globo, por pior que seja esta disposição, ela é sempre lei.
Não se compreende disposição implícita dando competência.
O nobre Deputado deve recordar-se da campanha que no corpo legislativo
fez o Sr. Saraiva em relação às depurações em 39 escrutínio.
Dizia-se, então, que o poder soberano da Câmara podia ir até o ponto de
fazer depurações e anular diplomas dos candidatos mais votados. Contra essa doutrina é que o Congresso estabeleceu na lei a limitação dos poderes da Câmara.

O Sr. Moreira da Silva -A Câmara é sempre soberana.
O Sr. Francisco Glicério *responde que dentro da lei.

O SR. EPITÀCIO PESSOA - Mas, se o alistamento é ilegal,
V. Ex? acha que ele deve produzir todos os seus direitos?
O Sr. Francisco G/icério - Perfeitamente.
O SR. EPITACIO PESSOA- Então, V. Ex? admite o absurdo de
um ato ilegal produzir efeitos legais.
O Sr. Francisco Glicério *diz que a Câmara não pode entrar no exame de
alistamentos, mas a resposta que dá ao nobre Deputado é em um sentido geral porque há na lei o recurso individual. Por que não usaram dele?

O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex? dê-me licença. Não no Rio
Grande do Norte, mas na Paraíba eu mesmo fui autor de trinta e tantos
recursos, mas nenhum deles seguiu porque a Comissão, brilhantemente,
recusou-se a dar-lhes andamento.
Agora mesmo, talvez, na Paraíba, tenham sido eliminados 3.000
eleitores.
Não deve haver um tribunal superior para corrigir estes desmandos dos cabos eleitorais dos governadore·s?
O Sr. Francisco Glícério *pede que S. Ex~ lhe atenda.

*Sinopse indireta do discurso.
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Suponha que um tribunal de justiça dê uma decisão monstruosa;
poderia o Poder Legislativo intervir no caso?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Mas V. Ex~ não compare um tribunal judiciário, que gira em uma órbita elevada, com essas juntas políticas e partidárias.
O Sr. Francisco G/icério *diz que a( S. Ex~ tem razão, mas o orador acredita que a Câmara já estabeleceu precedente sobre esta questão,
não sabe se a respeito do Rio de Janeiro ou da Bahia.
Portanto, não pode o orador, bem a seu pesar, aceitar a matéria
do requerimento apresentado pelo nobre Deputado pela Paraíba, e
por isso votará contra ela.
(O Sr. Arthur Rios deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Lopes.)
*Sinopse indireta do discurso.
O Sr. Esp/rito Santo - Pedi a palavra não com o intuito de justi-

ficar o parecer, nem de apreciá-lo em suas diversas faces, mas porque calaram em meu espírito as razões apresentadas pelo ilustre representante
da Bahia, o Sr. Milton, cujo caráter estou acostumado a respeitar e cuja
integridade em suas decisões tenho sempre verificado, só podendo desviar-me de meu juízo a paixão política; mas não tenho o direito de contrariar os ditames da minha consciência, quando tenho de manifestarme como juiz acerca de um fato.
Sei que a questão de verificar a validade da eleição de um Deputado é sempre colocada no terreno das questões políticas e confesso que,
até o presente, nesse terreno me tenho colocado, mas em momento algum tenho levado a minha atitude ao ponto de calar os reclamos da minha consciência, simplesmente por uma obsessão partidária, atendendo antes de tudo aos deveres da justiça que falam mais alto. Não
preciso, portanto, tratar de fundamentar em seus detalhes as diversas
razões com que se justifica o parecer.
Como, entretanto, a questão de verificação ·de poderes é aquela
em que se tem considerado como necessidade a inteira solidariedade
daqueles que combatem em uma parciatidade, pretendo explicar à Câmara que me afasto dos meus colegas neste momento, sem de maneira
alguma enfraquecer de leve a minha inteira unidade de vista com os
meus companheiros e a inquebrantabilidade da minha atitude quando
tratamos de interesses gerais.
Não contesto a influência que possa ter a irregularidade em um
processo eleitoral para o interesse geral da Nação; mas, pretendendo resumir as minhas considerações, vou apresentar à Câmara a série de ra123

zões que atuam no meu espírito para afastar-me dos meus companheiros, votando pelo parecer.
!: o candidato presente o Dr. Maranhão, que foi eleito no ano passado, sem a mínima irregularidade na eleição.
Um Sr. Deputado - Havia-se incompatibilizado.
O Sr. Espírito Santo - Encontrou-se a incompatibilidade como
uma razão suficiente a afastar-se do seio da Câmara um representante
de um dos Estados, mas, de antemão, este cidadão afirmou que apenas
o afastavam por algum tempo do exercício do seu mandato. Apreciei
os motivos, que tive ocasião de ouvir, e a declaração do Sr. Martinho
Rodrigues, achando que a eleição havia sido muito regularmente feita e
que as condições de legitimidade do ilustre candidato eram completas.
Entretanto, apresenta-se agora uma série de irregularidades na
eleição. Um dos ilustres membros da Comissão de Justiça, cuja integridade e sinceridade ninguém contesta, um ilustre representante da Paraíba, entendeu que havia inteira irregularidade. Mas, que vemos?
!: a chicana, a que tenho horror. Eu, apesar de formado em Direito, tenho a mais completa aversão ao sistema da chicana; não estou
habituado com ela, e não sou advogado, embora tendo habilitações
para advogar; tenho horror à chicana, porque a chicana faz do branco,
preto; baralha todas as questões e das mais simples causas faz gerar as
maiores confusões que ninguém mais entende.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador pela Paraíba.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Sr. Presidente, depois das palavras
que pronunciei 'desta tribuna em uma das últimas sessões, provocado
pelas declarações que haviam feito dois ilustres colegas, a propósito da
votação da urgência requerida para o parecer relativo à eleição do Distrito Federal, eu me sentia, de alguma sorte, moralmente obrigado a
vir trazer ao conhecimento do Senado o resultado do estudo que, então,
anunciei, ja fazer dessa mesma eleição.
Te-lo-ia feito ontem por ocasião da discussão normal do parecer,
se esta não houvesse sido inesperadamente encerrada em um momento
em que não me encontrava mais no edifício do Senado. Hoje, igualmente, não posso fazê-lo porque, estando encerrada a discussão, o Regimento se opõe a que eu me ocupe detidamente do assunto, com à amplitude que a importância da matéria requereria.
Peço, entretanto, a tolerância do Senado, que em sua bondade
permitirá que eu venha significar-lhe o embaraço em que me encontro, e
a dificuldade moral e mesmo material em que se encontrará ele próprio,
para votar o parecer da honrada Comissão de Poderes, cujos termos
anuncio desde já, parece não correspondem à verdade aritmética do
pleito.
Venho, por isto, Sr. Presidente, apresentar outros fundamentos,
razões diversas, em apoio do requerimento que acaba de ser lido e as
quais, me parece, serão bastantes para levar ao ânimo do Senado a
convicção de que o requerimento deve ser aprovado.
Sr. Presidente, o tempo de que dispus para um estudo consciencioso das eleições do Distrito Federal foi excessivamente curto, foi
demasiadamente escasso. Não obstante, tanto cruanto ele me permitiu,
posso assegurar ao Senado que estudei a eleição com lealdade e consciência, animado exclusivamente do empenho sincero de chegar à descoberta da verdade.
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No seu conjunto, a eleição do Distrito Federal, senhores, apresenta-se aos olhos desapaixonados de quem a examina como um dos mais
tristes atestados da decadência, da degradação ...

Vários Senadores -Apoiado!
O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... a que baixaram os nossos costumes políticos! É uma tristeza!
O Sr. Soares dos Santos - Não é só o Distrito Federal.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Sim, não é só o Distrito Federal;
mas nesta ocasião nós nos ocupamos exclusivamente do pleito que se
feriu no Distrito Federal.
O Sr. Soares dos Santos- O que V.
lativo. Atire V. Ex~ a primeira pedra.

EX:~

está dizendo é muito re-

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Atiro. Quanto a mim, atiro-a com
o maior orgulho, com a maior sobranc-eria. Oxalá que as eleições do Estado de V. Ex~ pudessem se comparar às que ultimamente se têm realizado no Estado da Paraíba ...
Digo-o com altivez, porque aqui represento realmente o povo do
meu Estado, como esse que aqui está (apontando o seu colega de representação) também o representa.
O Sr. Lopes Gonçalves - Naturalmente, na frase do honrado Senador, nós não representamos o povo dos nossos Estados.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sou obrigado a repelir com altivez
e sobranceria a insinuação feita pelo nobre representante do Rio Grande
do Sul. Se S. Ex? tivesse acompanhado os trabalhos do último reconhecimento de Senadores, teria verificado que o último pleito realizado no
meu Estado representa uma das mais belas páginas da história política
do País.
O Sr. Soares dos Santos- Eu me referi à situação de dificuldade
moral em que se encontra o Senado para votar esse parecer.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Tenha V. Ex~ paciência; ouça-me
até o fim e verificará que tenho razão. Depois, se estiver em desacordo,
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solicite a palavra para combater as minhas idéias, ou, se assim prefere,
desde j~ cedo-lhe a tribuna. Mas, sem insinuações absolutamente descabidas.

O Sr. Lopes Gonçalves - Reabriu-se discussão do parecer?
O Sr. Sá Freire - Não, senhor; mas está em discussão o requerimento do honrado Senador por S. Paulo.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, dizia eu que a eleição sobre a qual se vai manifestar o Senado é um dos mais significativos
testemunhos da degradação a que baixaram os costumes políticos na
Capital da República. (Apoiado.)
É realmente uma tristeza, senhores ...
O Sr. Alfredo Ellis- Uma vergonha.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... que na Capital da República, em
uma cidade como esta ...
O Sr. Soares dos Santos - Onde não se faz aumento de 20%
nas votações. (Riso.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Tenha V. Ex~ um pouco de tolerância; não esteja a me perturbar a toda hora.
O Sr. Soares dos Santos - Estou respondendo a V. Ex€! à altura
de seus argumentos.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Pois aguarde que eu finalize e depois peça a palavra para responder-me.
O Sr. Soares dos Santos -Tal não farei, porque não quero infringir o Regimento como V. Ex~ o está fazendo.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- V. Ex~ não é fiscal da Casa; ainda
não é Presidente do Senado.
O Sr. Lopes Gonçalves - Todo Senador é um fiscal da boa ordem da Casa.
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O Sr. Presidente -Atenção. A discussão não pode continuar em
diálogo.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Então, Sr. Presidente, espero que
V. Ex? me garanta a palavra.
O Sr. Soares dos Santos - Não sou fiscal do Senado, mas o sou
do meu voto.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Tenha paciência de ouvir-me até
o fim. V. Ex? não quer consentir que eu exponha o caso, que demons·
tre as razões que tenho para assim me exprimir.
O Sr. Vitoríno Monteiro - O nobre Senador pelo Rio Grande,
aparteando a V. Ex~, está no uso de um direito. Eu também o farei
oportunamente. (Riso.)
O SR. EPITACIO PESSOA - ~ realmente uma tristeza que, em
uma cidade como esta, na Capital da República, habitada por uma
população culta, servida por uma imprensa numerosa e adiantada; em
uma cidade, onde abundam todos os meios de fiscalização, e deveria
ser o centro de irradiação para todos os pontos da República, das práticas honestas, das boas normas, da seriedade e da moralidade dos com(cios políticos, ainda se pratiquem as fraudes cínicas e despudoradas
que ostentam grande número das seções eleitorais que constituem este
pleito.
O nobre relator do parecer, com aquele sentimento de justiça,
com aquele espírito de independência, com aquele culto à verdade e
respeito de si mesmo, a que já nos habituou, foi o primeiro a reconhecêlo e a proclamá-lo; mas, infelizmente, S. Ex?, por uma condescendência imprevista e inesperada ...
O Sr. Alfredo Ellís - Apoiado.
O Sr. Abdon Baptista - Não apoiado. Não me deixei arrastar por
surpresas.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Perdoe-me. Não é meu intuito melindrar a V. Ex~
S. Ex?, por uma condescendência inesperada, deixou de aplicar
a certas seções o mesmo critério de que se servira em relação a outras,
e considerou válidas eleições contra as quais militavam documentos de
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alto valor, pelo menos do mesmo valor daqueles em que se apoiara
S. Ex~, ora provando que essas seções não se haviam reunido, ora elevando a somas fantásticas a votação de um dos candidatos, em comparação ao número de eleitores de cada seção, ou baixando a algarismos
ridículos, as mais das vezes a zero, a votação do seu competidor, político antigo, militante no Distrito, desde os primeiros tempos da Repú~
blica. Deputado Federal, e r:nembro preeminente de um Partido forte e
disciplinado.
Sr. Presidente, tenho aqui em meu poder, em notas copiosas e
abundantes, a análise escrupulosa das eleições do Distrito Federal. Aqui
pus ao lado umas das outras as alegações de ambas as partes, confrontei
os documentos exibidos por ambas e fiz-lhes a aplicação dos princípios de Direito que dominam a matéria que ontem tão brilhantemente
foram aqui expostos pelo ilustre Senador por São Paulo.
Infelizmente, não posso comunicar ao Senado essas notas, que
representam o resultado de meu estudo, por se achar encerrada a discussão do parecer. Devo, entretanto, salientar, em traços gerais, os pontos que me chamaram a atenção nas eleições a que me estou referindo.
Aqui, Sr. Presidente, é o Chefe de Polícia, que não é um simples
subdelegado ou inspetor de quarteirão da roça, mas uma das mais graduadas autoridades da República, e que atualmente é um magistrado
digno de todo o conceito ... (apoiados; muito bem.) ... aqui é o Chefe
de Polícia que vem, sob a responsabilidade do seu cargo, afirmar que esteve presente a vários locais em que deveriam reunir-se as seções eleitorais e dá o seu testemunho pessoal de que essas seções não se reuniram,
testemunho confirmado por atestados de delegados de polícia, de
autoridades federais e municipais, de mesários, da imprensa. E, no entanto, vimos; surgirem destes mesmos locais atas encantadas, dando vota:
ções extraordinárias a um dos candidatos e reduzindo a nada a votação
contrária. (Apoiados.) Ali, são votos descobertos dados a um dos competidores, trazidos por este candidato ao Senado e apresentados à pró~
pria Comissão de Poderes, que, não obstante, senhores, apura as atas de
onde foram criminosamente escamoteados esses votos! Acolá, são seções onde votaram eleitores em número muito superior ao daqueles que
as próprias atas declaram que compareceram ao pleito. Mais além, são
falsificações às dezenas, às centenas, de assinaturas de eleitores, de mesários, de fiscais, denunciadas por ambos os candidatos. Mais longe ainda, são indivíduos que nunca foram eleitores, conforme certidões autênticas, extraídas dos livros de alistamento; e, no entanto, comparecem
a votar e os seus votos são aceitos; são ausentes, membros os mais conspícuos da sociedade, Senadores, Generais, Coronéis, Diretores do Tesouro etc., que, embora ausentes, aparecem votando na eleição; são, final129

mente, senhores, mortos em grande número que desertam de seus sepulcros para virem sufragar um dos candidatos!
É possível que o Senado aprove eleições desse jaez? Não pode fazê-lo, não deve fazê-lo, pelo seu próprio decoro.
Expurguemos a eleição de todos os vícios que a contaminam. Se
depois dessa obra de saneamento, o candidato diplomado ainda tiver a
maioria legal, reconheçamo-lo. Eu lhe darei o meu voto. Reconheçamolo dignamente. Nem ao Senado fica bem ter condescendências nessa matéria, nem fica bem a nenhum dos candidatos entrar neste recinto pela
mão da condescendência e do favor.

Vozes - Apoiado.
O SR. EPITACIO PESSOA - Dizia eu, Sr. Presidente, que tinha em mão apontamentos que provavam que muitas das eleições, que
a honrada Comissão considerou legítimas, não podem nem devem ser
apuradas pelo Senado. Presumo que, além destas, outras existem nesse
pleito que tenham sido fraudadas, já pelo número excessivo de votos
que se atribui a um dos candidatos, já pela disparidade das votações dos
dois competidores, ambos políticos de influência e de prestígio no Distrito Federal; já, finalmente, pela suspeição que, em geral, infunde as
maiorias dos candidatos diplomados, muitas das quais foram fulminadas
pela própria Comissão sob o estigma de fraudes, as mais graves e vergonhosas, como a dilaceração de livros, a falsificação de assinaturas, a
votação de mortos e ausentes. Mas isso será, quando muito, uma presunção, pois não encontrei nos elementos que compulsei razões que gerassem no meu espírito a convicção de que essas eleições foram fraudadas, de sorte que, em obediência aos sentimentos de imparcialidade
com que fiz o meu estudo, sou obrigado a aceitá-las como válidas.
Ora, Sr. Presidente, o resultado das eleições que examinei, e me
parece não podem ser aprovadas em face da lei e dos documentos que
instruem o pleito, é o seguinte: para o candidato diplomado, 2.345
votos; para o candidato contestante, nestas mesmas seções, 112.
O parecer reconheceu, em favor do candidato diplomado, 5.760
votos Iíquidos. Se destes se deduzirem os votos das eleições que, a meu
ver, devem ser excluídos do cálculo por motivos idênticos, ou análogos àqueles que levaram a Comissão a excluir os outros, o resultado líquido será de 3.415 votos.
Ainda assim, o candidato diplomado terá mais de metade da votação reconhecida no diploma; nestas condições, está legalmente eleito;
não lhe posso recusar o meu voto, não tendo aplicação ao seu caso o
art. 118 da Lei de 1904.
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Mas, Sr. Presidente, uma dúvida surge no meu espírito e é esta
dúvida que me leva a vir solicitar do Senado a aprovação do requerimento do honrado Senador por São Paulo.
O parecer reconhece como votação Iíquida, expurgada de todas
as duplicatas, o número de 6.071 votos para o candidato diplomado.
A lei, no art. 118, dispõe o seguinte:
"A Câmara ou o Senado mandará proceder a nova eleição sempre
que no reconhecimento de poderes dos seus membros anular, sob qualquer fundamento, mais da metade dos votos do candidato diplomado,

deduzidos do cálculo os votos de duplicatas desprezadas por impossibilidade de verificação da legitimidade de uma das séries de atas."
Foi obedecendo a este critério que o parecer chegou ao número
de 6.071 votos para o candidato diplomado. O parecer, aliás, o diz em
termos inequívocos:
"Pela apuração da Secretaria do Senado foram dados ao Dr. Irineu
de Mello Machado 6.071 votos e ao Dr. Thomaz Delfino, 1.188, inclusive os votos em separado e desprezadas todas as duplicatas."
Ora, o mesmo parecer anulà a eleição de dezenove seções e
despreza a votação de outras dezenove seções.
Convém, de passagem, salientar que, ao passo que o parecer declara nulas dezenove das seções eleitorais que examinou, só manda deduzir
a votação correspondente a dezoito delas. A sexta seção da quarta Pretoria, incluída naquele número, foi, não obstante, computada no cá I··
cu lo da votação atribuída ao candidato diplomado.
Mas isto é apenas um reparo. A outras conclusões pretendo chegar.
O parecer, como disse, anulou dezenove seções e desprezou outras tantas. Tenho aqui a lista de todas elas distribuídas por preto rias e
com a votação respectiva, colhida do mapa organizado no Senado, mapa
que também tenho aqui à minha vista.
As dezenove seções anuladas representam 1.305 votos e as dezenove seções desprezadas, 967. O total vem a ser de 2.272 votos.
Ora, Sr. Presidente, deduzida dos 6.071 votos encontrados como
líquidos para o candidato diplomado a votação anulada ou desprezada pelo próprio parecer nas seções eleitorais que nominativamente indica, isto é, 2.272, o resultado é de 3.799 votos e não 5.760, como se
afirma no parecer.
O Sr. Abdon Baptista - Permita-me V. Ex? que o interrompa a
fim de explicar esse ponto.
Tomei como ponto de partida a apuração do Senado que deu sete
mil e tantos votos. Daí foram deduzidas todas as duplicatas pela Junta
de Pretores, ficando reduzido a seis mil e poucos votos. A Comissão,
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tomando por ponto de partida a apuração do Senado, desprezou todas
as duplicatas, o que tinha feito também a Junta Apuradora, e ainda sobre a apuração da Junta reduziu 400 e tantos votos.
Daí é que V. Ex? encontra essa grande diferença. Para a sua argumentação, V. Ex?' tomou por base a apuração da Junta e a Comissão
tomou por base a apuração do Senado.
O SR. EPITACIO PESSOA- RespoQdo a V. Ex?
O Sr. Presidente- A discussão, como V.
Peço G!Ue resuma as suas considerações.

Ex~

sabe, está encerrada.

O SR. EPITACIO PESSOA - Vou concluir esta questão numérica.
O Sr. Sá Freire - Não está em discussão o requerimento? O nobre Senador está fundamentando a sua opinião sobre o requerimento.
O Sr. Presidente -Atenção! A discussão do requerimento é por
sua natureza restrita.
O SR. EPITACIO PESSOA -Começarei, Sr. Presidente, por liquidar o ponto sobre que versou o aparte do meu ilustre colega.
Tomei como base dos meus cálculos o número de 6.071 votos,
porque não era possível tomar outro, desde que a lei declara, para a
aplicação do art. 118, que o número total do que se devem deduzir as
votações nulas é o que se encontrar depois de expurgadas as duplicatas.
Como quer o meu colega que me sirva do mapa organizado pela
Secretaria do Senado, quando S. Ex? é o primeiro a afirmar no seu parecer que não foi esta apuração que lhe serviu de base, mas sim a votação que encontrou depois de desprezadas todas as duplicatas? E precisamente esta votação que, em face da lei, tenho de tomar para os cálculos
que estou fazendo.
O Sr. Abdon Baptista - Então há engano de impressão.
O SR. EPITACIO PESSOA- O meu nobre colega vai ver, mesmo
tomando como base a apuração·feita na Secretaria, que os cálculos do
parecer estão errados. De maneira que S. Ex~ com a sua explicação, é
o primeiro a me oferecer um argumento e me dar o apoio da sua palavra,
para fazer sentir ao Senado que é necessário e imprescindível que o
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parecer volte à Comissão para ser corrigido. A demonstração do erro
fá-la-ei dentro em pouco.
Dizia eu que, deduzidos de 6.071 votos às eleições anuladas ou
desprezadas pela Comissão, o resultado será de 3.799 votos e, deste
número abatidas as eleições que me parecem nulas, além daquelas que
o parecer condena, o resultado final será de 1.378 votos. Em tais condições, se depois das retificações da Comissão, este vier a ser o resultado
final, o meu voto, em vista do texto expresso rla lei, será pela anulação
do pleito.
Aí está por que notava ainda há pouco a dificuldade em que estou
de proferir o meu voto. Preciso de ser esclarecido. Se o parecer da
Comissão não se retifica, se os seus números são mantidos como verdadeiros, o meu voto está de antemão hipotecado ao parecer; mas se,
revendo os papéis, a Comissão verificar que os seus cálculos estão errados, o meu voto será pela nulidade do pleito.
Mas, diz o honrado relator (e agora respondo à sua explicação)
que o seu cálculo não foi feito sobre os votos apurados com exclusão
das duplicatas, mas sobre a apuração da Secretaria do Senado, e a Secretaria apurou o total de 7.122 votos em favor do candidato diplomado, e
não apenas 6.071.
Pois, senhores membros do Senado, o cálculo da Comissão de
Poderes ainda assim está errado. Se tomou como base a apuração da Secretaria, deduzidos dos 7.122 votos apurados os 1.305 que o parecer
anulou e mais os 967 das atas desprezadas, formando um total de 2.272
votos, o resultado é de 4.580 votos e não 5.760. E abatidos ainda aqui
os 2.345 votos que verifiquei serem ilegítimos, o resultado seria de
2.505 votos, número inferior a 50% dos que a lei exige para que a
eleição não venha a incidir no dispositivo do art. 118.
Vê, pois, o Senado. que ou se tome por base a votação extrema
de duplicatas, ou a apurada pela Secretaria do Senado, conforme agota
pretende o honrado relator ...
O Sr. Abdon Baptista - Agora, não. Já ontem disse isto em
aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Bem. Com isso não quero dizer que
V. Ex? tenha duas opiniões. Quando disse "agora", reportava-me à sua
declaração de há pouco em confronto com o parecer. Ou se tome como
base a votação com exclusão das duplicatas, como manda· a lei, ou a
apuração da Secretaria do Senado, conforme explica o meu honrado colega, o resultado não é absolutamente o que o parecer declara líquido
em favor do candidato diplomado.
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Parece, pois, que o Senado deve aprovar o requerimento de meu
ilustre colega por São Paulo, para se esclarecer sobre o fato a resolver e
proferir conscientemente o seu voto. É preciso rever os cálculos, e verificar se o candidato diplomado obteve o número de sufrágios que a lei
reputa indispensáveis para a eleição ou se, feitas as deduções legais, o
resultado é inferior a esse número.
O Sr. Abdon Baptista - Todos os cálculos de V. Ex? demonstram que, na pior das hipóteses, o candidato diplomado tem mais de
quatro mil votos.
O Sr. Sá Freire - Não apoiado.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex? não prestou atenção'às
minhas palavras. Na hipótese do parecer ou na da retificação que V.
Ex? acaba de fazer verbalmente, isto é, sejam considerados os votos
com excluSão das duplicatas, como diz o parecer, ou a apuração-da Secretaria, os cálculos estão errados e precisam de retificação.
Ora, conforme seja esta, a dedução que faço das eleições que
reputo nulas fará baixar ou não a votação do candiaatn diplomado a
menos de metade: se baixar, o meu voto é pela anulação; no caso contrário, é pelo parecer. Feito o cálculo sobre a votação Iíquida, o resultado é 1.378 votos; feito sobre a votação da Secretaria, é 2.505. Como vê
V. Ex~, estamos muito longe dos quatro mil votos de que há pouco falava.
O Sr. Abdon Baptista- V. Ex? anula sem demonstrar.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Ah! V. Ex? agora abusa da minha
situação. Diz que anulo sem demonstrar. Sim, porque não posso fazêlo, estando encerrado o debate. Mas é uma questão de consciência de
minha parte declarar ao Senado os embaraços em que estou para dar
o meu voto e os esclarecimentos de que preciso para' fazê-lo.
Entendo, pois, Sr. Presidente, que o Senado deve· fazer voltar o.
parecer à Comissão para corrigir os erros aritméticos que nele se encontram, de maneira que o Senado saiba ao menos o que vai votar e o número de votos que vai atribuir ao candidato que declara vitorioso.
Sr. Presidente, eu esperava que o meu ilustre colega, cioso do seu
nome e da sua justiça, fosse o primeiro a reclamar essa medida. É este,
igualmente, o interesse dos próprios candidatos, nenhum dos quais,
com certeza, quererá entrar neste recinto conduzido apenas pelo favor
injustificável de amigos políticos.
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E o Senado, Sr. Presidente, que deve neste assunto andar com a
maior cautela e o máximo respeito à lei e à justiça, deve aprovar o
requerimento do honrado Senador por São Paulo e, em bem de seu próprio decoro, das suas responsabilidades perante a Nação e dos seus deveres para com a República. (Muito bem! Muito bem!)
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PERDA DO MANDATO POR ACUMULAÇÃO

22-5-1893 e 4-6-1892
ORDEM DO DIA
(Discussão única do Parecer n'? 67, de 1892, opinando no sentido
de não haver o Sr. Vitorino Monteiro perdido o mandato de Deputado
pelo Estado do Rio Grande do Sul, por estar investido no Governo do
mesmo Estado em virtude de ato revolucionário.
Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a discussão.
O Sr. Presidente declara que se vai proceder à votação do Parecer n'? 67, de 1892.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA (pela ordem) -Antes de proceder-se
à votação que V. Ex~ acaba de anunciar, preciso fazer uma declaração
em nome da Oposição desta Casa. A Oposição está resolvida a votar
contra a conclusão do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, não
obstante os precedentes estabelecidos na Câmara com relação ao Sr.
Meira de Vasconcellos, Deputado por Pernambuco, e vota contra não
porque reconheça a constitucionalidade do Governo existente no Rio
Grande do Sul, mas porque acha que a Lei de 8 de janeiro, sobre incompatibilidades, não cogitou do modo de investidura dos cargos incompatíveis, e sim da acumulação real e efetiva desses cargos.
O Sr. Francisco Glicério (pela ordem) - O nobre Deputado pela
Paraíba, tendo de apresentar uma declaração de voto, não fez mais do
que fundamentar o seu voto na questão.
Respeito muito as opiniões do nobre Deputado e assim entendo
fazer a minha declaração de voto, e, permita-me S. Ex? qu~ lhe declare
que o precedente não é só com relação ao Sr. Meira de Vasconcellos; há
outros precedentes.
O próprio Sr. Júlio de Castilhos tomou parte nas deliberações
da Câmara, como Deputado, logo depois de ter sido Governador do Rio
Grande, depois de ter exercido funções constitucionais.
O Sr. Martinho Rodrigues dá um aparte.
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O Sr. Francisco G/icério - Ainda mais, não se trata de cargos federais; trata-se de mandato legislativo que nenhuma lei tornou incompatível, senão depois da eleição geral, em virtude da lei votada no ano
passado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex? estudou a história da lei na
Câmara, mas não no Senado.
O Sr. Francisco G/icério - Estudei a questão no Senado, sim,
senhor.
V. Ex~ ·sabe que a origem da lei está no seguinte: a lei teve em vista remediar a incompatibilidade que muitos julgavam existir no fato
de o Sr. Araripe ser Ministro de Estado e membro do Tribunal Federal.
Ainda mais, teve-se em vista remediar a incompatibilidade que se
queria estabelecer quando o Sr. Lucena era Governador de Pernambuco,
Ministro de Estado. e membro do Tribunal Federal.
Como membro da Comissão de Justiça, julguei muito pessoal esta
lei, que vinha do Senado, e apelo para o testemunho do Sr. Filgueiras e
outros membros da Comissão, a quem disse que votava contra e que
emitiria outro projeto de lei, em que não se incompatibilizam os cargos federativos com o mandato legislativo, porque entendi que os mandatos legislativos não estavam incluídos nos casos de incompatibilidade.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Dá licença para um aparte? O iniciador deste projeto no Senado foi o Sr. Ruy Barbosa. Se V. Ex? deseja,
mando buscar os anais do Senado para mostrar que o Sr. Ruy Barbosa
imaginou três hipóteses de incompatibilidade, as quais são: a incompatibilidade de Governador com cargo de Ministro de Estado; a incompatibilidade de Ministro de Estado com o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federàl, e a incompatibilidade de Senador com o de Deputado.
Se V. Ex~ quer, mando buscar os anais.
O Sr. Francisco G/icério - V. Ex? pode mandar buscar os anais,
mas o fato que se deu na Câmara foi diverso. O projeto que veio do Senado é exatamente aquele que serviu de base para a discussão.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Responda-me a uma outra coisa:
qual a razão por que o Senado não computou na votação deste projeto
o voto do Sr. Senador Paulino da Fonseca? Por que julgava que ele
tinha interesse pessoal na questão?
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O Sr. Francisco G/icério - Esta é outra questão. Trato do seguinte, meu caro colega: o mandato legislativo, quer na Câmara, quer no
Senado, não foi incluído nos casos de incompatibilidade.
O SR. EPITÃC~O PESSOA dá um aparte.
O Sr. Francisco Glicério - Não trato do projeto, trato da questão
da incompatibilidade.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O Sr. Generoso Marques, por ocasião da votação, retirou-se por ser Governador de Estado.
O Sr. Francisco G!/cério - Perdão ...
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Se quiser, peço os anais.
O Sr. Francisco Glicério - Pode pedir.
O SR. EPITÃCIO PESSOA dá um aparte.
O Sr. Francisco Glicério - Em suma, .Sr. Presidente, são estas as
razões que tenho para declarar o meu voto.
O Sr. Gonçalves Chaves pede a palavra.
O Sr. Presidente - Admito a explicação do nobre Deputado pela
Para1ba, assim como a do Sr. Francico Glicério, como relator do parecer. Não posso, pois, dar a palavra aos Srs. Deputados sobre este assunto.

**"
O SR. EPITÃCIO PESSOA- É sem dúvida, Sr. Presidente, com
o maior escrúpulo que venho tomar parte nesta discussão. Levantavamse contestações sobre a legitimidade da permanência de um nosso colega nesta Casa e V. Ex? compreende o constrangimento que me domina
ao vir me ocupar de assunto tão melindroso.
Trata-se, porém, de fazer efetiva uma lei votada por esta Assembléia e que a honrada maioria da Comissão de Legislação e Justiça empenha-se em violar; trata-se de manter a coerência da Câmara, aplicando
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os princípios que há poucos meses ela própria, com tanto cal_or, defendeu; trata-se de salvar o prestígio de uma doutrina democrática, sejam
quais forem os interesses pessoais ou partidários ofendidos; e eis porque
venho fazer valer o protesto da minoria da Comissão contra as conclusões do parecer em debate.
A questão agitada no seio da Comissão e que tem de ser julgada
pela Câmara é a seguinte:
Em face do art. 2<? da Lei de 8 de janeiro, perde o mandato o
Deputado que, por efeito de um movimento revolucionário, aceita função no Governo de um Estado?
A lei a que acabo de me referir estabelece as incompatibilidades
entre os cargos federais e estaduais, e no citado art. 2? dispõe (lê):
"Perderá o cargo federal de ordem pol'ítica, judiciária ou administrativa que ocupar o cidadão que aceite função ou emprego no Governo
ou na administração dos Estados".
Foi em virtude deste preceito legal que a Mesa da Câmara considerou vagas as cadeiras dos Deputados que aceitaram ultimamente o
Governo de diversos Estados da União. Na expressão cargo federal de
ordem política compreende-se, portanto, o mandato de Deputado ao
Congresso Nacional, o que quer dizer que a Mesa da Câmara, interpretando corretamente. a Lei de 8 de janeiro, já firmou o precedente legal
de que o cargo político de Deputado Federal é incompatível com qualquer função no Governo dos Estados. (Apoiados.)
Pois bem, o Deputado Meira de Vasconcellos, que era membro da
Junta Governativa de Pernambuco, permaneceu na administração
daquele Estado durante mais de dois meses após a votação da lei;
ocupou simultaneamente dois cargos que o legislador declarou incompatíveis; persistiu em exercer uma função de governo estadual, quando
a lei já erigia este fato em motivo bastante para a perda do cargo federal
de ordem política de que se achava investido. Nestas condições, é claro
que S. Ex~ não tem mais direito ao seu lugar no seio da representação
nacional; é clar9 que S. Ex~ aceitou a incompa~ibilidade com que o
feria a lei, e a Câmara não pode se colocar acima da lei para reviver
um direito que ela anulou. (Apoiados, muito bem!)
Objeta-se, porém, que ao tempo em que foi promulgada a Lei de
8 de janeiro, já o ilustre representante de Pernambuco se achava investido de funções administrativas naquele Estado; que o legislador declarou incompatíveis os cargos desde a investidura; e que, portanto,
sem retroagir, o preceito legal não pode mais atingir o Sr. Meira de
Vasc once 11 os.
Antes de tudo, convém observar que a expressão- desde a investidura - é empregada somente no art. 1<? da lei e não no art. 29 que,
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entretanto, é o que rege o caso em questão. Mas, quando assim não fosse, ela não tem o alcance que os honrados signatários do parecer em discussão lhe querem atribuir.
Usando daquela expressão o legislador teve por fim acentuar que
a lei só produzirá os seus efeitos no momento em que o funcionário
traduzir pela posse a aceitação do cargo declarado incompatível ...
O Sr. Augusto de Freitas e outros- Apoiado.
O SR. EPITACIO PESSOA ... do contrário, o mandato legislativo
ficaria à mercê da primeira autoridade competente que se lembrasse de
nomear o Deputado para um emprego qualquer. (Apoiados.)
O que não se pode contestar é que o intuito da lei é incompatibilizar a ocupação simultânea de certos cargos; e esta ocupação simultânea não se manifesta somente no ato da investidura, mas, mesmo depois dela, durante todo o tempo do exercício (apoiados); ora, o Sr.
Meira de Vasconcellos ocupou ao mesmo tempo, por mais de dois meses
e na vigência da lei, os cargos de membro da Junta Governativa de Pernambuco, e de D~putado Federal; como contestar, portanto, que eh~
tivesse incorrido na sanção legal?

Um Sr. Deputado - E note V. Ex? que esta lei foi votada para
aplicar-se ao Barão de Lucena, que antes dela já exercia os cargos que
se procurava incompatibilizar.
O Sr. Francisco Glicério- Se era este o fim da lei, é bom lembrar
que o Barão de Lucena não era Deputado.

Um Sr. Deputado- Mas era Ministro e Governador de um Estado.
Procurava-se arredá-lo de um destes cargos que ele já exercia; e como
hoje se quer negar a aplicabilidade da lei pelo fundamento de que o Sr.
Meira de Vasconcellos já exercia funções na Junta Governativa de Pernambuco?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Sr. Presidente, é preciso atender-se
à amplitude dos termos em que se acha concebido o art. 29 da Lei de
8 de janeiro.
Aí se declara que perderá o cargo federal o cidadão que aceitar
função no Governo dos Estados. A lei, portanto, pro1be a acumulação
de certas funções, de onde se segue que, se esta acumulação se verificou
em qualquer tempo, posteriormente à data da lei, o cidadão que acumu-
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lou funções do Governo estadual, com o cargo federal que exercia, perdeu irremissivelmente este cargo.
O Sr. F/eury Curado- Isto é lógico.
O Sr. Zama- Não apoiado. (Trocam-se apartes.)

O SR. EPITÁCIO PESSOA - Ora, a Revolução de Pernambuco
teve lugar em 18 de dezembro do ano passado; o Sr. Meira de Vasconcellos foi nesse mesmo dia aclamado membro do Governo daquele Estado.
A 8 de janeiro deste ano foi promulgada a lei que proibia que o
Deputado ao Congresso Nacional pudesse tomar parte na administração
dos Estados; não obstante, o ilustre representante de Pernambuco continuou a ocupar o seu posto na Junta Governativa. Como, pois, se pode
afirmar, fundado no direito e na razão, que não o feriu a incompatibilidade legal?
No caso que se discute não se dá a retroatividade alegada pela
nobre maioria da Comissão; o preceito legal não vai recair sobre um fato
que se esgotou antes de sua promulgação, mas sim sobre uma relação jurídica que continuou depois de publicada a lei; trata-se, pois, de um ato
concomitante e posterior, e não de direitos adquiridos propriamente
ditos, que aliás não existem para as leis de caráter institucional. (Apoiados.)
O Sr. Chagas Lobato - Entretanto, os Deputados que a Constituição incompatibilizou para qs lugares de diretores de companhias
subsidiadas pelo Governo continuam a ter assento nesta Casa. (Trocam-se vários apartes.)

O SR. EPITACIO PESSOA- Esta objeção não tem valor para o
caso atual.
O Sr. Chagas Lobato -Tem todo.

O SR. EPITÁCIO PESSOA- O decreto, em virtude do qual foram eleitos os atuais membros do Congresso Nacional, dispunha expressamente que para a eleição de 15 de setembro não haveria incompatibilidade de ordem alguma.
Na elaboração da Carta Constitucional, foi aprovado o art. 24,
criando a incompatibilidade a que se refere o nobre Deputado; mas o
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próprio Congresso Constituinte, considerando a necessidade de definir
os favores que deviam constituir o motivo da incompatibilidade, resolveu, por meio de uma indicação, que aquele artigo só pudesse ter execução depois que uma lei ordinária regulasse o assunto. Veio então a
Lei Eleitoral de 26 de janeiro, vedando a eleição de presidentes ou diretores de banco, mas sem nada estatuir a respeito daqueles que 'já ocupavam lugar na representação nacional, sem dúvida pelo fato de haverem
sido eleitos no domínio de um decreto que abolira todas as incompatibilidades, e também por ter sido vitoriosa no seio da Assembléia Constituinte, por ocasião de discutir-se a indicação de que falei há pouco,
a opinião de que o art. 24 não se aplicaria aos membros atuais do Congresso. (Apoiados.)
É de estranhar, Sr. Presidente, que os nobres Deputados, invocando o princípio da não-retroatividade, afirmem que o Sr. Meira de
Vasconcellos não perdeu a sua cadeira de Deputado porque assumiu
o Governo de Pernambuco antes de promulgada a Lei de 8 de janeiro,
e entretanto confessem que o Sr. Lauro Sodré, Governador do Pará,
eleito também muito antes de votado aquele ato legislativo, deixou, por
efeito dele e independente de sua renúncia, de fazer parte do Congresso
Nacional!
O Sr. Fleury Curado -Coerências da época ...
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Sr. Presidente, resta-me tratar do
ponto do parecer em que a honrada maioria da Comissão de Legislação
e Justiça considera que a lei não cogitou nem podia cogitar de cargos
nascidos de um fato anômalo, como a Revolução de Pernambuco.
Tem-se feito grande questão, a meu ver inteiramente escusada,
do modo de investidura dos cargos declarados incompatíveis. A lei, de
fato, não cogitou deste assunto e nem devia fazê-lo, porque o intuito
do legislador não foi atingir o modo de investidura das funções, mas o
exercício cumulativo dessas funções. (Apoiados.) O silêncio da lei neste ponto vem em auxílio da opinião que defendo. Se o legislador tivesse dito: "Perderá o cargo federal que ocupar o cidadão que for nomeado
ou eleito para um cargo estadual. .. ", razão teriam os nobres Deputados:
estariam excluídos da esfera legal quaisquer outros modos de investidura que não fossem a nomeação ou a eleição. Desde, porém, que o
legislador usou da expressão - aceitar função ou emprego - sem cogitar da origem desses atos, claro é que teve por fim somente alcançar o fato da acumulação em si; tivesse o cidadão sido investido nos cargos incompatíveis por um ato do poder competente, por uma eleição
livre ou por uma revolução. (Apoiados e não apoiados.) Perdoem-me
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os nobres Deputados que me honram com as suas contestações. Qual foi
o objetivo da lei? Impedir o exercício cumulativo de certas funções.
E esta acumulação não se dá, seja qual for a origem dos cargos? I ncontestavel mente. (Apoiados.)
Por outro lado, qual a razão da incompatibilidade votada? Os
inconvenientes resultantes da confusão dos poderes, e muitos outros
que não é oportuno lembrar. E esses inconvenientes não se verificam do
mesmo modo, sejam ou não as funções acumuladas oriundas de um ato
legal?
~ axioma jurídico muito vulgar: onde se dá a mesma razão, dáse a mesma disposição. (Apoiados.)
Muito embora, pois, o Sr. Meira de Vasconcellos tivesse sido
investido no Governo de Pernambuco por uma revolução, é inegável
que, depois de promulgada a Lei de 8 de janeiro, ele não podia continuar a exercer ao mesmo tempo aquele cargo e o de Deputado Federal,
e, se o fez, a lei produziu inteiramente o seu efeito: o nobre Deputado
por Pernambuco não tem mais direito à sua cadeira nesta Casa. (Apoiados.)
O Sr. Moraes Barros - Quando ele aceitou o Governo de Pernambuco, ainda não havia a lei.
O SR.EPIT ÃCIO PESSOA - Que importa, se depois de votada a
lei infringiu as suas disposições? V. Ex?, se me ouve desde o princfpio,
deve lembrar-se de que já fiz ver à Câmara que essa circunstância não
pode influir na sua decisão.
Tenho demonstrado, Sr. Presidente, se bem que ligeiramente, a
improcedência dos motivos em que se fundou a honrada maioria da
Comissão de Legislação e Justiça.
Se a Câmara, por espírito de coleguismo, por mal entendida deferência pessoal, quer reviver o mandato do ilustre representante de
Pernambuco, quer substituir-se ao eleitorado do Estado para eleger novamente aquele cidadão, vote as conclusões do parecer em discussão;
se, porém, quer defender a lei que ela própria votou, se quer dar um
exemplo da moralidade política, aprove o voto em separado, declarando vago o lugar do Deputado por Pernambuco e mandando proceder à
nova eleição. (Apoiados; muito bem! O orador é cumprimentado).
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PRECEDI:NCIA DO CASAMENTO C lVI L (I)

29-1-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Outra emenda que eu e meus companheiros de bancada tivemos a honra de apresentar, nesta discussão,
refere-se ao restabelecimento da precedência do casamento civil ao religioso.
O Sr. Couto Cartacho- Menos eu.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - É verdade; com exceção do meu
ilustre colega, o Sr. Couto Cartacho.
Tornar facultativa aquela cláusula é extinguir o casamento civil;
é autorizar a mancebia perante a lei.
Os padres, salvas honrosas exceções, não têm sido muito leais ...

Um Sr. Representante - Nada leais.
O SR. EPITACIO PESSOA- ... na campanha sem tréguas, de todos os dias, movida contra o casamento civil. Eles não dizem ao povo,
como deveriam dizer: "Casai-vos religiosamente, porque esta é a única
união santificada por Deus, mas casai-vos também civilmente, porque
só assim podereis assegurar a legitimidade de vossa família e os importantíssimos interesses que se prendem a esta legitimidade." (Apartes.)
Os padres dizem, pelo contrário: "Casai-vos religiosamente, e não
vos caseis civilmente, porque o casamento civil é um concubinato." E
por esta forma, abusando da ignorância do povo, lançam no seio da
sociedade o germe de sua desorganização.
O Sr. Zama - A gratuidade do casamento civil quebra todas as
armas, e o povo o preferirá, com certeza.
O SR. EPITACIO PESSOA - Foi o meu intuito, apresentando
esta emenda; porém ela não é bastante.
A precedência do casamento civil, ao passo que dá ao Estado a
certeza de que a legitimidade da família será uma verdade, em nada prejudica o casamento religioso.
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Se os nubentes são verdadeiramente católicos, sairão da casa do
para a igreja; se não forem à igreja é que não são católicos, e,
então, o padre não tem o direito de exigir deles o casamento religioso,
porque não tem o direito de exigir deles uma mentira perante a religião.
JUIZ

(Apoiados.)

Assim, espero que o Congresso, compenetrado do alcance desta
medida, restabeleça a disposição que mandava ser obrigatório o casamento civil antes do religioso. E o mesmo ·deveria fazer a respeito do registro civil. O povo, em geral, é refratário ao registro.
Espíritos malfazejos têm se encarregado de espalhar, no seio da
população ignorante, as maiores suspeitas, as maiores prevenções
contra essa instituição, e o resultado é que o registro civil, no centro do
País, existe apenas em nome.
O Governo da Para1ba, o ano passado, em observância a uma recomendação do Ministro do Interior, expediu circulares a todos os promotores, pedindo informações sobre aquele serviço. As informações não
podiam ser mais contristadoras: em certos Distritos não se havia ainda
iniciado o registro; em outros, havia só dois ou três assentamentos; em
quase todos, o serviço era o mais irregular possível. E a maior parte
daqueles funcionários atribuía esses maus resultados à propaganda movida pel·os vigários contra a instituição.
Pois bem, se estabelecermos o registro civil como obrigatoriamente anterior às cerimônias religiosas, podemos ficar certos de que ele
se tornará uma r:ealidade. (Apoiados.)
Vou terminar, chamando, ainda, a vossa atenção para o ponto do
projeto relativo ao arbitramento. O projeto dá ao Congresso a atribuição de autorizar o Governo a declarar a guerra, esgotado o recurso do
arbitramento. O emprego deste recurso deve ficar a critério e prudência do Congresso e do Governo; a palavra esgotado dá-lhe um caráter
de obrigatoriedade, que uma emenda aqui apresentada procurou tornar bem claro, estabelecendo o arbitramento como meio obrigatório
para a solução de todos os conflitos internacionais. Isto seria um desastre.
É sem dúvida, uma das mais nobres aspirações do Direito Internacional extinguir estas lutas tremendas e sanguinolentas que, por vezes,
convulsionam as sociedades; mas no estado atual da civilização, isto não
passa de uma utopia; poderemos dificultar a guerra, mas não extinguila; e quando mesmo o aperfeiçoamento humano pudesse atingir tal
desiderato, não seria para nossos dias; e nós não podemos, nem devemos
nos antecipar a conquistas que a evolução da Humanidade só depois de
muitas dezenas de anos poderá conseguir. Atualmente. obrigar o País a
solver todas as suas pendências internacionais por meio do arbitramento é obrigá-lo. muitas vezes, a um ato de pusilanimidade e covardia.
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Um Sr. Representante -

E se não produzir resultado? Deve ser

preliminar?
O SR. EPITACIO PESSOA - Deve ser urna condição preliminar,
mas não obrigatória. (Contestações.) Suponha-se que, amanhã, recebamos um grave insulto à nossa bandeira, que é o símbolo da nossa Pátria. Que havemos de fazer? Em vez de nos desafrontarmos incontinenti do ousado que se atreveu a ultrajar o nosso pavilhão, o incentivo de
nossa altivez e coragem, a testemunha de nossas glórias, vamos recorrer
a um país estrangeiro, para solver a questão. Para quê? Para que esse
país reconhecendo o nosso direito, condene o ofensor a dar-nos uma reparação, uma indenização pecuniária? Seria o escárnio após o insulto,
a vergonha após o ultraje. (Muito bem!)
Não! Isso não é possível! E preciso ter mais amor à nossa dignidade e aos nossos brios.
Eu espero que o Congresso constituinte brasileiro não adotará
tão desastrosa medida.
Espero que o Congresso, por nossa honra e patriotismo, pelas
nossas tradições gloriosas; não consentirá que no pacto fundamental dos
nossos direitos se insira tal padrão de Covardia. (Muitobem! Muito bem!
O orador é cumprimentado.)
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PRECEDI:NCIA DO CASAMENTO CIVIL (11)

10-9-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr .. Presidente, depois do brilhante
discurso pronunciado, em um dos últimos dias de sessão, pelo meu ilustre colega Deputado pela Bahia, discurso que tanto impressionou a Câmara, já pela profunda convicção com que foi proferido, já pela larga
cópia de argumentos aduzidos contra o projeto do honrado Senador por
S. Paulo, que estabelece a precedência obrigatória do casamento civil,
eu não viria, decerto, a esta tribuna, se não estivesse plenamente convencido de que, defendendo esse projeto, tenho a meu lado a razão, o
direito e as mais ponderosas conveniências sociais. (Apoiados.)
O projeto que ora se acha em discussão, pela sua importância, deve ser seriamente meditado pelo Poder Legislativo. Ele afeta a interesses
da mais alta transcendência, quais aqueles que se prendem à constituição legal da família, que é a base, o fundamento de toda a organização
social; e quando o legislador se defronta com um assunto desta
natureza, deve colocar-se em um terreno mais razoável, deve colocar-se
em um terreno menos adstrito a esse amor exagerado, a esse fetichismo
por princípios doutrinários radicais e absolutos, que, em sua susceptibilidade excessiva, se julgam ofendidos, se supõem violados por limitações muito naturais que lhes impõem princípios contrários ou palpitantes necessidades da vida social.
O Estado tem o direito incont~stável, e não só o direito, mas o
dever, e dever imperioso, de presidir a constituição legal da família, de
resguardar essa constituição contra quaisquer causas estranhas que busquem perturbá-la. É um direito que decorre imediatamente da sua soberania, é um dever que nasce imediatamente da natureza dos seus fins.
Seja ou não o casamento um contrato, seja ou· não o casamento
um ato sui generis, como o qualifica Savigny, o que é incontestável é
que se trata de um ato de natureza civil, desde que serve de base à organização da família, de prova à legitimidade dos filhos, de fundamento à
sucessão dos cônjuges, e como tal pode ser regulado pela lei civil.
O Sr. Serzede/lo Corrêa- E por isso também é ato espiritual.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - É verdade que à Igreja compete
também regular as relações da família; mas, por isso mesmo que não se
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pode separar o cidadão do crente; por isso mesmo que a Igreja não vive
fora do Estado, mas no seio mesmo do Estado; por isso mesmo que se
a Igreja constitui uma sociedade simplesmente autônoma no seio de
uma sociedade soberana, a sua ação não pode deixar de encontrar limites naturais na ação do poder civil. (Apoiados.)
É neste terreno mais razoável e, devo dizê-lo, mais científico, que
nos devemos colocar para a apreciação deste projeto; e então a sua aprovação pela Câmara impõe-se como uma necessidade urgente e inadiável, se quisermos tornar uma realidade o preceito constitucional que reconhece exclusivamente o casamento civil, se quisermos salvaguardar,
garantir e assegurar a legitimidade e a estabilidade de todas as relações
da família.
Senhores, de que acusam o projeto? Acusam-no, antes de tudo,
de inconstitucional.
Dizem, e o meu ilustre colega, Deputado pela Bahia, explanou este assunto na última sessão, que o projeto é inconstitucional: primeiro,
porque vai de encontro ao espírito manifestado pela Constituinte quando, na votação do § 49 do art. 72 da Constituição, suprimiu a cláusula
da precedência obrigatória do casamento civil, aí inserta pelo governo
provisório; segundo, porque o projeto fere de frente o disposto nos
§§ 3<?, 7<? e 28 do mesmo art. 72, em que se acha consagrada em toda
a sua plenitude a liberdade religiosa.
O primeiro fundamento deturpa evidentemente a verdade
histórica, conhecida por todos os membros desta Câmara.
O segundo manifesta-se por um ciúme, por um zelo exagerado, que
não compreende que a liberdade religiosa, do mesmo modo que qualquer outra liberdade no seio do Estado, está sujeita a limitações.
O Sr. Barbosa Lima - Mas, se deturpa tão evidentemente a verdade histórica, admira-me que o Sr. Barão de Lucena tivesse baixado
aquele célebre aviso.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- É uma opinião individual, idêntica
à de muitos dos Srs. Deputados.
O Sr. Barbosa Lima - Perdão, é opinião do Governo; já não é
opinião particular.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Os avisos sempre foram considerados opiniões individuais dos ministros. O nobre Deputado parece que
quer apreciar a questão com espírito de oposição; mas quando se debatem questões desta ordem, não há governo nem oposição. (Apoiados.)
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O Sr. Barbosa Lima - O ministro, quando baixou aquele aviso,
fundamentou-o; portanto, não há aquela evidência histórica de que V.
Ex~ falou.

O SR. EPITACIO PESSOA - Vou prová-lo à evidência. Vou
entrar na questão.
Senhores, deveis estar lembrados de que o governo provisório,
logo após a decretação da separação da lgrejã do Estado, promulgou,
como uma conseqüência necessária e inevitável desta medida, a reforma
do casamento civil, não decidindo nada a respeito do momento em que
devia ser o ato celebrado.
Está ainda na memória de todos a grita descompassada, a guerra
de extermínio de todos os instantes, em todos os lugares, levantada por
uma parte do clero brasileiro contra essa reforma, que não susceptibilizava as prerrogativas do poder eclesiástico; contra essa reforma, que
traduzia uma antiga aspiração liberal; contra essa reforma, que não encontrou na consciência nacional e no espírito do povo a menor oposição, a menor resistência. (Apoiados.)
O governo provisório viu-se forçado a vir em socorro dos interes·
ses da família brasileira, que perigavam, e fê-lo por meio do Decreto
de 26 de junho de 1890, estabelecendo a precedência obrigatória do casamento civil.
O Sr. Barbosa Lima - Esse vesicatório é que agravou a irritação.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - De maneira que a irritação já existia; mas o que é então que a justificava se ainda não fora decretada a
suposta violência? Simplesmente a intolerância do clero.
O que é certo é que o governo, por este decreto, fez calar todas as
resistências, e a reforma começou a produzir os seus benéficos resultados. (Apoiados.)
O Sr. Couto Cartacho - Resumindo o número de casamentos,
porque onde se faziam vinte, fazem-se hoje cinco.

O SR. EPITÁCIO PESSOA - Mas o governo provisório não se
contentou com isto; e querendo dar mais força, mais prestígio e mais
permanência a esta medida, inseriu-a no projeto de Constituição que
ofereceu ao Congresso Nacional.
A comissão dos 21 membros, nomeada para dar parecer sobre este projeto, opinou que fosse suprimida a cláusula da precedência do
casamento civil, não porque ela fosse inconveniente, não porque ela
contrariasse os interesses públicos, não porque ela fosse um atentado à
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liberdade religiosa, mas só e exclusivamente porque já se achava regulada por uma lei ordinária, e, porque sendo uma providência de caráter
transitório, não devia ser incluída entre as disposições constitucionais,
por sua natureza dificilmente reformáveis. (Apoiados.)
Votada a Constituição, foi suprimida a cláusula da precedência;
mas de que modo e por que motivos?
Um ilustre membro da outra casa do Congresso, apreciando esta
questão, disse que na Constituinte se observavam três correntes de opiniões diversas: uma que, seguindo o Direito francês, também adotado na
Alemanha e na Suíça, queria o casamento civil obrigatório e sempre
precedente às cerimônias de qualquer culto; outra que, seguindo o Direito inglês, também adotado na Ãustria e na Espanha, queria o casamento
civil facultativo, e a terceira que, seguindo o Direito italiano, queria o
casamento civil obrigatório, mas podendo ser celebrado indiferentemente antes ou depois do casamento religioso; e que sendo esta última a
opinião do maior número, foi também a opinião vitoriosa.
Mas isto não é rigorosamente exato.
S. Ex~ esqueceu-se de d•zer que, por ocasião da votação, não era
este o aspecto que apresentavam as opiniões do Congresso.
O que consta dos anais, o que todos sabem, o que se deu, foi o
seguinte: os membros do Congresso dividiram-se em dois grandes Partidos; um, formado exclusivamente por aqueles que queriam a precedência obrigatória do casamento civil, ainda mesmo consignada na lei constitucional; outro, formado por dois grupos: o que queria o casamento
civil facultativo e o que queria o casamento civil obrigatório, mas com a
precedência inserta em uma lei ordinária; de modo que a maioria dos
representantes aceitava essa precedência, divergindo apenas sobre a natureza da lei em que ela devia ser consagrada. (Apoiados.)
Votaram contra a supressão da cláusula da precedência obrigatória 73 representantes, e a favor 77, havendo apenas uma pequena maioria de 4 votos, maioria que acaba de ser destruída por declarações ultimamente feitas no Senado.
O Sr. Couto Cartacho - Também houve declarações em contrário.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Entre estes 77 representantes estavam todos aqueles, e não foram poucos os que queriam a precedência
obrigatória do casamento civil, mas consignada a cláusula na lei ordinária, o que quer dizer que se a questão tivesse sido posta nestes termos- o
casamento civil deve ou não ser anterior à cerimônia religiosa - a resposta afirmativa teria sido vencedora por grande número de votos.
(Apoiados.)
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Se esta é a verdade, se é isto o que consta dos anais, como se
dizer que o projeto do nobre Senador por S. Paulo vai de encontro ao
espírito manifestado pelo Congresso Constituinte quando, ao votar o
§ 4<? do art. 72, suprimiu a cláusula da precedência do casamento civil
adotada pelo governo provisório? Semelhante argüição é de todo improcedente; o projeto, pelo contrário, está de acordo com a opinião vitoriosa no seio do Congresso.
Um Sr. Deputado -V. Ex~ apresentou um aditivo com relação
ao § 49, que foi rejeitado por 11 votos.

O SR. EPITÃCI-0 PESSOA- Isto não contraria as minhas asserções.
Senhores, não mais procedente é a segunda argüição levantada
contra o projeto de que ele fere os §§ 3<?, 7<? e 28 do art. 72, onde se
acha consignada a liberdade religiosa.
Esta questão já foi proficientemente elucidada no Senado pelo
meu ilustrado mestre, o Sr. José Hygino, e depois dos argumentos aduzidos por S. Ex?, admirou-me que o nobre Deputado pela Bahia ainda
viesse reproduzir o argumento de inconstitucionalidade do projeto por
ofensa à liberdade de religião.
A frase de Cavour, "a Igreja livre no Estado livre", não pode importar o reconhecimento de duas soberanias coexistindo no mesmo território.
Não podemos admitir, não podemos conceber dois poderes inteiramente soberanos imperando no mesmo território, e agindo sobre
os mesmos indivíduos; porque a luta entre eles há de ser inevitável e dela há de res1,.1ltar, necessariamente, a eliminação de uma das soberanias.
Para que pudéssemos admitir a existência desses dois poderes soberanos, seria necessário que pudéssemos também estabelecer uma linha
divisória, clara e precisa, entre os atos que pertencem à vida religiosa e
os que pertencem à vida civil. Mas isto, que é praticável até certo ponto,
em muitas matérias não se pode realizar, porque elas pertencem, por
uma face, ao foro da Igreja; por outra face, ao foro do Estado. Entre
estas matérias de natureza mista, compreende-se em primeiro lugar o
casamento.
Admitido que os dois poderes sejam realmente soberanos, a regulamentação da matéria mista, eliminada por impossível a igualdade da
intervenção, será feita ou por meio de acordo e concessões recíprocas.,
e teremos o sistema concordatário, ou o Estado predominará e teremos
o cesarismo, ou predominará a Igreja e teremos a cesáreo-papia ou teocracia.
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Em qualquer dessas hipóteses estará anulada uma das supostas soberanias.
A única solução verdadeira, real e científica é a que considera a
Igreja como uma sociedade autônoma no seio de uma sociedade soberana, que é o Estado, ao qual compete manter a ordem jurídica, condição
indispensável de sua existência e da existência das próprias confissões
religiosas.
Os que atacam o projeto, dando-o como ofensi"vo da liberdade
religiosa, esquecem que não há liberdade absoluta.
É um absurdo supor que existem liberdades ilimitadas. A liberdade religiosa, como qualquer outra, está sujeita a restrições, tantas quantas sejam necessárias para que o Estado possa atingir os seus fins.
O Sr. Aristides Maia - Liberdade restrita não é liberdade.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Liberdade absoluta é que é um
absurdo. Toda liberdade tem por limite a esfera de ação de uma outra
liberdade. Liberdade religiosa ilimitada é o aniquilamento, por absorção,
da soberania do Estado. (Muito bem.)
No tempo da monarquia, punia-se o sacerdote que celebrasse o
casamento de menores, sem licença do juiz.
Eis aí uma limitação, e ninguém jamais se lembrou de dizer que
esta restrição importasse o aniquilamento da liberdade religiosa. Na
Constituição da República, tão a miúdo citada por aqueles que defendem a liberdade absoluta, existe também uma limitação: é a do § 5~ do
art. 72, que prescreve a secularização dos cemitérios; e ninguém disse
ainda, nem mesmo os impugnadores do projeto, que semelhante limitação importasse o desconhecimento da liberdade religiosa.
A libérrima Constituição suíça também consagra a liberdade de
religião, mas ao mesmo tempo impõe a precedência do casamento
civil ao religioso, e ninguém se lembrou ainda de dizer que essa limitação, que é a mesma que propõe o Sr. Campos Salles, fosse um ataque
àquela liberdade; ninguém se lembrou ainda de dizer que esta disposição
da Constituição suíça fosse contraditória com a primeira, que consagra
a liberdade de cultos. (Apoiados.)
O Sr. Badaró dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Se o Estado intervies~e na prática
da religião, se proibisse a celebração do casamento religioso, ou se determinasse a observância de tais e tais cerimônias religiosas, então
teriam razão os adversários do projeto.
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Mas o Estado não priva os nubentes de qualquer confissão de,
após o ato civil, que em nada afeta a consciência de cada um ...
O Sr. Moraes Barros -Apoiado; é uma circunstância extrínseca.
O SR. EPITACIO PESSOA ... dirigirem-se à Igreja para a celebração do ato religioso.
O Estado exige apenas a precedência do casamento civil para
acautelar importantíssimos interesses, de cuja garantia é o único responsável, e tal exigência, como já disse em outra ocasião, não ofende os direitos da Igreja, porque, se os nubentes forem, por exemplo, realmente católicos, eles de modo algum dispensarão o ato religioso; se não
o forem, o Estado terá poupado à Igreja mais uma farsa perante a religião. (Muito bem.)
Creio que as razões que tenho aduzido mostram evidentemente
que o Estado não tem o direito de intervir na prática de qualqueneligião; não tem o direito de prescrever cerimônias para o culto; mas tem
o dever de regular os meios existenciais da família, de estabelecer as
condições que julgue indispensáveisà sua constituição legal. (Apoiados.)
Penso ter demonstrado, portanto, que o segundo argumento invocado pelo meu digno colega da Bahia, sobre a inconstitucionalidade
do projeto, por ferir a liberdade religiosa, não procede, desde que o
projeto não ataca os §§ 3<?, 7<? e 28 do art. 72 da Constituição.
Outro ponto a que alude o honrado representante é o que se refere à inconstitucionalidade do projeto, por estabelecer no art. 3Ç> a forma processual que se deve observar nos Estados, com ofensa da sua autonomia e da competência exclusiva que neste particular lhes conferiu a
Constituição.
Semelhante razão é improcedente, porque no próprio art. 3<? do
projeto está consignada a seguinte ressalva: o Decreto de 26 de junho de
1890 se considera em vigor enquanto na parte processual não for modificado pelas legislaturas dos Estados.
Eis aí garantida a autonomia do poder estadual; eis aí respeitada a
competência que ele tem pela Constituição, para legislar sobre leis processuais.
Diz-se, ainda, que no tempo da monarquia havia mais liberdade
sobre esta matéria, porque tendo o casamento católico os mesmos efeitos do casamento civil, nem por isso se atentava contra a celebração do
casamento de outras religiões, não reconhecidas.
Esta argumentação é desarrazoada.
O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.
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O SR. ~PITÃCIO PESSOA- No regime monárquico existia uma
religião do Estado, consagrada pela Constituição. Forçar os crentes de
outra religião a celebrarem o ato do casamento, de acordo com as prescrições e ritos da religião oficial, é que seria um atentado, sem nome, à
liberdade de .consciência, uma violação inqualificável da liberdade religiosa. (Muito bem.)
Mas exigir, em bem dos interesses da família, que os contraentes,
sem modificação nem prejuízo das suas práticas religiosas, .legitimem
civflmente a sua união perante o magistrado, em que isto pode ofender
as crenças de cada um? Em que isto pode autorizar essa campanha fomentada por todos os meios contra uma reforma liberal, que consulta
os mais palpitantes interesses da sociedade? Em que isto pode justificar a afirmativa de que a República, sob o ponto de vista da liberdade
religiosa, se quer colocar em plano inferior à monarquia?
O estado não pune o concubinato, disse o nobre Deputado, e
entretanto pune o casamento religioso; este não existe a seus olhos para
efeitos civis, mas ele o considera subsistente para torná-lo objeto de
uma pena.
Há nisto uma deplorável confusão. O Estado não pune o casamento religioso; pune, sim, a infração de uma lei, e quer esta infração
seja feita por meio de um ato religioso, ou por meio de um ato de natureza civil; quer ela parta de um indivíduo ou de uma confissão religiosa, ninguém recusará à soberania do Estado o direito de tornar efetiva a
sanção. (Apoiados.)
O Estado não pode punir o concubinato. Aqueles que se concubinam praticam conscientemente um ato reprovado pela moral e pelo direito.
O Estado não procura estabelecer a precedência do casamento civil em favor daqueles que contraem o casamento religioso, sabendo que
perante a lei civil praticam uma mancebia.
O projeto apresentado pelo honrado Senador por S. Paulo tem
este fim protetor e preventivo; ele procura apenas acautelar aqueles que,
ou por ignorância ou por sugestões alheias, realizaram somente o casamento religioso, acreditando terem preenchido todas as formalidades
exigidas para a legitimação da prole.
Assim pois, não procede este argumento do nobre Deputado pela Bahia.
Entre as razões que têm sido apresentadas, quer nesta Câmara,
quer no Senado, contra o projeto do honrado Senador Campos Salles,
há uma que acho sobre todas original. Dizem que o sacerdote, em virtude das leis canônicas, tem obrigação de doutrinar o povo de que o casamento civil é uma simples mancebia; que o povo, que não é formado
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por espíritos emancipados, acredita que esta afirmativa é uma verdade
incontroversível, e fica realmente convencido de que o casamento civil
é um concubinato.
Mas, Senhores, este fato, que é verdadeiro, este fato, que é incontestável, vem realmente em auxílio daqueles que defendem o projeto e mostra a sua necessidade e urgência. Ele significa que se de fato
o sacerdote convence o povo de que o casamento civil é um mero concubinato. condenado por Deus, é preceito constitucional que nós estabelecemos, reconhecendo exclusivamente a legitimidade desse casamento, que jamais será uma realidade neste País, se não for adotada a
medida complementar proposta no projeto; e então não valeu a pena termos inserido na Constituição um preceito que tem de perdurar eternamente como letra morta e imprestável. (Apoiados.)
Os adversários do projeto dizem, a-cada passo, que o casamento
civil não tem valia alguma para os pobres, e que os ricos podem substituí-lo perfeitamente pelo reconhecimento dos filhos, ou por escritura
pública, ou por testamento; expediente este que aqui foi lembradO pelo
nobre Deputado pela Bahia.
Por outro lado, dizem que o casamento civil é uma simples mancebia, que a religião condena. Ora, eu apelo para todos aqueles que conhecem a nossa população, para todos aquetes que sabem o fanatismo e
ignorância que lavraram nas camadas inferiores da nossa sociedade,
para que me digam, sinceramente, qual será a sorte de uma reforma
combatida por armas desta natureza.
Fala-se em registro civil e diz-se que ele seria bastante para assegurar a eficácia da reforma; mas aqueles que sugerem este expediente
ignoram, sem dúvida, os efeitos produzidos neste País pelo decreto que
criou o registro civil.
Percorram-se os cartórios de registro; comparem-se as inscrições
aí feitas com os assentos de batismo lançados nos Iivros das sacristias,
e veja-se a diferença enorme, incalculável, que milita em favor destes.
Isto é devido, em grande parte, à desídia das nossas autoridades, mas
também em grande parte à guerra levantada por uma parte do clero brasileiro contra a instituição do registro civil.
O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Em Minas Gerais o fanatismo popular queima os livros do registro.
Na Paraíba existe um padre que leva a sua intransigência a ponto
de só batizar a criança com um nome diverso daquele que foi inscrito
no registro civil. (Trocam-se diversos apartes.)
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O Sr. Moraes Barros- Ouçam, ouçam.
O SR. EPITACIO PESSOA- Ora, digam-me se a uma intolerância desta natureza poderiam falecer os meios de iludir a exigência legal.
O nobre Deputado pela Bahia figurou aqui uma hipótese com a
qual quis mostrar os efeitos desastrosos que pode causar o projeto do
honrado Senador por S. Paulo.
Disse S. Ex~: - Figure-se o caso de um indiv(duo que se casa civilmente com uma senhora católica, e deixa de celebrar o ato religioso;
qual será a posição da mulher?
Eminentemente católica, julga ela em sua consciência que não
está realmente casada; e daí resultarão inevitavelmente as maiores perturbações no seio da família. Mas este inconveniente, que é possível,
este inconveniente que já se tem dado na França, pode ser obstado por
medidas complementares.
Pode-se adotar o remédio seguido naquele país - a separação de
corpos; e aqueles que quiserem cortar radicalmente o mal, encontrarão
pronta e eficaz solução no divórcio.
O Sr. Serzedello Corrêa - Isto é que é a destruição da família.
O Sr. Gabino Bezouro - A obrigatoriedade da precedência do
casamento civil não se completa sem o divórcio. (Há outros apartes.)
O SR. EPITACIO PESSOA - Eu não quero agora agitar esta
questão incandescente; mas quero, à semelhança do que se fez no Senado, responder à hipótese formulada pelo nobre Deputado com uma
outra hipótese.
Figure S. Ex? um outro caso, que será freqüente, que já se tem
dado e se dará a cada passo, se não for aprovado o projeto do honrado
Senador por S. Paulo.
Figure S. Ex~ o caso de um indivíduo que se casa religiosamente
e dispensa a cerimônia civil.
Ora, a Constituição reconhece o casamento civil como o único
legal e existente no seio da família brasileira; pergunto então: qual será
a posição da esposa neste caso? Qual será a reparação que proporciona a
religião à honra dessa donzela, ultrajada em manifesto concubinato?
O Sr. Serzedello Corrêa- Isso compete ao pai da família.
O Sr. Oliveira Pinto- O pai da família pode ser ignorante disso.
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O Sr. Muniz Freire -Aí só o Código Criminal, para reconhecer

o defloramento.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Mas isso só atingiria o casamento
com donzelas de menor idade. Os inconvenientes da hipótese que acabo
de figurar sobrepujam, sem,dúvida, os inconvenientes apontados pelo
nobre Deputado.
Disse também S. Ex~ que o projeto poderia ser ineficaz, porque
aos católicos ficava sempre salvo o direito de sagrarem a sua opinião com
a bênção geral dada na missa.
A esses, porém, não atinge a lei.
Os nubentes que vão à missa receber a bênção geral, tendo consciência de que vão contrair uma união que a lei não reconhece como válida, não estão no caso de receber a proteção que o projeto estabelece;
porque, como já disse, o projeto tem um fim acautelador, procura proteger aqueles que, por ignorância ou sugestão, contraem uma união que
reputam válida, quando não o é.
Foram estes os principais argumentos produzidos pelo nobre Deputado pela Bahia, argumentos que, como acabamos de ver, não enfraqueceram a conveniência e utilidade do projeto em discussão. (Apoiados.)

Mas preciso ainda dizer algumas palavras sobre o parecer da ilustrada Comissão de Legislação e Justiça.
Há dois pontos principais neste parecer, para os quais desejo
chamar a atenção da Câmara. O primeiro é o seguinte: diz ele que ao sacerdote a crença não impõe outra obrigação que a de conhecer se os nubentes são livres e se querem receber-se; entretanto, propõe que o juiz
de órfãos, nas licenças para casamento de menores, estabeleça a cláusula
de que o casamento civil será sempre precedente ao casamento religioso.
Há, aqui, uma palpável contradição. Se o sacerdote só tem que
indagar se os nubentes são livres e ql:lerem receber-se, esta cláusula de
precedência, embora restrita ao casamento de menores, incorre nas mesmas censuras que têm sido irrogadas à precedência do casamento civil
no caso em que os nubentes sejam de maior idade.
Se a precedência obrigatória é, como se diz, um atentado contra
a liberdade religiosa, este atentado não deixa de manifestar-se pelo fato
acidental de serem menores os contraentes.
O Sr. Aristides Maia - Há uma contradição manifesta.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA- O outro ponto do parecer, para o
qual chamo a atenção da Câmara, é aquele que comina a pena do
art. 267 do Código Criminal ao indivíduo que, tendo-se casado religiosamente com uma menor, não tenha, dentro de 20 dias, realizado a cerimônia civil.
Ora, se esta medida tem por fim, como deve ter, acautelar os interesses da família, ela é deficiente; porque, assentado que a Constituição só reconhece como válido o casamento civil, esses interesses serão
comprometidos, não só no caso em que os nubentes forem menores,
mas, ainda, quando eles forem de maior idade, isto é, em todos os casos
em que o casamento civil deixar de ser celebrado.
Por tudo quanto tenho dito, penso que o parecer da Comissão
não deve ser aprovado pela Câmara.
Julgo ter respondido aos principais argumentos que têm sido aduzidos contra o projeto do casamento civil.
Vou concluir; sinto-me fatigado, e por demais tenho abusado da
atenção dos meus colegas. (Não apoiados.)
A meu ver, só uma razão procedente poderia ser apresentada contra o projeto do honrado Senador por S. Paulo: é a da sua desnecessidade; e isto porque penso que o Decreto de 26 de Junho de 1890 se acha
em pleno vigor, desde que não foi revogado pela Constituição, nem expressamente, nem em virtude de disposição contrária." Mas como têm
surgido dúvidas a respeito e como se trata de um assunto da mais alta
relevância, convém que o Poder Legislativo venha declarar que o casamento civil, único reconhecido pela Constituição, deve ser sempre precedente às cerimônias religiosas de qualquer culto.
Se não o fizer, fique certa a Câmara de que terá plantado a desorganização no seio da família brasileira e terá fornecido uma arma poderosa aos inimigos da República, que atribuirão à República todos os
males dessa desorganização.
Vozes- Muito bem! Falou brilhantemente.

O Sr. Couto Cartacho- Muito bem quanto à forma, menos quanto à doutrina.
(Ao descer da tribuna o orador é abraçado e felicitado por todos
os deputados presentes.)
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COMPET!:NCJA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

15-10-1914

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, não venho propriamente discutir o parecer em debate, venho, sim, antecipar uma ligeira,
singela e despretensiosa expticação do voto com que em breve tenciono sufragá-lo. Venho ao mesmo tempo trazer ao Senado algumas respeitosas ponderações sobre uns tantos princípios que ouvi ontem ~nuncia
dos neste recinto, como os mais irrecusáveis postulados, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal neste regime.
Membro que fui, até bem pouco ainda, do egrégio tribunal, solidário com muitas das decisões, ontem tão rudemente atacadas em uma
generalização injusta e indefensável, co-réu de- muitos dos mesmos crimes, para os quais ontem se lamentava a falta de uma lei de responsabilidade, compreende o Senado que não me poderia conservar silencioso,
apesar do retraimento em que tenho vivido nesta Casa, e ontem mesmo
teria levantado respeitoso protesto, se o nosso ilustre colega pelo Estado do Rio de Janeiro não se houvesse antecipado a mim, em pedir a
palavra.
Sr. Presidente, começo por declarar que voto pelo parecer da
honrada Comissão de Constituição e Diplomacia, mas desejo consignar também que o meu voto não significa, de modo algum, que acompanhe a honrada Comissão nas apreciações e conceitos por ela formulados a respeito da intervenção e da competência do Supremo Tribunal Federal nesta matéria.
Senhores, conheço bastante a situação política do Estado do Rio
de Janeiro, para afirmar que ali não existe uma dualidade de assembléias
legislativas e que, por conseguinte, a1i não ocorre o caso constitucional
da intervenção do Governo Federal na economia íntima do Estado para
manter a forma republicana federativa. Há, ali, uma assembléia única,
de cuja legitimidade nunca se duvidou, cuja legitimidade por ninguém
jamais foi contestada; uma assembléia bipartida, fragmentada, dividida,
cindida em duas partes, mas uma assembléia só, e desde que se trata
de uma assembléia só, é claro, é intuitivo que onde estiver a maior parte
desse todo, onde se achar a maioria desse Congresso, aí se encontrará
o Poder Legislativo do Estado.
Ora, Sr. Presidente, este fato é por si só bastante para que, independente de qualquer outra consideração, sem necessidade de qualquer
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outro argumento, eu me sinta habilitado a dizer que o caso não é de
intervenção federal, e, conseqüentemente, que o Senado nada mais tem
a fazer, com a mensagem do Presidente da República, do que mandar
arquivá-la.
Tivesse a honrada Comissão de Constituição e Diplomacia se limitado a estabelecer esta simples premissa e dela extrair esta singela conclusão, e eu muito provavelmente não estaria neste momento a fatigar
a atenção do Senado. Mas, ao invés disto, a Comissão se aventurou em
digressões estranhas e achou azado o ensejo para censurar a ação do Supremo Tribunal, recusando-lhe competência no assunto e, o que é mais
grave, sugerindo o desrespeito às suas sentenças.
Nesse terreno é que não me é Iícito acompanhar a honrada Comissão.
Senhores, teve por acaso a Comissão de Constituição e Diplomacia sob seus olhos a espécie jurídica tal qual ela foi submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal? Conhece a Comissão em seus
pormenores, nas suas circunstâncias mínimas ou mesmo na sua gênese, na sua natureza, na sua substância, os fatos como foram oferecidos
ao exame dos juízes? Examinou a Comissão as provas perante eles produzidas, viu o processo, viu os autos sujeitos ao julgamento do Tribunal, a cujos limites ele estava adstrito, pela natureza mesma da sua função, sem liberdade para recorrer a outras fontes de informações, sem arbítrio para se apoiar em provas estranhas?
Pois, se a Comissão de Constituição e Diplomacia não teve em seu
poder esses elementos de apreciação e julgamento, como pode afirmar
que o Supremo Tribunal nessa questão exorbitou das suas funções constitucionais, como pode sugerir a desobediência aos seus julgados?
Diz-se, Sr. Presidente, que se trata de casos políticos e que o Supremo Tribunal não pode conhecer de questões políticas.
Srs. Senadores, um dos princípios mais· elementares de direito
que conheço é que o Poder Judiciário não pode conhecer de questões
meramente políticas; mas conheço também um outro princípio tão rudimentar quanto este, e é o de que o Poder Judiciário tem competência indiscutível para conhecer de todas as questões políticas, desde que a sua
solução seja indispensável para amparar um direito de ordem privada
submetido ao seu exame.
O Sr. Nilo Peçanha - Apoiado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - O que o Supremo Tribunal ou o
Poder Judiciário não pode fazer, senhores, é julgar questões meramente,
puramente, exclusivamente políticas (merely,purely, exclusively, politi160

cal questions), como dizem os autores americanos. Mas, desde que de
envolta com a questão política vem uma questão de direito privado, garantido em lei ou na Constituição da República, o Poder Judiciário tem
o direito de examiná-la. Mais do que isto; faltaria ao seu dever mais elementar, mentiria à sua altíssima função social se se recusasse a julgar
uma e outra.
Sr. Presidente, eu não digo que o Supremo Tribunal tem autoridade para julgar as questões meramente políticas.
Eu não digo sequer que ele deve resolver as questões políticas,
sempre que elas lhe sejam submetidas simultaneamente com questões
de direito privado. Não; o que digo é que o Poder Judiciário não pode
deter-se dian.te da matéria política se por acaso a elucidação dela for
essencial, necessária, indispensável para amparo do direito privado a que,
pela Constituição, ele tem de acudir.
Senhores, não desejaria citar perante o Senado a opinião dos escritores que se têm ocupado desta matéria, com receio de incorrer na
pecha de erudição de fancaria, a que ontem aludiu o honrado Senador
pelo Espírito Santo; mas sinto que a minha opinião é tão desautorizada,
sinto-me tão embaraçado em contrapô-la à autoridade indiscutível do
meu nobre colega, que peço permissão ao Senado para lhe roubar mais
alguns· minutos de sua atenção, dando-lhe conhecimento do que dizem
aqueles que têm autoridade e competência para pontificar nestes assuntos. Tive o cuidado de adstringir-me a um número muito limitado
de escritores, e mesmo de escolher os trechos mais lacônicos, precisamente para não fatigar a atenção dos meus colegas.
Diz o Duque de Noailles:
"O Poder Judiciário toma conhecimento de questões políticas,
desde que se apresentem sob a forma de casos judiciários.
Nos Estados Unidos, a intervenção dos tribunais nas questões
políticas é um fato normal e constante ... "
E ele explica que este fenômeno se observou mais freqüentemente no começo da República, porque mais tarde as repetidas decisões
da Suprema Corte fizeram tão rígida a doutrina, que as hipóteses não
mais se repetiram.
Diz Lawrence Lowell:
"Desde que a questão política se levante na demanda da prática,
será decidida como qualquer outro incidente da causa."
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Diz Burgess:
"Se o ato não se relaciona exclusivamente com interesses pol íticos, se de envolta com estes há direitos individuais por ele ofendidos, a jurisdição dos tribunais é então irrecusável.'Diz Willoughby:
"Não se pode recusar ajurisdição dos tribunais, quando a questão
política se envolve necessariamente com os direitos privados submetidos à justiça, ainda que se trate de questões da maior importância política - eventhough questions o f extreme political im-

portance. "
O Sr. Rui Barbosa, cuja competência é sem par nestes assuntos,
assim se manifesta:
"Uma questão- pode ser distintamente política, altamente pol ítica, puramente política, fora dos domínios da justiça e, contudo,
em revestindo a forma de um pleito, estar na competência dos
tribunais, desde que o ato legislativo ou executivo contra o qual
se demande. fira a Constituição, lesando ou negando um direito
nela consagrado."
Ora, pergunto eu ao Senado, haverá fato mais judicial, mais privativo da alçada dos tribunais, mais expressamente consagrado na nossa
carta constitucional do que o direito de locorr10ção? E se esse direito
pede ao Supremo Tribunal o amparo da sua justiça, pode o Supremo
Tribunal recusar-se a cumprir o dever constitucional do habeas-corpus,
a pretexto de que a violência proveio de um poder político, ou é determinada por motivos de ordem política?
Eu, estou, Sr. Presidente, discutindo a questão em tese; não discuto -e preciso deixar isto assinalado -a questão do Estado do Rio de
Janeiro. A questão do Estado do Rio, no seu aspecto judicial, eu a conheço menos, provavelmente, do que a honrada Comissão de Constituição e Diplomacia. O que sei da questão do Estado do Rio na sua passagem pelos tribunais é o que, por alto, tenho lido em publicações do
Jornal do Commercio. E, para mostrar a isenção com q1-1e falo neste assumo, para mostrar que não sou arrastado aqui pelo espírito de solidariedade com o Supremo Tribunal, declaro ao Senado que me causou má
impressão, pela leitura do Jornal do Commercio, o segundo habeas corpus concedido por aquele Tribunal à mesa da parcialidade da assembléia
que obedece às inspirações do meu ilustre amigo, Senador pelo Rio de
Janeiro. Má impressão, digo, não pela falta de competência do Supremo Tribunal, porque a sua competência nesta matéria reputo indiscutí-
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vel, mas no tocante à justiça da decisão e à precipitação com que ela
foi proferida. Eu falo em tese. Em casos concretos é bem possível que
o Supremo Tribunal erre, mas isto não é motivo para restringir-lhe a
jurisdição constitucional, nem para ameaçá-lo de cadeia, nem para que se
arvorem em pecados· escandalosos e mortais desvios à competência que
são freqüentes nos outros ramos do poder público, nem para se aconselhar a desobediência às suas sentenças, alvitre pernicioso e subversivo,
que, partindo de um dos poderes políticos da Nação, solaparia pela base
as nossas instituições de povo civilizado e livre e seria mais nocivo ao
regime, às garantias individuais e às liberdades públicas do que quantas
sentenças contrárias ao Direito proferisse o Supremo Tribunal. (Apoia-dos.)

Creio, Sr. Presidente, ter dito o bastante para esclarecer o meu
voto sobre o parecer em discussão. Voto a favor do parecer da Comissão
de Constituição e Diplomacia por uma razão única e decisiva: porque
no Estado do Rio de Janeiro não ocorre neste momento um caso de
intervenção constitucional, e, nestas condições, nada temos a fazer com
a mensagem do Poder Executivo senão arquivá-la. Não acompanho, porém, a mesma Comissão nos seus comentários e sugestões relativas à
ação e competência do Supremo Tribunal nesta matéria. Para mim,
e nisto nada mais faço do que seguir a opinião dos competentes, o
Poder Judiciário tem jurisdição para cúnhecer de todas as questões pol íticas, desde que a solução delas seja indispensável à garantia de um direito consagrado em lei ou na Constituição. Se o Poder Judiciário exorbita; se, no exercício dessa prerrogativa, que me parece irrecusável, comete um crime, que seja punido, e, para isso, tratemos de votar a lei de
responsabilidade a que ontem se referiu o ilustre representante do Espírito Santo, aliás deixado claro e patente o descuido do Legislativo neste
assunto, porque ao Poder Legislativo e não ao Supremo Tribunal é que
compete decretar esta lei. Se o Poder Judiciário comete um criine, que
ele seja punido, não por ter tomado conhecimento de uma questão po1ítica, porque, nesse terreno, jamais o atingiria a lei de responsabilidade do nobre Senador pelo Espírito Santo, mas, como qualquer outro
funcionário, por excesso ou prevaricação no exe.rcício de atribuição legítima. (Muito bem.)
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DISCUTINDO O CÓDIGO CIVIL

18 e 19-8-1915

Código Civil Brasileiro
Discussão única das emendas do Senado, rejeitadas pela Câmara
dos Deputados, à proposição n'? 1, de 1902, que decreta o Código Civil
Brasileiro.
Encerrada.
O SR. EPITÃCIO PESSOA (Pela ordem) - Sr. Presidente, as
emendas a que se refere o parecer cuja votação V. Ex{:l acaba de anunciar dividem-se em dois grupos:
Emendas do Senado que a Comissão Especial incumbida de ~s
tudar o Código Civil entende que devem ser rejeitadas, isto é, em que a
Comissão Especial se acha de pleno acordo com a Câmara dos Deputados, e emendas que a Comissão entende que o Senado deve manter.
As primeiras, que são em muito maior número, contêm, como o
segundo grupo também, emendas de redação e emendas de fundo. Para
facilitar à votação, requeiro que V. Exa. submeta a votação em primeiro
lugar as emendas em que a Comissão se acha de acordo com a Câmara
dos Deputados, deixando as outras para depois. Assim 1 o Senado se desobrigará, em pouco tempo, do maior número, da quase totalidade das
emendas que a Câmara recusou, e poderá depois se ocupar especialmente do pequeno grupo de emendas que a Comissão pensa que o Senado
deve manter.
O Sr. Presidente - Ainda que me pareça acertado o alvitre, tomo
a liberdade de consultar o Senado sobre o requerimento formulado por
V. Ex?
Aprovado.
É anunciada a votação da seguinte:

Emenda 1?
Antes das palavras "Lei Preliminar" eliminem-se as palavras "Código Civil".

(Vários Srs. Senadores reclamam contra o processo da votação das emendas.)
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O Sr. Mendes de Almeida -Sr. Presidente, se V. Ex? me permite, eu leio as
emendas, e o Sr. Senador Sá Freire lê o projeto, e assim os nossos colegas ficam bem
informados e a votação torna-se mais fácil.
O Sr. Presidente - A Mesa está lendo as emendas que vão ser votadas.
O Sr. Mendes de Almeida - Mas os Srs. Senadores declaram que não ouvem.
O Sr. A. Azeredo - Não é que não ouvem; é que a colocação das emendas
não obedece a uma ordem. (Trocam-se muitos outros apartes.)
O Sr. Lopes Gonçalves - A impressão devia estar de acordo com o que resolveu a Comissão; desde que não está, somos obrigados a procurar de um lado e do
outro.
O Sr. Mendes de Almeida - No folheto, incontestavelmente, hão de estar
impressos os números dos artigos das emendas do projeto.
O Sr. Sá Freire - Mas a questão é que nem todos os Senadores têm o projeto em mãos.

O Sr. A. Azeredo - Mas, o que é certo, é que o Sr. Presidente lê o número
de um artigo em uma página e nós temos que procurar a emenda em uma outra.
O Sr. Sá Freire (Pela ordem) -Sr. Presidente, eu achava mais natural que
a votação das emendas fosse feita pela ordem do impresso. Deste modo, o Senado
poderá votar sem dificuldade; ao passo que se for preciso procurar uma emenda
aqui e outra acolá, ver-se-iam os Senadores em dificulqade para resolver o assunto.
V. Ex?, entretanto, procederá como julgar mais conveniente.
O Sr. Presidente - O Senado aprovou o requerimento do Sr. Senador Epitácio Pessoa, que, incontestavelmente, simplifica a votação.
O Sr. A. Azeredo -A questão é que o Senado vai votar sem saber o que vota.
O SR. EPITÁCIO PESSOA /Pela ordem.) Sr. Presidente, à vista das reclamações dos nobres Senadores, que se sentem na impossibilidade de acompanhar a
votação, porque o impresso não se acha de acordo com o requerimento que fiz,
requeiro de novo a V. Ex~ que consulte o Senado no sentido de serem votadas as
emendas pela ordem do impresso distribuído aos Srs. Senadores. Então, como Relator da Comissão Especial, estarei à disposição dos Srs. Senadores para dar quaisquer
explicações que porventura necessitem, no sentido de orientar a votação.

O Sr. A. Azeredo -Não há necessidade de retratar votação.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA - Proponho, pois, recomeçar-se a votação já
iniciada.
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o novo requerimento do Sr. Epitácio Pessoa, para que a votação seja feita de acordo com o impresso distribuído.
O Sr. Lopes Gonçalves (Pela ordem.) -Sr. Presidente, logo depois da votação do requerimento do nobre Senador pela Paraíba, eu verifiquei que a votação
não se faria de acordo com o impresso e que seria um trabalho fatigante, exaustivo,
acompanhar o Senado a votação, de acordo com o requerimento, que dividiu as
emendas. em dois grupos. De duas uma: ou o Senado delibera mandar proceder a
uma nova impressão das emendas, de acordo com o requerimento, ou então proceda-se à votação de acordo com o que está impresso.

***
( ... ) O devedor comercial pode, em face do nosso direito vigente.~ a disposição do art. 827 do Código Comercial, que tem sido reproduzida por todas as nossas
leis de falência e que consta da lei hipotecária. ~ válida a dívida contraída pelo devedor comercial, no termo legal da sua falência, como são válidas as hipotecas ou
outras garantias que porventura ele der ao novo credor. Entendeu o legislador que
não se pode presumir, em tais casos, fraude por parte do devedo~
A importância da nova dívida aumenta o seu ativo e a dívida é contraída,
na maioria dos casos, para que ele possa salvar-se da situação crítica em que se acha
e pagar afinal a todos os seus credores. Ora, o mesmo dá-se com o devedor civil. O
lavrador, insólvente por exemplo, que para salvar-se da situação em que se encontra
tiver necessidade de contrair um empréstimo, destinando a sua importância ou ao
desenvolvimento da sua lavoura ou a certos pagamentos urgentes, ou à compra de
maquinismo etc., por que não poderá fazê-lo mesmo garantindo com hipoteca a
nova dívida? Quantas e quantas vezes um devedor insolvente se salva com o novo
empréstimo!
Se, como é evidente, não há em tal caso fraude contra os credores e, antes,
o desejo de pagar afinal a todos, por que declarar nulas a nova dívida e as garantias
dadas?
O Senado deve rejeitar a emenda, como já o fez a Câmara. A parte da emenda
que manda suprimir a disposição de n? 11, do art. 117, não poderá ser mantida por
inútil, atenta à disposição do art. 115. (Muito bem! muito bem!)
O SR. EPITÁCIO PESSOA (Pela ordem) -Sr. Presidente, peço licença a V.
Ex? para contrapor às considerações que acaba de fazer o meu ilustre colega, Senador por S. Paulo, o que diz o parecer em termos resumidos sobre o ponto em debate.
O parecer diz o seguinte: "A maioria da Comissão reputa obra de prudência suprimir estes dispositivos que podem dar lugar na prática aos maiores abusos;
ora em prejulzo de alguns, ora em detrimento de todos os credores. Cumpre não esquecer que a hipótese é do devedor já insolvente, e tanto basta para que a presun-
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ção legal expressa no artigo possa acarretar muitas vezes a legalização de injustificáveis conluios contra os credores."
Efetivamente, ao Senado não escapará o perigo que há em se armar o devedor já insolvente da faculdade de se esquivar ao pagamento por dividas novamente
contra Idas. Será abrir a porta a todos os conchavos contra os credores.
Mantida a emenda por dois terços.

***
(... ) O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem) diz que o projeto do Código Civil
dispõe, no art. 374: "os filhos incestuosos e adulterinos não podem ser reconhecidos".
O Senado, em um admirável gesto de humanidade e de justiça, aprovou uma
emenda suprimindo esta disposição inlqua e monstruosa. A Câmara rejeitou a emenda, e a digna Comissão Especial é de parecer que o Senado, r-ecuando do seu nobre
proceder, não mantenha a emenda e delibere de acordo com o voto da Câmara.
O que deseja a ilustrada Comissão é que um Código Civil, feito no século
XX, em um pais da América, regido por uma Constituição republicana, consagre
uma disposição do antigo Direito, que constitui verdadeiro atentado contra os principias mais elementares da justiça e da eqüidade. O Direito romano.chegava a recusar o direito a alimentos aos filhos adulterinos e incestuosos! "Spurii et bastardi

ex-jure commune viles et infames."
Diz Lahary: "O nascimento de um filho, fruto do incesto ou do adultério,
é uma verdadeira calamidade para os costumes, e longe de conservar qualquer traço de sua existência, fora para desejar que se pudesse extinguir até a sua lembrança."
Nestes conceitos inspirou-se a maioria da Comissão!
A lei sacrifica os filhos para condenar o crime e a infâmia cometidos por
seus pais, quando a pena deveria fulminar os culpados e nunca os inocentes!
Cimbali, na sua extraordinária obra, "La Nuova Fase del Diritto Civile",
diz que há nessa disposição uma grande contradição e uma grande injustiça; contradição, porque, se é absoluto, segundo a natureza, o direito de tais filhos. em relação
a seus pais, é igual ao dos legitimas, porque igual é, em todos eles, o vinculo do
sangue, essa igualdade não pode cessar pelo fato acidental de sua natureza incestuosa e adulterina; injustiça, porque são vitimas inocentes, cruelmente responsáveis por
culpa alheia, porque tal disposição faz do réu a vitima e da vitima o réu, condenado
a expiar a pena de um delito que nunca cometeu: "patres nostri peccaverunt et nos

peccata eorum portamus".
O código austrlaco, o código alemão, as leis inglesas e outras. não estabelecem distinção alguma entre filhos incestuosos e adulterinos e outros filhos ilegltimos. (Muito bem! muito bem!)
O SR. EPITÁCIO -PESSOA (Pela ordem) -Sr. Presidente, V. Ex? me permitirá, com a mesma tolerância que acaba de ter para com o nobre Senador por S.
Paulo, que, antes de se proceder à verificação da votação, conforme foi requerida,
eu também aduza algumas razões em defesa do parecer, por S. Ex? tão rudemente
atacado.
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Peço licença para lembrar ao Senado que não se trata, neste momento, da
legitimação dos filhos adulterinos, mas do seu reconhecimento. No direito atual,
a legitimação dos filhos adulterinos por subseqüente matrimônio parece ponto liquidado.
Afastadas as dúvidas que se levantaram em torno das Ordenações, quando
permitem o reconhecimento dos filhos naturais, contanto que com direito se
possam legitimar por subseqüente matrimônio dúvidas sobre se esta disposição
se refere ao direito canônico ou ao romano; generalizada a opinião de que se trata
do direito canônico deslocado, assim, a controvérsia para a célebre decretai de Alexandre 111, qui filii sint !egitimi, parece doutrina hoje vitoriosa que os filhos são legitimáveis por subseqüente matrimônio, desde que não tenha havido entre os adúlteros promessa de casamento ou conluio para o assassi'nio do cônjuge inocente.
Em relação aos incestuosos, a legitimação por subseqüente matrimônio não
é possível, dado o laço de consangüinidade entre os progenitores.
r; este o Direito atual, será este o Direito depois de aprovado o projeto.
Mas, Sr. Presidente, de que se trata é o reconhecimento dos filhos adulterinos; o que se pretende é que estes filhos possam ser reconhecidos, como os filhos
simplesmente naturais, isto é, pela declaração no Registro Civil, por escritura pública ou por testamento; porquanto, diz o honrado Senador por S. Paulo, a proibição é verdadeiramente uma monstruosidade, porque pune os filhos por um crime
que não cometeram.
É esta a razão que se tem sempre alegado para defender o reconhecimento
dos filhos espúrios. Os que a invocam colocam-se sob o ponto de vista do interesse
pessoal desses filhos e esquecem o interesse muito mais elevado da fami'lia e da sociedade. (Apoiados.) O Senado sabe que o adultério é um crime previsto e punido
pelo Código Penal; o incesto é uma coabitação repugnante e as vezes monstruosa.
Como pretender que o legislador dê cunho de legitimidade aos frutos dessas uniões
que ele é o primeiro a condenar e punir?
Seria concorrer para a publicidade do crime, seria dar cunho oficial ao escândalo e estimular a sua prática. Imagine o Senado o que haveria de escandaloso e de
imoral na declaração de um pai, feita no registro civil, em uma escritura pública ou
em um testamento, de que a mãe de seu filho é a sua própria filha, ou de que a mãe
de seu filho é a esposa de outro cidadão.
Seria a dissolução dos costumes, o relaxamento de todos os laços de moralidade, a perturbação lançada no seio das famílias, a conspurcação do lar talvez por
vingança ou difamação, desde que o projeto não proi'be declarar o nome da mãe do
filho que se reconhece.
Demais, Sr. Presdente, como se explica que essa monstruosidade, a que se
refere o honrado Senador por S. Paulo, nunca tenha levantado a consciência jur(dica dos países mais cultos do mundo?
O Sr. Ado!pho Gordo - V. Ex? permite um aparte? Na Inglaterra não há
distinção entre os filhos naturais e os adulterinos.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Perdoe-me V. Ex? se o aparte é contraproducente. A lei inglesa não distingue entre os filhos naturais ou espúrios, proíbe o reco-
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nhecimento de todos. ( portanto, ainda mais monstruosa do que o projeto, no ponto de vista de V. Ex?
O fato é que nos países de mais el~vada cultura jurídica, na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Holanda, Espanha, Portugal, na Europa; e, na América,
na Argentin"a, Chile, Perú, Bolívia, Uruguai, Venezuela, o reconhecimento dos filhos adulterinos não é permitido. ~ a lei geral.
O Sr. A. Azeredo -Na França, a legislação foi modificada depois da guerra.

O SR. EPITÁCIO PESSOA -Na França, há idéias de modificação em um
caso especial, estranho, aliás, à matéria que se discute.
O Sr. Presidente -Atenção. V.

Ex~

já encaminhou suficientemente a vota-

ção.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -V. Ex? permitirá que conclua. A legislação de
todo o mundo, com exceção de quatro ou seis palses, aliás de não grande cultura
jurldica, mostra que a experiência da humanidade sente os perigos que dessa inovação se organizariam para a constituição da famllia e, por conseqüência, da sociedade de que ela é base. (Apoiados.)
O Senado fará obra de prudência e de patriotismo mantendo a emenda.
O Sr. Presidente (Dirigindo-se ao Sr. Adolpho Gordo.) -V. Ex? requereu

verificação da votação?
O Sr. Adolpho Gordo -Sim, Senhor.

O Sr. Presidente - Os Senhores que votam pela emenda queiram levantar-se.
(Pausa.)

Foi rejeitada a emenda.
São mantidas por dois terços as seguintes:

Emenda375

Art. 380. O adotado, quando menor, ou interdito, poderá desligar-se da
adoção no ano imediato ao em que cessar a interdição ou a menoridade.

***
( ... ) praxe para a exposição da matéria, encaminhando a votação. Ela terá
de manter o mesmo princípio relativamente ao senhor Senador pela Paralba que
acaba de pedir a palavra pela ordem.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA (Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente,
se me fosse permitido, invocaria melhores t{tulos à tolerância de V. Ex;
Tendo-se encerrado a discussão do projeto, sem que o meu nobre amigo,
Senador por S. Paulo, tomasse a palavra para argüir o parecer neste ponto, não me
senti na necessidade de explicar ao Senado os motivos que levaram a Comissão a lhe
aconselhar a rejeição de sua própria emenda.
Atacado agora o parecer, V. Ex~, parece-me, deve ser ainda mais tolerante e
condescendente comigo do que o foi com o nobre Senador e permitir que eu, tão
rápido quanto poss{vel, responda às considerações que S. Ex~ acaba de fazer.
Sr. Presidente, a Iiberdade de testar é uma das questões mais debatidas do
Direito Civil. Em todos os tempos, em todos os pa(ses, sempre que se tem tratado
de regular a herança necessária, ela tem dado lugar às mais acaloradas disputas.
Agora mesmo, na Câmara e no Senado, por ocasião de se discutir esta parte
do projeto, os adeptos e os adversários da liberdade de testar reeditaram em grande
profusão as razões ordinariamente produzidas pró ou contra el;;.
O meu nobre colega, o Sr. Senador por S. Paulo, acaba de resumir as principais. S. Ex~ entende que a liberdade de testar é um ataque ao direito de propriedade, garantido em toda a sua plenitude pela .Constituição da República, apenas
com a exceção da desapropriação por necessidade ou utilidade pública.
Mas, Sr. Presidente, o direito de propriedade não tem o caráter absoluto que
este texto constitucional poderia fazer presumir, e,como todos os outros direitos,
está sujeito às restrições determinadas pelas necessidades de ordem social, da saúde
pública, por exemplo, da higiene, da segurança pública, está sujeito às limitações
reclamadas pela proteção devida aos direitos alheios e pelas condições existenciais
da própria sociedade.
Já os romanos, com o notável espírito de previdência, com o admirável senso prático, que caracterizavam aquele povo extraordinário, diziam que direito de
propriedade era o jus utendi, fruendi et abutendi, o direito de usar, gozar e abusar
da coisa; mas logo acrescentavam quatenus juris ratio patitur, até onde o permitir a
razão jurldica.
Sr. Presidente, a liberdade de testar não importa um ataque ao direito de
propriedade, como se afigura ao nosso ilustre colega, desde que o testador não dispõe dos seus bens para o per{odo da sua vida, mas para depois de sua morte, isto é,
para uma época em que não tem mais o domínio dos bens que constituem a herança.

O Sr. Bueno de Paiva - Por conseqüência, não pode deixar a terça.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Perdoe-me V. Ex~ A conclusão é exagerada.
É uma concessão que a lei faz aos proprietários.

O Sr. Bueno de Paiva -Arbitrária.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Aquilo que a lei faz como concessão V. Ex~
quer que se dê como um direito preexistente. A conseqüência que V. Ex~ tira de
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minhas palavras não assenta na razão jurídica, porque ninguém depois de morto tem
direito à coisa. O direito extingue-se com a morte ...
O Sr. A. Azeredo -Mas dispõe enquanto vivo. (Trocam-se vários apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Não acaloremos a discussão e sobretudo não
a alonguemos para que me não chame à ordem o Sr. Presidente.
A herança necessária, a restrição à liberdade de testar não é uma instituição
republicana; ela nos veio da monarquia, das Ordenações do Reino. A Constituição
de 1824 também protegia em toda a plenitude o direito de propriedade, e até de
modo mais frisante do que a Constituição republicana, pois deélarava expressa e categoricamente que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública seria a
única exceção admissível ao prindpio. Entretanto, ninguém no Império se lembrou
jamais de argüir de insubsistentes ou derrogadas as Ordenações na parte em que instituíram a herança necessária. (Trocam-se vários apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Estou mostrando a improcedência do argumento que se apóia no Estatuto Constitucional, quando garante o direito de propriedade.
Mais ainda, Sr. Presidente. As constituições políticas de todos os povos do
mundo garantem o direito de propriedade e, não obstante, somente em pouquíssimas legislações a liberdade de testar.
O Sr. Ado!pho Gordo -Não é conseqüência necessária.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -O meu nobre colega invocou uma outra razão
de ordem moral e econômica. A liberdade de testar, disse S. Ex?, fortalece o pátrio
poder pela dependência em que ficam os filhos das liberalidades do pai e ao mesmo
tempo desenvolve o sentimento de iniciativa particular, tão justamente aplaudido
pelo meu ilustre colega do Pará ...
O Sr. Arthur Lemos - E de novo aplaudo.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... desde que os filhos ficam reduzidos aos seus
próprios recursos.

***
( .. .) em todos os momentos da vida, o que se pretende é que o pátrio poderque vem da gratidão devida pelos filhos ao progenitor em vista da proteção e
amparo que dele recebem em todos os momentos da vida - o que se pretende é
que o pátrio poder, que se deve fortalecer pelo respeito dos filhos ao pai pelas
relações reciprocas de estima, pelo sentimento de solidariedade familial, pela comunhão em todos os interesses, pela colaboração na luta pela vida, não se fortaleça
na realidade pela ganância e pela ambição a corvejar em torno da fortuna paternada.
O que se procura desenvolver não é o esplrito da iniciativa particular, é a hipocrisia,
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as rivalidades no seio da fam11ia, a iuta intestina entre irmãos, cada um multiplicando-se em mentiras e intrigas, ou ardis e artimanhas, para comprometer os outros
aos olhos do pai, e obter para si a preferência de suas liberalidades. (Apoiados e não
apoiados. Trocam-se muitos apartes.)

t-me impossível ouvir e compreender as observações com que me honram os
meus ilustres colegas no meio desta tempestade de apartes.
Outra consideração feita pelo honrado Senador por São Paulo é que a faculdade de dispor livremente de seus bens permite ao testador apagar essas diferenças,
que muitas vezes existem entre irmãos, resultantes de certas deficiências de caráter ou aptidões e, por esse modo, beneficiar aqueles de seus filhos que, por inaptidão física, moral ou intelectual, se mostram incapazes de ganhar a vida.
De modo que essa liberdade, que se pede, serviria para dar cunho legal ao
malbarato e ao desperdício das fortunas entregues de preferência às mãos dos incapazes (apoiados), seria um aparelho jurídico destinado a contrariar os princípios
inelutáveis da seleção natural.
O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte.

O SR. EPITÁCIO PESSOA- O honrado Senador por S. Paulo apresentou
ainda um argumento ad-terrorem, convidando o Senado a manter sua emenda, porque sem ela ficaríamos privados dos benefícios da Lei Feliciano Penna. Ora, a Lei
Feliciano Penna contém três disposições capitais: elevação da parte drsponível à
metade da fortuna, alteração da vocação hereditária em benefício do cônjuge e a
faculdade outorgada ao testador de gravar a legítima.
O projeto consagra as duas primeiras, não figurando, porém, a terceira no
seu texto.
Mas o Senado já deve saber que um de nossos mais ilustres colegas, o Sr.
João Luiz Alves, se incumbiu de redigir, desde já, um projeto, mandando incorporar essa última disposição ao Código Civil, que, como sabemos, só entrará em
execução um ano depois de aprovado.
O Sr. Adolpho Gordo -Talvez não haja tempo.

O SR. EPITÁCIO PESSOA - Agora, Sr. Presidente, V. Ex~ me permitirá
mais dois minutos para tirar as conclusões ...
O Sr. Mendes de Almeida·- V. Ex~ permite um aparte? Eu abstenho-me de
responder a V. Ex~, porque na Comissão resolvemos delegar ao honrado Senador
por S. Paulo a incumbência de sustentar nossas idéias. Por isso, deixo de recordar
os argumentos que expus no seio da Comissão, embora V. Ex~ não tenha respondido a esses argumentos.

O SR. EPITÁCIO PESSOA - V. Ex~ obriga-me a ler as razões com que
acompanhou o parecer, porque não me recordo desses argumentos. Ao nobre Senador por S. Paulo respondi tomando em consideração razões agora produzidas da
tribuna.
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O Sr. Presidente -Peço a V. Ex~ que resuma suas considerações.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Vou apenas tirar as conseqüências da exposi·
ção que acabo de fazer.
Pareceu à maioria da Comissão que o Senado obrará com razão e acerto,
mantendo a herança necessária, que é um instituto de direito universal, incluído na
legislação de todos os povos· cultos do mundo, a não ser a Inglaterra (onde, aliás,
diz Glasson que não há propriamente liberdade de testar, mas um sistema complicado de substituição), os Estados Unidos, Guatemala e Costa Rica, e que o projeto,
Sr. Presidente, regula de modo inteligente e hábil, pois dá ao testador a faculdade de
dispor até a metade de seus bens, conciliando, assim, as duas soluções extremas,
atenuando ou reduzindo os inconvenientes de cada uma. Com a parte obrigada, o
projeto lembra ao pai a obrigação que tem de amparar aquele a quem deu a vida, e
ao mesmo tempo protege o filho contra as fraquezas ou caprichos dos pais, contra
as cóleras irrefletidas, contra os desvarios da paixão, seja a paixão amorosa, a paixão
erótica, a paixão religiosa ou qualquer outra; com a parte livre, o projeto favorece
a livre circulação dos bens, desenvolve a agricultura, o comércio, as indústrias, permite ao testador certas liberalidades em recompensa de benefícios ou serviços recebidos, e mesmo, não nas proporções exageradas que o nobre Senador propõe, mas
nos limites ponderados de Tronchet e Portalis, proporciona ao pai a liberdade de
atenuar certas diferenças existentes entre os filhos por efeito das desigualdades naturais ou das injustiças da fortuna.
Finalmente, com a deserdação, que Raoul de la Grasserie considera o corretivo necessário da legítima, o projeto resguarda e ampara convenientemente a autoridade paterna.
Pensa, em conclusão, a Comissão Especial que a emenda não deve ser mantida.
O Sr. Sá Freire (Para encaminhara votação.) -Sr. Presidente, minha opinião
a respeito desse assunto se enquadra na opinião desenvolvida brilhantemente pelo
Relator da Comissão do Código Civil. Peço, porém, licença ao Senado para fazer
duas considerações a propósito desse mesmo assunto.

***
(... )O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem) diz que a Câmara rejeitou a emenda
n~ 141, do Senado, determinando que o instrumento público é substancial na outorga que compete à mulher casada para alienar ou gravar bens de raiz.
~ disposição do projeto que os contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a um conto de réis, devem ser feitos por
escritura pública.
De modo que a venda de um imóvel, de valor de um conto de réis, poderá
ser feita pela mulher casada por documento particular, mas a procuração que a ela
outorgar para efetuar essa venda deverá ser feita por escritura pública.
O ato principal, isto é, o da transferência do domínio, poderá ser feito por
escritura particular, mas a procuração dada pela mulher casada para que esse se realize deverá ser feita por escritura pública!
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Se um casal quiser vender meio metro de um terreno por dez mil réis ou cinco, ou por menos, e a mulher tiver necessidade de passar para isso uma procuração,
só poderá fazê-lo por escritura pública.
A disposição da emenda é absurda e a Câmara rejeitou-a por estar de pleno
acordo com o disposto no art. 137 do projeto já aprovado pelas Casas do Congresso:
O assentimento ou autorização de alguém, necessária para a validade de algum ato,

deverá ser provada do mesmo modo que este, sempre que for posslvel, do próprio
instrumento. Isto é, a outorga da mulher casada deverá constar de um instrumento
público, se o valor do contrato for superior a um conto de réis, e poderá constar de
um instrumento particular, se o valor for inferior.
O Senado deverá rejeitar esta emenda.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Sr. Presidente, não há dúvida alguma de que
a emenda apresentada pelo Senado quebra o sistema muito mais harmônico e lógico do Código. Ela encerra uma incongruência, que o meu honrado colega por S.
Paulo claramente assinalou. Para a venda de qualquer bem de raiz, cujo valor seja
inferior a 1:000$, exige-se da mulher casada apenas um papel de próprio punho;
mas para vender este mesmo bem por procurador exige-se que a procuração seja passada por escritura pública.
Esta incongruência existe já em nossa legislação. As Ordenações contentamse com o papel particular nas alienações inferiores a 200$, mas.exigem em todos os
casos a procuração por tabelião.
O Sr. Sá Freire- E a Lei de 1892 também.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- A Lei de 1892 reporta-se à Ordenação.
No seio da Comissão fui contrário a essa emenda. Parecia-me que o Código
ficaria mais coerente se exigisse a procuração passada perante tabelião, somente
quando se tratasse de bens de raiz de valor superior a 1 :000$000. Mas nós não
achamos meio de chegar a este resultado. Agora, o honrado Senador por S. Paulo
lembra muito bem que uma outra disposição do projeto estatui que o mandato se
revestirá da mesma forma ou natureza do título de contrato. Nestas condições, se
a emenda for rejeitada pelo Senado, a conseqüência será a seguinte: quando a
mulher tiver que autorizar a venda de bem de valor inferior a 1:000$ poderá passar
a procuração de próprio punho; quando o valor do bem for superior a 1:000$ a
vendedora terá que recorrer ao tabelião.
Ora, devo declarar, Sr. Presidente, que a Comissão. atendendo às considerações do honrado Senador por S. Paulo, abre mão de seu parecer nesta parte; acha
que, de fato, o projeto ficará mais longo, deixando-se de incluir a emenda a que S.
Ex? se refere.
É rejeitado o n? 111 da emenda.

***
É anunciada a votação da seguinte:
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Emenda n? 229
Art. 223:
I. O que diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e boa-fama,

sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em
comum ao cônjuge enganado.
O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem) diz que o projeto dispõe no seu art.
222 que "faz nulável o casamento o erro essencial em que estava um dos cônjuges
em relação à pessoa do outro, quando deu o seu consentimento", e no artigo 223,
nC? 1, que se considera erro essencial:
" ... o que afeta as qualidade pessoais do outro cônjuge, a sua honorabilidade e cujo conhecimento posterior torna insuportável a vida em comum ao esposo
enganado".
O Senado aprovou a seguinte emenda substitutiva à disposição do art. 223,
n? 1:
"O que diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e boa-fama,
sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em
comum ao cônjuge enganado".
O projeto considera erro essencial o que afeta qualidades pessoais do outro
cônjuge e a emenda substitutiva do Senado o que diz respeito à identidade do outro
cônjuge.
Esta parte do subs11tutivo foi inspirada nos princípios da verdadeira doutrina. Dispõe o art. 180, do Código Civil Francês, que é anulável o casamento quando
há erro na pessoa, e tal disposição, dizia Cambacéres, refletia um princípio estabelecido por uma jurisprudência de mais de 1.500 anos.
Efetivamente, o Código Civil Francês não fez mais do que reproduzir nesta
matéria o antigo direito. Quando o erro recaía sobre as qualidades pessoais de um
dos cônjuges não viciava o consentimento e não impedia, portanto, 'fosse válido, e
para que pudesse determinar a anulação do casamento era indispensável que tivesse
por objeto a própria pessoa de um dos cônjuges.
E foi esta a doutrina aceita pelo Conselho do Estado e que determinou a aludida disposição do Código Civil Francês.
Os escritores modernos, como Hue, Laurent, Aubry e Raul Lacantinerie
e tantos outros sustentam as mesmas idéias, isto é, que o erro sobre as qualidades
pessoais não influi sobre a validade do casamento, ainda mesmo provado por manobras fraudulentas. ooraue o dolo não tem influência. alguma sobre este gênero de
erro.
Se o Senado agiu com elevado espírito de justiça e teve em vista os grandes
interesses do casamento e da família, aprovando a primeira parte da emenda substitutiva, isto é, considerando erro essencial não o que afeta as qualidades pessoais de
um cônjuge, mas o que diz respeito à sua identidade, foi, entretanto, de uma infelicidade estupenda aprovando a segunda parte da mesma emenda.
Permitir que um cônjuge peça a anulação do seu casamento, com o fundamento de que errou sobre a boa-fama do outro, é abrir espaço às especulações, as
mais torpes e vergonhosas; é entregar a sorte dos casamentos ao arbítrio dos juízes.
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O divórcio, com a dissolução do vínculo, em certos casos gravíssimos, em
que já existe de fato a ruptura moral do casamento, e ~m que a vida em comum é
absolutamente impossível, é hoje uma instituição consagrada pela legislação de quase todos os povos cultos e defendida pelos mais eminentes civilistas do mundo.
Pois bem, o projeto repeliu esta instituição, de modo que nos casos gravíssimos, em que já está de fato dissolvido o vínculo e aberto um profundo abismo entre os esposos, sendo absolutamente impossível a continuação da vida em comum
entre eles, como no caso, por exemplo, em que a mulher, pelo adultério e pela sua
devassidão, torna a vida em comum um verdadeiro martírio, em nenhum destes casos pode realizar-se o divórcio com dissolução do vínculo. Entretanto, pela emenda
do Senado, o erro sobre a boa-fama de um dos cônjuges pode determinar a anulação
do casamento.
Assentar o casamento em base tão frágil como esta é destruí-lo!
A Câmara aprovou a primeira parte da emenda e rejeitou a segunda, e vai o
Senado acompanhá-la nesse voto.
O SR. EPITÁCIO PESSOA (Pela ordem)- Sr. Presidente, apesar de todas as
razões que acaba de apresentar o honrado Senador por S. Paulo, contra a emenda
que a Comissão Especial aceitou, essa emenda se afigurou aos olhos da Comissão
uma simples emenda de redação.
O Sr. Sá Freire- Muito bem!

O SR. EPITÁCIO PESSOA -A emenda contém o mesmo dispositivo do
projeto, unicamente com uma diferença. Onde o projeto diz: honorabilidade, a
emenda diz: honra e boa-fama.
O Sr. Sá Freire - Redação do Sr. Rui Barbosa.

O SR. EPITÁCIO PESSOA - Tudo o mais é o mesmo, apenas com uma
substituição para melhor, no sentido da redação e no sentido jurídico, como reconheceu o nobre Senador por S. Paulo; em vez de se dizer: erro referente às qualidades pessoais do cônjuge, disse-se: erro referente à identidade do cônjuge, como é
de direito.
Eu poderia retorquir ao nobre Senador com uma interrogação idêntica à
que S. Ex~ formulou há pouco; que é boa-fama, perguntou o nobre Senador. E eu
revi do: que é honorabilidade?
Honorabilidade, conforme o Sr. Senador Rui Barbosa teve ocasião de demonstrar da maneira mais clara, no seu trabalho sobre a redação do Código Civil,
é uma palavra que não existe na língua portuguesa, é um galicismo, adotado por um
dos nossos lexicógrafos, com significação inteiramente diferente da significação que
o Código lhe quer atribuir e o nobre Senador homologa. Honorabilidade significa
aptidão para receber honras. Eis aí o que diz, creio que o Sr. Cândido de Figueiredo, no seu dicionário.
Antes de tudo, por conseguinte, contra o projeto, há de articular isto: é
o trabalho de um povo onde se fala português, mas que escreve em Iíngua que não
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é portuguesa. Em segundo lugar, há a questão de fundo. Se existe perigo em que se
considere erro essencial aquilo que diz respeito à honra e à boa-fama do cônjuge,
perigo idêntico existe em se considerar erro essencial aquilo que diz respeito à honorabilidade do mesmo cônjuge, porque não há diferença entre uma coisa e outra.
São coisas vagas, que não se podem precisar e ficam naturalmente ao arbítrio do
juiz que tenha de apreciar cada caso particular.

O Sr. Lopes Gonçalves - São conceitos subjetivos que não representam o
princípio.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Honorabilidade é tão vago como honra e boa-

fama.
Se o Senado recusar estas duas expressões não terá melhorado o projeto;
ao contrário, conservará no texto uma !'a lavra que não significa na nossa Iíngua
aquilo que o legislador quis exprimir ...
Aliás, Sr. Presidente, não vejo esses perigos a que aludiu o nobre Senador
em tom tão alarmante. Não é a simples suspeita sobre a honra, sobre a boa-fama da
mulher ou do marido, que constitui o erro essencial; é indispensável que o erro seja
tal, diz o projeto da maneira mais positiva, que o seu conhecimento ulterior torne
insuportável a vida em comum dos cônjuges.

O Sr. Sá Freire - ~ uma das disposições do Código Suíço.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Como observa o nobre Senador, é uma
disposição incluída no Código Suíço. Por conseqüência, não basta que seja uma simples suspeita, um erro qualquer contra a boa-fama ou honra dos cônjuges. ~ necessário que se trate de um erro que faça intolerável o convívio entre eles.
Ora, reduzida a estes termos, a questão não tem a importância preconizada
no discurso proferido pelo nobre Senador. Era o que tinha a dizer.
~ mantida por dois terços a emenda.
~ rejeitada a primeira parte da seguinte:

Emenda n9 233
No art. 226 -Acrescente-se (art. 212 e seguintes depois da palavra "anulá-

vel").
Parágrafo único. Se um só dos cônjuges estava de boa fé, ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a esse e aos filhos aproveitarão.
São mantidas, por dois terços, as seguintes

Emendas n? 277
Art. 270- Elimine-se o n9 /11.
li ... e os Sub-rogados em seu lugar.
VI ... dos atos ilícitos. (Arts. 1.520 a 1.534)
VIl ... de despesas com os seus aprestos, ou reverterem em proveito comum.
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VIII ... com a cláusula de incomunicabilidade. (Art. 319)
X ... sem outorga da mulher. (Art. 182, § 8<?, n<? I b, e 244, n<? 111)

NC?297
Substitua-se por este:
As dívidas não compreendidas nas duas exceções do número VIl só se poderão pagar durante o casamento pelos bens que o cônjuge devedor trouxer para o
casal.

Parágrafo único. Suprima-se.

Art. 370. Os filhos leg(timos de pessoas que não caibam, no art. 187, n9;. I
a VI, têm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento
da filiação:
I. Se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com ...
11. Se a concepção do filho rectamante coincidiu com o rapto da mãe pelo
suposto pai, ou suas relações sexuais c"om ela.
111. Se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-a
expressamente.

São rejeitados os§§ 1 e 4 da seguinte:
Emenda n9 1.248
Art. 1.289 ... no gozo dos direitos civis, são aptas para dar procuração mediante instrumento particular do próprio punho.
§ 79 O instrumento particular designará o Estado e, nesse Estado, o lugar
onde for escrito, a data, a assinatura do outorgante e do outorgado e o objeto da
outorga, precisando a natureza e extensão dos poderes conferidos.

§ 2<? Concorrendo no mesmo instrumento vários outorgantes, será escrito
por um e assinado por todos.
§ 3<? Para o ato que não exigir instrumento público, o mandato, ainda
quando por instrumento público seja outorgado, pode subestabelecer-se mediante
instrumento particular.
§ 49 Não vale, em relação a terceiros, a procuração particular, se não tiver
reconhecidas as letras e firma do outorgante, por notário público do pa(s ou agentes consulares no estrangeiro.

É rejeitada a segunda parte da seguinte:

Emenda n'! 1.647
Ao art. 1.727 -suprima-se.

Suprima-se o Utulo "Dos herdeiros necessários." (. . . )
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DA NACIONALIDADE BRASILEIRA AOS ESTRANGEIROS

29-1-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA (Movimento de atenção.)- Sr. Presidente, Senhores do Congresso, deveis compreender, certamente, a má
posição em que me acho colocado nesta tribuna, depois da votação a
que acabamos de assistir, quando parte do Congresso se supõe bastantemente esclarecida sobre os assuntos em debate.
É uma dupla ousadia de minha parte, pela incompetência para
proporcionar novos esclarecimentos e pela dificuldade de despertar o
interesse dos ilustres representantes, já tão fatigados, o vir ocupar a vossa atenção (não apoiados); entretanto, julgo-me no cumprimento de um
dever, e isto me anima a expender algumas considerações.
Senhores, por ocasião da primeira discussão do projeto submetido ao nosso estudo, tive a honra de apresentar à vossa consideração algumas emendas que deixei de justificar, já por superveniente encerramento das discussões, já por não querer, a cada passo, estar distraindo
a vossa atenção de oradores mais competentes sobre os assuntos em debate. (Não apoiados.)
Agora, porém, que nos achamos na segunda discussão e é dado a
cada orador apreciar, indiferentemente, qualquer ponto do projeto, permito-me expor ligeiras considerações sobre algumas emendas que enviei
à Mesa, e manifestar o meu modo de pensar sobre outras, que têm sido
apresentadas por distintos membros deste Congresso.
Tenho abusado tão pouco da vossa atenção; tenho sido tão parcimonioso as vezes que vos hei dirigido a palavra, que espero isto me fará
credor de vossa benevolência na breve justificação que tenho a fazer.
A primeira dessas emendas refere-se à naturalização.
O Governo Provisório, em novembro de 1889, naturalmente impulsionado por um pensamento de confraternização e tocado pela indiferença com que a população estrangeira do pafs assistiu ao esboroamento do sistema monárquico, baixou um decreto concedendo a nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros aqui residentes por ocasião da
Revolução, e impondo a todo aquele que qt,Jisesse conservar a sua nacionalidade de origem a obrigação de fazer uma declaração pública nesse
sentido.
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Essa mesma disposição acha-se consignada no projeto de Constituição, art. 68, § 4~ Parece-me que os autores do projeto foram bebêla na antiga Constituição monárquic~, que considerou brasileiros adotivos todos os portugueses residentes no Brasil no momento em que se
proclamou a Independência. Há, porém, uma diferença - e é que a
Constituição monárquica não impôs condição de espécie alguma a quem
quisesse conservar a sua pátria.
A disposição do projeto, parece-me, deve ser substituída.
Que se imponha uma condição, uma obrigação, um incômodo
àquele que tenha de adquirir um direito, de perceber uma vantagem,
compreende-se bem; mas que se sujeite a um ônus, a um encargo a conservação de um direito e de um direito como o de nacionalidade que
nos liga à terra em que nascemos, por todas estas idéias, por todos estes
afetos, por todos estes sentimentos que a ausência robora e fortalece;
que se sufoque assim, quase violentamente, o patriotismo individual,
este sentimento elevado, profundo, capaz de todos os heroísmos, de
todas as abnegações e sacrifícios, é o que não se pode justificar nem
manter. (Muito bem.)
Que se obrigasse o estrangeiro a fazer aquela declaração para adquirir a nacionalidade brasileira com todas as vantagens que ela oferece
e proporciona, seria muito natural; mas obrigá-lo a fazê-la para conservar a sua nacionalidade de origem, eis o que se me afigura um arbítrio,
uma violência que não comporta defesa.
Nem se objete que tornar a naturalização dependente dessa condição é, às mais das vezes, impossibilitá-la, pelo escrúpulo que tem o estrangeiro de repudiar publicamente a sua pátria. Que a impossibilite,
embora, nós não devemos animar a hipocrisia, nem galardoar a covardia
moral. (Apoiados.) Se o estrangeiro não tem bastante sinceridade em
suas convicções para proclamá-la pública e desassombradamente; se o
estrangeiro não tem coragem cívica bastante para assumir perante todos
a responsabilidade de seus atos, e se a nacionalidade brasileira é causa
de tão somenos importância, que, no seu entender, não suporta confronto com a sua nacionalidade de origem, de maneira que é preciso dissimular a sua aquisição com um ato vergonhoso, então fechemos a
porta da nossa comunhão política a esse estrangeiro, porque ele não é
digno de ser nosso concidadão. (Apoiados.)
Por outro lado, se a nacionalidade brasileira já se acha tão depreciada que a sua aquisição nem merece o sacrifício de uma simples declaração perante uma autoridade qualquer, então, barateemo-la ainda mais,
e concedamo-la a todo mundo, sem condição de espécie alguma.
Mas qual a razão de ser deste artigo do projeto constitucional
que autoriza a concessão destes favores aos estrangeiros residentes no
180

Brasil, no momento em que se proclamou a República? Unicamente o
fato de se terem quedado impassíveis ante os acontecimentos de 15 de
novembro, de não terem criado embaraços à mudança da forma de governo, em uma pátria que não era sua. Mas semelhante fato, de si tão
insignificante, não constitui, mesmo, um indício para aferir-se o amor
e a dedicação ao pa(s, sentimentos que, entretanto, são as bases da naturalização. (Apartes.)
Assim, o preceito constitucional importa, de um lado, na concessão imerecida de favores excessivos àqueles estrangeiros que de fato tiverem aceitado a nacionalidade brasileira, por outro, numa vexação,
numa violência à liberdade individual para aqueles que não tiverem aceitado esta nacionalidade, mas que por uma circunstância qualquer tenham deixado de fazer a declaração exigida.
Suponha-se que um estrangeiro, por ignorância, por não se querer
sujeitar a uma condição odiosa, ou por outra qualquer circunstância,
deixa de fazer a declaração no prazo legal.
Esse estrangeiro adquire, por força da lei, a nacionalidade brasileira e, por conseqüência, todas as vantagens e todos os ônus que esta
aquisição acarreta; fica, portanto, sujeito ao serviço do júri, do Exército
e da Armada.
Em um momento dado o Governo procura tornar efetivo um destes deveres, procura, por exemplo, sujeitá-lo ao serviço do Exército: eis
o indivíduo sujeito a uma violência para a qual não concorreu com manifestação alguma de sua vontade, ei-lo sujeito a, talvez, empenhar-se
em uma guerra contra a sua própria pátria, sem ter de modo algum prestado a isto o seu assentimento.
Suponha-se, agora, que esse estrangeiro recusa-se a prestar o serviço do Exército, que recorre para sua pátria, e esta apóia a recusa; qual
será a posição do Governo? Ou aceita a reclamação e, neste caso, terá
sofrido uma ofensa em sua soberania, ter-se-á sujeitado a uma imposição
estranha, que tira todo o valor do decreto que ele baixou, ou não aceita
a reclamação feita pela nação estrangeira e neste caso teremos o Governo empenhado em um conflito internacional, talvez em uma guerra.
Eis a que conseqüências desastrosas nos pode conduzir o dispositivo do projeto.
E note-se que esses possíveis conflitos internacionais já tiveram
seu início, em reclamações apresentadas contra o decreto de naturalização, por alguns países da Europa, entre os quais Portugal, Itália e
Espanha.
Alegaram esses pa(ses que a disposição do decreto (que é a mesma do projeto de Constituição), restringia a liberdade individual; que
não estava de acordo com os princ(pios geralmente !'~dotados no Direito
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das Gentes; que, finalmente, faltava-lhe base jurídica, porque fazia deduzir do silêncio do indivíduo a presunção infundada de que ele queria
adotar a nacionalidade brasileira.
A isto respondeu o nobre ex-Ministro das Relações Exteriores
que o silêncio também tem sido admitido como prova para a concessão
da naturalização.
!: assim que, segundo o Código Civil de Portugal, o indivíduo nascido ali de pai estrangeiro, que não declara em tempo que não quer adotar a nacionalidade portuguesa, é considerado como português; e idêntica disposição se encontra no Código Civil italiano.
É assim que a lei inglesa determina que o cidadão inglês niituralizado em país estrangeiro que não reclamar em tempo a nacionalidade
inglesa, perdê-lá-á e será considerado como estrangeiro.
É assim, finalmente, que a legislação da Espanha preceitua que
o filho de pais estrangeiros, nascido no território da Espanhà, será considerado estrangeiro, se em tempo não reclamar a nacionalidade espanhola.
Mas semelhantes razões são de todo improcedentes.
O silêncio é, de fato, um elemento apreciável para a concessão
da nacionalidade; mas para· isto é necessário que se funde em um fato,
que tenha por base um indício, do qual resulte a presunção da vontade
do indivíduo de adquirir a nacionalidade que se lhe procura conceder.
A argumentÇJção do nobre ex-Ministro das Relações Exteriores
vem confirmar o que acabo de enunciar.
De fato, o indivíduo nascido em Portugal, de pai estrangeiro que
não faz a declaração exigida pelo Código é considerado português, porque o seu silêncio vem corroborar a presunção, já existente e muito natural, de que ele quer adotar como pátria o país em que nasceu; é a
mesma razão pela qual estabelecemos na Constituição, como tínhamos
estabelecido na antiga, que os filhos de estrangeiros nascidos no Brasil
são considerados cidadãos brasileiros.
Do mesmo modo que o inglês naturalizado em país estrangeiro,
que não reclama em tempo a nacionalidade inglesa, é considerado estrangeiro, porque o seu silêncio vem corroborar a presunção, já existente, de que ele renuncia à nacionalidade britânica, presunção que consiste no fato de já se ter ele naturalizado em um país estrangeiro.
E note-se que, aqui, o silêncio faz perder e não adquirir a nacionalidade.
Finalmente, o indivíduo nascido em Espanha, de pais estrangeiros, é considerado estrangeiro, se não reclamar a nacionalidade espanhola, porque o seu silêncio vem reforçar a presunção, já existente, e também
182

muito natural, de que ele prefere a pátria de seus pais. Também aqui o
silêncio autoriza não a concessão, mas a recusa da nacionalidade.
Mas, no caso que nos ocupa, qual é o fato em que se possa fundar o silêncio, que serviu de elemento para concessão da naturalização,
no entender do Sr. Ministro das Relações Exteriores? Somente o fato
de o estrangeiro ter-se achado aqui acidentalmente, casualmente, por
ocasião dos acontecimentos de 15 de novembro; mas este fato, por si
só, não consititui, por certo, indício algum de que o estrangeiro queira
tornar-se cidadão brasileiro. (Apoiados.)
Assim, pois, penso que o projeto deve ser reformado nesta parte,
exigindo-se a declaração para que o indivíduo adquira a nossa nacionalidade, mas não para conservar a sua, aquela que já pertence ao seu patrimônio jurídico e que não deve estar à mercê de ilações infundadas e
mal cabidas. (Muito bem.)
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LIVRO 11
Antifloriano

DEFESA DA AUTONOMIA ESTADUAL

27-6-1892

O SR. EPITACIO PESSOA- Sr. Presidente, pedi a palavra nesta
hora da sessãQ para enviar à Mesa um requerimento de informações que,
estou certo, irá ter a mesma sorte de quantos têm sido ultimamente
apresentados pela bancada oposicionista, mas que será mais um protesto, mais um grito de resistência e de revolta contra os quotidianos ataques do governo federal à autonomia dos Estados.
Sr. Presidente, as violências diariamente cometidas em nome da
legalidade ...
Um Sr. Deputado - Agora?

O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... dessa legalidade que deveria ser
uma coisa séria, para que aqueles que a implantaram tivessem necessária autoridade moral para condenar o governo passado; a intervenção
indébita do governo da União na economia íntima dos Estados contra
preceitos expressos e positivos da Constituição Federal; os precedentes
funestíssimos que se vão criando na política geral do país e que já transformaram em uma utopia, em uma aspiração vaga e indefinida o que já
começava a ser uma realidade, o regime federativo ...
O Sr. Marciano de Magalhães - Isso é uma heresia. (Há outros
apartes.)

O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... não podem deixar de encher de
apreensões o espírito de todos aqueles que ainda há pouco auguravam à
República uma época próxima de estabilidade, de paz e de progresso.
Sr. Presidente, a desorganização e a anarquia imperando em todos
os pontos da República; a autonomia dos estados aniquilada; as leis calcadas aos pés; os Congressos Estaduais dissolvidos, tendo sido eleitos,
entretanto, pela mesma forma que o Congresso Federal, pela mesma lei,
pelo mesmo povo, pelo mesmo eleitorado, e sendo revestidos do mesmo
caráter constitucional de indissolubilidade ...
Um Sr. Deputado - Onde é que V. Ex? viu isso?
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O SR. EPITACIO PESSOA- Em quase todas as Constituições.

Um Sr. Deputado - Na Constituição do Estado do Rio não há
isso.
O SR. EPITACIO PESSOA- ... os magistrados demitidos, não
obstante a sua vitaliciedade garantida nas Constituições dos Estados, e
sempre respeitada até nas mais violentas comoções políticas; as Constituições Estaduais esfarrapadas; as garantias do cidadão esquecidas; as
liberdades públicas vilipendiadas; por toda a parte a desordem, a confusão, o morticínio, o terror, eis como o Sr. General Floriano Peixoto
vai-se forrando ao sacratlssimo empenho, de que falou em seu manifesto, de manter sobretudo a inviolabilidade da lei; eis como S. Ex~ vai
compreendendo a missão patriótica da força federal, destinada a manter
a ordem e as instituições republicanas no interior do país!
Senhores, o que vemos desde que se restaurou a legalidade na
República? Vemos reproduzir-se a cena de que tantas vezes, com tristeza, fomos testemunhas no tempo da monarquia - a derrubada de
presidentes de províncias acompanhada da mais feroz reação, com uma
diferença, porém: é que então essa derrubada era feita por um poder
competente, e por meio de um ato legal, ao passo que atualmente é
provocada pelo emprego da força e da violência, e acompanhada do aniquilamento de todos os poderes estaduais, e, mais do que isto, é regada
com o sangue do povo brasileiro!
O Sr. José Mariano- Nem no tempo da monarquia vimos isso.
O SR. EPITACIO PESSOA- Vemos o Sr. General Floriano Peixoto telegrafar aos chefes de distritos militares dizendo que está causando má impressão a deposição de governadores, como se o governo, em lugar de ordens positivas e terminantes, devesse transmitir notícias ou fazer
tímidas observações aos seus subordinados; vemo-lo depois ordenar-lhes
que mantenham as autoridades constituídas e, logo em seguida, os comandantes das forças federais, ou em desobediência àquelas recomendações, o que não se acredita, ou em observância a contra-ordens reservadas, continuarem a depor os governadores e a apossar-se de seus cargos.
O Sr. Aristides Lobo- Não há tal.
O SR. EPITACIO PESSOA- Vemos o Presidente da República
enviar emissários para todos os Estados sob o pretexto de colher informações exatas e imparciais dos acontecimentos que ali se desenrolam, e
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coincidir a deposição dos governadores com a chegada desses emissários, alguns dos quais se têm colocado franca e ostensiwamente à frente
do movimento sedicioso.
Vemos na Bahia o representante do Presidente da República,
para desfazer suspeitas que se levantavam contra a sua missão, protestar
em termos claros e peremptórios que não tem o intuito de assumir o
governo do Estado e logo em seguida apoderar-se deste governo que só
deixou por força do manifesto da guarnição, ante cuja atitude decidida
e enérgica teve de recuar, teve de ceder o Marechal Floriano Peixoto.
O Sr. Bezerril outros apartes. )

Então a força federal não está impondo. (Há

O SR. EPITACIO PESSOA- Os nobres Deputados não podem
contestar este fato que foi publicado na imprensa desta capital como na
da Bahia. A guarnição não consentiu que fosse por sua vez deposto o
general que sucedera ao governador eleito: daí o acordo ulterior. (Trocam-se apartes. )

Vemos em Pernambuco o Marechal Floriano Peixoto garantir a
neutralidade da guarnição do Estado e logo após o comandante dessa
guarnição arrancar do palácio do governo, por sobre os cadáveres de
muitas vítimas, o Vice-Governador que havia assumido a administração
a instâncias do próprio Presidente da República.
Vemos no Rio de Janeiro S. Exé:l recusar o auxílio solicitado pelo
governador, de acordo com a Constituição Federal, e à última hora impor
um governador militar de que jamais cogitara a revolução (apartes),
com surpresa para os revolucionários que se viram logrados e para o
próprio governador aclamado, que se viu forçado a transferir a sua
aclamação.
O Sr. Fonseca Hermes- Já tinha até nomeado chefe de polícia.

O SR. EPITACIO PESSOA- Vemos de S. Paulo S. Exé:l retirar o
249 Batalhão de Infantaria, apesar das instâncias do Presidente do Estado, aparelhando e facilitando, assim, a deposição já planejada e logo
após realizada com derramamento de sangue.
Vemos no Rio Grande do Norte o comandante da guarnição
depor o governador, membro da Câmara dos Deputados, e logo após
prendê-lo e deportá-lo com todo o menosprezo pelas regalias daquele
cidadão e pelas garantias individuais que a Constituição Federal assegurou.
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VemOs no Paraná o comandante da força federal chamar à sua
presença o Presidente do Estado, declará-lo deposto, assumir o governo, distribuir os seus oficiais pelo interior para fazerem a deposição das
Intendências e depois mandar pagar-lhes com os .dinheiros públicos as
despesas dessas diligências.
Vemos, em suma, a força federal intervir na deposição de quase
todos os governadores; vemos em cada ato do Presidente da República
o mais profundo desprezo por esta bandeira de legalidade, que arvorou,
o mais formal desmentido aos seus compromissos mais solenes, o plano
maduramente refletido e friamente executado de organizar os Estados
a seu talante, sem respeito ao regime federativo consagrado na Constituição.
(Trocam-se apartes.)
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Os nobres Deputados já não têm
o direito de falar em Golpe de Estado.

Vozes- Oh!
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sim! Já não têm este direito! O Marechal Deodoro deu um Golpe de Estado; vós tendes dado mais de dez;
o Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Federal; vós tendes dissolvido os Congressos de quase todos os Estados, tão indissolúveis como
este.
O Marechal Deodoro fê-lo pela porta larga da franqueza e da
hombridade; vós o tendes feito pela porta escusa da disssimulação e do
disfarce. O Marechal Deodoro parou aí; vós tendes ido muito além, tendes demitido magistrados vitalícios, tendes suprimido todos os poderes
estaduais, tendes inundado de sangue o território da pátria. (Apoiados
e não apoiados.)
O Sr. Aristides Lobo - Isto é desconhecer o processo revolucionário.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas vós não dizeis que o processo
revolucionário segue os seus turnos; afirmais, pelo contrário, que desde
o dia 23 de novembro a legalidade está implantada no país.
O Sr. Bezerril- Não está toda. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Vós, como partes que fostes no
grande pleito político de que foi teatro a Nação, não tendes a neces-
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sária imparcialidade e isenção de espírito para julgar o velho e heróico
soldado; a História inflexível, mas calma, é que há de fazê-lo com serenidade e inteireza. Ela há de pôr em uma das conchas da balança a
Constituição que o Marechal prometeu cumprir, mas há de pôr na
outra as dificuldades sem conta que criastes ao seu governo, a falta
de solução legal à incompatibilidade absoluta entre o Legislativo e o
Executivo, os intuitos nobres e patrióticos que sempre o animaram e
então lavrará a sua sentença com as atenuantes que a Justiça lhe sugerir.
Mas como se não bastassem, Sr. Presidente, todas essas violências,
cometidas em nome da Constituição, como se não ficasse bem ao governo parar em meio da tarefa antipatriótica que se impôs, a Imprensa desta Capital acaba de trazer ao conhecimento do oúblico a deposição do
Vice-Governador do Estado da Paratba.
Devo dizer à Câmara que jamais me deixei embair pelas seguranças que o Sr. Presidente dava à manutenção da legalidade na Paraíba;
mas é necessário que o país conheça os termos em que S. Exa fez
essas promessas e o modo por que as cumpriu; é necessário que o país
conheça a lealdade com que o Governo está procedendo nestes negócios, e os expedientes de que se serve a legalidade para ir a pouco e pouco, sorrateira e disfarçadamente, implantando a ditadura no país.
(Apoiados e protestos.)

Em um dos primeiros dias seguintes ao 23 de novembro, quando
já começava a derrubada nos Estados, os Srs. General Barreto e Coronel
Neiva, Senadores pela Paraíba, receosos de que, não o povo, mas a
força federal depusesse o Governador do Estado, procuraram o Sr. Presidente da República, com quem conferenciaram sobre o assunto.
Nesta conferência ficou assentado que a força ali estacionada não
se limitaria a manter a neutralidade, mas prestaria todo o concurso ao
Governador do Estado, no caso pouco provável de que o pequeno grupo
oposicionista que ali existe intentasse depô-lo. (Apartes.)
Digo no caso pouco provável, porque o Governador da Paraíba
tinha, como tem, o apoio geral do Estado; apenas um pequeno número de cidadãos era intenso à sua administração, a mais reta, a mais criteriosa e honesta de quantas tem tido aquele Estado.
Como resultado ainda dessa conferência, o Sr. General Barreto,
à vista e com autorização do Presidente da República, telegrafou ao
Comandante da força federal que considerasse apócrifa qualquer ordem telegráfica de deposição do Governador e mantivesse no Estado a
legalidade.
Posteriormente, o Comandante do 279 Batalhão recebeu do Presidente da República, por intermédio do chefe do distrito militar, o cé191

lebre telegrama-circular em que se dizia estar causando má impressão
a deposição de governadores.
O Sr. Gabino Besouro- Como faz censura então ao Presidente?

O SR. EPITÃCIO PESSOA- O nobre Deputado espere que eu
conclua a minha exposição.
Este telegrama ou era um engodo ao país, ou era sincero, e então
não se compreende a atitude do Presidente ante a formal desobediência
às suas ordens.
O Sr. Comandante do 279 baixou, por essa ocasião, uma Ordem
do Dia em que dizia ser ociosa a recomendação recebida, porque o batalhão jamais mentiria aos seus honrosos precedentes e havia de garantir
a Constituição e as leis do Estado.
Pois bem, não obstante as promessas do Presidente da República,
não obstante as suas ordens e os protestos do Comandante feitos em
uma peça oficial, em 27 de dezembro expedia para aqui o Governador
do Estado o seguinte telegrama (lê):
"Para1ba 27- General Barreto.
Um grupo capangas capítaneado Edmundo Rego Barros, Dr. Antônio Baltar invadiu cidade, aclamando junta composta Coronel Savaget, Drs. Eugênio Brito e Joaquim Fernandes. Não reconheço nem
resigno. Savaget negou-me apoio até neutralidade. Salvo intervenção
força federal, tenho elementos restabelecer ordem.
Capangas apontaram revólver contra mim por não querer receber
ofício junta, tendo nome desta recebido ordem de prisão que desdenhei.
Estou meu posto cercado amigos."
Ao mesmo tempo, a Imprensa desta Capital publicava o seguinte
telegrama (lê): "Paraíba do Norte, 27 - Um pequeno número de capangas invadiu a cidade às 12h 7min. da manhã e proclamou uma junta composta do Coronel Savaget, comandante do 27f? Batalhão e dos
Drs. Eugênio Toscano e Joaquim Fernandes. O Governador conferenciou com o referido comandante, pedindo ou o auxílio nos termos da
Constituição ou a neutralidade da força pública, sendo tudo recusado.
O Governador recusou reconhecer a junta e protestou manter-se no seu
posto, etc."
Não é preciso grande esforço de inteligência para compreender-se
que, depois de ordens tão claras e precisas, emanadas da primeira autoridade da República e fundadas na Constituição, o comandante do
279 Batalhão não procederia de modo inteiramente oposto, não faltaria aos protestos que fizera em sua Ordem do Dia, não chegaria ao
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ponto de recusar até a neutralidade da força federal, senão em virtude
de recomendações contrárias ulteriormente recebidas.
O Sr. Gabino Besouro - Quer mais correção do que a do Sr. Savaget?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- .Isto é até um escárnio.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que falta um minuto para findar a hora.
O SR. EPITACIO PESSOA - Vou resumir as minhas observações, mas peço a V. Ex~ um pouco de benevolência para mim, pois
tenho sido muito interrompido por apartes.
Eis aí, Sr. Presidente, mais uma prova da lealdade do governo. Publicamente ele desaprova as deposições e manda que os comandantes de
forças mantenham as autoridades estaduais constituídas. O Sr. Presidente da República não é desobedecido, não posso crê-lo; entretanto, as
deposições continuam e os seus agentes apossam-se dos cargos de governadores!
Deposto o Governador da Paraíba pela força federal, o Sr. General Barreto conferenciou novamente com o Sr. Presidente da República.
Este lhe declarou que não mandaria reintegrar o Dr. Venâncio
Neiva, por ser isso contrário à política do governo, que mandaria, porém ...
O Sr.· Presidente findou.

Observo ao nobre Deputado que a hora

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Peço a V. Ex~ que consulte a Casa
sobre se me concede dez minutos de prorrogação.
(Consultada, a Casa consente.)
O SR. EPITACIO PESSOA- Agradeço aos meus colegas a consideração que acabam de me prestar.
Dizia, Sr. Presidente, que o Sr. General Floriano prometeu mandar que a junta transmitisse o poder ao substituto legal e com efeito
expediu, à vista do General Barreto, um telegrama ao Coronel comandante do 27f?, em que lhe dizia: a ser exato que o governador lhe tivesse passado o exercício do cargo, transmitisse-o ao Vice-Governador;
e logo depois um outro em que declarava àquele Coronel que o Governo
Federal não reconhecia a junta provisória.
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O Coronel Savaget, à vista destes telegramas, restituiu o Poder
ao governador eleito, pois este não lhe havia passado o exercício nem
resignado ao cargo. Eis o telegrama aqui publicado sobre este ponto (lê):
"Paraíba. 28- O Governador recebeu hoje participação do
Coronel Savaget dizendo que, em vista de ordem do Vice-Presidente da República, restituía o poder que o governador não resignara nem passara. Há grande regozijo e a ordem conserva-se inalterada, etc."
Esta solução, porém, não agradou ao Sr. Presidente da República, que declarou ao General Barreto que não fora isto o que haviam
combinado, que estava causando má impressão (sempre a má impressão), a reintegração do Governador da Paraíba, que ia telegrafar ao
Coronel Savaget sabendo quais os motivos que o haviam levado a
restituir o governo ao Dr. Venâncio Neiva e não ao Vice-Governador,
etc., ao que respondeu o digno Senador paraibano que o exercício do
cargo de governador da Paraíba teria de passar em breve e naturalmente ao Vice-Governador, por isso que o Dr. Neiva desde muito tencionava
vir a esta Capital e estava se preparando para realizar esta viagem.
E preciso que a Câmara atenda a que a reintegração do Governador da Paraíba não provocou da parte da oposição a mínima resistência; o que prova que a deposição tinha sido feita exclusivamente pelo
elemento militar, ou pelo menos que este prestara auxílio tão decisivo
que, sem ele, a oposição teria sido impotente para alcançar a vitória da
anarquia.
Reintegrado o Governador da Paraíba, o Coronel Savaget recebeu
manifestações de toda a população da cidade, declarando ele por esta
ocasião que havia reintegrado no governo o Sr. Dr. Neiva, que se havia
colocado ao lado deste, para evitar efusão de sangue.
Vou ler à Câmara um telegrama expedido para O Paiz, cujo correspondente, honesto e criterioso, é insuspeito neste assunto porque
laços muito estreitos o ligam a um dos atuais pseudogovernadores da
Para 1ba. (lê):
"Paraíba do Norte, 30. O Coronel Savaget teve hoje brilhante manifestação do povo desta cidade. Foram oradores o Deputado Castro Pinto e o bacharel João Pequeno.
O comandante do 27? respondeu em forma elevada e patriótica, dizendo que se colocou ao lado da legalidade para evitar
efusão de sangue."
Esta, sim, foi uma verdadeira manifestação popular, a outra tinha
sido uma manifestação de capangas, a cujas aclamações inconscientes
sinto terem sido tão dóceis alguns cidadãos qualificados.
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O Sr. Coronel Savaget, e só ele, depôs o Governador da Paraíba
para evitar efusão de sangue; reintegrou-o depois também para evitar
efusão de sangue! Os homens imparciais que admirem o quanto o espírito do digno militar foi trabalhado pelas ordens contraditórias daqui
endereçadas pelo Sr. Presidente da República ou por seus auxiliares!
Eis um outro telegrama aqui publicado (lê):
"Paraíba, 30 - Uma grande comissão de magistrados,
agricultores, comerciantes, deputados, artistas e empregados
públicos cumprimentou em quartel o Coronel Savaget e os
oficiais do seu batalhão, agradecendo o seu procedimento no dia
28, não embaraçando o exercício do governador. Declarou a
comissão esperar que os briosos militares sempre obrariam em
defesa da legalidade. O Coronel respondeu explicando a sua participação nos fatos. Causou boa impressão."
Pois bem, estavam as coisas neste pé, supunha-se a legalidade
garantida pelos novos protestos da força militar, quando, em conformidade ao que havia declarado o General Barreto ao Presidente da
República, o Dr. Neiva, que havia recebido um telegrama em que lhe
dizíamos que, visto achar-se restabelecida a ordem no Estado, podia
efetuar a sua projetada viagem a esta Capital, obteve do Superior
Tribunal de Justiça uma licença de três meses e passou o exercício ao
Vice-Governador, ficando assim satisfeitos os desejos do Sr. Floriano
Peixoto.
Logo, porém, que o Vice-Governador assumiu as rédeas· da administração, foi deposto pelo Sr. Coronel Savaget, sendo substituído pela
mesma junta formada anteriormente e presidida por aquele militar,
comandante da força federal.
Aqui estão os telegramas de O Paiz (lê):
"Paraíba, 31 - O Governador Venâncio Neiva pediu e
obteve do Tribunal da Relação três meses de licença e consta que
passará o exercício ao seu substituto legal, partindo amanhã para
o R io de Janeiro."
"Paraíba, 31 - O Dr. Venâncio Neiva passou o exercício
ao 1Ç> Vice-Governador, Dr. Manoel da Fonseca, que, quase em
seguida, foi deposto por uma comissão em nome do povo,que,
conforme se diz, aclamou uma junta provisória composta do
Coronel Savaget, Drs. Eugênio Toscano e Joaquim Fernandes."
Limito-me a apresentar os fatos, e o país que tire as conseqüências
e faça os comentários que eles comportam.
Pela minha parte direi apenas que a deposição do Vice-Governador da Para1ba impunha-se fatalmente ante a política do atual governo,
porque sendo ele membro do corpo legislativo daquele Estado, e magis195

trado muito distinto, não se prestaria de certo à empreitada deprimente
de, traindo o seu mandato e a confiança popular, dissolver os Poderes
Legislativo e Judiciário de que ele é ornamento e principal representante. Como nota elucidativa de todos esses acontecimentos, eu informarei à Câmara que para o Estado da Paraíba foi também enviado um
emissário do governo, o Dr. Tranquilino Leitão; à deposiÇão do Vice-Governadot seguiu-se de perto a chegada desse emissário, que logo se
apossou de uma parte dos despojos- a chefatura de polícia.
Sr. Presidente, nem ao menos se pode alegar contra o Vice-Governador da Paraíba o pretexto fútil ou capcioso da adesão ao Golpe
de Estado.
O movimento sedicioso da Paraíba foi uma reação contra a dissolução do Congresso, como arteiramente se tem procurado insinuar
a respeito dos outros estados? Não, não o foi na Paraíba, como não
o foi em parte alguma da República.
Se a deposição de governadores fosse uma reação franca, espontânea, corajosa e irreprimível contra o ato ditatorial de 4 de novembro,
ela se teria iniciado logo após a dissolução do Congresso Nacional e não
teria esperado, para manifestar-se, que a revolução de 23 de novembro
fosse aqui triunfante; teria sido uma reação heróica, não teria sido uma
reação covarde.
Se a deposição de governadores fosse uma reação contra a dissolução do Congresso, ela teria sido promovida exclusivamente pelo elemento·popular e não pela intervenção decisiva das forças federais e dos
emissários do Sr. Presidente da República.
Se a deposição de governadores fosse uma reação contra o
Golpe de Estado, ela visaria simplesmente àqueles que tivessem aderido a este Golpe de Estado, e não aos que não lhe tivessem prestado
aquiescência, do mesmo modo que os substituiria somente por indivíduos que se tivessem revoltado contra o ato ditatorial e não por indivíduos que o tivessem aplaudido.
Entretanto, o que vemos? Em Pernambuco depõe-_!:.e o Vice-Governador que não aderira ao Golpe de Estado, e que assumira a administração a convite mesmo do Sr. Marechal Floriano.
Na Paraíba depõe-se o Vice-Governador que, como o Governador
efetivo, também não tinha aderido ao ato ditatorial, e a quem o mesmo
Sr. Presidente da República mandara passar o governo.
No Espírito Santo, o Governador do Estado, a conselho do emissário do Presidente da República, passou a administração ao Vice-Governador por não haver este aderido ao Golpe de Estado; isto, entretanto, não impediu de ser ele deposto no dia seguinte.
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E por quem foram substitu(dos os governadores depostos? No
Maranhão, onde, segundo telegrama publicado nesta Capital, o emissário do Sr. Floriano Peixoto teve a franqueza de declarar ao governador que levava instruções para depô-lo, fosse como fosse, assumiu,
a princípio, o governo uma junta presidida pelo comandante do 5~ Batalhão, que aderiu ao Golpe de Estado.
No Piauí, o governador foi substituído por uma junta, presidida
pelo comandante do batalhão ali estacionado, que expediu ao Marechal Deodoro o seguinte telegrama (lê):
"Teresina, 15 - A oficialidade do batalhão sob meu comando
felicita-vos pelo dia de hoje. O batalhão. . . está solenizando este
grande dia que a pátria considera vosso. Sempre convosco a guarnição

deste Estado."
No Rio Grande do Norte, o presidente do Estado foi substituído
por uma junta, presidida pelo comandante da guarnição, outro aderente
que assim se dirigia ao chefe do distrito (lê):
"Sr. General -A força do Exército, nesta guarnição representada
pela oficialidade e por mim, seu chefe, pede-vos transmitir ao generalíssimo Chefe da Nação seus votos de adesão e aplauso pela atitude que
soube ele assumir perant~ o Congresso Nacional, dissolvendo-o, cujos
motivos, declarados no manifesto publicado na Imprensa, eleva-o ainda
mais no conceito dos seus camaradas militares."
Em Pernambuco, o Governador foi substituído pelo chefe do distrito, que não só havia aderido ao Golpe de Estado como até marchara
para o Rio Grande do Sul, a fim de abafar a revolução.
Em Alagoas, enquanto não chegava o Vice-Governador, -amigo da
situação, foi substituído o Governador por uma junta presidida pelo
comandante do 269 Batalhão, que se dirigia nestes termos ao Marechal
Deodoro (lê):
"Maceió. 15 - Os oficiais do 269 Batalhão de Infantaria
felicitam-vos pelo grande dia e apresentam-vos as suas homenagens de respeito ainda mais pela prova última de acendrado patriotismo à causa das instituições e dos bons princlpios. Todos

protestam sua adesão ao ato de 3."
No Paraná, o Presidente do Estado foi substituído por uma junta
presidida por um coronel que telegrafava ao marechal nos seguintes termos (lê):
"Curitiba, 15 - Saúdo-vos em meu nome e no da guarnição deste distrito, fazendo votos pela conservação de vossa
preciosa saúde, para felicidade e prosperidade da República brasileira, da qual fostes o fundador e sempre o maior defensor."
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Como este, quase todos os outros. Vê-se, portanto, que ao governo da legalidade falta até a virtude da coerência. Demais, para que insistir n'este terreno?
Está na consciência pública que a deposição dos governadores
tem sido promovida pelo Governo Federal.
O Sr. Zama- Com relação à Bahia, protesto.
O SR. EPITACIO PESSOA- Está na consciência pública que o
governo tem arvorado não a bandeira da legalidade, mas uma bandeira
que tem como lema o aniquilamento da autonomia estadual, ou, se
quiserem, a bandeira da legalidade, mas de uma legalidade que para
viver precisa cevar-se de anarquia e de sangue.

Vozes- Muito bem, muito bem.
(O orador é a~raçado e felicitado por muitos colegas.)

Fica sobre a Mesa, para oportunamente ser apoiado e entrar em
discussão, o seguinte:
REQUERIMENTO
Requeiro que se peçam ao Vice-Presidente da República as
seguintes informações:
19 Se já foi instaurado processo contra os comandantes das guarnições do Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito
Santo, Paraná e Santa Catarina, que infringiram o art. 69 da Constituição, promovendo ou auxiliando a deposição dos governadores desses
Estados e bem assim contra o comandante do batalhão estacionado no
Rio Grande do Norte, que depôs, prendeu e deportou o Presidente do
Estado, membro da Câmara dos Deputados.
29 Se os comandantes dos distritos militares e guarnições dos referidos Estados tiveram licença do Ministério da Guerra para fazer parte
da junta governativa e, no caso negativo, que providências tomou por
essa infração da lei militar.
39 Se reconhece a junta governativa formada no Estado da Paraíba sob a presidência do Comandante do 279 Batalhão de Infantaria.
49 Cópia da correspondência postal e telegráfica trocada, desde
23 de novembro até a esta data, entre o Governo Federal e o Governador
da Paraíba, e entre aquele e o Comandante do 279 Batalhão, diretamente e ou por intermédio do chefe do distrito respectivo.
Sala das sessões, 7 de janeiro de 1802.- Epitácio Pessoa.
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ANISTIA E ESTADO DE SfTIO

27-6-1892
CONTINUAÇÃO DA 2~ DISCUSSÃO DO PROJETO N<? 22-A,
DO SENADO, APROVANDO OS ATOS DO GOVERNO REFERENTES AOS ACONTECIMENTOS DE 10 DE ABRIL, E CONSTANTES
DOS DECRETOS DE 10 E 12 DO MESMO MES, COM VOTO EM
SEPARADO, E CONCEDENDO ANISTIA A TODOS OS CIDADÃOS
DETIDOS E DESTERRADOS POR FORÇA DO DECRETO DE 12 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO.
O SR. EPITACIO PESSOA- (Movimento de atenção.)- Sr. Presidente, não é sem os receios que me infundem a consciência de uma gravíssima responsabilidade política; não é sem as hesitações que entibiam
o ânimo a todo aquele que se sente sem autoridade para traduzir a voz
de uma coletividade (não apoiados); não é sem apreensões de toda a
ordem, oriundas da gravidade do momento, da natureza do assunto, da
magnitude da tarefa, que eu venho, como um eco da Minoria desta Casa, empenhar-me no mais importante debate de quantos têm prendido
a atenção do Congresso brasileiro.
Srs. Deputados, eu venho a esta tribuna com a alma alanceada
pelos mais pungentes sentimentos, recordando uma a uma todas as
negruras, com que se tem enlutado a História de minha pátria, virgem até
agora desta política insidiosa e cruel, que tanto nos abate no interior
e nos degrada no estrangeiro; política de bárbaros, em cujo cérebro a inda não germinou a noção do Direito e da Justiça, em cujo coração não se
aninham outros sentimentos a não ser o ódio e a vingança. (Muito bem.)
Eu venho a esta tribuna, Srs. Deputados, com o coração amargurado pela profunda saudade dos meus amigos, grandes criminosos sem
crime, que cometeram o extraordinário delito·de não comungar as mesmas idéias do Sr. Floriano Peixoto. Eu venho a esta tribuna com o espírito oprimido por todas as dúvidas, receando a decisão final deste
pleito memorável, em que compareço perante vós como defensor de
uma das partes, mas ao mesmo tempo como o advogado da honestidade
política, da justiça e da Constituição, e cuja solução eu temo ver traduzir-se, para vergonha das nossas instituições, em mais uma dor moral
para os oprimidos, em mais uma triste vitória para o algoz. (Muito
bem.)
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É debaixo destas impressões que eu ven~o dirigir-vos a palavra;
elas não criam contra mim um motivo de suspeição, porquantq tudo
que disser ne.sta Câmara, sobre os atos do Sr. Floriano Peixoto, será
fundado nos princípios rigorosos do Direito e nos documentos que
tenho em meu poder. Posso, portanto, dizer-vos desde já, com a sinceridade de uma convicção profunda: se vós sancionardes estes atos; se,
como representantes da Nação, homologarmos esta série interminável de
atentados que a Nação já condenou e de que a história política da humanidade não nos dá um só exemplo, então, Senhores, entoemos os
funerais da República brasileira, desesperemos do futuro das novas
instituições, duvidemos do prestígio da nossa Carta política, a menos
que o brio nacional, obedecendo ao influxo das leis que regem os destinos da sociedade, e reagindo no torvelinho das iras populares, venha
abater o despotismo tri'unfante e converter o sofrimento das vítimas de
hoje no germe prolificador da reconstrução do amanhã. (Muito bem.)
Sr. Presidente, o Congresso Nacional é chamado a julgar o estado
de sítio, decretado em sua ausência pelo Vice-Presidente da República.
Neste julgamento, que deve ser proferido com toda a calma e reflexão,
que deve ser imune de todos os apalxonamentos políticos e de todos os
devotamentos partidários, porque é uma questão que afeta diretamente
a vida nacional e a verdade do regime republicano, ou nós aprovaremos
a suspensão de garantias, dizendo, portanto, à Nação que se produziu
de fato em nossa pátria uma gravíssima comoção intestina em que perlgou a vida da República e que o Marechal Floriano Peixoto, no emprego
das medidas excepcionais, procedeu dentro dos limites da Constituição,
e então por uma homenagem ao poder, mas com sacrifício das instituições, teremos asseverado uma falsidade perante o país (apoiados e não
apoiados); ou recusaremos a nossa aprovação àquele ato, e teremos
alentado a alma popular, já descrente do valor da nossa Carta Constitucional, e teremos salvado a República, salvando a Constituição, que é
a defesa e a garantia de todos os direitos, que é o apanágio de todas as
liberdades. (Muito bem:)
~ esse dilema terrível, cujas conseqüências me dispenso de salientar, que eu hei de desvendar aos olhos da Câmara com o exame das
questões de direito que se prendem a este assunto, e com a análise das
provas oferecidas pelo Presidente da República para justificar a declaração do Estado de Sítio. Por agora, porém, sou forçado a deter-me na
parte do parecer. em discussão referente ao projeto de anistia que nos
foi enviado pelo Senado, obedecendo assim à ordem e ao método que o
mesmo parecer estabeleceu.
Senhores, em dias do mês passado, foi apresentado no Senado um
projeto de anistia em favor dos presos e desterrados políticos pelos
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decretos de 1 O e 12 de abril. Aquela Casa do Congresso, sem preocuparse com o prévio julgamento do Estado de Sítio, que, portanto, entendia
não ser de necessidade preceder à concessão da anistia (apoiados, não
apoiados e apartes), aprovou em três discussões sucessivas, e por unanimidade de votos, o projeto que havia sido submetido à sua consideração.
Não têm razão os nobres Deputados que afirmam que o motivo
do procedimento do Senado foi não a dispensabilidade do prévio julgamento do Estado de Sítio, mas o entender que a iniciativa deste julgamento cabia à Câmara dos Deputados. Se assim foi, se o Senado
reputava indispensável o julgamento anterior dos atos do Executivo,
por que então aprovou o projeto de anistia?
A conseqüência lógica do seu modo de entender seria o adiamento da votação do projeto até que o Poder Legislativo se tivesse
manifestado sobre a conduta do governo. (Apoiados.) Desde que o
Senado, sem esperar a última palavra sobre os atos do Vice-Presidente,
aprovou o projeto de anistia, é que justamente reconheceu que esta
podia ser concedida independentemente da aprovação do Estado de
Sítio. (Apoiados.)
Chegando o projeto à Câmara dos Deputados, já coberto com a
autoridade do Senado que, segundo acabo de mostrar, entendia desnecessário o prévio julgamento do Estado de Sítio para a concessão da
anistia em favor dos presos e desterrados políticos, a honrada maioria da comissão deliberou jungir a sua sorte à da aprovação dos atos
do governo, demorando assim indefinidamente uma providência que
diz respeito à liberdade individual.
Mas, Senhores, a concessão da anistia depende, deveras, necessária e fatalmente do prévio julgamento do Estado de Sítio? O meu
ilustrado colega e amigo, o Sr. Felisbello Freire, relator do parecer em
discussão, responde pela afirmativa e funda-se em diversas razões, que
passo a analisar.
Diz S. Ex? (lê):
"A maioria da comissão não compreende como se possa antecipar a discussão do projeto de anistia por fatos que motivaram a decretação do Estado de Sítio e medidas de repressão, sem que a constitucionalidade destes atos tenha sido julgada pelo poder competente."
Sr. Presidente, isto é uma falsa apreciação sobre a natureza desta medida excepcional; é um conceito injurídico sobre o caráter político de anistia. A anistia, medida de aplicação rara e de natureza eminentemente política, aconselhada por intuitos de confraternização e só
permitida quando as instituições estão sólidas e a ordem firme, não tem
que indagar da criminalidade ou não criminalidade dos atos a que vai
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favorecer, e muito menos, portanto, da legalidade ou ilegalidade das
medidas repressivas empregadas contra esses atos.
A anistia não é perdâ'o; ela não tem que investigar a existência
ou não existência de delitos, a responsabilidade ou não responsabilidade de autores e cúmplices, a correção ou não correção dos atos do
poder que pune ou que reprime.
É nisto justamente que consiste a excepcionalidade da medida;
ela esquece, em favor dos cidadãos, atos julgados ou não pelos tribunais
judiciários; ela esquece, em favor dos presos e desterrados políticos, os
atos porventura por eles praticados, sem que por isto fique preterido
o direito que tem o tribunal político de indagar se foram ou não constitucionais as medidas aplicadas pelo poder público contra esses atos.
(Apoiados.) O fim dà anistia será impedir que o Poder Judiciário inquira se nos acontecimentos de 1O de abril houve um delito e quais os seus
autores; ora, em que isto poderá prejudicar o direito do Congresso de
indagar se houve uma comoção intestina que autorizasse o Estado de
Sítio e se o Poder Executivo usou somente das medidas de repressão
permitidas pela Constituição?
Senhores, se a responsabilidade do Presidente da República
resultasse dos fatos que a anistia vai esquecer, razão teria o nobre
Deputado por Sergipe; a anistia seria um prejulgamento do Estado de
Sítio. Mas aquela responsabilidade dimana só e exclusivamente do
decreto da suspensão de garantias e das medidas de exceção empregadas.
O Sr. Fe!/sbello Freire dá um aparte.

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Mas diz o meu ilustre colega: se
o Congresso julgar inconstitucional o procedimento do Presidente da
República, a que expressão fica reduzida a anistia? Eu respondo a
S. Ex~ Quando o Congresso é chamado a tomar conhecimento dos
atos políticos do Poder Executivo, tem que manifestar-se sobre dois
pontos:
1'? Se houve comoção intestina em que a pátria corresse iminente perigo; 2'? se as medidas repressivas foram decretadas nos limites
da Constituição.
O julgamento do Congresso, portanto, pode revestir quatro formas: 1? , o Congresso afirma que houve de fato grave comoção intestina,
que pôs em perigo a vida da República e que as medidas tomadas foram
legais; 2? , que se deu a comoção interna nas condições previstas na lei,
mas as medidas repressivas, de que usou o Presidente, não se acham de
acordo com a Constituição; 3~, que não houve grave comoção intestina,
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muito embora as medidas decretadas fossem legais; 4~ , que não houve
aquela comoção nem as medidas empregadas se contêm nos limites dos
preceitos constitucionais.
Isto posto, direi: se o Congresso julga do primeiro modo, isto é,
se reconhece que houve grave comoção intestina e que constitucionais
foram as medidas de repressão, a conseqüência será a aprovação doEstado de Sítio, e a anistia, conforme reconhece o próprio parecer, terá
inteira aplicação.
Se, porém, o Congresso julga do segundo modo, isto é, se afirma
que houve gravíssima comoção intestina e que as medidas decretadas
não foram legais, a conseqüência será a não aprovação dos atos do
governo.
Mas, pergunto: a anistia deixa de ter um objetivo neste caso?
Não; o próprio Congresso confessa que se produziu um grande abalo na
ordem pública, que há indivíduos implicados neste acontecimento; o
Poder Judiciário tem, portanto, de tomar conhecimento deste fato, e de
verificar a criminalidade desses indivíduos, e a anistia vem justamente
impedir esta investigação.
Vozes- Perfeitamente; muito bem!

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Eis aqui um caso em que o Congresso Nacional declara inconstitucionais os atos do Presidente da República e no qual, entretanto, a anistia não perde a sua razão de ser. Mas
não é este o único. Se o Congresso resolve pelo 39 ou 49 modo, isto é,
se afirma que não houve no país grave comoção intestina, tivessem sido
ou não constitucionais as medidas decretadas, a conseqüência será o
julgamento da inconstitucionalidade dos atos do governo.
Ainda aqui a anistia não deixa de ter uma expressão.
O Congresso reconhece que não se deu uma grave comoção interna capaz de pôr em perigo a vida das instituições, mas isto não quer
dizer que não se tenha produzido um abalo da ordem menos grave; o
Poder Legislativo reconhece a existência de fatos mais ou menos delituosos, mais ou menos extensos, mais ou men·os alarmantes; nega apenas que estes fatos tenham ameçado de perto a vida da República. Eles,
porém, existiram e o Poder Judiciário tem de conhecê-los para punir os
seus autores. Logo, a anistia tem ainda aplicação porque é justamente
para impedir a intervenção do Poder Judiciário que ela se produz. Quer
pois o Congresso julgue constitucionais, quer julgue inconstitucionais
as ações relativas ao Estado de Sítio, a anistia tem toda a sua razão de
ser e não devia por tal fundamento ser jungida ao projeto que declara
aprovados os atos do Presidente da República. (Apoiados, muito bem.)
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Diz ainda o parecer da ilustre maioria da Comissão de Legislação
e Justiça (lê):
"O Congresso não pode nem deve esquecer os fatos antes de
conhecê-los e analisá-los para julgar da constitucionalidade do ato do
governo, uma vez que esses fatos são um elemento indispensável para tal
julgamento."
Se bem compreendo a intenção dos meus nobres colegas, isto
quer dizer que, uma vez esquecidos os fatos pela anistia, eles não podem
mais, em tempo algum, ser relembrados nem mesmo para apreciar-se a
constitucionalidade da declaração do Estado de Sítio.
Um Senhor Deputado- É a anistia para o governo.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- É mais uma afirmativa que contesto; é mais uma afirmativa que se funda em deplorável confusão. Uma
vez esquecidos os fatos, Sr. Presidente, estes em tempo algum poderão
ser relembrados, para sobre eles levantar-se a criminal idade ou inocência
dos presos e desterrados políticos; mas podem, a qualquer momento,
ser trazidos a lume para sobre eles apurar-se a regularidade ou irregularidade com que procedeu o Presidente da República: a anistia é votada
não em favor deste, mas em favor das vítimas.
Sr. Presidente, já tive ocasião de dizer que a responsabilidade
do Marechal Floriano Peixoto não pode resultar dos atos praticados pelos presos e desterrados a 12 de abril; resu Ita só e necessariamente do
ato da declaração do Estado de Sítio, e das medidas por ele empregadas.
É, portanto, necessário distinguir duas espécies de atos: uns, os
atos da conspiração, de que são autores os presos e desterrados; outros,
o decreto do sítio e as medidas de exceção, de que é autor o Presidente
da República. A anistia vem esquecer os primeiros, vem impedir que
possam ser lembrados para se discutir a sua criminalidade ou não criminal idade; mas não se aplica aos segundos, que devemos discutir para
apurar a existência ou não existência de responsabilidade do Presidente
da República. (Apoiados.)
Há ainda, Sr. Presidente, um tópico do parecer em discussão, sobre
o qual não desejo passar em silêncio: é aquele em que o seu ilustrado relator escreveu estas palavras (lê):
"O Poder Judiciário, baseado em razões incontestes, desistiu de
sua competência para julgar os delitos dos conspiradores, enquanto o
pronunciamento do Congresso não se fizesse sentir sobre o procedimento do Governo. Como o mesmo Congresso pode anistiar antes deste
pronunciamento?"
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Sr. Presidente, não vejo que relação necessária de dependência
possa existir entre um fato e outro; a atribuição legislativa de anistiar
não admite confronto com a atribuição judiciária de absolver ou condenar. A anistia pode ser concedida em qualquer termo do processo e antes mesmo de iniciar-se o procedimento judicial. Se o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a sua intervenção estava dependente do pronunciamento do Congresso, como se pode invocar este aresto para impedir
a concessão da anistia antes do julgamento do Estado de Sl'tio, se a
anistia por sua própria natureza não está sujeita a moldes, a formas
processuais, nem a oportunidades pois ela é sempre oportuna, desde
que seja aconselhada pelas conveniências políticas, pela estabilidade
da ordem e das instituições? (Muito bem.)
O parecer da honrada maioria da comissão, estranhando que se
propusesse a anistia em favor dos detidos e desterrados políticos, antes
de conhecidos e julgados os atos do governo, invocou em seu favor o
que se deu na França em 1876, quando, só depois de julgados os insurgentes da comuna, se procurou iniciar uma política de paz e de concórdia, apresentando-se na Câmara um projeto de anistia; e diz que com
isto quer salientar um fato: que só depois de devidamente analisados
e julgados pelos poderes competentes os atos dos insurgentes é que veio
a convicção da anistia.
Eu respondo a este ponto do parecer com o próprio parecer.
Tanto não foi, Senhores, o julgamento dos atos sediciosos da comuna que trouxe a convicção da anistia, que o projeto apresentado ao
Poder Legislativo em 1876, quando já aqueles atos achavam-se perfeitamente esclarecidos e julgados, foi rejeitado, porque altos interesses
de ordem política aconselharam o adiamento da medida.
Não foi, por conseqüência, a falta de julgamento desses atos
na França, como não o foi nos Estados Unidos e na Inglaterra, que
retardou a concessão da anistia, mas sim a conveniência política, que
é o juiz único de sua oportunidade.
Sr. Presidente, tendo refutado as razões em que se fundou o parecer da Comissão de Legislação e Justiça para aliar a sorte do projeto de
anistia ao da. aprovação do Estado de Sl'tio, isto é, para prolongar indefinidamente o sofrimento de tantos brasileiros distintos, presumo ter
justificado também a primeira parte do voto em separado, presumo ter
demonstrado que esta Câmara, à semelhança do que fez o Senado, pode
tomar conhecimento do projeto de anistia, antes mesmo de proferir o
seu veredictum sobre os atos do governo. E deve fazê-lo, Sr. Presidente,
deve fazê-lo quanto antes. Já que o Poder Judiciário recusou-se, por motivos que não vem a pelo discutir, a amparar a causa de tantas vítimas
da prepotência e do arbítrio, ...
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Um Sr. Deputado- Vítimas de si mesmos.

O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... brasileiros ilustres, homens notáveis por inesquecíveis serviços ao país, violentamente arrancados à fami'lia e à sociedade, e calculadamente condenados à morte na umidade
da prisão e nos horrores do degredo ...
O Sr. Bevilaqua- Isto é fantasia.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - ... já que o Poder Judiciário recusou-se a trazer um lenitivo à imensa desgraça de tantos infelizes,
atirados como párias às regiões mortíferas do Amazonas, sem amigos,
sem família, sem liberdade, sem conforto e até sem alimento, Senhores (sensação), urge que a Câmara decida quanto antes esta questão,
restitua à liberdade hqmens que tanto trabalharam para a liberdade
da nossa pátria (muito bem), ponha cobro a esta vergonha que nos avilta ante o estrangeiro ...
Um Senhor Deputado- Nós fomos aviltados em 3 de novembro.
(Cruzam-se muitos apartes.)

O Sr. Lopes Trovão vembro.

É preciso cessar essa ária de 3 de no-

O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... frustre essas tentativas lôbregas
de assassinatos, impeça esta protelação desumana, filha de filigranas
formalistas e de retiradas propositais para evitar a inversão da ordem do
dia (apoiados e não apoiados); poupe-nos a tanto opróbrio que está
enchendo de espanto a sociedade brasileira, que acaba de ferir o coração aos jornalistas de Paris, os quais, conforme telegramas que tenho em
meu poder, vão enviar a esta Câmara um pedido em favor da liberdade
de José do Patrocínio e dos outros desterrados ...
(Vários apartes interrompem o orador.)

O Sr. Júlio de Mesquita - Os jornalistas franceses que peçam ao
seu governo a anistia de Rochefort; não têm nada com o que se passa
em nosso país.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - . . . em uma palavra, oponha-se
quanto antes à imolação planejada de tantos homens notáveis, fulmi-
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nados pela mais tremenda das violências, pela mais indigna das tiranias.
(Muito bem.) Mas não é justo, nem é equitativo que esta medida de paz,
que esta política de confraternização aproveite somente àqueles que se
acham nesta ocasião sofrendo as conseqüências do ódio e da vingança do
Sr. Floriano Peixoto; convém que ela se torne extensiva a todos os inscritos no livro negro da polícia, a todos aqueles que ainda hoje, mais de
dois meses após o levantamento do Estado de Sítio, ándam foragidos
para evitar a sanha rafeira dos beleguins policiais; convém que ela se
aplique a todos aqueles que se acham ligados por laços de co-responsabilidade aos acontecimentos de 10 de abril. Eis a razão da emenda proposta no voto em separado.
O Sr. Bevilaqua - V
vembro.

Ex~

esquece os criminosos de 3 de no-

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, eu tenho nesta Câmara mantido o propósito de não responder aos apartes com que me
honra o ilustre Deputado pelo Ceará.
E o tenho feito, não porque S. Ex~ não me mereça a consideração que me inspira qualquer membro desta Casa, mas porque ainda
não ouvi um aparte .proferido pelo nobre Deputado que tivesse por fim
encaminhar uma discussão (muito bem) ou refutar um ponto de doutrina. (Apoiados.)
Os apartes de S. Ex~ trazem sempre um cunho pessoal. Mas eu
vou abrir uma exceção ao propósito que me havia imposto (sussurro);
vou responder ao aparte do nobre Deputado.
Sr. Presidente, eu não me regozijei com o Golpe de Estado de
3 de novembro; eu não podia mesmo regozijar-me com o Golpe de
Estado, um ato de violência filiado aos mais nobres e patrióticos intuitos, mas em todo caso um ato de violência, um parêntese sombrio
na vida constitucional do meu país. (Muito bem.)
Eu poderia citar o testemunho de pessoas hoje insuspeitas à
maioria desta Câmara de que, atenuando o ato do Marechal Deodoro
pelas intenções nobres e elevadas que o inspiravam, e pelo muito que
para aquele desenlace fatal concorrera o próprio Congresso dissolvido,
eu lamentava, contudo, este ato de violência e de força, que podia acarretar as maiores desgraças para a minha pátria. (Apoiados e não apoiados. Apartes e protestos veementes interrompem o orador.)

Eu tenho razão de dizer que o Congresso Nacional concorreu
grandemente para aquela solução fatal; e quereis saber como concorreu?
Concorreu, movendo contra o homem a quem devíamos a República uma oposição sistemática e rancorosamente pessoal (muito bem),
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votando leis de caráter meramente individual, votando para ele um
Orçamento com o qual não era possível governo algum viver, como a
própria Maioria mais tarde reconheceu, vindo pedir, em bem do Sr.
Floriano Peixoto, que a Câmara, abdicando da sua principal função,
que é fazer as leis de meios, votasse créditos ilimitados e suplementares
a todas as verbas do Orçamento. (Muito bem; apartes.)
Quereis saber como o Congresso Nacional concorreu para aquela
solução? Votando precipitadamente a supressão de muitas legações da
Europa; exigindo que o governo suprimisse imediatamente essas legações; levando a sua falta de patriotismo ao ponto de expor o país a
conflitos internacionais em que poderiam ser mareados os brios da nossa pátria; procedendo com uma irreflexão que mais tarde ele próprio
reconheceu, quando esta mesma Maioria veio pedir o adiamento da
medida, pelo fundamento de que ela podia provocar pendências com os
países estrangeiros e depois a sua revogação, porque não ficava bem à
República pôr termo a relações que já existiam no tempo da Monarquia.
Então, a honrada Maioria, no governo do Marechal Deodoro, julgava que, sem inconveniente algum, podiam-se suprimir aquelas legações; sob o Sr. Floriano Peixoto, entende que o seu ato produz complicações internacionais e desdoura a República, e indigna-se quando afirmo que não foi patriótica a sua oposição ao primeiro governo constitucional! (Risos.)
Sr. Presidente, eu devo continuar na resposta ao ilustre Deputado
pelo Ceará.
Eu dizia que poderia invocar o testemunho de pessoas hoje insuspeitas à maioria desta Câmara, que ouviram a franqueza e hombridade
com que, dias após a dissolução do Congresso Nacional, expendi ao próprio Sr. Marechal Deodoro os mesmos conceitos ·que acabei de externar
acerca do Golpe de Estado.
Entretanto, Senhores, eu aceito a responsabilidade que o meu
nobre colega quer atribuir-me, da aprovação ao Golpe de Estado.
Mas, se eu cometi uma fraqueza, deixando, com o Sr. Marechal
Floriano Peixoto e com muitos dos exaltados governistas que hoje me
acusam, de assinar o famoso manifesto que eu desconhecia e que só
de poucos era conhecido; se eu cometi um crime, curvando-me à ditadura leal e desassombrada de 3 de novembro ...
O Sr. Costa Júnior- Desleal e imoral.
O SR. EPITACIO PESSOA-... que no dia 23 tinha a heróica
abnegação de resignar o poder para não alastrar de cadáveres o território de minha pátria; se eu cometi um crime, curvando-me à ditadura que
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fora implantada no país pelo homem a quem devíamos a República,
circunstância bastante para atenuar todas as suas faltas; eu já resgatei
este crime, eu já redimi esta fraqueza, desde o momento em que ergui
a minha voz na tribuna do Parlamento, desde o momento em que levantei o meu protesto na tribuna da imprensa contra essa outra ditadura
hipócrita, insidiosa e sanguinária que infelicita a Nação; eu já resgatei o
meu crime desde o momento em que protestei contra essa ditadura
dos sucessivos Golpes de Estado, das deposições de governadores, dos
bombardeios de cidades, das hecatombes, das prisões e do desterro
utilizados como instrumentos de morte; eu já resgatei o meu crime
desde o momento em que ergui a minha voz contra a ditadura imposta
ao país pelo ajudante-general do Visconde de Ouro Preto. (Muito bem.

Apartes, protestos e contestações.)
Sr. Presidente, eu ainda desejo tomar em consideração um aparte
que, há pouco, me feriu os ouvidos, aparte em que se me diz que prestei o meu apoio e estou agora fazendo a apologia da ditadura do golpe
de Bolsa.
O Sr. Costa Júnior- Ninguém disse isto a V.

Ex~

O SR. EPITÁCIO PESSOA- Ouvi-o eu e ainda há pouco falaram
os nobres Deputados por Sergipe e pelo Ceará no preço das debêntures
e nos assaltos ao Tesouro; consubstancio todos estes juízos na frase
tantas vezes aqui empregada - o golpe de Bolsa. Houve um homem,
Sr. Presidente, que, em um extravazamento de ódio contra o Marechal
Deodoro da Fonseca no propósito pouco digno de atrair para o seu
governo a animosidade pública, qualificou de assalto ao Tesouro, de
golpe de Bolsa. o ato ditatorial de 3 de novembro. Desde então esta
frase tem sido repetida de boca em boca; uns compreendendo mais ou
menos o seu alcance, outros reproduzindo-a, por terem a certeza de
que nela se oculta uma injúria ao governo passado, mas sem a compreenderem, de maneira tal que se alguém lhes perguntasse quais os
atos que constituíram o golpe de Bolsa. teria como resposta o riso
alvar do inconsciente.
O Sr. Costa Júnior - Creio que não há carroceiro nesta terra que
não conheça o golpe de Bolsa. (Há outros apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Entre aqueles mesmos que parecem
compreender esta frase, sonora mas pouco compreensível, não existe
harmonia de vistas; as maiores divergências lavram em seu seio.
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Três fatos tenho visto indicar como constitutivos do assalto ao
Tesouro, como atos que o governo queria, com o Golpe de Estado, garantir contra o Congresso: um, a jogatina da praça; outro, o empréstimo
feito ao Banco da República/ e por fim' a transação constante de telegramas expedidos para Londres aos nossos banqueiros sobre cheques
desse banco.

O Sr. Oiticíca - Então não conhece todos; esses são os menores.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- A referência ao primeiro fato é a
mais desarrazoada possível. Todos sabem que o primeiro governo constitucional da República, a não ser a concessão do Porto das Torres, nenhuma outra concessão fez com garantia de juros; e são justamente concessões desta natureza que podem alimentar a jogatina da Bolsa. A Câmara e o país sabem que foi o Ministro Araripe quem arrefeceu e mais
tarde extinguiu o jogo de Bolsa, por meio de um decreto que despertou
reclamações da praça.
Em relação ao empréstimo ao Banco da República, sabe a Câmara que o Ministério da Fazenda do primeiro governo constitucional emprestou a este banco 300.000 libras esterlinas, é exato, mas mediante
uma garantia de 6.000 apólices em ouro. Não havia, por conseqüência,
prejuízo para o Tesouro. E note-se que este empréstimo havia sido feito
para levantamento do câmbio, serviço em que anteriormente outros
ministros tanto haviarn despendido os dinheiros públicos.
O Sr. Bevilaqua- E o câmbio foi ainda para baixo.

Um Sr. Deputado- E agora está subindo? (Risos.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Com relação ao terceiro fato, houve o seguinte: poucos dias antes do movimento de 23 de novembro, o
Ministro da Fazenda dirigiu à casa bancária dos Srs. Rothschild um telegrama em que inquiria se podia aceitar saques do Banco da República,
no intuito de elevar o câmbio.
O Sr. Oiticica dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Os banqueiros responderam que os
saldos existentes naquela ocasião eram destinados ao pagamento dos
juros da nossa dívida e de sua amortização. O Ministro da Fazenda não
respondeu a este telegrama, assim como mais tarde não respondeu a um
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outro em que os Rothschildse prontificavam a aceitar os saques do Banco da República, uma vez que fossem garantidos pelo Estado.
Mas é preciso que se saiba que esta operação que não se concluiu,
porque o Ministro da Fazenda tinha mudado de plano e procurava elevar o câmbio mediante um acordo com os bancos desta Capital, havia
de ser convenientemente garantida aqui pelo Banco da República.
Ora, apelo agora para os homens imparciais e insuspeitos, para
que digam se há esforço de imaginação que possa descobrir nesta operação um assalto ao Tesouro Público.
O Sr. Oiticica - Se não houve nessa, houve em outras.
O Sr. Arthur Rios- Querem desviar V. Ex? da discussão do pare·
cer. (Trocam-se vários apartes.)
O Sr. Júlio de Mesquita - Mas foi o nobre Deputado que encarreirou a discussão para esse lado. (Apartes violentos e tumulto.)
O Sr. Presidente - Se continuar o tumulto, ver~me-ei obrigado a
levantar a sessão.
O Sr. Júlio de Mesquita - Ninguém obriga o nobre Deputado a
responder aos apartes. Quando discuto uma questão não há apartes que
me afastem dela. Ele que discute os apartes é porque quer; algum interesse ele tem nisto. (Travam-se violentos apartes.)
O SR. EPITACIO PESSOA- Acabo de ouvir o aparte do nobre
Deputado e, inspirando-me no conselho de S. Ex?, deixarei de responder
a quaisquer contestações.
O Sr. Costa Júnior- Faz bem. Um talento como V. Ex? não deve ocupar-se desses assuntos. (Apartes, protestos.)

Um Senhor Deputado dá um aparte.
O Sr. Costa Júnior - Não gosto de apartes a meia voz. (Trocam-se violentos apartes entre os Srs. Costa Júnior e Espt'ríto Santo.)
O Sr. Presidente -

Ordem! Ordem! Ordem! (Restabelece-se o

silêncio.)
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O SR. EP~TÃCIO PESSOA- Senhor Presidente, pergunto a esta
Casa onde está, nestes fatos, a desonestidade do governo passado. O
que não se tem dito nesta Câmara, e é preciso que fique consignado nos
Anais, é que este governo desonesto, este governo que assaltou o Tesouro Público, este governo do golpe de Bolsa, transferiu a administração
aos atuais dominadores, deixando no Tesouro um saldo superior a vinte
e sete mil contos.
O Sr. Oiticica - Isto são depósitos dos bancos.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Engana-se V. Ex~ Com os depósitos dos bancos o saldo se eleva a oitenta e tantos mil contos.
Sr. Presidente, o que não se diz aqui. e, entretanto, é mister que
fique consignado, é que este governo economizou para o pa(s garantias de juros sobre um capital de cerca de t:-ezentos mil contos; é que
este governo iniciou, na Pasta da Agricultura, normas que até então não
tinham sido seguidas, fazendo concessões sem garantia de jUI as, exigindo depósitos como garantias do início dos trabalhos em prazo determinado, sob pena de reversão em favor do Tesouro, inaugurando a prática de ser a fiscalização das estradas de ferre paga pela companhia
concessionária, etc. (Apoiados.)
Isto é que não se tem dito nesta Casa, onde só chovem apodos
e insultos sobre o governo passado; mas é preciso que a Nação fique
sabendo quem tem razão, se a nobre Maioria, se nós. (Pausa.)
Sr. Presidente, corro agora o véu que cobre esse drama lutuoso,
cheio de violências e de crimes em que é protagonista o Marechal F loria no Peixoto. Vou abordar a questão do Estado de Sítio.
A Constituição, no seu art. 80, § 19, dispõe que, não se achando o
Congresso reunido e correndo a pátria iminente perigo, exercerá a atribuição de declarar o Estado de Sítio o Poder Executivo Federal.
Para que, pois, se dê a oportunidade da declaração do Estado de
Sítio é mister que se produza no país um abalo político de tamanha
gravidade que ponha em risco a vida da República.
É isto o que vemos em todas as constituições que têm consagrado esta medida excepcional tão contestada por escritores de nota e até
repudiada por diversas cartas políticas, como as da Romênia e do Luxemburgo.
É isto o que se vê na Lei americana de 1871, que só permite, só
autoriza a suspensão do habeas corpus1no caso de uma insurreição que
possa aniquilar as autoridades constituintes. E isto o que se vê na Lei
francesa de 1878, que só permite a decretação do Estado de Sítio em
caso de levantamento a mão armada; é isto, ainda, o que se vê na lei
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prussiana de 1851, que só permite o uso daquela medida na circunstância gravíssima de uma insurreição. É isto também, Sr. Presidente, o
que vemos em todos os escritores que se têm ocupado da matéria. "A
comoção intestina, diz Arangio Ruiz, citado pelo eminente Sr. Ruy
Barbosa na brilhantíssima monografia que publicou sobre o assunto,
deve ser uma perturbação gravíssima de efeitos equiparáveis a uma invasão estrangeira; o Estado de Sítio só deve ser decretado ante uma insurreicão uma revolta, uma revolucão, ou no caso em que a sedição, ameaça~do' converter-se em insurreição, demonstre a ineficácia absoluta dos
meios ordinários de repressão."
"Todas as constituições, diz Alcorta, admitem essa medida excepcional, mas em casos igualmente excepcionais e só quando não seja
bastante o organismo da vida ordinária com os seus elementos, para
manter a ordem pública." Igual conceito se encontra ainda, Sr. Presidente, em um discurso publicado há poucos dias em uma folha desta
Capital e pronunciado no Parlamento de Buenos Aires por um deputado daquela Casa, o Sr. Gonetti.
Diz ele, referindo-se à França (lê):
"Em países como esse prefere-se adotar a revolução com todas as
suas conseqüências, a entregar a um homem a responsabilidade e a soma
de todos os poderes."(Muito bem.)
Na Bélgica, não se suspendem as garantias constitucionais senão
em caso de guerra.
No entanto, aqui se chega a supor que em plena paz o Presidente da República está armado dessa faculdade extraordinária e chega-se
a dizer que durante o Estado de Sítio fica suspensa a Constituição, o
que é falso, absolutamente falso. (Muito bem.)
Se, achando-se suspensas as garantias constitucionais dos cidadãos, desconheceram-se as imunidades do Parlamento, desconheceu-se a
autoridade do Fórum Judicial, suspendeu-se a Imprensa, suprimiu-se o
direito de reunião e suprimiram-se todos os capítulos da Constituicão
apenas ficando em vigor as faculdades do Poder Executivo. O Executiv~
tomou a soma e responsabilidade dos poderes políticos, não obstante a
proibição da Lei fundamental, que determina a nulidade de tais atos de
que consideram como traidores da pátria os· que os executam ou neles
consentem."
Sr. Presidente, nós não temos necessidade de recorrer às legislações estrangeiras nem aos conceitos dos escritores de Direito Público
para mostrar que o critério distintivo e característico da comocão intestina, diante de nossa Constituição, é uma gravidade acentuada pelo
perigo da vida institucional.
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Assim, pois, para quê se justifique a declaração do Estado de
Sítio, não basta que se tenha dado no país um abalo político, ainda
mesmo de suma gravidade; é mister que se tenha produzido uma comoção capaz de aniquilar a vida da República; é necessário ainda que o
poder público, nos meios ordinários de que dispõe, não encontre elementos para abafar a revolta.
Estabelecidos estes princípios, Senhores, eu pergunto: pode-se
afirmar, com seriedade, que a arruaça rid(cula de 10 de abril produziu,
neste pa(s, uma grave comoção intestina em que perigou a vida da República? Pode-se afirmar com seriedade que o Sr. Floriano Peixoto não
tinha nos meios ordinários de que dispunha, de acordo com a Constituição, os recursos precisos para abafar aquela arruaça que foi qualificada por um jornal governista, O Diário de Notlcias, de estúpida, imprudente, mal traçada e rid(cula?
Eu não acredito que se possa responder, pela afirmativa, a essa
pergunta.
O que foi a sedição de 1 O de abril?
Uma onda popular dirigiu-se à casa do Marechal Deodoro a felicitá-lo pela sua volta de Petrópolis.
Ali, foram dizer que, no Campo de Santana, o General Clarindo de Queiroz estava à frente de forças sublevadas para depor o Sr.
Floriano Peixoto.
A multidão encaminhou-se para aquele local e à proporção que
dele se aproximava, ia diminuindo, a ponto tal que ao chegar ao Campo
pode-se dizer que se consubstanciava na pessoa do bravo Coronel
Menna Barreto.
Pois, Senhores, é poss(vel que esta arruaça rid (cuia tivesse o intuito de depor o Sr. Floriano Peixoto para substitu(-lo pelo Sr. Marechal Deodoro, quando este se achava moribundo e acabava de receber
os sacramentos da Igreja? Pois, Senhores, há no mundo quem possa
acreditar que o movimento revolucionário, cujos agentes couberam
todos em um bonde, onde já estava alojada uma banda militar de mais
de 20 figuras, pudesse pôr em perigo a vida de uma nação? (Risos.)
A honrada maioria da comissão parece ter compreendido o rid(culo dessa afirmativa. Quando teve de descrever os acontecimentos de
1O de abril não procurou salientar, nessa descrição, a gravidade, a extensão deste movimento, o modo por que podiam pôr em risco a vida da
República: limitou-se a transcrever as apreciações dos jornais sobre as
providências tomadas pelo governo. Entretanto, era a( o momento
oportuno de acentuar-se que essa sedição, pela sua extensão, pela sua
gravidade, pelos meios de que dispunha, pelos elementos com que contava, era capaz de pôr em risco a segurança da pátria.
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Era a( o momento oportuno de a comissão dizer e provar que
o Sr. Marechal Floriano Peixoto não dispunha, naquela ocasião, de
meios ordinários bastantes para abafar a revolta.
Mas, Senhores, quando dúvida houvesse ainda sobre esta matéria;
quando discutível fosse ainda a existência de uma comoção intestina
nos acontecimentos de 1O de abril, eu iria achar na própria Mensagem
presidencial a prova mais completa, mais indiscut(vel de que tal comocão não existiu.
·
Disse o Sr. Marechal Floriano Peixoto, na sua Mensagem (lê):
"Esperei-os (os sediciosos) disposto a agir, isto é, a cumprir o
meu dever, tendo mais uma vez verificado, por essa ocasião, que, no
apoio do povo e na firmeza da disciplina da força pública estavam as
mais sólidas garantias de que podia dispor o governo para manter a
ordem."
Pois, Senhores, se o próprio Vice-Presidente da República vem dizer que tinha ao seu lado o povo e o Exército, que perigos podiam ameaçar a vida da Nação? Onde podiam eles originar-se? Com que elementos
de vitória podiam contar?
O Sr. Marechal Floriano Peixoto vem dizer à Câmara dos Deputados que, no apoio do povo e na firmeza e disciplina da força pública,
que são os seus meios ordinários de ação, encontrara as mais sólidas garantias para manter a ordem; por que então usou da medida extraordinária do estado de sítio, que só é permitida quando estão esgotados os
meios comuns? É, pois, o próprio Sr. marechal Floriano Peixoto quem
vem confessar, em documento oficial, que, cercado do povo e de toda a
força armada, não podia recear uma comoção intestina, que pusesse em
perigo a existência da Nação. É, pois, o próprio Vice-Presidente da
República que vem dizer ao país que nos seus meios ordinários de ação
tinha os mais sólidos elementos para abafar a sedição, não havendo mister de suspender as garantias constitucionais, porque aqueles recursos
ainda não se tinham esgotado. E, sendo assim, com que coragem e,
sobretudo, com que verdade podemos afirmar ao povo que, se o marechal Floriano Peixoto declarou o estado de sítio, prendeu tantos cidadãos ilustres, desterrou tantos servidores da República, só o fez porque
uma grave comoção intestina punha em risco iminente a vida da Pátria?
Com que coragem e, sobretudo, com que verdade podemos afirmar ao
povo que a suspensão de garantias só foi empregada depois de reconhecida a ineficácia absoluta dos meios ordinários? (Muito bem.)
A comoção interna, nos termos preestabelecidos na lei, como
capaz de autorizar o estado de sítio, não existiu, acabo de demonstrálo. Os meios ordinários de que dispunha o marechal Floriano Peixoto
eram mais que suficientes para frustrar a revolta. O ato de S. Ex9,
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portanto, é inconstitucional, e, como tal, não pode merecer a aprovação desta Câmara, como não mereceu a da opinião pública. (Apoiados.)
Sr. Presidente, a hora já vai muito adiantada, e, por mais que me
esforce em resumir o meu discurso, não poderei terminá-lo em breve
tempo; tenho ainda muitas considerações a fazer, muitas questões a discutir; tenho ainda que analisar as provas fornecidas pelo marechal Floriano Peixoto, como justificativas da criminalidade dos presos e desterrados políticos.
Peço, pois, a V. Ex?, se isto estiver nas atribuições da Mesa, que
me oonsinta, para não cansar a atenção dos meus ilustres colegas (não
apoiados), interromper o meu discurso, concedendo-me, porém, a palavra amanhã, na primeira hora da sessão.
Então, terei de mostrar à Nação, pela análise calma e jur(dica do
assunto e das provas e documentos que foram submetidos à consideração da Câmara, que no uso das medidas repressivas de que fala a Constituição, a enormidade das violências praticadas pelo governo assume
proporções assustadoras; que, na declaração do estado de sítio, o Sr.
Vice-Presidente da República preocupou-se apenas com a idéia de arredar desta Capital homens que, na tribuna da Imprensa e do Parlamento, haviam profligado os erros do governo atual e evitado por esta forma
que eles continuassem a patentear aos olhos do povo ...
O Sr. Severino Vieira- Não podiam fazer melhor do que V. Ex?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... que essa legalidade espúria tudo
tem enxovalhado, desde o caráter do cidadão até a dignidade nacional.
(Muito bem, apoiados e não apoiados.)

O Sr. Presidente - Salvo reclamação da Casa, deferirei o requerimento de V. Ex? não para continuar na primeira hora da sessão, mas
sim para tomar a palavra em primeiro lugar na discussão.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - É justamente isto o que desejo.
(O orador é abraçado e muito felicitado.)
Fica a discussão adiada, pela hora.
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ESTADO DE SITIO E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

28-6-1892

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DO PROJETO NC? 22-A DO
SENADO, APROVANDO OS ATOS DO GOVERNO REFERENTES
AOS ACONTECIMENTOS DE 10 DE ABRIL E CONSTANTES DOS
DECRETOS DE 10 E 12 DO MESMO MES, COM VOTO EM SEPARADO, CONCEDENDO ANISTIA A TODOS OS CIDADÃOS DETIDOS E
DESTERRADOS POR FORÇA DO DECRETO DE 12 DE ABRIL
DO CORRENTE ANO.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- (Extraordinário movimento de atenção, profundo silêncio.) - Sr. Presidente, devido à gentileza de V. Ex?,
venho hoje prosseguir no desempenho da tarefa de que me incumbi;
venho demonstrar à Câmara o arbítrio que presidiu à suspensão das
garantias constitucionais em meu País; venho mostrar à Nação a inanidade das provas arquitetadas pelo Sr. marechal Floriano Peixoto para
demonstrar a criminalidade de suas vítimas, para expor à opinião pública, como indignos da sua estima e do seu respeito, como ferozes inimigos da República, homens que haviam assinalado a sua vida pelos
mais relevantes serviços prestados às instituições republicanas.
Sr. Presidente, eu ontem deixei demonstrado nesta Casa que a
Câmara poderia manifestar-se, como fez o Senado, a respeito do projeto
de anistia submetido à sua consideração, antes mesmo de feito o julgamento dos atos políticos do Presidente da República; mostrei que a Câmara deveria quanto antes vir em socorro da liberdade de tantos
homens ilustres, amarrados ao poste de todas as dores e de todos os
sofrimentos, sufocados pelas suspeitas ultrajantes, que sobre eles atiraram o ódio e a perfídia.
Demonstrei também, Sr. Presidente, que a decretação do estado
de sítio em 12 de abril foí inconstitucional, por isso que não se realizou a condição primeira, o requisito primordial para o emprego daquele
recurso extraordinário, isto é, a existência de uma comoção intestina,
de um abalo político tão forte e tão grave, que pusesse em perigo a vida da República.
Deixei demonstrado ainda que os me·ios ordinários de que dispunha o Sr. marechal Floriano Peixoto eram mais que suficientes para aba217

far a sedição de 10 de abril; e, finalmente, que a manifestação popular
dessa data não podia ter os intuitos subversivos que se lhe atribuíram,
a menos que não se queira supor que ela se revestia de uma inépcia e de
um ridículo a que não pode chegar a fantasia mais fértil, desde que tinha por fim colocar na magistratura suprema do País um homem que
naquela ocasião se achava moribundo e agonizante.
Um Sr. Deputado - E a quem se fez uma manifestação ruidosa

nesse momento.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Hoje, Sr. Presidente, eu venho continuar na análise das questões que se ligam à decretação do estado de sítio e mostrar que, ainda encarado por outras faces, o ato do Sr. Floriano Peixoto _foi inconstitucional e como tal não pode merecer a aprovação do Congresso brasileiro.
Sr. Presidente, a declaração do estado de sítio fere ainda os termos precisos dos preceitos da nossa Carta Constitucional, por ter sido
usada não como medida repressiva, mas como medida de prevenção.
É o próprio Sr. Vice-Presidente da República que o declara na
mensagem, pelas palavras que vou ler à Câmara (Lê):
"Acreditando que absurdo seria esperar que a anarquia se desenvolvesse em atos de violência à propriedade, às pessoas, à autoridade e
ao direito, para então combatê-la ... não hesitei em cumprir o meu
dever."
A honrada maioria da Comissão de Legislação e Justiça esposou
esta doutrina e procurou justificá-la com palavras de Alcorta, espírito até certo ponto suspeito nesta matéria, por suas predileções especiais
pelo estado de sítio, medida excepcional de emprego permitido somente no esgotamento de todos os meios ordinários e que de fato não deixa
de ser uma transgressão dos rigorosos princípios do direito político.
(Apoiados.)

Eu oporei às palavras de Alcorta o juízo de escritores não ménos
notáveis, citados pelo Dr. Rui Barbosa (lê):
"A suspensão de garantias constitucionais, diz Arangio Ruit,
pode ser adotada .só como meio de repressão e não como meio de prevenção." "A lei marcial, diz Paschal, não pode surgir de uma ameaça de
invasão; a necessidade deve ser· atual e presente, a invasão real."
Eis, por que, Senhores, como nota aquele publicista, nos Estados
Unidos só foi decretada a suspensão do habeas corpus quando já havia
explodido a maior guerra deste século, a Guerra da Secessão. Eis por
que na Inglaterra só foi utilizado aquele recurso extraordinário para reprimir insurreições como as de 1517, 1722 e 1745. Eis por que em
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França somente se decretou o estado de sítio em 1832, quando já havia irrompido a revolução de junho. Eis por que na Itália só se declarou o estado de sítio em 1848, quando já havia rebentado a insurreição
de Gênova, e em 1862 para reprimir os levantes de Nápoles e de Palermo.
A medida extraordinária de suspensão de garantias é, pois, Sr.
Presidente, uma medida simplesmente repressiva e não de prevenção.
E não temos necessidade de recorrer ao testemunho da história
política, nem aos escritores de direito público, porque mesmo em nossa
Constituição vamos encontrar a prova mais cabal em favor da doutrina
que defendo.
O Sr. Belarmino de Mendonça- Apoiado.
O SR. EPITACIO PESSOA - Diz a Constituição, no art. 31, §
21 (lê):
"Compete ao Congresso Nacional: declarar em estado de sítio
uni ou mais pontos do território do País na emergência ... de comoção
interna, etc."
Ora, Senhores, o Governo também chamou a si a atribuição de
alterar o valor e significação dos vocábulos, ou mesmo nos termos
desta disposição constitucional vamos achar a prova mais perfeita de
que o estado de sítio é uma medida repressiva e não de prevenção.
Emergir, diz·em os lexicógrafos, é (lê): "Sair de onde estava mergulhado, é subir, elevar-se, manifestar-se o que estava deprimido e oculto."
Por conseqüência, para que se verifique a hipótese da suspensão
da garantia é mister que a comoção intestina já se tenha produzido, já
se tenha manifestado, já tenha aparecido.
Não é só isto: o art. 80, § 19, da Constituição autoriza o Poder
Executivo a usar de medidas de repressão. Mas só se pode usar de medidas de repressão quando os atos a reprimir são atuais e presentes; ninguém pode reprimir aquilo que.ainda não existe (apoiados), não sereprime aquilo que se previne.
.
Posso concluir, pois, que ainda neste ponto o parecer da Comissão de Legislação e Justiça não deve ser aprovado, visto consagrar uma
doutrina que se opõe aos princípios do direito público e à letra de nossa
Carta Constitucional. (Apoiados.)
O ato do Vice-Presidente da República é ainda inconstitucional
porque as medidas por. ele empregadas recaíram em diversos cidadãos,
antes de declarado o estado de sítio.
A prova desta asserção pode ser feita por um simples exame material.
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Os acontecimentos reputados sediciosos tiveram lugar na noite
de 1 O de abril e o decreto que suspendeu as garantias foi assinado na
madrugada do dia 11, como publicou o Jornal do Commercio de 12. No
entanto, a imprensa desta capital, no dia 11, noticiava a prisão de diversos indivíduos na noite de 1O.
O próprio Diário Oficial vinha declarar que o coronel Menna
Barreto fora preso nas primeiras horas da noite de 1O.
Ora, o Vice-Presidente da República não podia efetuar, em virtude de um ato que ainda não existia, prisões que só este ato podia autorizar; não podia deter cidadãos antes do estado de sítio, porque a
Constituição só permite fazê-lo durante o estado de sítio.
Dir-se-á que a prisão desses indivíduos foi feita na flagrância
do crime de sedição; mas a isto eu responderei que entre eles se achavam dois representantes da Nação, o Sr. Seabra, Deputado pela Bahia,
e o Sr. Menna Barreto, Deputado pelo Rio Grande do Sul, os quais não
podiam ser presos nem mesmo em flagrante delito de sedição, porque a
sedição na hipótese era crime afiançável e a Constituição, no art. 20, só
permite a prisão do deputado em flagrante delito inafiançável. (Apoiados.)
Sobre este assunto eu invoco ainda a palavra oficial.
O Diário Oficial noticio!-! que o coronel Menna Barreto foi preso
nas primeiras horas da noite de 1O em flagrante delito de sedição.
O decreto de 1O de abril, pelo qual se suspenderam as garantias
constitucionais, tratava simplesmente do crime de sedição; mais tarde
o Governo verificou o seu erro; verificou que a flagrância de um crime
daquela natureza não podia autorizar a violência por ele cometida; e
daí veio o juntar ao decreto de 12 de abril mais o crime de conspiração,
que é inafiançável. Era uma perfídia, mas era necessário a todo transe
coonestar a violência. Entretanto, os Srs. Deputados, que conhecem o
Código Criminal e sabem em que consiste o crime de conspiração, comparem os acontecimentos ridículos de 1O de abril com as hipóteses gravíssimas deste crime, e digam se é possível descobrir ali um delito dessa
natureza.
O ato do Poder Executivo é ainda inconstitucional porque as
medidas repressivas foram recair sobre diversos indivíduos, já depois de
cessado o estado de sítio, já depois de restabelecidas as garantias constitucionais. O Ser)ador Wandenkolk foi preso no dia 14 de abril, quando a
Constituição já reentrara em seu pleno vigor, conforme foi dito pela
imprensa e é de pública notoriedade; e ainda a esta hora, mais de dois
meses após o levantamento do estado de sítio, o Barão Moniz de Aragão e o jornalista Plácido de Abreu fogem aos esbirros do marechal Floriano Peixoto. Ora, se a Constituição declara positivamente que o Poder
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Executivo só pode usar das medidas repressivas - prisão e desterro dentrv do per(odo de estado de s(tio, como poderia o governo lançar mão dessas medidas já depois de passado esse período?
Dir-se-á, e foi esta a opinião que predominou no Supremo Tribunal Federal, que basta que as medidas repressivas sejam decretadas dentro do estado de s(tio para que as prisões possam realizar-se legalmente,
mesmo depois de levantada a suspensão das garantias constitucionais.
Mas, Senhores, isto é uma doutrina que desvirtua a letra e o espírito
da Constituição, a qual dá ao Poder Executivo não a atribuição de decretar prisões dentro do estado de sítio, mas a atribuição de realizar efetivamente essas prisões. Demais,, semelhante opinião filia-se à teoria
monstruosa de que os efeitos do estado de sítio podem prolongar-se
além do tempo de sua duração, teoria que escarnece da liberdade e
desdenha da Constituição, e sobre a qual em breve tempo me manifestarei. O que por enquanto quero deixar Iíquido ante o espírito de
r.:f:us coiega~ é que o marechal Floriano Peixoto não podia mais pren:-:~ n &lmirante Wandenkolk nem perseguir os cidadãos Plácido de
AbrPu e Barão Moniz de Aragão porque eles já tinham tornado ao gozo c:: i-;-Jas as suas garantias e só podiam ser tolhidos em sua liberdade
~os 1:asos especificados na lei. (Apoiados.)
O estado de sítio é ainda inconstitucional encarado sob outro
ponto: quero referir-me à prisão de Deputados e Senadores cujas imunidades não podiam ser atingidas pela suspensão de garantias.
Eu já tive ocasião de discutir largamente esta questão na Câmara.
Mostrei então que, sendo o Poder Legislativo um poder soberano e independente, a doutrina contrária punha nas mãos do Executivo uma
arma poderosa com que poderia nulificar esta independência e soberania, prendendo a maioria dos Deputados e Senadores, dissolvendo de
fato o Congresso Nacional. Mostrei então que o conceito jurídico da
suspensão de garantias referia-se somente aos direitos individuais, aqueles que constituem a personalidade do homem, e não às imunidades estabelecidas em favor da independência de um poder político. Mostrei
então que, sendo os Deputados e Senadores os juízes do estado de sítio,
a doutrina contrária dava ao Poder Executi'(o a faculdade de assegurar-se previamente da aprovação de todas as suas violências, eliminando da representação nacional, pela prisão e pelo desterro, aqueles de
seus membros que fossem intensos aos, seus atos. Mostrei então que,
sendo os Senadores os juízes constitucionais do Poder Executivo nos
crimes de responsabilidade, a doutrina contrária dava ao Presidente da
Rept'1blica, como réu, a faculdade de suprimir os seus julgadores!
Mostrei então que, sendo a igualdade de representação no Senado matéria de tamanha relevância, que não pode, sequer, constituir objeto de
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uma proposta para a reforma da Constituição, a doutrina contrária dava
ao Poder Executivo a atribuição de destruir essa igualdade, isto é, concedia ao Presidente da República aquilo que é vedado a uma assembléia constituinte. Mostrei, finalmente, Senhores, que, aplicando-se a
suspensão de garantias somente aos direitos individuais, ainda assim entre estes muitos há que não podem ser atingidos pelo estado de sítio;
e, entre outras, citei as garantias que se referem à imposição de penas e
ao direito de propriedade, que não pode ser assaltado pelo confisco.
Dos dois únicos Deputados que discutiram esta questão na Câmara um prbcurou rebater o meu último argumento, dizendo que durante
o estado de sítio são permitidas as perquisições domiciliárias e que isto
importa uma restrição à propriedade individual; outro atribuiu-me conceitos que absolutamente não externei nesta Câmara, acusou-me de
haver defendido a tese da mais absoluta irresponsabilidade dos representantes da Nação, de havê-los colocado fora e acima de toda a exceção legal, pelo fato de serem os autores da lei.
O meu primeiro contraditar, por um lado, tem razão.
O domicílio é, sob certo ponto de vista, também uma propriedade do cidadão, como propriedade eram as patentes dos oficiais de terra
e mar, como propriedade eram as cadeiras de lentes vitalícios das faculdades de medicina e de direito, e as de membros do Supremo Tribunal Militar, que foram arrancadas às· vítimas do estado de sítio. (Muito
bem!) Mas não é a esta propriedade que me refiro; eu falo do direito
de propriedade em sentido estrito, compreendendo os bens móveis e
imóveis do indivíduo, os quais não podem ser confiscados nem mesmo
durante a suspensão das garantias.
O meu segundo contraditar, este absolutamente não teve razão.
Eu nunca defe~di aqui, Senhores, a irresponsabilidade absoluta
dos representantes do povo.
Sou, pelo contrário, o primeiro a reconhecer e a confessar, de
acordo com a Constituição, que esses cidadãos são inteiramente responsáveis por todos os delitos que cometerem; que podem ser presos e processados, uma vez que preceda licença do Poder Legislativo, ou mesmo
independentemente dessa licença, no caso previsto na lei.
O Sr. Bezerril - Licença que a Câmara não dá.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O que contestei e contesto formalmente é que o Poder Executivo tenha a faculdade de abater a independência do Legislativo, eliminando do seio do Congresso Nacional os
mandatários da Nação. (Apoiados.)
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Senhores, quando ainda há pouco um tribunal desta capital nega
ao Poder Executivo a faculdade de limitar a ação do Poder Judiciário
pela suspensão de seus membros, é que pensais em abdicar da vossa
independência nas mãos do Presidente da República?
Sr. Presidente, não me devo alongar mais sobre esta questão, já
suficientemente debatida, mas não posso furtar-me ao prazer de citar
palavras de um escritor que sendo, como já disse, suspeito pela extensão e amplitude que procura dar ao estado de s(tio, acha-se, contudo,
de acordo comigo quando afirmo que a suspensão de garantias somente
atinge os direitos propriamente individuais. Refiro-me a Alcorta, que o
ilustre relator do parecer da Comissão citou em apoio de um dos seus
acertos. Tratando das garantias constitucionais suspens íveis pelo estado
de sítio, diz ele que garantias constitucionais são a inscrição dos direitos
individuais nas cartas políticas, e direitos individuais são aqueles que
constituem a personalidade humana.
Se deixarmos de lado as opiniões dos escritores e examinarmos as
Constituições, aí vamos encontrar a certeza de que é verdadeira a doutrina que defendo. A Constituição espanhola, depois de ter enumerado
os direitos do cidadão, diz (lê): "As garantias indicadas nos arts. 4, 5,
6 e 9 e nos §§ 1, 2 e 3 do art. 13, que se referem exclusivamente a direitos individuais, poderão ser suspensas, etc."
Mais abaixo, diz (lê):
"Em nenhum caso poderão ser suspensas outras garantias."
Entretanto, a Constituição espanhola consagra também as imunidades dos representantes da Nação.
A Constituição argentina, no mesmo capítulo em que trata dos
direitos e garantia dos cidadãos argentinos, diz no final sob o n<? 23
(lê): "No caso de perturbação interna ... o estado de sítio será declarado
na província ou no território em que a ordem pública estiver perturbada, e as garantias constitucionais aí serão suspensas."
Esta disposição vem subordinada à epígrafe direitos e garantias
e as imunidades parlamentares fazem objeto de capítulo e artigos muito
posteriores.
A Constituição chilena expressamente diz que, durante o estado
de sítio, suspender-se-ão as garantias constitucionais, menos aquelas
que se referem às imunidades dos representantes da Nação.
Diz-se que a Constituição americana também consagra as imunidades parlamentares e, entretanto, durante a suspensão do habeas corpus
foram ali presos, sem protesto, Deputados e Senadores. Mas a Constituição americana autoriza a prisão no caso de atentado à paz pública.
Aqueles Senadores e Deputados foram presos durante a Guerra de
Secessão, quando uma parte da República havia-se rebelado contra
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os poderes constituídos; eles atentavam contra a paz pública e, portanto, podiam ser presos independentemente mesmo da suspensão do
habeas corpus.
Sr. Presidente, não devo passar a outro assunto sem dar uma ligeira resposta a uma acusação lançada contra a minoria desta Casa por
um ilustre representante do Rio de Janeiro. Disse S. Ex? que quando o
tenente-coronel Serzedello Correa, no gozo de suas imunidades parlamentares, na Imprensa desta capital publicou um artigo assinado com
o seu nome, sem a declaração de sua qualidade de Deputado, no qual
cobriu dos maiores insultos um seu superior hierárquico, o general
Aguiar Lima, e foi por este motivo repreendido em ordem do dia do
Exército, desta bancada não se levantou uma só voz condenatória dessa
violação audaz, patente e manifesta do texto constitucional.
Pois bem: há pouco mais de dois meses, três representantes da
Nação, dois Senadores e um Deputado, também no gozo perfeito de
suas imunidades parlamentares, dirigiram, naquele caráter, um manifesto respeitoso ao Presidente da República, em que lhe pediam juntasse
mais um serviço aos muitos que já havia prestado à Nação brasileira,
mandando proceder à eleição presidencial.
O marechal Floriano Peixoto não procedeu como o marechal
Deodoro; não mandou repreender em ordem do dia esses Senadores
e Deputados que eram também militares; fez mais do que isto: reformou-os forçadamente contra todas as leis garantidoras do Exército,
contra preceitos claríssimos da Constituição ...
O Sr. Bezerril- Fez muito bem.
O SR. EPITÁCIO PESSOA ... e o nobre deputado pelo Rio de
Janeiro não teve uma palavra condenatória dessa violação audaz, patente e manifesta do texto constitucional. (Apoiados.) Pelo contrário,
concorreu com o seu voto para que não fosse julgado objeto digno das
deliberações desta Câmara um projeto que vinha reparar a violência,
que vinha lavar este insulto atirado à farda do Exército brasileiro!
(Muito bem.)
O Sr. Bezerril - E que já figura no projeto de fixação de forças.
Um Sr. Deputado - E que deve passar.

O Sr. Bezerril- E que deve cair.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Sr. Presidente, prosseguindo na
análise das questões que se prendem à decretação do estado de sítio,
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devo ainda dizer à Casa que o procedimento do Sr. marechal Floriano
Peixoto é inconstitucional, visto que durante a suspensão de garantias
ele usou de medidas repressivas, não permitidas pela Constituição.
A Constituição, no art. 80, § 20, exprime-se desta sorte (lê): "Este (o Poder Executivo) durante o estado de sítio restringir-se-á, nas
medidas de repressão contra as pessoas, a impor: a prisão ... e o desterro ... "
Por conseguinte, todas as medidas de repressão que consistirem
em outra coisa que não seja a prisão e o desterro são medidas inconstitucionais, e não podem ser aprovadas pelo Congresso. Pois bem: o Sr.
Floriano Peixoto não se limitou a prender e desterrar todas as vítimas
de seu ódio; fez mais do que isto: demitiu dois lentes vitalícios, um da
Faculdade de Direito do Recife e outro da Escola de Medicina desta
capital; demitiu diversos membros do Supremo Tribunal Militar, que tinham também a sua vitaliciedade garantida em artigo da Carta Constitucional, e reformou forçadamente, independente de todas as formalidades estabelecidas na lei, cerca de 20 oficiais de mar e terra.
Podia fazê-lo? (Sensação.)
Desafio a que me respondam afirmativamente. (Pausa.)
E se não podia fazê-lo, como afirmar à Na~o que S. Ex? se manteve dentro das exigências constitucionais? (Trocam-se apartes.)
Afirmá-lo, Senhores, é afirmar uma falsidade, é trair o mandato
do povo, que nos manda aqui para falar a verdade. (Muito bem.)
Sr. Presidente, o estado de sítio ainda é inconstitucional porque
as medidas repressivas empregadas pelo Vice-Presidente da República
recaíram sobre cidadãos dos quais, uns não têm a sua criminalidade demonstrada nos autos, e outros, a maior parte, a quase totalidade, não
são aí lembrados pela menor referência, por uma alusão, por uma palavra sequer; os seus nomes não são aí escritos uma só vez ao menos
para coonestar a violência de que foram vítimas. (Trocam-se apartes.)
Aqui, Senhores, a enormidade das violências cometidas pelo Sr.
marechal Floriano Peixoto assume proporções assombrosas: a tranqüilidade, a vida, a liberdade, a honra individual são um brinco de criança, são um joguete nas mãos desse homem nefasto.
O critério, Senhores, que presidiu a declaração do estado de sítio
foi o exclusivo arbítrio do Poder Executivo estimulado pela oposição,
que se levanta contra ele na Tribuna e na Imprensa; o fim, o objetivo
visado pelo Poder Executivo foi diminuir a oposição, que se erguia
temerosa em ambas as Casas do Congresso, e arredar desta capital jornalistas patriotas e independentes que despertavam a opinião contra o
Governo que a ludibriava.
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Quereis a prova? Eu vo-la dou esmagadora. Foram detidos e desterrados, pelo decreto de 12 de abril, 45 cidadãos brasileiros; pois bem,
Senhores, nas provas oferecidas pelo Poder Executivo, como justificativa da declaração do estado de sítio e das medidas de repressão tomadas, não há uma referência, não há uma palavra a respeito de 40 desses
cidadãos! (Sensação.)
Pois, Senhores, não é um escárnio cuspido às faces desta Câmara
vir-se apresentar como prova da criminalidade desses homens (sussurros)
documentos que nem a eles se referem? E não vos doereis desse ultraje?
E levareis a vossa dedicação ao ponto de sancionar tão feroz iniqüidade?
(Muito bem.)

Em relação aos cinco cidadãos restantes, vou mostrar-vos a prova
de criminalidade que existe nos documentos fornecidos pelo Poder
Executivo. Antes, porém, preciso de fazer algumas considerações.
As provas enviadas pelo Vice-Presidente da República dividem-se
em dois grupos: um, que compreende o inquérito sobre a revolta de
Santa Cruz e o inquérito feito na brigada policial, de 8 a 12 de abril;
o outro, que compreende dois inquéritos feitos na 49 Delegacia de Pol ícia desta capital, em 18 de abril e em 20 de maio.
Mas chamo a aten,Ção da Câmara para a seguinte declaração feita
na mensagem presidencial.
Diz o Sr. marechal Floriano Peixoto (Lê):
"Ao ter de empregar as providências autorizadas pela Constituição, o Governo considerou longamente, pesou, em dois dias de trabalho
quase consecutivo, toda a espécie de prova testemunhal e circunstancial
que teve a seu alcance e que lhe bastou para formar convicção segura
da necessidade das medidas de repressão que adotou."
A declaração do estado de sítio, portanto, e as medidas de exceção decretadas durante ele se fundaram exclusivamente, e nem podia
deixar de ser assim, nas provas anteriores a 1O de abril, que são o inquérito de Santa Cruz e o inquérito a que se procedeu na brigada policial.
Como já vos disse, entre os 45 cidadãos que foram presos e desterrados, somente cinco são referidos nestes inquéritos.
Vamos agora ver a criminalidade resultante destes autos contra
esses cinco indivíduos, que são o marechal Almeida Barreto, o Dr.
Dermeval da Fonseca, o tenente-coronel Menna Barreto, o major Sebastião Bandeira e o alferes Jansen Júnior.
Devo ainda fazer umas observações para que a Câmara possa apreciar o valor dessas provas e ajuizar da prevenção e parcialidade com que
o governo procedeu em todo este assunto.
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Ao processo de Santa Cruz, que infelizmente não tenho aqui em
meu poder, acham-se juntas, como provas de que se projetava uma revolução nesta capital, diversas cartas do cadete Guimarães, em que este
inferior pede a um seu colega lhe obtenha a transferência da guarnição
de Santa Cruz, onde não se dava bem com os oficiais.
Estas cartas, note bem a Câmara, têm a data de setembro e outubro de 1891, e a revolta da fortaleza é de 19 de janeiro deste ano. Mas,
como em algumas destas cartas fala o seu autor do dia da transferência como o dia da liberdade, estas palavras -dia da liberdade- foram
marcadas à margem como significando que se referiam ao dia da revolta.
(Risos.)

Ainda mais, a transferência do cadete Guimarães foi-lhe prometida para o dia 25 de outubro.
Em uma destas cartas, ele se mostra ansioso pela aurora do dia
25, e estas palavras também foram marcadas à margem como designando o dia fixado para a revolução. (Risos.)
Não é só isto; junto aos autos, como prova da existência da revolta e como indício dos vastos elementos com que contava, está um
cartão do cadete Silvino, em que pede emprestado a um seu companheiro um violão. (Hi/aridade.)
Ainda não é tudo; quero deixar patente a prevenção com que foram colhidas estas provas sobre que o Sr. marechal Floriano Peixoto
erigiu a criminal idade de tantos brasileiros ilustres.
Acha-se anexo ao inquérito de Santa Cruz um telegrama do Sr.
capitão Sodré ao coronel Deschamps. Neste telegrama diz o Sr. Sodré
que fora convidado para aderir à causa dos revoltosos, mas nada havia
decidido, esperando saber como pensavam os seus companheiros do
regimento policial do Rio de Janeiro.
Este telegrama foi junto aos autos para mostrar que a revolta
tinha ramificações nos Estados.
Aparentemente ele não tem data, como sói acontecer nos despachos do telégrafo nacional; mas, pelo carimbo da repartição, que se acha
em um ângulo do papel e um tanto apagado, vê-se que a sua data é
7 de dezembro; referia-se, portanto, à deposição do Dr. Portella, para a
qual tanto concorreu o Sr. Floriano Peixoto; entretanto, foi junto aos
autos de Santa Cruz como prova da revolta dessa fortaleza!
Ainda uma outra irregularidade, Srs. Deputados. Está nos autos
por cópia, em papel da Secretaria da Justiça, o interrogatório do sargento Silvino, feito no dia 20 de janeiro, interrogatório que, por ser
tomado no dia seguinte ao da revolta, devia ser, sem dúvida, o mais importante.
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O Sr. Augusto de Freitas- É bom V. Ex? lembrar que pedimos o
original e não fomos, até agora, atendidos.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Tem razão o nobre Deputado; este interrogatório que, segundo fui informado, continha acusações muito
graves a pessoas amigas do governo, foi o único documento junto por
cópia aos autos; o original que pedimos, até hoje não nos veio às mãos.

Vozes- Nem virá.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Ainda chamarei a atenção de
V. Ex? , Sr. Presidente, para o documento vem à fi. 109 dos autos, o
relatório de uma comissão de sindicância. Aí se procurou envolver nos
acontecimentos de Santa Cruz o velho e legendário marechal Deodoro,
invocando-se em apoio desta falsidade palavras de Silvino que, entretanto, afirmou não conhecer o marechal Deodoro senão pelo retrato.
Uma outra irregularidade é esta, de suma importância: na inquirição das testemunhé1s, na brigada policial, procedia-se, por vezes, do seguinte modo: lia-se o depoimento, da primeira à segunda, e esta confirmava todas as declarações, muitas vezes constantes de três ou quatro
folhas de papel. (Sussurro.) Tal o depoimento do sargento Valladares,
base única de todo o inquérito.
Ainda mais: os presos e desterrados políticos nunca foram interrogados, muito embora os últimos se tivessem demorado mais de cinqüenta horas nesta capital e os primeiros ainda aqui estejam. O Sr. Marechal Floriano Peixoto nunca se lembrou sequer de os mandar qualificar, para saber se eram efetivamente aqueles que o seu rancor procurava.
Os presos não foram admitidos a contraditar as testemunhas,
coarctando-se-lhes, assim, o direito de legítima defesa.
Ainda um atestado da parcialidade com que eram colhidas essas
provas.
Na busca feita em casa de Thomaz de Aquino encontrou-se uma
guia passada pelo chefe de polícia, permitindo-lhe visitar o Dr. Lavrador, no encouraçado Aquidaban ou Riachuelo. Esta guia está concebida
nos termos em que usualmente se redigem essas permissões, e encontrada em casa de Thomaz de Aquino, deixa ver que não foi utilizada,
aliás, teria sido retida no vapor visitado. Pois bem, a autoridade policial descobriu que nesta guia se revelava claramente que Thomaz de
Aquino se comunicara com os presos políticos e, principalmente, com
o Dr. Lavrador! (Risadas.)
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Já tive ocasião de dizer que as provas justificativas do estado de
sítio, sobre as quais o Presidente da República fundou as medidas repressivas que decretou, são somente o inquérito de Santa Cruz e o da
brigada policial. Mas, além destas provas há mais dois inquéritos: um de
18 de abril e outro de 20 de maio.
Este compreende depoimentos de diversos militares que acompanharam os desterrados ao seu destino. Não tenho necessidade de fazer a
análise destas provas, porque quando mesmo elas demonstrassem da
maneira a mais convincente a responsabilidade de todos os presos e desterrados políticos, pelos acontecimentos de 1O de abril, não podiam ser
invocadas como justificativas da ~onduta do marechal Floriano Peixoto, por serem posteriores aos atos do sítio.
Tenho notas destas provas sobre cada um dos presos e desterrados; não as leio para não fatigar a Câmara; mas posso garantir aos meus
colegas que não só esses documentos deixam de aludir a mais de 20 daqueles cidadãos, como também que nenhum fato aí encontrei sobre
que se pudesse erigir a criminalidade de qualquer deles.
O Sr. Bezerril - Principalmente porque são dos esbirros de que
V. Ex? falou há pouco.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex? está fazendo uma intriga;
está procurando atrair sobre mim a animosidade da Escàla Militar, mocidade briosa que respeito e admiro, porque também sou moço, porque
tenho aspirações e sinto entusiasmo por tudo quanto é grande, nobre
e patrióti.co (muito bem.); referi-me a essa onda enorme de sP.cretas,
que noite e dia perseguem implacavelmente a população, tendo no coração o servilismo e nos lábios a delação.
O Sr. Bezerril - O defeito é serem precisamente os mesmos do
tempo dó Barão de Lucena.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Eu dizia, Sr. Presidente, que me
dispensava de analisar as provas de 20 de maio porque foram colhidas
posteriormente à declaração do estado de sítio.
Consistindo elas em confissões ouvidas aos desterrados pol íticos, quase que nenhum valor jurídico podem ter. Pois quando todas as
legislações procuram eliminar a prova confessional, porque assim como
o réu não tem o direito de invocá-la em seu favor, também a parte
acusadora não deve ter o de opô-la à sua inocência; quando a legislação
inglesa quase que já baniu essa espécie de prova, quando a legislação
brasileira mesma só a admite se ela se conforma com as circunstânéias
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do fato; como é que vamos hoje invocar exclusivamente essas confissões,
que não foram confirmadas nem contraditadas, para sobre elas assentar a criminalidade de tantos cidadãos?
Peço a atenção da Câmara para uma circunstância: Oscar de Araújo, chefe dos maquinistas do vapor que conduziu os desterrados, que
conviveu na maior intimidade com eles. cedendo-lhes até o seu beliche
para gabinete de leitura, diz que sempre que pedia esclarecimento aos

desterrados, estes diziam que estavam inocentes, que nada sabiam da
Revolução.
Eis aí um testemunho contrário aos outros, uma dúvida que paira
sobre a veracidade desses depoimentos e que só os próprios desterrados
poderiam esclarecer.
Mas, se a Câmara aindã entende que a prova dos autos de 20 de
maio pode justificar a constitucionalidade da decretação do sítio,
eu me darei ao trabalho fatigante de ler todas as notas que colhi, a
fim de mostrar que ela não legitima a conduta do governo.

Alguns Srs. Deputados - Não é preciso.
O Sr. Bezerril - O júri já está convencido da inocência. (Trocamse apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- As provas que precisamente serviram de base à suspensão das garantias constitucionais e às medidas de
repressão decretadas, ainda uma vez o digo, foram o inquérito da revolta de Santa Cruz e o da brigada policial. Já mostrei as irregularidades
com que foram arranjadas estas peças.
Devo agora dizer sem receio de contestação que a conexão que
existe entre a revolta de Santa Cruz e o movimento de 1O de abril é
simplesmente imaginária, é uma invenção do Poder Executivo.
Senhores, o único liame que há entre um e outro fato é figurarem
em ambos os inquéritos os nomes do general Barreto e do Dr. Dermeval da Fonseca.
Nada mais.
Entremos agora na apreciação das provas. Disse eu que dos 45
presos e desterrados políticos somente a 5 se referiam os autos: o marechal Barreto, o Dr. Dermeval da Fonseca, o coronel Menna Barreto, o
major Sabastião Bandeira e o alferes Jansen Júnior.
Começarei pelo meu velho conterrâneo e amigo, o grande patriota que tantas vezes verteu o seu sangue em defesa da Pátria, o velho cabo de guerra gilvazado pelas mais gloriosas cicatrizes, alma nobre
e leal, franca e sincera, que ainda a 15 de novembro concorria eficaz e
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decisivamente pqra a Proclamação da República brasileira, desta República que hoje lhe dá como prêmio de seus serviços, como tributo da
gratidão nacional, o degredo homicida de Cucuí. (Muito bem.) Começarei pelo marechal Barreto.
Todas as provas do inquérito de Santa Cruz contra o marechal
Barreto se reduzem aos interrogatórios do sargento Silvino, dos quais
o primeiro foi junto aos autos em cópia e não em original; estes interrogatórios não podem merecer a consideração de qualquer espírito imparcial, porque são, a cada passo, contraditórios, incongruentes e porque
são provas ministradas por um homem sobre o qual pesava uma grave
responsabilidade e que tinha todo o interesse em acobertar-se com a de
homens altamente colocados no Pa(s.
Quereis ver como pululam aqui as contradições e incongruências?
Atendei. (Consultando umas notas.) No primeiro interrogatório,
diz Silvino que, a não ser a rua da lmperatriz,não se lembra das outras
em que tinham lugar as conferências, como se fosse crível que um conspirador ignorasse os pontos em que consertava com os seus cúmplices
os planos da revolta. No segundo, à fi. 80, diz que era auxiliado pelo
general Barreto, pelo contra-almirante Saldanha da Gama e pelo coronel
Ferraz, com os quais, menos Saldanha, estivera em três conferências;
no quarto, à fi. 210, depõe que com o general Barreto só conferenciou
uma vez, em uma charutaria da rua do Ouvidor. Naquele, diz que o general Barreto lhe dissera haver 18 mil contos para despesas; nos outros
interrogatórios, atribui essa declaração, variando de cifra, a outras pessoas. No segundo, diz que uma das primeiras pessoas com quem falou
sobre o movimento foi um nosso colega; mais adiante contradisse, dizendo ter sido apresentado a esse cidadão muito posteriormente. No
terceiro, à fi. 198, diz que a uma hora da madrugada de 19 de janeiro
recebeu, por um emissário que não conhece, ordem para adiar o movimento; entretanto, não explica convenientemente como, à hora tão
adiantada da noite, pudesse penetrar um estranho na fortaleza. No terceiro, diz que foi o nosso colega quem lhe deu a intimação que dirigiu
ao Vice-Presidente da República. No quarto, firma que a intimação foi
redigida pelo cadete Pessoa de Mello. Naquele, diz que a conferência da
rua do Ouvidor teve lugar no dia 16 de janeiro; neste, declara que não
pode precisar o dia. Em um, avança que as senhas, entre as quais uma referente ao bravo contra-almirante Saldanha da Gama, lhe foram dadas
por um Deputado; em outro, afirma jamais ter falado com este Deputado sobre aquele militar. Mas, Senhores, quem quer que leia estes autos
chegará à convicção de que Silvino procurava insinuar aos seus companheiros que contava com o apoio de vários generais do Exército e da
Armada somente com o intuito de resolvê-los a abraçar a sua causa.
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Era com este intuito que ele invocava o nome do general Barreto, naturalmente indicado pela sua atitude no Senado e pelo seu prestígio no Exército, bem como os de outros generais. É assim que a Dionísio de Abreu ele dizia que conferenciara com o marechal Deodoro e
com o contra-almirante Saldanha da Gama; a Antônio Pereira da Silva
(fi. 76) dizia que contava com o Riachue/o, comandado pelo Barão de
Labare (risadas), e que o fim da revolta era colocar no trono D. Afonso
(hilaridade.); a Joaquim de Moura dizia que conferenciara com o contra-almirante Saldanha da Gama, antes deste seguir para S. Paulo, e conversara sobre a revolta com o marechal Deodoro; ao cadete Cordovil
dizia que este marechal lhe prometera a promoção e dissera que desejava estar no poder somente 24 horas para vingar-se dos oficiais do 1<?
Batalhão de Artilharia, etc. (Risos.)
Entretanto, Silvino declara, no segundo e quarto interrogatórios
que não conhece os generais Deodoro e Saldanha da Gama e nunca
com eles conferenciou. É isto uma prova, Sr. Presidente, de que Silvino procurava somente, com estas individuações, atrair as adesões dos
seus companheiros de fortaleza, e tanto assim é que o próprio relatório
do Conselho de Investigação, presidido pelo capitão-tenente Lisboa,
diz que os nomes dos generais Barreto e Saldanha da Gama foram, ao
seu ver, atirados nesta questão como armas de guerra.
Mas, Senhores, tanto compreendeu o Governo que a prova colhida nos autos contra o general Almeida Barreto era improcedente e ridícula que, dias depois da Revolta de Santa Cruz, promovia-o ao posto de
marechal. Podia deixar de fazê-lo? Podia, porque nas promoções de
generais o Governo não está adstrito à antiguidade do posto. (Apoiados.)
O inquérito de Santa Cruz não veio desmerecer a consideração de
que gozava o general Barreto, perante o governo, e a lealdade com que
ele auxiliava a consolidação da República; não o tornou, sequer, suspeito de conivência naquela revolta, porquanto o Sr. Floriano Peixoto,
que, depois de havê-lo graduado no posto de marechal, tornou esta promoção efetiva, não devia ignorar uma resolução do Supremo Conselho
Militar que impede a promoção de oficiais sobre quem pesem suspeitas
de criminalidade. (Apoiados.)
Foi o Vice-Presidente da República quem promoveu o bravo coronel Ferraz e mandou elogiá-lo em ordem do dia, quando ele também
se achava implicado nestes fatos; foi o Vice-Presidente da República
quem distinguiu em honrosa comissão o ilustrado almirante Saldanha
da Gama, também indigitado como chefe da revolta.
Ora, estes fatos mostram que o Governo não ligava importância
ao inquérito de Santa Cruz; como, hoje, pode acentuar, invocar este
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inquérito para justificação do estado de sítio? (Apoiados.)
Mas, se os interrogatórios de Silvino pudessem, a despeito de tudo quanto tem dito, ter algum valor nesta questão, eu iria encontrar,
neles mesmos, a prova mais frisante de que o general Almeida Barreto
foi estranho à revolta de Santa Cruz.
No quarto interrogatório, o sargento Silvino, interrogado sobre
os sinais característicos daquele general, respondeu que ele é alto, corpo
regular, barba cerrada, (risos), e um pouco moreno. Vede como ele
conhecia o homem com quem conferenciava sobre a revolução.
Todos nós conhecemos o marechal Almeida Barreto.
São estes os sinais característicos deste cidadão?
Não é tudo.
Silvino, sendo-lhe apresentadas oito fotografias, entre as quais a
do marechal Almeida Barreto, declarou que entre elas não estava a deste
general.
E é fundado em provas deste quilate que o Governo atira sobre o
grande paraibano o labéu de cúmplice de galés! (Sensação.)
Eis o que há nos autos de Santa Cruz com relação ao marechal
Almeida Barreto.
Quanto ao Dr. Dermeval da Fonseca, há apenas o depoimento de
um cidadão, que diz haver recebido dele a incumbência de levar um recado ao coronel Osório de Paiva, para falar ao marechal Barreto. E nada
mais. O Dr. Dermeval contestou esse depoimento declarando que jamais transmitira semelhante recado.
No inquérito de 8 de abril há sobre o marechal Barreto apenas o
depoimento do sargento Valladares, colhido pelo modo irregular de que
já vos falei e que diz (lendo) "ter ouvido do ex-sargento Leonel que no
dia 3 de maio se daria um movimento hostil ao marechal Floriano,
não reconhecendo o Congresso a sua autoridade, e que este movimento
seria dirigido pelo general Barreto". O depoimento é desmentido por
Leonel, que, no dizer do sargento Lisboa, é muito pernóstico e gabola.
(Hilaridade.)

Mas, Senhores, há um pouco de verdade neste depoimento. Quereis saber qual era o movimento preparado pelo marechal Barreto para
o dia 3 de maio? Nós, da Oposição, esperávamos que nas primeiras sessões legislativas tivéssemos maioria em ambas as Casas do Congresso,
e talvez a tivéssemos se os nossos amigos não houvessem sido presos e
desterrados. (Apoiados). Nesta hipótese, não reconhecendo a legitimidade da permanência do marechal Floriano Peixoto no poder, por isso
que ele devia ter mandado proceder à eleição presidencial, de acordo
com a Constituição e com a lei eleitoral, tínhamos o propósito de devolver a mensagem que ele enviasse ao Congresso, declarando que não
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o reconhecíamos como Presidente da República. Eis a conspiração que
se preparava para 3 de maio. Se alguém foi aos quartéis sondar a opinião da força, foi, sem dúvida, para saber se, adotada esta resolução
pelo Parlamento e vendo-se o Presidente da República na alternativa
ou de deixar o Governo ou de dissolver o Congresso, a força pública
estaria ao lado do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.
O Sr. Bezerril - Havia de ser resolvido, mas para outra coisa.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Senhores, podem ser conspiradores,
podem pretender depor o poder público à mão armada homens que,
em 28 de março, dirigiam aos seus colegas esta circular? Ouvi (lê):
"Ilustre colega - Senadores e Deputados, infensos à atual
direção política do nosso País e presentes nesta capital, incumbiram-nos de transmitir a V. Ex~ o pedido que ora, com o maior
empenho, fazemos para que, embora com os maiores sacrifícios,
compareça V. Ex~ às reuniões preparatórias da próxima Sessão
Legislativa.
Nas trist(ssimas condições em que se encontram atualmente a nossa Pátria e a República, arrastadas de violência em violência para a mais temerosa das anarquias, parece-nos e, acreditamos, a V. Ex? parecerá também, que só o Parlamento, ao serviço

de um pensamento suficientemente meditado e agindo pronta e
resolutamente, poderá restabelecer a ordem e a lei em toda a sua
plenitude.
É para tal fim que acreditamos absolutamente indispensável o comparecimento de todos os representantes da Nação às
aludidas sessões preparatórias, nas quais tornam-se igualmente
indispensáveis os conselhos de colegas, como V. Ex~, de cujo
comparecimento temos prévia e perfeita certeza, pelas sobejas
provas de patriotismo que já tem dado. Saúde e fraternidade."

O Sr. Cassiano do Nascimento- Nota i bem: esta era a nossa conspiração.
O Sr. Bezerril- Por que é que nós outros não recebemos essa circu lar?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Assinam esta circular os Srs. (Lê):
Eduardo Wandenkolk, Almeida Barreto, Amaro Cavalcanti, Matta
Machado, Esteves Júnior, Braz Carneiro, Manhães Barreto, Retumba,
Lauro Müller, Seabra, Anfr(sio Fialho, Lopes Trovão, ...
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O Sr. Lopes Trovão- Já não fazem mais caso!. ..
O SR. EPITÃCIO PESSOA- (Continua a ler.) ... Fonseca Hermes, Menna Barreto, Cassiano do Nascimento, Jacques Ourique, Luiz
Murat, Jesuíno de Albuquerque e André Cavalcanti.
O Sr. Bellarmino de Mendonça - Eu não assinei porque não estive presente à reunião.
O Bezzerril - E eu porque não a recebi.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Homens que planejavam uma revolução para depor o Presidente da República e substituí-lo por um
moribundo dirigiam aos seus amigos, a 28 de março, doze dias antes daquele em que iam pôr em prática o seu plano criminoso, uma circular
em que apelavam exclusivamente para a autoridade do Parlamento!
Já vimos o que há nos autos contra o marechal Almeida Barreto
e o Dr. Dermeval da Fonseca.
Quanto ao coronel Menna Barreto e ao major Sebastião Bandeira,
dois republicanos distintos a quem devemos, em grande parte, as instituições que hoje defendemos (apoiados), a quem devemos serviço
imenso de uma larga e eficaz propaganda, iniciada no Rio Grande do
Sul e concluída nesta capital ...
O Sr. Sampaio Ferraz - Apoiado. Foram duas forças de 15 de
novembro.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - ... sobre esses dois cidadãos há
somente o depoimento do mesmo sargento Valladares, alusivo ao movimento de 3 de maio. Acerca do alferes Jansen, há unicamente a declaração de uma praça do regimento policial que diz haver sido por ele
convidado a aliciar companheiros para aquele movimento.
Eis, Senhores, as provas que existem nos documentos enviados
·
pelo Poder Executivo.
A respeito da maioria dos cidadãos que foram vitimados pelo
Governo, que hoje se acham privados de sua liberdade e vêem a sua
reputação de homens públicos maculada pela suspeita infamante que
sobre eles lançou a perfídia presidencial, não há uma prova, uma referência, uma alusão.
É assim, Sr. Presidente, que se respeitam os direitos individuais?
É assim que se zelam os preceitos da Constituição que se prometeu
restabelecer e cumprir?
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Mas, para que insistir neste ponto? Já está na consciência pública que o intuito do marechal Floriano Peixoto, ao prender e desterrar
tantos cidadãos, foi evitar a crítica severa, verdadeira e patriótica desses homens, que pesaria sobre o seu Governo como uma maldição.
(Apoiados e não apoiados.)

Sr. Presidente, qual a prova que existe nestes documentos contra
o ilustre almirante Wandenkolk, uma das maiores glórias da Marinha nacional (apoiados), membro preeminente do primeiro Governo republicano deste País. um dos ornamentos do Senado brasileiro?
Que prova existe, Senhores, contra o Coronel Jacques Ourique, o
intemerato jornalista que das colunas de O Combate rebatia galhardamente todos os golpes que se atiravam contra a sua nobre classe?
Que prova existe nestes autos contra o coronel João Neiva,
contra o tenente Retumba, senão a circunstância referente a este de,
nas colunas daquela folha, expor ao País todos os erros e violências
do Poder Executivo?
Que prova existe nestes autos contra José do Patrocínio, o homem a quem devemos a redenção de uma raça, o homem a quem oBrasil deve a sua mais bela e humanitária conquista - a abolição desse legado vergonhoso que nos enchia de opróbrio e vilipêndio? (Muito bem.)
Que prova existe, Senhores, contra o general Clarindo, o heróico defensor do Ceará, o homem cujo nome há de passar à História, não
já como o de um general ilustre, que enobreceu as armas brasileiras,
mas como o guarda destemido da autonomia do Ceará, covardemente
sufocada na poeira do bombardeio de Fortaleza? (Muito bem.)
Que prova existe nestes autos, Senhores, contra o Dr. Francisco
Portella, esse republicano da velha guarda, que até o último momento
defendeu denodadamente (apoiados) a autonomia do Estado do Rio de
Janeiro?
Que prova existe nestes autos contra Pardal Mallet, o moço heróico que nas colunas de O Combate expunha corajosamente ao País
todos os crimes deste Governo, que tudo tem poluído, desde os preceitos da Carta Constitucional até a honra da Nação? (Muito bem.)
Que prova existe, Senhores, contra Antônio Maria Coelho, obravo defensor de Corumbá (apoiados), ainda há pouco arrebatado ao leito
da dor, moribundo, agonizante, violentamente arrancado aos carinhos
da família que lhe suavizava os sofrimentos, para ir morrer, talvez,
esquecido e desprezado nas prisões de uma fortaleza? (Muito bem.)
Que provas existem contra o ilustre mineiro, o Dr. Matta Machado (apoiados), sobre quem recaíram os nossos votos para Presidente
desta Câmara, para substituto do Presidente da República? (Apartes.)
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Que provas existem mesmo contra os poucos a que antes me referi, a não ser depoimentos contraditórios e incongruentes, destituídos
de critério e de valor jurídico? (Muito bem.)
Como é que a Câmara pode dizer ao País e ao povo que o Sr.
Presidente da República, prendendo tantas glórias do Exército e da Armada, tantos membros da representação nacional, manteve-se dentro
dos termos da Constituição? Não, Senhores, não posso acreditar que a
Câmara chegue a afirmar tamanha falsidade perante a Nação; a tanto
não pode levar o devotamento partidário. (Apoiados, muito bem.)
Sr. Presidente, a hora vai adiantada e eu, embora abusando da
paciência dos meus nobres colegas ...
Vozes- Não apoiado; tem falado brilhantemente.

O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... preciso analisar mais um ponto
que se prende à declaração do estado de sítio.
O ato do Sr. Presidente da República ainda é inconstitucional
porque os efeitos do estado de sítio foram prolongados além do termo
de sua duração.
Esta questão já tem sido largamente debatida na Câmara; mas não
posso deixar de emitir sobre ela algumas considerações. A doutrina consagrada no acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre o habeas corpus
requerido em favor dos presos políticos é que basta que as medidas
repressivas tenham sido decretadas dentro do estado de sítio para que
possam prolongar os seus efeitos, mesmo depois de restabelecidas as
garantias. Mas se, terminado o estado de sítio, a Constituição reentra
em seu pleno vigor, e todas as garantias constitucionais se restabelecem,
como se concebe que possam ser conservados em prisão diversos indivíduos, a não ser nos casos taxativamente prescritos na mesma Constituição, isto é, nos casos de flagrante delito e de culpa formada mediante
processo? Pois se o que autorizou a prisão destes indivíduos foi a suspensão da Constituição, na parte referente aos direitos individuais,
como pode manter-se aquela prisão, depois de restabelecida a Constituição, como pode perdurar o efeito depois de eliminada a causa que
o produziu? (Apoiados.)
As medidas decretadas pelo Poder Executivo, já o fez saliente o
Dr. Rui Barbosa, não são penalidades, como o governo audaciosamente
mandou escrever no Diário Oficial, esquecendo ou fingindo esquecer
que o Poder Executivo jamais pode exercitar a atribuição de julgar;
esquecendo ou fingindo esquecer que a penalidade há de ter um prazo
limitado e as prisões e o desterro foram decretadas por tempo indefinido.
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Demais, se restabelecida a Constituição, estes cidadãos podem
continuar tolhidos em sua liberdade, sem que lhes seja dado invocar a
intervenção do Poder Judiciário. Segue-se que, em pleno regime constitucional, o Poder Judiciário fica limitado em sua ação a respeito de um
certo número de indivíduos; isto é, o Poder Executivo, em pleno domínio da Constituição, tem a faculdade de limitar a ação de um outro poder soberano e independente, o Judiciário. (Apoiados.) Não é tudo. Se
a Constituição declara positivamente que o estado de sítio deve ser decretado por um prazo determinado, é claro, é óbvio que se, depois deste prazo, diversos cidadãos continuam presos e desterrados, o estado de
sítio continua indefinidamente em relação a estes cidadãos.
Prolongar, portanto, os efeitos da suspensão de garantias além
do prazo previamente marcado para a sua duração é ferir de frente o
preceito legal; regime constitucional e suspensão de garantias, embora
limitada a a~guns cidadãos, são idéias antinômicas, são idéias que se não
conciliam, não já ante os princípios do direito político, mas mesmo
ante às exigências naturais do senso comum. (Apoiados.)
Quando em 1865 já havia sido decretada a suspensão do habeas
corpus na República americana, a Câmara dos Representantes, por grande maioria, condenava a prisão de americanos sem a autoridade dos tribunais. Quando em 1704 Pitt conseguiu do Parlamento inglês a suspensão do habeas corpus, foi sob a condição de submeter imediatamente os
presos ao tribunal do júri; o que se procurava evitar eram as formalidades processuais para a prisão. Eis a prática que eu queria ver adotada em
meu País: terminado o estado de sitio, todos os conspiradores fossem
entregues aos tribunais comuns.
O nobre relator da Comissão de Legislação e Justiça procurou
justificar aqui a sua opinião, contrária à que defendo, com a lei americana de 5 de fevereiro de 1867, que levantou a suspensão do habeas
corpus nos Estados Unidos, e que diz o seguinte (lê):
"Esta lei não terá aplicação ao caso de qualquer cidadão que esteja preso sob a vigilância da autoridade militar dos Estados Unidos,
imputado de qualquer ofensa militar ou que tenha iniciado ou ajudado
a rebelião contra o Governo dos Estados Unidos, anterior à passagem
desta lei."
Senhores, dispenso-me de salientar a anomalia desta disposição
em uma lei que vinha justamente restabelecer a soberania do habeas
corpus. Mas a este preceito legislativo oporei outros.
A Constituição do Uruguai, no art. 83, diz (lê):
•
"O presidente se limitará à prisão do individuo, com obrigação de
po-lo no prazo peremptório de 24 horas à disposição do seu juiz competente."
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A Constituição da Boi ívia contém idêntica disposição, alongando
aquele prazo a 72 horas.
A lei prussiana de 1851 estatui que, cessado o estado de sítio,
todos os processos pendentes nos tribunais militares sejam remetidos
aos tribunais comuns.
Mas não temos necessidade de recorrer à legislação estrangeira.
A lei brasileira n<? 40, de 11 de outubro de 1836, dispõe (lê):
"Art. 1<? Ficam suspensas na província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, por espaço de um ano, contado da publicação da presente lei
na dita província, os§§ 6, 7, 8, 9, 10 do art. 179 da Constituição, para
que o governo possa autorizar o presidente da referida província: §
1 <? Para mandar prender sem culpa formada e poder conservar em prisão, sem sujeitar a processo, durante o dito espaço de um ano, os indiciados em qualquer dos crimes de resistência, conspiração, etc."
O Decreto n? 68, de 29 de março de 1841, no seu artigo único,
§ 1?, contém disposição perfeitamente idêntica.
De sorte que, de acordo mesmo com a nossa legislação, a verdadeira doutrina é aquela segundo a qual os efeitos do estado de sítio não
se podem projetar além do termo de sua duração.
Entretanto, ainda hoje o marechal Floriano Peixoto conserva
presos nas fortalezas desta capital e desterrados nas fronteiras do Amazonas 45 cidadãos brasileiros, sem conceder-lhes nem mesmo a misericórdia de um julgamento no tribunal judiciário! (Muito bem.)
E o Congresso Nacional quererá encampar todas essas violências?
Quererá, como representante do povo, cobrir a responsabilidade de um
Governo que tem trucidado um a um todos os direitos do povo?
(Apoiados e não apoiados.)

Sr. Presidente, resumindo as minhas considerações, devo dizer
que o ato da declaração do estado de sítio é inconstitucional:
1<?, porque não foi conseqüência de uma comoção intestina nas
condições previstas na lei;
2<?, porque o Sr. Presidente da República lançou mão do meio extraordinário da suspensão de garantias, quando seria plenamente eficaz
o emprego dos recursos normais;
3<?, porque o estado de sítio foi invocado como medida preventiva, quando, não só diante dos princípios de direito como em face
da letra mesma da Constituição, só podia ser empregado como medida
de repressão;
4<?, porque as medidas repressivas recaíram sobre diversos cidadãos, antes de declarado o estado de sítio;
5<?, porque recaíram sobre outros, depois de restabelecidas as garantias constitucionais;
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69, porque foram ferir imunidades de representantes da Nação,
que não podiam ser suspensas;
79, porque consistiram também, contra preceito constitucional
expresso, em demissões de cargos vitalícios e reformas de oficiais de
mar e terra;
89, porque as provas enviadas pelo Poder Executivo, como tendo
servido de fúndamento a seus atos, não contêm uma só palavra a respeito de 40 dentre os 45 cidadãos presos e desterrados e não demonstram
a responsabilidade dos outros pelos acontecimentos de 1O de abril;
9? finalmente, porque os efeitos do estado de sítio foram ditatorialmente propagados além do termo de sua duração.
Resta-me, Sr. Presidente, tratar da última parte da questão. Peço
à Câmara que tenha um pouco mais de paciência para ouvir-me.
O parecer da Comissão propôs que a aprovação do estado de sítio fosse intercalada no projeto de anistia que nos foi remetido pelo Senado; mas, Senhores, esta emenda não deve ser aceita pela Câmara.
A Constituição diz no art. 16 (lê):
"O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional com a
sanção do Presidente da República:"
Sem que, pois, tenha sido cumprida essa formalidade, ou sem que
ela tenha sido suprida nos casos especificados na Constituição, nenhum
projeto de lei propriamente dito pode converter-se em preceito obrigatório para o País. A sanção presidencial é parte integrante da lei. Mas,
se a emenda da honrada maioria da Comissão fOr aceita pela Câmara, a
aprovação do estado de sítio será incluída no projeto de anistia, que tem
de ser submetido à sanção do Presidente da República; teremos assim
este magistrado, que é parte no julgamento do Congresso, arvorado em
juiz, para homologar ou não a sentença do mesmo Congresso.
Aliás, isto não me surpreende. Se já se quer conceder ao Poder
Executivo o direito de eliminar os seus juízes constitucionais, os
Senadores, não será muito que se lhe dê também a faculdade de consentir ou não na execução da sentença do Congresso, que condena os seus
atos. Dir-se-á que no caso de o Parlamento aprovar o estado de sítio, a
sanção presidencial nada virá acrescentar ao ato legislativo, e na hipótese contrária ficar-lhe-á salvo o direito de intentar a responsabilidade
do Presidente, se este recusar a sanção, fazendo aprovar novamente o
projeto. Esta argumentação não prevalece (apoiado), entre muitas outras razões, porque, para negar aprovação ao ato de sítio, do que decorrerá talvez a responsabilidade do Executivo, basta uma simples maioria; mas, para negar aquela aprovação, depois de vetado o projeto, serão
necessários pelo menos dois terços dos votos presentes. A suspensão de
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garantias podia assim ser aprovada e não aprovada, ao mesmo tempo,
pelo Poder Legislativo.
O meio regular a seguir-se nesta questão é o que foi proposto no
voto em separado: a reunião das duas Câmaras.
É certo que o art. 18 da Constituição exige que o Senado e a Câmara trabalhem separadamente. Mas este princípio será absoluto? Não
estará sujeito a exceções oriundas da natureza especial de ce:-tas resoluções?
Acredito que sim.
O art. 47 dispõe o seguinte, sobre a eleição presidencial (lê):
" ... o Congresso fará a apuração na sua primeira sessão do mesmo ano
com qualquer número de membros presentes. Se nenhum dos votados
houver alcançado maioria absoluta, o Congresso elegerá, por maioria
dos votos presentes, um, de entre os que tiverem alcançado as duas
votações mais elevadas, na eleição direta."
Neste caso, o Congresso funcionará separadamente? Não; e assim
entenderam muito acertadamente as Mesas da Câmara e do Senado,
quando, há pouco, confeccionaram o projeto de regimento comum.
Eis aí uma exceção ao art. 18. Pois bem, o julgamento do estado
de sítio deve ser também como tal considerado, máxime tendo-se em
vista o enfraquecimento pai ítico e as dificuldades que sobreviriam ao
poder público, se a suspensão de garantias fosse aprovada por uma das
Câmaras e rejeitada pela outra. (Apoiados.)
Sr. Presidente, tenho concluído a minha tarefa.
Vozes - Brilhantemente.

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Eu não penso, Srs. Deputados,
como o Sr. marechal Floriano Peixoto, que levou a sua audácia ao ponto de insultar esta Câmara, insinuando que, na moção de 21 de janeiro,
ela lhe delegou poderes extraordinários e garantiu-lhe assim antecipado
apoio a todos os seus atos. Felizmente, a honrada maioria da Comissão
de Justiça declarou peremptoriamente, em seu parecer, que naquela
moção o Congresso não havia delegado nenhuma atribuição ao Poder
Executivo. E, de fato, não delegou, nem podia delegar; não delegou,
porque no regime presidencial é uma extravagância a delegação de poderes; não podia fazê-lo, porque o Poder Legislativo não tem poderes
extraordinários, tem as suas atribuições limitadas pela Constituição.
(Apoiados.)

Entretanto, folgo de ver que os signatários do parecer da Comissão de Justiça, que são em sua quase totalidade signatários da moção
de 21 de janeiro, acham-se em completa divergência neste ponto capital
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com o Sr. Presidente da República, porquanto é S. Ex? mesmo que,
na mensagem dirigida ao Congresso, referindo-se à anistia dos presos
políticos de S. Paulo e de Minas, anistia concedida contra expressa disposição constitucional, que reserva aquela atribuição privativamente ao
Congresso, diz (lê):
"Estes atos foram expedidos com o fim de pacificar definitivamente os ânimos, e no uso dos poderes extraordinários que me conteristes pelas moções a que já me tenho referido."

Mas, Senhores, eu não penso como o marechal Floriano Peixoto,
não acredito que vós, abdicando da vossa dignidade, do vosso critério
e independência, tenhais antecipadamente hipotecado o vosso apoio
a todas as violências do Poder Executivo; pelo contrário, eu estou firmemente convencido de que a causa da Justiça postergada e da Liberdade oprimida há de vingar no seio da representação brasileira.
Srs. Deputados, lançai os olhos em torno de vós. O que tendes
visto, e o que vedes, depois da instalação do governo atual? De um lado,
a alma nacional enlutada, sangrando ainda as dores cruciantes de hecatombes sinistras. A terra de Pernambuco, onde primeiro se ouviram os
vagidos da Liberdade e da Democracia, umedecida no sangue de seus
filhos, barbaramente trucidados em nome das instituições que seus a~
tepassados haviam sonhado para a redenção de sua Pátria. (Muito bem.)
O solo heróico do Ceará, onde primeiro fulgiu o clarão radiante de redenção de uma raça infeliz, recebendo nos pulsos, pela intimação
atroadora e sinistra do bombardeio, os grilhões que vinham aniquilar
a sua autonomia, que vinham violentar a sua liberdade, ele, que tanto
combatera pela liberdade de todos. (Muito bem.)
No solo generoso da Bahia, de S. Paulo, do Rio de Janeiro, do
Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, o sangue brasileiro a espadanar
em ondas rubras, por entre os gemidos e angústias da orfandade que
chora e da viuvez que soluça. Os outros Estados da República enfraquecidos, aniquilados, moribundos, sob o guante assassino de uma tirania maldita! (Muito bem.)
O povo, descrente, desiludido, rugindo, temeroso, contra o Poder
Público, que o mata à fome e à bala. (Muito bem.)
Agora mesmo, criancinhas, que vêm pedir a liberdade de seus
pais, mães, que vêm soluçar a vida de seus filhos, que é a sua própria
vida; por toda a parte a desolação, a tristeza, o luto e a dor. (Muito
bem, muito bem.)

De outro lado, um homem sinistro que tripudia sobre os escombros de todas estas ruínas como o gênio pavoroso do extermínio, deixando transparecer, nos seus lábios, o riso sardônico da vingança satis-
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feita, deixando ver nos bordados de sua farda as manchas aí lançadas
pelo sangue de seus irmãos. (Sensação.)
É possível, Srs. representantes da Nação, que abandoneis a causa
do povo para defender a causa do déspota? (Muito bem.) É possível
que repudieis a causa da liberdade para abraçar a causa da tirania?
(Bravos.)
Não, não posso acreditá-lo. Mas, se apesar de tudo, se apesar de
todos os horrores com que o governo atual tem assinalado a sua passagem pelo poder, se, apesar da inconstitucionalidade manifesta dos atos
do Vice-Presidente da República, vós os sancionardes, eu me curvarei
ante essa fatalidade tremenda que virá pesar como um véu sombrio
sobre os destinos de minha Pátria, mas encontrarei conforto na tranqüilidade de minha consciência, por ter sabido cumprir o meu dever,
por ter pugnado pela verdade da Constituição, pelos brios desta Câmara, pela honra da República. (Bravos; aclamações; prolongada salva
de palmas no recinto e nas galerias. O orador é abraçado e calorosamente felicitado.)
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EPIT ACIO EM TEMA DE GONÇALVES CHAVES

4-8-1892

O Sr. Goncalves Chaves - Sr. Presidente, muitas das considerações que tinha d.e aventar sobre o projeto em discussão já se acharn,
em parte, prevenidas pelo nobre Deputado por Sergipe e, em parte,
pelo nobre Deputado pela Bahia, na cr·ítica que instituiu sobre o mesmo.
projeto.
Impugnando-o também com toda convicção, Sr. Presidente, aceito
o substitutivo do nobre Deputado pela Bahia com as restrições constantes da emenda que formulei e que vou ter a honra de apresentar à Câmara.
Sr. Presidente, o nobre Deputado por Sergipe, combatendo o
substitutivo do meu ilustre colega pela Bahia, encetou o seu discurso
contestando a origem histórica que atribuiu à instituição do estado de
sítio àquele ilustre representante. Disse S. Ex? o que o estado de sítio
não é uma criação do direito público francês, mas sim da antiga política
romana.
Entendo com o nobre Deputado por Sergipe que o estado de sítio, como poder que colocava, em nome da salvação pública, à mercê
de um ditador, os direitos dos cidadãos, que os despojava de todas as
garantias, conferindo ao chefe da Nação a mais absoluta autoridade, vai
buscar a sua origem nas instituições políticas do povo romano.
Na emergência de graves perigos para a pátria, os romanos tinham
uma fórmula, não para autorizar medidas puramente preventivas, mas
medidas repressivas sem restrições ao poder público - Caveant consu-

les ne quid respub/ica detrimenti capiat.
Entretanto, essa instituição, definida como se acha no direito
público moderno, tem, incontestavelmente, a sua origem no direito
francês: prende-se ao regime constitucional, desconhecido dos povos
antigos, no qual se discriminam direitos e deveres dos cidadãos do Estado, constituindo, para aqueles, garantias de ordem política e civil,
contra as quais só em circunstâncias anormalíssimas e de grave perigo
público é lícito ao poder atentar, não de modo absoluto, mas com as
limitações que a lei consagra. (Apoiados.)
No organismo social, quando dele se apoderam perturbações que
o ameaçam de decomposição, o estado de sítio atua, como remédio extremo. do mesmo modo que o veneno no organismo animal, ameaçado
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de morte (apoiados). Não é um meio natural de governo, como parece
se afigura ao nobre Deputado por Sergipe.
E, Sr. Presidente, com a amplitude que o projeto, vindo do Senado, dá a essa instituição, ela constitui verdadeira calamidade pública,
que não pode ser tolerada pelo País, que o desonra (apoiados) e que a
Câmara dos Deputados deve afastar, custe o que custar. (Apoiados.)
Sr. Presidente, a suspensão de todas as garantias constitucionais,
por mais angustiosos que sejam os reclamos de ordem pública, não tem
justificação no direito, na razão política e nos próprios interesses da sociedade, que não precisa, para salvar-se, de converter a liberdade em escravidão, na qual a dignidade do cidadão, os seus direitos, que são a razão e o fundamento das organizações sociais, desaparecem para dar
lugar ao espetáculo aviltante de uma nação de joelhos aos pés de um
déspota (Apoiados; muito bem.)
O estado de sítio, qual é instituído no projeto, determina uma
decapitação, uma degradação da sociedade, que desce abaixo dos povos
bárbaros. Estes são instrumentos passivos, inconscientes do despotismo,
a que obedecem, muitas vezes, com heroísmo, enquanto que os países
organizados constitucionalmente têm a consciência dos direitos e da
dignidade humana. (Apoiados.)
Semelhante instituição, como está delineada no projeto, é de tal
ordem ameaçadora, que devemos combatê-la, com másculo esforço,
em nome da salvação pública; ela faz cair a sociedade das luminosas
regiões do direito para os antros escuros da tirania, onde a personalidade do homem é apenas uma sombra. (Muito bem.)
Sr. Presidente, o substitutivo formulado pelo meu nobre amigo
Deputado pela Bahia modifica profundamente o projeto, que foi votado
pelo Senado e que a ilustrada Comissão de Constituição, Legislação e
Justiça apresentou com ressalvas, que o tornam pior, ao conhecimento
da -Câmara, (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, se em geral aceito o substitutivo do nobre
Deputado, abstração feita de certas medidas, que procurarei corrigir
por meio de emendas, não posso, entretanto, acompanhar S. Ex?
nos considerandos com que fundamentou o mesmo substitutivo;
e neste ponto estou de pleno acordo com a contestação feita pelo ilustre Deputado por Sergipe.
O estado de sítio, tal como foi instituído pela Constituição da
República, não pode sofrer a distinção que faz o nobre Deputado autor
do substitutivo.
Não podemos, em face do artigo 80 da Constituição, que define
os caracteres do estado de sítio, admitir como político não somente
aquele que é determinado por emergência de grave comoção intestina,
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deixando às leis militares a regulamentação do estado de sítio, declarado em virtude de uma agressão estrangeira.
O nobre Deputado apresentou esta doutrina, como sendo a última conquista do direito político moderno, e baseou-a na opinião de
um ilustre publicista italiano, o Sr. Arangio Ruiz.
Sr. Presidente, o estado de sítio é uma instituição de direito público interno e organiza-se, modela-se, em cada país, consoante às circunstâncias que sobre ele atuam; é uma instituição que se cria com modalidades diversas nos diversos países que a têm organizado.
O que é verdade, Sr. Presidente, é que ela, como se acha definida entre nós, não é senão a mesma que existe na Inglaterra e nos
Estados Unidos, com a denominação de suspensão de habeas corpus
(apoiado), divergente, por conseguinte, em pontos fundamentais, de
suas similares em países da Europa, mesmo em outros países da América.
Mas, Sr. Presidente, essa distinção entre estado de sítio pol ítico e estado de sítio militar, apoiada na opinião do notável publicista italiano, tem a sua origem histórica no direito francês.
Com efeito, a lei de 1O de junho de 1791 e bem assim o decreto de 24 de junho de 1811, autorizando e regulamentando o estado de
sítio nas praças de guerra e nos portos militares, tiveram em vista, principalmente, operações militares, nos casos de guerra estrangeira ou nas
fronteiras.
Mas a lei de 1 O do Frutidor ampliou o estado de sítio às comunas do interior em que se desse rebelião, e a lei de 1O de agosto de
1849 compreendeu os dois casos, pois atendeu "a iminente perigo para
a segurança exterior ou interna."
Alguns publicistas distinguem o estado de sítio em civil e de guerra, conforme ele é determinado por comoção intestina ou invasão inimiga.
Se a distinção que o nobre Deputado, autor do substitutivo, estabelece não passasse de uma definição escolástica, se não saísse dos domínios da teoria, seria ela indiferente, mas tem conseqüências práticas,
que a tornam inaceitável, porque cria rigores não autorizados, restrições
que a Constituição não consagra. Eu o demonstrarei depois.
E, Sr. Presidente, sob o ponto de vista do qual não nos podemos
afastar, isto é, estudando o estado de sítio como está instituído entre
nós, chegamos à convicção de que o art. 80 da Constituição da República deu ao estado de sítio, ou se trate de grave comoção intestina ou
de agressão estrangeira, o caráter político.
Com efeito, a suspensão das garantias constitucionais só pode ter
lugar pelo Congresso ou pelo Poder Executivo, quando o exigir a segu246

rança da República, quando, por conseguinte, perigar com as instituições políticas a Pátria.
Eis bem determinado o caráter político dessa instituição.(Apoiados.)

Os seus efeitos imediatos são de ordem administrativa, são medidas de alcance político, de caráter repressivo e não punitivo, em defesa
da ordem pública, e como tais são comuns a uma e outra emergência.
Daí a falsidade da doutrina que atribui exclusivamente às leis e
jurisdições militares regularem o estado de sítio, no caso de agressão
estrangeira, fazendo somente depender de lei ordinária o caso de comoção intestina.
Não temos outras jurisdições militares senão as que consagra o
art. 77 da Constituição; e são tribunais que julgam, aplicam penas, mediante processo especial; os tribunais ordinários julgam com fórmulas
mais amplas, mas as decisões de uns e de outros são sentenças e não
decisões de ordem administrativa ou policial.
Se, como quer o nobre Deputado pela Bahia, as leis e tribunais
militares dispensam a regulamentação do estado de sítio, no caso de
guerra estrangeira, é que estas leis e tribunais estendem-se a todos os
cidadãos, e os crimes políticos são equiparados aos crimes militares;
mas isto é contrário à Constituição, que criou tribunais militares, somente para militares e em crimes militares, e a suspensão de garantias,
em nada invertendo a competência das jurisdições constitucionais, só
dá lugar à detenção e ao desterro, como medidas de repressão.
Eis por que eu dizia que a doutrina do nobre Deputado traz
restrições que a Constituição não previu. (Apoiados.)
Sr. Presidente, parece que nesta questão reina certa confusão de
idéias. É preciso que no estado de sítio se discrimine a parte penal e a
parte política. É esta última que uma lei orgânica tem de regular; a
parte penal pertence aos tribunais civis qu militares segundo a competência de uns e de outros. Ora, a parte política tem a mesma extensão,
quer se trate de suspensão de garantias em conseqüência de comoção
intestina, quer seja ela determinada por agressão estrangeira.
Demais, o nobre Deputado pela Bahia deve ponderar que, circunscrevendo à esfera das leis militares o estado de sítio, quando determinado por guerra estrangeira, amplia disposição constitucional, equiparando, para os efeitos respectivos, a guerra defensiva, que é a única para a
qual a Constituição concede suspensão de garantias, à guerra estrangeira
que não for defensiva.
A frase "agressão estrangeira" refere-se à guerra de defesa no caso
de invasão inimiga.
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O SR. EPITÃCIO PESSOA- Apoiado.
O Sr. Gonçalves Chaves- É esse o sentido de semelhante frase. A
antiga Constituição do Império, a Constituição portuguesa, a americana, a prussiana e a lei inglesa, todas falam em invasão inimiga. (Apoiados.)

Feito este reparo ao substitutivo do nobre Deputado pela Bahia
(e neste ponto mandarei uma emenda), passo à análise do projeto do
Senado.
Sr. Presidente, a extensão ampla, que o art. 1 <? do projeto reconhece ao Congresso e confere ao Poder Executivo, atribuindo-lhes o
direito de suspender todas as garantias constitucionais, que não são
outra coisa mais que os direitos do homem, não pode ser, por temerária, devidamente verberada. (Apoiados.)
É uma enormidade que não encontra símile em nenhum país
civilizado. (Apoiados.)
É de tal ordem essa disposição que, a ser convertida em· lei, penso, Sr. Presidente, que só ficará no Brasil o cidadão que não puder emigrar.
O SR. EPITACIO PESSOA e outros Srs. Deputados- Apoiado.
O Sr. Gonçalves Chaves - Vou dar-me ao trabalho e peço desculpa aos meus ilustres colegas de, em resenha e rapidamente, passar
em revista, nesta parte, as constituições européias e da América.
Em nenhuma delas, mesmo nas mais autoritárias, naquelas em
que a liberdade é mais sacrificada, passou pela mente do legislador ampliar a ação do despotismo até a supressão da dignidade humana, sem
a qual é impossível viver.
O SR. EPITÁCIO PESSOA e outros Srs. Deputados- Apoiado,
muito bem.
O Sr. Gonçalves Chaves - Senhores, há constituições que negam
absolutamente o direito de suspensão de garantias por elas consagrado.
É assim que a Constituição da Romênia, uma das mais modernas,
no art. 138 proíbe que se possam suspender, em parte ou na totalidade,
as garantias constitucionais; da mesma maneira dispõe a Constituição
do Luxemburgo, no art. 113.
O SR. EPITACIO PESSOA- A da Sérvia também não admite.
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O Sr. Gonçalves Chaves -A da Sérvia também.
A antiga Constituição do Império que, em muitos pontos, nos poderia servir de modelo, como um monumento de liberdade, no art. 179,
§ 35, admite, em caso de rebelião e invasão inimiga, se a segurança do
Estado exigir, a suspensão, por tempo determinado, de algumas formalidades que garantem a liberdade individual. São algumas das garantias
que se referem à liberdade individual; é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, como depois mostrarei.
A Constituição do império alemão manda vigorar a lei prussiana de 4 de junho de 1851.
O art. 111 da Constituição prussiana, que não é das mais l.iberais
do mundo civilizado, diz: "no caso de guerra ou invasão pode ser momentaneamente suspensa a aplicação (determina os direitos que podem
ser suspensos) do art. 5? ao 7?, de 27 a 30 e 36 da Constituição, que
são: liberdade individual; inviolabilidade do domicílio; o julgamento
pelo juiz próprio; a liberdade de manifestação de pensamento pela palavra, pela imprensa, etc., a liberdade de reunião e a não intervenção de
força armada para repressão de motim e desordens interiores, senão à
requisição da autoridade civil."
O SR. EPITÃCIO PESSOA- E isso dá-se em um país de governo
militar.
O Sr. Gonçalves Chaves - E verdade, em um país que ainda
representa o feudalismo.
A Constituição austríaca também só autoriza a suspensão temporária, sob a responsabilidade do governo, dos seguintes direitos (lê): liberdade individual; inviolabilidade do domicílio; segredo das cartas; o
direito de petição; o direito de reunião.
A Constituição da Espanha, art. 17, autoriza somente a suspensão
das garantias seguintes, reclamando a segurança do Estado em circunstâncias extraordinárias (lê): prisão sem mandado do juiz competente e
sem as formalidades legais; inviolabilidade do domicílio; segredo de correspondência postal; Iiberdade de reunião, de associação, de emitir opinião por palavra e pela imprensa.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Logo após há uma disposição que
proíbe a suspensão de a•Jalquer outra garantia que não as especificadas.

O Sr. Gonçalves Chaves - É exato. A Constituição portuguesa,
art. 145, § 34 (cópia literal da Constituição brasileira), autoriza apenas
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a suspensão de algumas formalidades que garantem os direitos individuais, e, note-se, são os direitos individuais e não políticos.
O SR. EPITÁCIO PESSOA -Apoiado.
O Sr. Gonçalves Chaves - A Constituição da Sérvia, no art. 38,
determina que pode dar-se temporariamente a suspensão das seguintes
garantias (I~): liberdade individual (art. 27); inviolabilidade de domicílio
(art. 26); liberdade da palavra e da imprensa (art. 32); e o art. 111 relativo à competência dos tribunais.
A Constituição argentina traz o trecho da nossa.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Ainda há uma consideração e é que
a Constituição argentina traz a suspensão das garantias no mesmo capítulo em que trata dos direitos individuais.
O Sr. Gonçalves Chaves - Essa Constituição dá a maior latitude
e, todavia, resguarda certas garantias.
A Constituição americana, seção 9 do art. 1 <? n<? 2, só autoriza a
suspensão do habeas-corpus, isto é, de direitos que afetam a liberdade
individual.
A lei marcial inglesa é a mesma coisa: só concede a suspensão do
habeas corpus.

A lei francesa de 9 de agosto de 1849, decretada para salvar a
França da voragem do socialismo, limita a ação da autoridade militar
a fazer pesquisas e dar busca na casa do cidadão; a afastar os suspeitos
e os indivíduos não domiciliados nos lugares do sítio; a ordenar a apre"
ensão e seqüestração de armas, a proibir as publicações e reuniões de natureza a excitar ou entreter a desordem.
Senhores, para não ir mais longe, abusando de vossa atenção
(não apoiados), concluirei este estudo rápido, lembrando a lei brasileira
de 18 de setembro de 1851, denominada, em tempo, lei "corta cabeças'~.

Pois bem, ela só autorizava, em caso de guerra, a suspensão de
certos direitos, instituía tribunais ordinários de juízes togados, com
todas as garantias de processo, para o julgamento de paisanos; permitia
ao governo, conforme a necessidade das operações militares, afastar os
indivíduos cuja presença fosse perigosa; proibir publicações e reuniões,
capazes de favorecer o inimigo, excitar ou manter a desordem.
Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que, em todas as constituições
dos povos cultos, a suspensão de garantias afeta apenas alguns direitos
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que são considerados incompatíveis com a conservação da ordem pública, em circunstâncias excepcionais, e, mesmo assim, esta suspensão é
momentânea. Em nenhuma delas chegou-se até ao confisco, segundo a
doutrina do governo e de seus publicistas .. (Apoiados.)
Sr. Presidente, é singular esta excentricidade em que o Senado
brasileiro quer colocar o nosso País, fazendo uma lei que poderia produzir inveja e servir de modelo aos povos centrais da África e ao regime
mais despótico da Ásia. (Apoiados; muito bem.)
E notai, ainda, Senhores, que o projeto do Senado amplia as condições em que o Poder Executivo pode declarar o estado de sítio.
A Constituição diz: "Quando o exigir a segurança da República
e correr a pátria iminente perigo". O projeto serve-se da frase "exigindo-o a segurança pública", frase que não define e que, vaga como é,
pode ser interpretada a capricho do Presidente da República; uma simples arruaça determinará, ao talante do Governo, a suspensão de todas
as garantias constitucionais.
O Sr. Cassiano do Nascimento e outros Srs. Deputados - Apoiado, muito bem.
O Sr. Gonçalves Chaves - Sr. Presidente, o exame de nossa
Constituição convence de que o estado de sítio só autoriza a suspensão
de garantias que afetam a liberdade individual. (Apoiados.)
É esta a inteligência, o sentido do texto constitucional. O § 2C?
do art; 80, que limita à detenção e ao desterro as medidas de exceção,
refere-se tanto ao Congresso como ao Poder Executivo. (Apoiados e não
apoiados.)

Nosso legislador constituinte obedeceu, incontestavelmente, a
uma corrente de opinião que veio do Império e que transpôs o valo
aberto pela revolução entre o antigo e o novo regime. Essa onda se impôs à República, como uma restrição ao poder, como uma tradição da
liberdade.
Toda a Câmara sàbe que a Constituição abolida só permitia a.
suspensão de algumas formalidades que garantem a liberdade individual.
E essa doutrina era bebida no regime inglês, que os estadistas do
Império tinham o vezo de imitar, menos quanto à centralização administrativa, que se inspirava no regime francês. Ora, na Inglaterra, a suspensão de garantias não é senão a suspensão do habeas corpus.
Nos Estados Unidos da América do Norte a suspensão de garantias se limita à suspensão do habeas corpus; e é nas instituições americanas, que transplantamos para o Brasil, onde vamos buscar a inteligência,
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a interpretação das disposições constitucionais da República. Mais uma
fonte.
Esta interpretação deriva-se, portanto, das origens históricas e
também da razão política, que não reclama exceções ~scusadas para
a manutenção da ordem e da paz política. (Apoiados.)
Neste sentido, Sr. Presidente, ofereço uma emenda ao art. 13 do
substitutivo, substituindo-o até ao§ 1 Çl pelo seguinte (lê):
"Restrinjo as faculdades que este artigo confere aos Poderes Legislativo e Executivo."
A minha emenda é simplesmente a cópia do art. 9Çl da lei fr.ancesa
de 9 de agosto de 1849, cujas disposições assinalei.
Muito de indústria, Sr. Presidente, invoca essa lei, cuja razão de
existência é conhecida de toda a Câmara, lei que tinha por fim dar força
ao governo presidencial para combater o movimento socialista, ameaçador nos dias de junho de 1848, e que continuava fazendo projetar-se a
sombra sinistra do falanstério sobre as classes conservadoras da França e
a burguesia de toda Europa. Pois bem; essa lei é infinitamente mais liberal que o projeto em discussão!
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Isso mostra que nós vamos correndo vertiginosamente no caminho do progresso e da liberdade.

O Sr. Gonçalves Chaves - Pois não! Mas aquela lei, apesar de exprimir no seu artigo 9? as garantias que podiam ser suspensas, todavia
no art. 11 contém a disposição que passo a ler:
"Os cidadãos, não obstante o estado de sítio, continuarão a
exercer todos os direitos, cujo gozo não foi suspenso pelo artigo antecedente." Acho conveniente seguir os mesmos passos do legislador francês, e essa é a razão por que apresento a seguinte emenda aditiva ao
substitutivo.
O Sr. Presidente - Previno ao nobre Deputado que está terminada a hora da 1? parte da ordem do dia.
O Sr. Gonçalves Chaves - Sr. Presidente, eu confesso a V. Ex?
que não estou em metade do meu discurso; mas, se V. Ex~ permite, eu
resumirei.

O Sr. Presidente - Na forma dos precedentes, a Mesa terá para
com o orador a tolerância precisa para que V. Ex~ resuma o seu discurso.
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O Sr. Gonçalves Chaves - Agradeço a V. Ex? Outro ponto do
art. 19 do projeto, Sr. Presidente, é aquele que diz respeito às imunidades parlamentares, que o mesmo projeto não respeita.
Sr. Presidente, a violação das imunidades parlamentares é mais
uma disposição reacionária e revolucionária que o projeto consagra.
(Apoiados.)

As imunidades dos representantes da Nação não são privilégios
pessoais, mas predicados, prerrogativas inerentes ao corpo legislativo,
como órgão da soberania nacional. (Apoiados.)
Eliminai essas imunidades e desaparecerá a organização pol ítica que temos (Apoiados.)
A suspensão de garantias só pode afetar direitos individuais e
nunca os poderes políticos. (Apoiados.)
Esta questão, Sr. Presidente, foi lucidamente discutida pelo nobre Deputado pela Paraíba, como, aliás, o são todas aquelas de que
S. Ex~ se ocupa; foi brilhantemente sustentada e demonstrada nesta
Casa a verdade da doutrina que enunciou S. Ex?, a quem diversos oradores sucederam em sentido contrário; S. Ex? teve, como ainda tem, a
sua argumentação de fé bem viva na memória de todos nós. (Apoiados.)
Sr. Presidente, basta uma só consider9ção: se as imunidades parlamentares não são respeitadas, pergunto a V. Ex~ o que é feito do Congresso Nacional em frente do chefe do Poder Executivo. (Apoiados.)
Se o Congresso Nacional é que tem, originariamente, a faculdade
de suspender as garantias constitucionais, e se o Poder Executivo, só
em circunstâncias muito especiais e na ausência do Congresso, pode acidentalmente exercer esta função, reportando-a imediatamente ao poder
que recebeu a delegação plena da Nação; se o Congresso neste particular é o juiz de ato do Presidente da República, se é ao Congresso que
ele tem de prestar conta minuciosa, plena do seu procedimento, como
conferir-lhe o poder de anular a ação ffscalizadora do Congresso?
(Apoiados.)

Poderia o Presidente preparar a aprovação do estado de sítio,
ainda quando decretado fora das altas conveniências políticas e da autorização constitucional? (Apoiados.)
Dizia o conde de Cavour que com o estado de sítio qualquer
aventureiro pode manter-se no governo de uma nação. O que pensar, se
essa faculdade perigosíssima levar no bojo o direito de eliminar o Congresso? (Apoiados.)

E, pois, incontestável que as imunidades parlamentares conferidas
ao Poder Legislativo, que tem de julgar da legitimidade do estado de sítio, quando declarado pelo Poder Executivo, não podem ficar à mercê
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do Presidente da República e não podem, portanto, ser compreendidas
no ato da decretação do estado de sítio. (Apoiados.)
O SR. EPITACIO PESSOA- Querem implantar a ditadura como
norma de governo. Esta é que é a verdade.
O Sr. Gonçalves Chaves - Mas, disse, Sr. Presidente, os representantes da Nação podem conspirar e o Poder Executivo há de sentir-se
desarmado para manter a ordem e a paz pública? Não; quando se dá
a suspensão de garantias por comoção intestina, entende-se - está no
substitutivo do nobre Deputado e na Constituição - que há uma grave
comoção, que põe em perigo a segurança da República.
Trata-se de uma insurreição, e, nesse caso, pergunto: que está disposto a respeito das imunidade parlamentares, que não garantem perfeitamente a ordem pública? Certamente que sim, porque os Deputados
e Senadores podem ser presos em flagrante delito, de crimes inafiançáveis, e crime inafiançável é a insurraição e todo o ato que puser em
perigo as instituições (apoiados), conforme está definido nas diversas
hipóteses do Código Penal.
O SR. EPITACIO PESSOA - Nós, por conseqüência, não apregoamos a irresponsabilidade dos Deputados, como se diz por aí.
O Sr. Gonçalves Chaves - Sr. Presidente, passarei muito rapidamente sobre outros pontos do projeto para abordar a matéria que me
parece mais importante. E assim que aceito integralmente todas as considerações feitas pelo nobre Deputado pelo Estado da Bahia, com relação ao art. 39, isto é, quanto à convocação imediata do Congresso, logo
que o Poder Executivo decretar o estado de sítio. Declarado este, ipso
facto, está convocado o Congresso; a não ser assim, poderia dar-se o
caso que longos meses se escoassem e que os cidadãos incluídos nas medidas de exceção, detenção ou desterro, estivessem a cumprir verdadeiras penas, sem que o Congresso tivesse julgado da legitimidade do estado de sítio.
A própria lei francesa de 49, que não cessarei de invocar, porque
não é nem modelo de liberdade, nem diz respeito aos direitos dos cidadãos, considera convocado o corpo legislativo francês com a declaração de sítio em Paris, ipso facto. Concordo, por conseguinte, com as
restrições estabelecidas no substitutivo do nobre Deputado pelo Estado
da Bahia, segundo o qual, dado o estado de sítio, o Congresso fica convocado de pleno direito para 30 dias depois.
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O Sr. Alcindo Guanabara - Nesse ponto estamos todos de acordo.
O Sr. Gonçalves Chaves- Arts. 51? e 61?; sobre esta parte limitarme-ei a recordar a argumentação valente do nobre Deputado pelo Rio
de Janeiro.
S. Ex?, com mão firme, com traços indeléveis, demonstrou que
estas disposições, a passarem, converteriam esta Nação em um rebanho
de carneiros, em um bando de escravos.
S. Ex?, com razão, fez sentir que isso importaria a usurpação do
Poder Judiciário pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, que aplicariam penas. E, Sr. Presidente, nulificado o Poder Judiciário, cessa toda
a segurança para os direitos do homem. E a soberania do Poder Judiciário inglês que torna, na grande nação anglo-saxônica, inabalável a fé
no direito, o que fazia Lorde Chatam exclamar no Parlamento: "A
casa do cidadão inglês é uma fortaleza, não porque a cerquem fossos
ou obras de defesa: pode ser uma choupana; o vento ali penetra pelas
fendas das paredes, a chuva pelo teto apodrecido, mas o rei não pode
penetrar." (Muito bem.)
Entretanto, Sr. Presidente, se aplaudir o nobre Deputado pelo
Rio de Janeiro na série luminosa de considerações com que combateu
as doutrinas dos arts. 5? e 6? do projeto, sinto estar em completo desacordo com S. Ex~ quando, pesa-me dizê-lo, contraditando a si próprio, considerou como conseqüência necessária o estado de sítio, a
existência de tribunais de exceção, de juntas militares, para o julgamento dos implicados nos acontecimentos que determinarem a suspensão
de garantias.
Sr. Presidente, essa criação abominável recorda uma das épocas
mais cheias de perigos para a liberdade, no si:kulo atual; esta criação
apareceu pela primeira vez no decreto imperial de 24 de dezembro de
1811. E um invento do gênio despótico e dominador de Napoleão I.
Era-lhe preciso armar-se em todos os sentidos para a campanha da
Rússia; e do cérebro do moderno conquistador surgiu este instrumel)to
de obediência.
Semelhante criação é a mais temerosa, a mais funesta e detestável para as liberdades de um povo.
O Sr. Francisco Sodré- Apoiado. São os tribunais de sangue do
duque de Alba, na Flandres.
O Sr. Gonçalves Chaves - É uma instituição híbrida, incapaz de
satisfazer aos reclamos da justiça. Não é tribunal judiciário, nem franca255

mente comissão de saudação pública; mascara-se com o nome de tribunal militar para exercer as vinganças de um partido vencedor e intolerante ou servir às paixões sanguinárias de um déspota. Não tem esses
tribunais a isenção da justiça calma, desinteressada: o indivíduo desaparece em face do que as conveniências da ocasião denominam interesse
do Estado.
A Constituição repele semelhante instituição.
Em verdade, se no estado de sítio as medidas que a Constituição
autoriza são de ordem administrativa ou policial e não penais; se os
fatos que a determinam, considerados crimes, hão de ser julgados pelos
tribunais; se só podem existir os tribunais que a Constituição criou, a
saber, os tribunais judiciários ordinários, os tribunais militares permanentes para os oficiais de terra e mar, nos crimes militares, e o juízo
político do Senado, é visto que as juntas militares, de qualquer modo
que sejam constituídas, são inconstitucioQais ·e nada têm a fazer no regime da suspensão de garantias. (Apoiados.)
Cessado o estado de sítio, só resta a punição dos culpados, o seu
julgamento; e este, observava Charamande, requer todas as garantias.
E a vez da justiça. (Apoiados.)
Sr. Presidente, eu vou prejudicando a discussão de certos pontos
que considero ...
O Sr. Francisco Sodré - Mas está discutindo de um modo muito
brilhante.
O Sr. Gonçalves Chaves - ... secundários ...
O Sr. André Cavalcante- Está discutindo perfeitamente bem.
O Sr. Gonçalves Chaves - ... para encarar ainda que conjuntoriamente uma outra questão, que julgo do maior alcance no nosso mecanismo político.
Disse o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro que, antes de pronunciamento do Congresso sobre o estado de sítio, não era Iícito ao
Poder Judiciário dele tomar conhecimento, sob nenhum ponto de vista, que era esta a interpretação soberana dada pelo Supremo Tribunal
de Justiça.
E mais uma doutrina que carece de ser contrastada com vigor
para que não vingue em nosso País, como precedente funesto. (Apoiados.)

Sr. Presidente, estou de acordo que, na permanência do estado
de sítio, o Poder Judiciário abstém-se de conhecer os atos incriminados
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e de pronunciar-se sobre a constitucionalidade do mesmo estado de sítio, como medida determinada por altas conveniências políticas. Mas,
cessado aquele, restabelecida a ordem pública que estava em perigo, o
Poder Judiciário, sempre vigilante, na frase de Laboulay, como árbitro
dos direitos individuais, ou como órgão da Constituição, intervém desde que encontra algum direito individual sacrificado ou uma disposição
constitucional violada. (Apoiados.)
E assim que ele exerce a sua missão judiciária e política, e é este
duplo caráter que distingue o Poder Judiciário americano dos regimes
judiciários da Europa. A sua missão soberana na América do Norte e
entre nós consiste, principalmente, na faculdade que lhe é inerente e
que o coloca como pedra angular das instituições, de coibir e corrigir
as demasias, as usurpações do Poder Executivo ou do Legislativo.
(Muito bem.)

Restauradas as garantias constitucionais, ele nada tem que ver
com a competência do Congresso, que julga do estado de sítio unicamente sob o ponto de vista político. (Apoiados.)
A ação do Poder Judiciário é absolutamente independente. Aprovado pelo Congresso o estado de sítio, não obstante, nada impede que o
Poder Judiciário absolva os Deputados e, vice-versa, não aprovado pelo
Congresso o estado de sítio, o Poder Judictário pode considerar criminosos e punir os fatos que determinaram a suspensão de garantias.
(Apoiados.)

A não ser assim, o Poder Judiciário perderia o seu caráter funcional para converter-se em mera chancelaria do Poder Executivo ou do
Legislativo. (Apoiados.)
E, portanto, Sr. Presidente, falsa na teoria e funesta na prática
a doutrina sustentada pelo Supremo Tribunal de Justiça. (Apoiados.)
Precisamos firmar precedentes que serão os melhores comentários
e a garantia das novas instituições. (Apoiados.)
A declaração do estado de sítio, diz o projeto, é privativa doPoder Federal.
Realmente é o que resulta da Constituição, e nem compreendo,
Sr. Presidente, que uma situação tão anômala, gravíssima para as institu icões, fosse também confiada ao governo dos Estados.
E verdade que, no Império, nós tínhamos o ato adicional, que
conferia esta atribuição às assembléias provínciais; havia, porém, o cor·
retivo na centralização política e administrativa.
Hoje, com a criação de Estados independentes, não compreendo
que possa ser confiada ao governo dos Estados essa faculdade.
Sr. Presidente, devido à benevolência de V. Ex? eu tenho falado
além do termo que me era destinado.
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Vozes- Tem falado muito bem.

O Sr. Gonçalves Chaves - Resumi tanto quanto pude as considerações que tinha de fazer, salientando, apenas, aqueles pontos que me
pareceram mais momentosos.
Além destas emendas, Sr. Presidente, que eu tive a honra de ler
perante a Câmara, existem outras que constam deste papel (mostrando)
que vou remeter à Mesa.
Eu deixo de justificá-las, porque a hora está excedida, e concluirei fazendo votos para que a Câmara dos Srs. Deputados da Nação brasileira, nesta questão magna, de vida e morte para as liberdades públicas, delibere na altura de seu talento e de seu patriotismo. (Muito bem,
muito bem. O orador é muito cumprimentado).
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ALVARO MACHADO- O FLORIANISMO NA PARAfBA

9-9-1892

O SR. EPITACIO PESSOA - Sr. Presidente, tinha-me abstido
até agora de trazer para o recinto desta Câmara a discussão de assuntos
que se prendessem aos interesses políticos do Estado que aqui represento.
Assim procedi a prindpio para que não se dissesse que vinha desviar a atenção dos poderes públicos dos graves problemas políticos que
os preocupavam; para que não se dissesse que vinha, na sofreguidão de
uma oposição sistemática, acirrar a exaltação dos ânimos, indispor o
espírito dos honrados defensores do Governo com irritantes questiúnculas de campanário e quiçá prejudicar a sorte dos ilustres brasileiros,
a quem o despotismo traiçoeiro e cobarde havia ferreteado com o estigma de inimigos da República. (Apoiados.)
Assim procedi depois porque esperava que se consumasse o atentado com que o Governo da República procurava sufocar os brios da
minha terra, para que pudesse de uma vez fazer a história completa
desta campanha odiosa iniciada em todos os Estados (apoiados) e para
cujo triunfo, que será o mais completo desvirtuamento do regime federativo, que será uma ditadura de fato, mascarada por uma Constituição
poluída, o Governo procurava arrastar a cumplicidade do povo paraibano.
Agora, porém, que aquelas questões já se acham desde há muito
definitivamente julgadas; agora, porém, que, por um lado, o Sr. marechal Floriano Peixoto já alcançou da magnanimidade do Congresso
a anistia de que precisava para a emboscada de 1O de abril, anistia que o
subtraiu à ação da justiça penal, mas não o subtrairá às justas maldições de suas vítimas; anistia que lhe garantiu a impunidade na reprodução dessas cenas de carnificina que há dez meses enlutam a Nação, mas
que não o há de absolver da severa condenação que a História reserva à
memória dos Cains; agora que, por outro lado, o Sr. Vice-Presidente da
República já conseguiu revestir, na Paraíba, de um simulacro de investidura popular a sua obra de invasão, de prepotência e de arbítrio;
venho trazer elementos para a história desta miseranda situação; venho
dizer ao País o modo por que o Sr. Floriano Peixoto soube no Estado
da Paraíba executar os solenes compromissos que a 23 de novembro
contraíra para com o povo brasileiro; o modo por que S. Ex? soube
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cumprir esta Constituição, de que alardeia ser o mais estrênuo defensor
e que diariamente se empenha em vilipendiar e escarnecer!
É o meu intuito vindo à tribuna,
Sim, devo dizer com toda a franqueza, não sou bastal"}te ingênuo
para alimentar a esperança falaz de alcançar providências contra os atentados criminosos de que tem sido vítima o meu Estado.
Nós vivemos infelizmente em uma época e em um país onde não
há para quem apelar dos abusos e dos crimes do Poder Executivo! O
Poder Legislativo anistia tudo; o Poder Judiciário julga-se incompetente para tudo.
Há hoje, neste país, apenas uma lei, apenas um poder; é triste
confessá-lo, mas é a verdade que mais e mais se arraiga, que dia a dia se
solidifica na consciência pública; este poder, esta lei é a vontade do Vice-Presidente da República; e para s: Ex?. Que tem sido o autor de todas as violências de que há sido teatro a Nação; e para S. Ex?, que tem
convertido os Estados da República em feitorias miseráveis para presentear os amigos (apoiados e não apoiados) e para S. Ex~, que parece
rejubilar-se todas as vezes que neste país de escravos esmaga um assomo
de independência e de brio, por certo que eu não poderia .interpor o
meu recurso.
Venho, pois, à tribuna já convencido da inutilidade de minhas
reclamações; venho apenas completar a história do governo da legalidade no Estado da Paraíba, venho apenas trazer subsídios para o historiador futuro que se quiser dar ao trabalho de biografar essa legalidade prostituída que por aí anda afrontando, impávida, os brios da Nação. (Apoiados, não apoiados.)
Sr. Presidente, em janeiro deste ano, na sessão extraordinária,
tive ensejo de patentear à Câmara a maneira hipócrita, incoerente e insidiosa com que o Vice-Presidente da República estava inconstitucionalmente intervindo na política dos Estados, mandando depor pelas forças
federais os respectivos governadores, sob o pretexto capcioso de
haverem aderido ao golpe de Estado, mas, na verdade, para substituílos por delegados da sua imediata confiança, muitos dos quais haviam
igualmente aplaudido a dissolução do Congresso; tive ensejo de patentear à Câmara o arrojo, o desassombro com que S. Ex? estava mandando apear de seus cargos governadores que não haviam aplaudido a ditadura do marechal Deodoro. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Retumba - É pena não estar presente o Sr. general Simeão.
O SR. EPITÃCIO PESSOA ... mas que faziam sombra a meia dúzia de políticos despeitados Que ambicionavam o poder; tive ensejo,
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finalmente, de patentear à Câmara a deslealdade, indigna de um homem
de bem, com que S. Ex~, depois de haver assegurado a manutenção do
governo legal da Paraíba, mandou, às ocultas, que o comandante da
força militar ali estacionada, com sacriHcio da sua dignidade anterior e
solenemente empenhada em documentos oficiais, depusesse o governador constitucional e assumisse a administração do Estado.
Trouxe também, por essa ocasião, ao conhecimento do País a
docilidade com que o Sr. coronel Savaget se desempenhou dessa empreitada, indo em pessoa intimar o vice-governador da Paraíba a transferir a
administração a uma junta, de que desde logo se qrvorara em presidente
e que anteriormente havia sido instituída por algumas dezenas de capangas assalariados.
O Sr. Lopes Trovão - Então, continua à tona a flor da gente?
O SR. EPITÃCIO PESSOA -Venho agora completar a história
dos fatos que se têm desenrolado na Paraíba sob o governo da legalidade.
Deposto o governador do Estado, assumiu a gestão dos negócios
públicos a junta governativa, que assinalou a sua administração por atos
do mais infrene partidarismo, começando por dissolver o Congresso
Legislativo, isto é, por praticar o mesmo ato de que acusavam o marechal Deodoro, e que invocavam para justificar o assalto ao poder, e por
anular a organização judiciária e subverter os mais importantes ramos
do serviço público.
Foi tal o desbragamento daquela gente sem orientação e sem patriotismo que a reação armada começou o organizar-se no centro do Estado, nomeadamente no próspero município de Areia, onde prestigioso cidadão, à frente de cerca de 2.000 homens, depôs a intendência
nomeada pela junta e mais tarde enxotou de lá um chefe de polícia
inepto e ridículo que fora sindicar dos acontecimentos.
Mas, Sr. Presidente, não pararam aí os golpes desferidos pelo Governo Federal contra a autonomia da Paraíba. O Sr. marechal Floriano
Peixoto, querendo ter ali um delegado de sua imediata confiança, mandou para o meu Estado o Sr. major Álvaro Machado, lente da Escola Militar desta capital, com a incumbência de assumir o governo, prorrogando, para este fim, por três meses, a licença em cujo gozo se achava aquele oficial para tratamento de saúde.
Sim! É preciso, Senhores, acentuar este fato: o desplante do
Governo chegou ao ponto de licenciar um funcionário público por
motivo de moléstia, para que ele fosse apoderar-se da administração de
um Estado organizado!
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Ao mesmo tempo em que assim procedia, o Sr. marechal Floriano
Peixoto destacava para o Estado da Paraíba um bacharel, arvorado em
emissário do Governo Federal e dire.tor da pai ítica paraibana ...
O Sr. Retumba- Ele próprio declarou isso.
Um Sr. Deputado Estados.

E o mesmo fato deu-se em quase todos os

O SR. EPITÃCIO PES::>OA ... e que, nesse caráter, isto é, no exercício de um cargo de que a lei não cogitou, recebera pingue ajuda de
custo e percebia vencimentos pela verba Eventuais do Ministério do In·
terior.
Note bem a Câmara que eu afirmo que foi o Sr. marechal Floriano Peixoto quem mandou o major Álvaro Machado assumir o qoverno
da Para1ba; o pseudogovernador nem foi eleito pelo povo paraibano,
nem sequer fabricado nessas farsas indecorosas e carnavalescas que por
aí têm sido crismadas com o nome de aclamações. (Apoiados.) E para
mostrar que foi o Sr. Marechal Floriano Peixoto quem, violando o art.
6<? da Constituição, impôs ao Estado da Paraíba o governo do Sr. Álvaro Machado, chamo a atenção da Câmara para o trecho que vou ler
da mensagem dirigida por este cidadão ao novo Congresso estadual.
Em rigor, seria dispensável esta prova; o simples fato de ter esse
oficial (que é desconhecido ali, embora seja filho da Paraíba, de onde
se retirou ainda criança) ido assumir a administração do Estado, deixando o exercício da sua cadeira na Escola Militar, é prova suficiente de
que S. s? procedia em obediência à ordem superior.
Eis o trecho a que me refiro (lê): "Aqui chegando no dia 18 de
fevereiro por apelo do governo geral ao meu patriotismo, fui empossado
da investidura que por ato popular estava conferida à junta governativa, e no mesmo dia prestei compromisso perante a intendência da nossa capital". É, pois, o próprio Sr. Álvaro Machado quem confessa que
assumiu o governo da Para1ba por apelo que ao seu patriotismo fez o
Governo Federal. Há mais uma circunstância: segundo estou informado,
o termo do compromisso prestado na intendência declara que S. S? foi
nomeado pelo Vice-Presidente da República para o cargo de governador do Estado.
Note ainda a Câmara que eu afirmo que o marechal Floriano
Peixoto arvorou um bacharel em emissário pai ítico do Governo Federal
na Para1ba e lançou mão dos dinheiros públicos para pagar-lhe os serviços de que a lei não cogitou, e se o afirmo é porque tenho a prova em
meu poder. (Pausa.)
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Não a encontro neste momento entre os meus papéis; entretanto,
é uma declaração autorizada por esse indivíduo -e não recebo contestação a este respeito - e publicada no jornal oficial da Paraíba, onde se
lê que ele fora nomeado emissário do Governo Federal naquele Estado
e diretor da política paraibana, percebendo vencimentos pela verba
Eventuais, do Ministério do Interior.
Esta declaração foi transcrita em jornais desta capital.
Aproveito agora a ocasião para perguntar à Câmara, ao País,
aos honrados defensores do Governo, que não perdem ocasião de exaltar-lhe os méritos, a honestidade, a correção, o respeito à lei e não sei
o que mais: podia o Sr. Marechal Floriano Peixoto, em pleno regime
constitucional e"por simples ato de SL!a vontade, mandar que um indivíduo qualquer assumisse a administração de um Estado organizado? Podia o Sr. Vice-Presidente da República criar o emprego extravagante e
ridículo de emissário político do Governo Federal? Podia S. Ex?,
que se pavoneia com o título de sentinela do tesouro...

O Sr. França Carvalho - E tem-no sido, honra lhe seja.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - ... meter as mãos nos cofres públicos para pagar os serviços de indivíduo a quem deu de presente esse
emprego?

O Sr. Marciano de Magalhães - Havia verba.
O SR. EPITACIO PESSOA- Em que lei de orçamento me mostra V. Ex? a verba para estipendiar os emissários políticos do governo
federal?
Se os nobres deputados me responderem pela afirmativa e me
provarem com a lei que a tanto chegava a autoridade do Sr. Vice-Presidente da República, posso assegurar-lhes desde iá que de ora em diante S. Ex? não terá nesta Casa um defensor mais devotado do que eu;
mas se não o fizerem reconhecer-me-ão o direito de continuar a dizer
que essa apregoada legalidade é uma burla, que a honestidade governamental é uma mentira. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Francisco de Mattos - V. Ex? nunca será defensor deste
Governo. A sua oposição é sistemática.
O SR. EPITACIO PESSOA - Não me sentarei sem tomar em
consideração o aparte do nobre Deputado; S. Ex~ far-me-á a gentileza
de esperar que eu complete a exposição dos negócios da Paraíba.
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O Sr. Antônio Azeredo - Eu pergunto simplesmente a V. Ex? o
seguinte: o Sr. Vice-Presidente da República mandou ou não mandou
repor no governo do Estado da Paraíba o Sr. Venâncio Neiva?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não mandou; eu explico o fato. O
Sr. Vice-Presidente da República telegrafou ao coronel Savaget que entregasse a administração do Estado, não ao Dr. Venâncio Neiva, mas ao
substituto legal do governador.
O Sr. Savaget é que, de sua própria autoridade e em carta dirigida
ao Dr. Venâncio Neiva, declarou restituir-lhe o governo, que, aliás,
aquele cidadão não havia resignado.
Vários Srs. Deputados trocam apartes.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, de posse do Governo do Estado da Paraíba, o Sr. Álvaro Machado revelou desde logo absoluta incompetência para o exercício de tão elevado cargo.Aiienando
toda a sua energia e independência de proceder nas mãos do mesmo
pessoal que compusera, ou cercara a junta governativa. pessoal cheio de
ódios e prevenções e repelido pela grande maioria do Estado, S. Ex?
plantou a desarmonia no seio da família paraibana, cometendo uma
política de injustiças e perseguições, de atos de revoltante potência e
de pequeninas vinganças partidárias.
O Sr. Nilo Peçanha -Mas ele não foi eleito pela Paraíba?
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Hei de falar mais tarde dessa eleição.
Ao mesmo tempo em que assim procedia, o governador da Paraíba dava as mais tristes provas da sua - quero ser generoso -da sua ingenuidade administrativa.
Para que a Câmara possa ajuizar da capacidade desse preposto do
Sr. Floriano, chamo a sua atenção para os seguintes fatos:
O presidente da Intendência Municipal de Baía da Traição, homem escolhido a dedo para a reação que ali se preparava por ser capaz
de todas as coragens e que iniciou a sua administração inutilizando os livros da municipalidade, por ser devedor de avultada quantia ao município, o presidente da Intendência de Baía da Traição, logo que assumiu
o exercício do seu cargo, entrou a praticar as maio;;;:; ·.;iolências às pessoas e às propriedades dos seus mun ícipes.
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O Dr. Franklin Dantas, ex-Deputado Geral e de prestigiosa influência política da localidade, telegrafou ao governador do Estado,
informando-o de todas as ocorrências e pedindo imediatas providências.
Pois bem; quer a Câmara saber como o Sr. Álvaro Machado decidiu o
conflito? Fingiu de Salomão e proferiu a seguinte profunda sentença:
Telegrafou ao presidente da Intendência, responsabilizando-o por todos
os desacatos que sofressem os amigos do Dr. Franklin Dantas e telegrafou ao Dr. Franklin Dantas responsabilizando-o por todos os desacatos
que sofressem os amigos do presidente da Intendência. (Hilaridade.)
Um outro fato, e este de suma gravidade, é por si só bastante para
mostrar que o Sr. marechal Floriano Peixoto escolheu mal o delegado
que mandou para o Estado da Paraíba.
As leis orçamentárias de 1890 e 1891 haviam isentado do imposto que pagava a produção do gado vacum, cavalar e muar, que já era
onerado por outros tributos.
Pois bem, em 28 de maio deste ano, o Dr. Álvaro Machado, governador do Estado da Paraíba, baixou o seguinte decreto (lê):
11

Considerando que a produção do gado não foi tributada nos exercícios de 1890e 1891.
Decreta:
Art. 1? É restabelecida para a receita do Estado o dízimo do
gado vacum, cavalar e muar, que será arrecadado da produção de julho
de 1890 a junho de 1891 e seguintes.
§ único. Fica, entretanto, dispensado da contribuição o gado da
produção de julho de 1889 a junho de 1890.
Palácio do Governo do Estado da Paraíba, 28 de maio de 1890
Dr. Alvaro Lopes Machado."

Vozes- Oh! Oh!
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Eis aí até onde vai a ciência administrativa do governador do meu Estado, a decretar impostos retroativos, absurdo que repugna ao bom senso de uma criança e que vai
converter-se em fonte abundante de desordens e de conflitos, porque os
criadores, com justa razão, estão-se recusando a pagar o odioso tributo.
Ainda mais. Na mensagem que o Sr. Dr. Álvaro Machado leu ultimamente perante o novo Congresso Constituinte do Estado, mensagem
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mal escrita, desalinhavada, opulenta de erros crassos de gramática e de
estupendas calinadas jurídicas, encontram-se os mais solenes atestados
de que S. S~, se voltasse a reger a sua cadeira da Escola Militar, prestaria
melhores serviços ao País.
A Câmara não suponha que sou exagerado quando me manifesto
assim; para prová-lo, eu poderia ler diversos trechos desta mensagem e
comentar umas estapafúrdias emendas que o governador da Paraíba
propôs à antiga Constituição do Estado; mas, escuso-me desta tarefa
ingrata, mesmo porque não vim à tribuna para provocar a hilaridade dos
meus colegas. Entretanto, não posso furtar-me ao prazer de fornecer à
apreciação pública o delicioso manjar desse pequeno trecho que vou ler
à Câmara.
Depois de haver exposto as más condições financeiras do Estado
da Paraíba, diz S. S? (Lê):
"Conhecida a nossa situação financeira, devemo-nos cingir a
ela: de duas, uma: ou teremos uma organização modesta, isto é, muito
resumida em todos os ramos do serviço público, ou, então, não sendo
assim, percamos as esperanças de nos constituirmos Estado autônomo,

ficando a Paralba reduzida a simples território, segundo o estabelecido
na Constituição Federal." (Risadas.)
Eis aí: o Governador da Paraíba não conhece sequer a Constituição política da República!
Um Sr. Deputado - Foi erro de impressão.

O Sr. Lopes Trovão - É bom atirar a culpa sobre os pobres tipógrafos, que não podem defender-se aqui dentro.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - Sr. Presidente, tendo assaltado o
Governo da Paraíba pelo modo por que já expus à Câmara, entendeu o
Sr. Vice-Presidente da República que devia firmar ali o seu domínio,
mandando representar mais uma comédia, da qual tinha de sair o Sr.
Álvaro Machado arvorado em Presidente eleito do Estado.
O Congres:;u, nomeado pelo Governador, entendeu dar-lhe um
testemunho do seu reconhecimento, confirmando-o no posto de que o
investiu o arbítrio presidencial.
Aparentando respeito pela verdade eleitoral, o Congresso decretou que a eleição do Presidente do Estado fosse feita por voto popular
direto; mas conhecendo, pela dolorosa experiência que ficara da última
eleição estadual, que o Sr. Álvaro Machado não é homem de meias
medidas quando toma a peito ganhar uma eleição, máxime sendo nela
diretamente interessado, o mesmo Congresso, em manifesto assinado
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pela maioria de seus membros e publicado no órgão oficial do Estado,
apresentou ao eleitorado paraibano o Sr. Álvaro Machado como
candidato à presidência do Estado. Saiba agora a Câmara que, pela
Constituição paraibana, a apuração dos votos na eleição presidencial,
tem de ser feita pelo Congresso ...
O Sr. Nilo Peçanha- Qual das constituições?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Qualquer delas ... e avalie da imparcialidade com que esta corporação há de apurar os votos dados ao seu
candidato.
Aqui, Sr. Presidente, ocorre relatar um incidente que se deu nos
últimos dias da Sessão Legislativa.
O Sr. Nilo Peçanha- Foi eleito ou não o Sr. Machado?
O SR. EPITÁCIO PESSOA - V. Ex? espere; deixe continuar a
minha exposição; afinal a sua curiosidade há de ser satisfeita.
Um digno membro do Segundo Congresso Paraibano, julgando
sincero o desejo de se dotar a Paraíba com um governador que fosse a
expressão genuína da vontade popular e ao mesmo tempo tendo bem
presente a incontinência com que o Sr. Álvaro Machado havia intervindo na eleição dos Deputados, propôs às disposições transitórias da Constituição o seguinte aditivo (lê):
"Antes de concluída a eleição presidencial, o Presidente do Estado não poderá fazer nomeação ou demissão alguma, nem criar ou suprimir emprego."
O Sr. Álvaro Machado, porém, que contava manejar desassombradamente aquela arma de compressão e de corrupção para mostrar ao
mundo boquiaberto o seu prestígio político, reuniu imediatamente os
amigos em palácio e deles exigiu a retirada do aditivo.
Mas, o que fazer? A emenda já havia sido aprovada em última discussão.
Surgiram então os expedientes. Uns propunham que se fizesse
uma retificação na ata, declarando que a emenda fora rejeitada e não
aprovada; outros, achando pouco decente o alvitre, lembraram que se
submetesse a emenda a uma outra votação.
Afinal venceu a idéia de na redação escamotear-se o malfadado
aditivo, e assim se fez.
Ficou assim o Sr. Álvaro Machado munido de todos os meios de
que precisava para arrastar às urnas aqueles a quem pudesse corromper
com os empregos do Estado, e os tímidos que se arreceassem de sua
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prepotência, únicos que podiam sufragar o seu nome desconhecido e
repelido pela maioria do povo paraibano, que nele vê o delegado da perfídia e da traição.
O telégrafo nacional já nos anunciou a vitória do Sr. Álvaro Machado.
Outra coisa não era de esperar dos precedentes administrativos
desse ilustre cidadão.
A eleição ali realizada para a composição do novo Congresso
Constituinte, foi uma farsa vergonhosa. Começando por organizar em
palácio uma chapa integral, sem atender ao preceito constitucional que
manda garantir a representação das minorias, o Governador da Para1ba,
ou por impulsos próprios, ou sugestionado por homens sem escrúpulos
e sem valor moral e político, desvirtuou pela fraude e pela violência a
livre manifestação das urnas.
Assentada a abstenção dos defensores d<,~ única Constituição legítima da Paraíba, os prepostos do Governo estadual, para evitarem a vergonha de uma eleição quase sem eleitores, fizeram aparecer nas apurações um número de votantes muito superior àquele que efetivamente
havia comparecido; e na coman::a de Mamanguape, onde a Oposição resolvera disputar a eleição, foi imediatamente reforçado o destacamento
policial e tais foram as violências e atrocidades cometidas contra os adversários do governo, que estes se viram forçados a desistir de seu intento.
A vitória do Sr. Álvaro Machado era, pois, inevitável. Tê-lo-ia sido
se o Partido autonomista tivesse comparecido às urnas, porque nós não
teríamos força para contrapor a força bruta das baionetas, quanto mais
tendo S. S<:' se achado em campo abandonado a atacar de lança em riste
simples moinhos de vento.
Está, pois, consumado no Estado da Paraíba a obra de traição do
Sr. Marechal Floriano Peixoto.
O meu Estado continuará a gemer sob o azorrague do senhor a
cujo domínio jungiu-o a perfídia presidencial. E mais uma linha de separação entre mim e o Sr. Vice-Presidente da República; é mais um motivo justificativo da atitude ho~til, que tenho nesta Câmara assumido
contra o governo de S. Ex?, contra esse governo que sufoca todos os
estímulos do brio, que abafa, com mão férrea, e tirânica, todas as reações da dignidade nacional (apoiados e não apoiados), contra esse
governo que vai arrastando vertiginosamente a República para a fome, o
desespero, a conflagração e a ruína.
Mas, Sr. Presidente, não era preciso que o Sr. Floriano Peixoto
tivesse desfechado esse golpe traiçoeiro e criminoso contra a autonomia
do meu Estado, para que pudesse explicar a posição de hostilidade que
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tenho assumido contra o governo de S. Ex~
Não; e respondo agora ao nobre Deputado pela Bahia.
Não mantenho nesta Câmara uma atitude de oposição sistemática
a todos os atos do governo, mas de oposição que se inspira nos deveres
do patriotismo e que encontra cabal justificação nos desregramentos do
poder.
O governo do Sr. Vice-Presidente da República fornece diariamente assunto para a mais acerba crítica de seus adversários; e o faz
com todo o dessassombro, com toda a ostentação, com todo o menosprezo pelos outros poderes constitu Idos da Nação.
Senhores, um governo que inicia a sua administração rasgando a
ponta de baioneta as cartas políticas de todos os Estados, e por conseguinte a Constituição Federal; um governo que inicia a sua administração decretando medidas manifestamente inconstitucionais, depois de
repelidas in limine por voto expresso e nominal do Poder Legislativo,
como aconteceu nas aposentadorias de membros do Supremo Tribunal
Federal; um governo que manda assassinar os defensores da autonomia
dos Estados e tripudia satanicamente sobre o sangue e os cadáveres de
suas vítimas, insultando-os com a culpa e a responsabilidade da carnagem; um governo que manda bombardear a cidade de Fortaleza e depois lavra a sua própria condenação dizendo em telegrama oficial a propósito do bombardeio de Porto Alegre, ordenado, ao que se diz, por um
dos seus secretários, que não merece sequer o nome de brasileiro aquele que manda bombardear uma cidade inerme e pacífica; um governo
que reforma oficiais do Exército e da Armada fora de todas as hipóteses
previstas na lei... (Tumulto; apoiados e não apoiados.)

O Sr. Francisco de Mattos - Podia fazer naquela ocasião. (Cruzam-se outros apartes, continua o tumulto. O Sr. Presidente reclama
atenção.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- ... um governo que exonera funcionários vitalícios contra o preceito expresso da Constituição; que demite
membros do Supremo Tribunal Militar como quem despede beleguins
de polícia, e tem o desplante de dizer que isto é que é o regime da
legalidade; um governo que adula humildemente os chefes políticos
quando estão no poder e lhe inspiram receio, e os abate, os deprime, os
insulta covardemente quando eles decaem, como sucedeu no Rio Grande do Sul. .. (Trocam-se numerosos apartes.)

O Sr. Presidente- Atenção!

269

O SR. EPITÁCIO PESSOA-.. um governo que ditatorialmente
mantém as reformas dos militares e as demissões dos funcionários vitalícios, ainda depois de anistiadas as suas vítimas pelo poder competente;
um governo que diariamente absorve atribuições do Congresso, decretando anistia, criando empregos remunerados, ordenando despesas para
as quais o Poder Legislativo negou verba, como esta procedência a respeito da comissão telegráfica de Uberaba; um governo que arvorado em
sentinela do Tesouro tem esbanjado os dinheiros públicos ...
O Sr. Francisco de Mattos- Não apoiado. (Apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA-... tem gasto dezenas de milhares de
contos sob a capa de créditos extraordinários, mas na verdade em pagamento de ajudas de custo e vencimentos a emissários políticos, e em
movimentos de tropas e navios de guerra que levem a todos os pontos
do País a sua política odiosa e nefasta ...

(Trocam-se muitos apartes).
O Sr. Presidente- Atenção!
O SR. EPITÁCIO PESSOA-... um governo que em uma palavra
tem arrastado a República ao charco de todas as degradações ...
O Sr. Francisco de Mattos- Não apoiado.
O Sr. Nilo Peçanha- De lá saiu ela. (Apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA-... desde a anarquia e a bancarrota
até às curvaturas humildes perante o estrangeiro, como sucedeu na questão italiana ...
O Sr. Francisco de Mattos- Não apoiado, o Sr. Ministro da Marinha foi muito enérgico; aí estão os documentos.
O Sr. Lopes Trovão - Foi muito enérgico, mas, segundo jornais
de São Paulo, disse em um brinde que a Itália forte tinha sido generosa
para com o Brasil fraco; e isto até hoje não foi contestado.
O Sr. Antônio Azeredo -Não é exato. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA - ... um governo nestas condições
oferece sem dúvida as mais poderosas armas de combate a todos os seus
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adversários, a todos aqueles que procuram em seus atos as provas da
sua incapacidade, da sua tirania, da sua falta de critério e de patriotismo. (Apartes.)
Eu, pois, não faço oposição sistemática ao governo do Marechal
Floriano Peixoto, e nem era preciso que S. Ex~ tivesse anulado a autonomia do meu Estado para que eu continuasse a manter aqui a posição
de adversário em que me coloquei desde que começou o período negro
da legalidade.
Bem sei, Sr. Presidente, que a consumação dos planos sinistros
de S. Ex? é de todo indiferente à atitude por mim assumida nesta Casa,
como a posição de qualquer outro Deputado da Bancada oposicionista.
Mas, ainda não desesperei, apelo ainda para o futuro.
Prossiga o Sr. Marechal Floriano Peixoto na sua obra de descrédito e de extermínio; continue a sufocar com o auxílio das baionetas
federais os brios e a nobre altivez de minha terra ...
O Sr. Nilo Peçanha - O Exército brasileiro não se prestaria a isso.
O Sr. Sá Andrade - Se ele não obedecesse, todos os oficiais seriam por um só decreto reformados pelo Sr. Floriano Peixoto.
O Sr. Antônio Azeredo - Quando chegasse aos capitães, ele estaria deposto.
O SR. EPITACIO PESSOA - Continue S. Ex? a conspurcar a
Constituição Federal que consagrou e garantiu a autonomia dos Estados.
Continue S. Ex~ a espezinhar a dignidade deste povo, que ainda o suporta cabisbaixo e servil. Continue S. Ex? a aviltar esta República, que
tanto o elevou e engrandeceu.
Mas, fique certo de que, quaisquer que sejam as seguranças que
lhe ofereça o Estado atual das coisas políticas do meu País, o dia das supremas reivindicações há de chegar. Um dia o povo brasileiro, cansado
de sofrer esse domínio pérfido e tirânico, há de levantar-se do letargo
que hoje o prostra; e, nesse dia, fique certo o orgulhoso Marechal, ele
terá bastante coragem para reivindicar a sua soberania, como terá bastante desprezo para lançar à face dos déspotas. (Muito bem! Muito
bem! O orador é felicitado.)
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EM DEFESA DA LIBERDADE DE CÁTEDRA

13-9-1892

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, começo por declarar à Câmara que não venho fazer um discurso político; não venho trazer para a tribuna uma palavra sequer de oposição ao Governo do Sr.
Floriano Peixoto; não venho formular nenhuma censura à marcha desastrosa que S. Ex? vai imprimindo à alta administração da República.
(Não apoiados.)

Venho simplesmente solicitar do Congresso de meu País a reparação devida a um direito violado; venho lembrar à Câmara dos Deputados que na declaração de direitos do cidadão brasileiro, consignada em
nossa Constituição, se contém implicitamente uma promessa, a cujo
cumprimento o Poder Legislativo, por seu nome, por suas tradições e
por sua honra, não pode nem deve eximir-se.
Sr. Presidente, a briosa mocidade acadêmica do Recife, a entusiasta defensora de todas as causas em favor da liberdade e da justiça, a
brilhante mocidade, sempre a primeira em todas as pugnas nobres e
generosas, não podia quedar-se indiferente diante do ato de inqualificável violência com que o Poder Executivo, golpeando a Constituição,
atacou, na pessoa do Dr. José Joaquim Seabra, os mais respeitáveis direitos e prerrogativas das Faculdades de Direito da República.
A altiva mocidade do curso periódico de Pernambuco não podia
sofrer sem um protesto o ato de ditadura com que o Sr. Marechal Floriano Peixoto arrancou do seio daquela corporação um dos seus mais
laureados professores, cuja Cadeira, conquistada por brilhantíssimo concurso, encontrava a mais completa garantia na Constituição Federal.
Apelando para o Congresso Republicano, em quem esperam encontrar a salvaguarda de todos os direitos, em quem esperam encontrar,
antes de tudo, o juiz inteligente e criterioso que às exigências do sentimento partidário sabe antepor os interesses da liberdade oprimida; os
moços daquela Faculdade enviam ao Poder Legislativo, por intermédio
dos ilustres representantes de Pernambuco, os Srs. João Vieira e Gonçalves Ferreira e também por intermédio do obscuro Deputado que nesta ocasião ocupa a atenção da Câmara, uma reclamação, um protesto
contra o ato ilegal da exoneração do Dr. Seabra.
O protesto é o seguinte (lê):
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"Exm? Sr. Presidente e demais membros do Congresso Federal. Os acadêmicos da Faculdade de Direito do Recife, pela Comissão abaixo-assinada, pedem licença a essa tão ilustrada quão
patriótica Corporação, para interpor o seguinte protesto, que pedem seja lido e examinado:
Fundamente feridos pela ausência do seu idolatrado Mestre,
Dr. José Joaquim Seabra, a esta hora cortido das terríveis agruras
do exílio, nas margens epidêmicas do Rio Branco; sem indagar as
causas que levaram o Poder Executivo a tomar medidas tão enérgicas, prendendo e deportando tantos personagens ilustres; no
meio dos quais divulgam o vulto emérito e simpático do Dr.
Seabra, vítima de sanha soldadesca na noite de 1O de abril deste
ano, quando por entre os insultos fazia a sua penosa caminhada
para a prisão, não se respeitando, ao menos as imunidades de Deputado, por isso mesmo que esse ato precedeu horas ao "estado
de sítio"; os acadêmicos do Recife, não esquecendo a sua gloriosa
história de conquistas e de louros, continuadores do legendário
renome acadêmico de seus predecessores, ciosos, a toda prova, de
seus brios que tanto os têm distinguido entre os colegas brasileiros, protestam solene e energicamente contra a demissão do Dr.
Seabra, usurpação tanto mais atrevida quanto veio conspurcar o
mais sagrado dos direitos - o mérito literário alcançado pelo
estudo e pela vigília.
Seria muito longo, excelentíssimos senhores, e demasiadamente enfadonho, argumentar perante essa Corporação sobre· a
improcedência dos motivos de que se serviu o Poder Executivo
para arrancar a sua laureada Cadeira de Lente ao ilustre Mestre.
Assiste-lhe o direito pleno de, voltando ao seio desta mocidade que tanto o estremece, ocupar o lugar nobremente conquistado pelo seu severo estudo e esmeradíssima ilustração.
A imprensa da Capital Federal em sua quase unanimidade
discutiu ao sol da evidência que nenhuma razão plausível militou
ao lado do Governo para assim proceder. Demonstrou com robustos argumentos a arbitrariedade do àto.
1\las duas Casas do Congresso já a Nação ouviu satisfeita o
baque de todas aquelas medidas ditatorialmente tomadas em um
período anormal, segundo se disse. Já a sentença patriótica emanada desse Poder anistiando as vítimas do despotismo é calorosamente repercutida de lábio em lábio como estigma de brasa
com que a opinião pública costuma causticar os maus atos.
O corpo docente desta Faculdade, em sua unanimidade, e
o corpo discente da mesma, em sua maioria absoluta, celebrando
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cada um por sua vez sessões solenes, resolveram protestar contra
a demissão do ilustre exilado, pois um tal fato, além de ferir de
frente o Regulamento das Faculdades de Direito, lançou um borrão negro sobre os arts. 74 e 75 do nosso Pacto Constitucional,
quanto às garantias que concede aos cidadãos em casos tais.
A faculdade de Direito de São Paulo, animada do mesmo
ardor patriótico e pelo íntimo espírito de coesão com que costuma selar a sua solidariedade, acaba de aderir energicamente ao
nosso protesto.
Esperando a todo o momento a adesão franca ao nosso
protesto por parte das demais Faculdades e escolas superiores da
República, a mocidade acadêmica confia sobejamente em que
não dava um passo em vão apelando para o patriotismo do Congresso, no sentido de obter a reintegração do Dr. Seabra em seu
honroso posto.
Recife, 13 de agosto de 1892 - A Comissão.
Belisário Fernandes da Silva Távora - Felinto Elysio de
Menezes Carvalho - Jorge Augusto Studart - Anfrísio Fialho Abas de Albuquerque Martins Pereira."

Sr. Presidente, o art. 74 da Constituição garante em toda a sua
plenitude os cargos inamovíveis; o funcionário vitalício não pode ser
demitido senão em virtude de sentença. Entretanto, o Poder Executivo,
havendo declarado o estado de sitio nesta Capital, aproveitou-se deste
pretexto para exorbitar de suas atribuições, para ferir de frente o preceito constitucional, para exonerar o Dr. José Joaquim Seabra do cargo
de Lente da Faculdade do Recife.
Este ato foi violento, foi arbitrário, foi ilegal (apoiados), e, como
tal, não pode nem deve ser mantido. (Apoiados.)
Mesmo no estado de sítio declarado pelo Congresso, o funcionário vitalício não pode ser demitido senão depois de sentença passada em
jÚigado nos tribunais competentes; e isto é incontestável quando a suspensão das garantias constitucionais é decretada por um poder ao qual
se conferem, neste período anormal da vida política do País, atribuições
as mais amplas e iluminadas; não sei que dúvida possa haver quando o
estado de sítio é declarado pelo Poder Executivo, cujas funções neste
particular são restritas e limitadas pela Constituição.
A Carta Política Federal, dando ao Poder Executivo a faculdade
de suspender as garantias constitucionais no caso de grave comoção intestina em que perigue a vida da República, confere-lhe apenas o direito
de afastar do ponto em que a ordem foi perturbada os cidadãos que
houverem atentado contra a vida e a estabilidade das instituições.
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Eis por que o art. 80 da Constituição dispõe expressamente que
ao Poder Executivo, no estado de s(tio, cabe somente a atribuição de
deter os cidadãos em lugares não destinados aos presos comuns ou desterrados para outros pontos do território da República.
Entretanto, o Sr. Marechal Floriano Peixoto não se limitou a desterrar o Dr. Seabra para as fronteiras long(nquas do Amazonas; foi
além, violou um direito que a Constituição garantia, e demitiu o Lente
indemiss(vel da Faculdade do Recife.
Ainda mesmo que o Poder Executivo tivesse esta atribuição, é
incontestável. que a demissão do Dr. Seabra não podia ficar de pé após
a aprovação da anistia concedida pelo Congresso Nacional a todos os
presos e desterrados poHticos. (Apoiados.)
Eu não farei à Câmara a injúria de supor que ela precisa que se
lhe demonstre que é um absurdo, que é um contra-senso imantarem-se
as medidas repressivas depois de esquecidas pela anistia, como se nunca
tivessem existido, os atos que se procura reprimir. (Apoiados.)
Eu não farei à Câmara a injúria de supor que ela precisa que se
lhe demo.nstre que é uma extravagância, que é um dislate manterem-se os
efeitos depois de eliminada pela anistia a causa que os produziu (Apoiados.)
Com a mesma autoridade com que o Sr. Marechal Floriano Peixoto mantém o ato ilegal da demissão do Sr. Seabra, podia igualmente
conservá-lo ainda hoje desterrado nas fronteiras do Amazonas.
Sim, porque a demissão, tanto quanto o desterro, foi utilizada
como medida repressiva contra a suposta sedição de 1O de abril; e se a
anistia teve a virtude de pôr termo ao sofrimento do desterrado, deve
também ter a virtude de pôr termo à violência de que é v(tima o demitido. (Apoiados.)
Foi inspirada nestes motivos de rigorosa justiça que a mocidade
acadêmica do Recife elaborou o protesto que tive a honra de ler à Câmara; foi inspirada nestes mesmos motivos que a mocidade acadêmica
de São Paulo acudiu pressurosa e solfcita n6 apelo que lhe fizeram os
seus colegas do Norte; foi, finalmente, inspirada nestes mesmos motivos
que a Congregação da Faculdade do Recife aprovou por unanimidade
de votos uma proposta apresentada por 17 lentes, e cujas conclusões são
as seguintes (lê):
"Propõem:
que, por intermédio do Sr. Diretor, a Congregação se dirija ao Sr.
Presidente da República, demonstrando a conveniência de ser mantido
o direito dos lentes à vitaliciedade como condição imprescindível ao
bom desempenho de suas funções, pela certeza que da( resulta para o
lente quanto ao seu futuro, ao mesmo tempo declarando que, como
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conseqüência da anistia que acaba de ser dada aos implicados na sedição
de abril, espera que não recuse revogar o ato que privou o Dr. Seabra de
sua Cadeira nesta Faculdade, com o que demonstrará seu interesse pela
causa da instrução que é o sustentáculo dos que querem governar com
a opinião da maioria da Nação; e
que, aprovada a proposta supra, seja transcrita na ata da presente
sessão e também na representação remetida ao Sr. Presidente da República, suspendendo-se qualquer ulterior procedimento até que chegue
sua resposta."
Sr. Presidente, parece-me que o Sr. Marechal Floriano Peixito, depois de haver sido arbitrário nas medidas de exceção que decretou
durante o estado de sítio, tem sido pouco hábil ou mal aconselhado na
execução dada ao Decreto de anistia; parece-me que S. Ex~ deveria terse antecipado às justas reclamações das classes feridas pela sua prepotência; deveria, desde logo, ter reconstituído todos os direitos violados
pelos seus atos ditatoriais, a fim de convencer o País de que é sincero o
seu desejo de iniciar uma nova era de paz e de tranqüilidade para a Nação.
O Sr. Vice-Presidente da República orgulha-se de ter a seu lado a
mocidade brasileira; mas lembre-se S. Ex~ de que não poderá ter a mocidade a seu lado o governo que violar as liberdades públicas, que trucidar
os direitos garantidos na Constituição, direitos e liberdades que sempre
encontraram no espírito altivo e no coração generoso da juventude uma
muralha inexpugnável contra os desvarios do despotismo.
Lembre-se S. Ex~ de que não poderá ter a seu lado a mocidade
das escolas militares o governo que, pela reforma forçada, calcar aos pés
os mais importantes e respeitáveis direitos do Exército e da Armada.
Lembre-se S. Ex? de que não poderá ter a seu lado a mocidade das escolas de Medicina e de Direito, o governo que, pela demissão inconstitucional, arrancar dos alunos dessas Faculdades os seus mais eminentes
professores. (Apoiados.)
É preciso que o Sr. Marechal Floriano Peixoto se compenetre da
necessidade de reparar o seu erro, como é necessário que o Congresso se
compenetre da urgência de pôr termo aos desgostos e aos ressentimentos que ainda agitam a alma nacional.
Lembre-se o Congresso de que, só pelo respeito absoluto a todos
os direitos do amigo como do adver5ario, é que poderá elevar-se na estima e no conceito do povo brasileiro. (Apoiados. Muito bem. Muito bem.)

Vem à Mesa, é lida e enviada à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o seguinte:
276

Protesto

"ExmQ Sr. Presidente e demais Membros do Congresso
Federal.
Os acadêmicos da Faculdade de Direito do Recife, pela Comissão abaixo assinada, pedem licença a esta tão ilustrada quão
patriótica Corporação, para interpor o seguinte protesto, quepedem seja lido e examinado:
Fundamente feridos pela ausência do seu idolatrado Mestre,
Dr. José Joaquim Seabra a esta hora cortido das terríveis agruras
do exílio, nas margens epidêmicas do Rio Branco; sem indagar
as causas que levaram o Poder Executivo a tomar medidas tão
enérgicas, prendendo e deportando tantos personagens ilustres,
no meio dos quais divulgam o vulto emérito e simpático do Dr.
Seabra, vítima da sanha soldadesca na noite de 1O de abril deste
ano, quando por entre os insultos fazia a sua penosa caminha'da para a prisão, não se respeitando, ao menos, as imunidades de
Deputado, por isso mesmo que esse ato precedeu horas ao "estado de sítio"; os acadêmicos do Recife, não esquecendo sua gloriosa história de conquistas e de louros, continuadores do legendário renome acadêmico de seus predecessores, ciosos, a toda
prova de seus brios que tanto os têm distinguido entre os colegas
brasileiros, protestam solene e energicamente contra a demissão
do Dr. Seabra, usurpação tanto mais atrevida quanto veio conspurcar o mais sagrado dos direitos- o mérito literário alcançado
pelo estudo e pela vigília.
Seria muito longo, excelentíssimos senhores, e demasiadamente enfadonho, argumentar perante essa Corporação sobre a
improcedência dos motivos de que se serviu o Poder Executivo
para arrancar a sua laureada Cadeira de Lente ao ilustre Mestre.
Assiste-lhe o direito pleno de, voltando ao seio desta mocidade que tanto o estremece, ocupar o lugar nobremente conquistado pelo seu severo estudo e esmeradíssima ilustração.
A imprensa da Capital Federal em sua quase unanimidade
discutia ao sol da evidência que nenhuma razão plausível militou,
ao lado do governo para assim proceder. Demonstrou com robustos argumentos a arbitrariedade do ato.
Nas duas Casas do Congresso já a Nação ouviu satisfeita o
baque de todas aquelas medidas ditatorialmente tomadas em um
período anormal, segundo se disse. Já a sentença patriótica emanada desse Poder anistiando as vítimas do despotismo é calorosa-
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mente repercutida de lábio em lábio como estigma de brasa com
que a opinião pública costuma causticar os maus atos.
O corpo docente desta Faculdade em sua unanimidade e o
corpo discente da mesma em sua maioria absoluta, celebrando
cada um por sua vez sessões solenes, resolveram protestar contra
a demissão do ilustr~ exilado, pois um tal fato, além de ferir de
frente o regulamento das Faculdades de Direito, lançou um
borrão negro sobre os arts. 74 e 75 do nosso Pacto Constitucional, quanto às garantias que concede aos cidadãos em casos tais.
A Faculdade de Direito de São Paulo, animada do mesmo
ardor patriótico e pelo íntimo espírito de coesão com que costuma selar a sua solidariedade, acaba de aderir energicamente ao
nosso protesto.
Esperando a todo o momento a adesão franca ao nosso
protesto, por parte das demais faculdades e escolas superiores da
República, a mocidade acadêmica confia sobejamente em que
não dará um passo em vão apelando para o patriotismo do Congresso, no sentido de obter a reintegração do Dr. Seabra em seu
honrosso posto.
Recife 13 de agosto de 1892 - A Comissão - Belisário
Fernandes de Silva Távora - Felinto Elysio de Menezes Carvalho
-Jorge Augusto Studart- Anfr(sio Fialho- Abas de Albuquerque Martins Pereira.
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REVOLUÇÃO NO MATO GROSSO

11-10-1892

Discussão do Projeto n9 216, deste ano, autorizando o Poder
Executivo a abrir um crédito extraordinário de 267:041 $600 no corrente exercício para pagamento das despesas realizadas com as ocorrências havidas em Mato Grosso e com o desastre do couraçado Solimões.
O SR.EPITÃCIO PESSOA -Sr. Presidente, o projeto sobre que
V. Ex? acaba de autorizar o debate foi aprovado em segunda discussão
a que infelizmente não estive presente, sem que se tivesse levantado
aqui uma só voz para combatê-lo ou para justificá-lo, sem que aqui se
tivesse levantado uma só voz para verberar a coragem com que o Governo se animava a solicitar este crédito, cuja aprovação seria mais uma
desilusão para todos aqueles que acompanham, cheios de apreensões e
de tristezas, o desdobramento deste período ominoso de usurpações,
por um lado, e de desfalecimento, por outro, ou para demonstrar ao
País que era necessário, que era indispensável, que era imprescindível
aos interesses da República, mas este sacrifício que se exigia dos cofres
do Tesouro, já esgotados, já exaustos de dezenas de milhares de contos
que lhes têm sido subtraídos a t(tulo de créditos extraordinários.
O Sr. Belarmino de Mendonça- E aí não está compreendido crédito que corre pelo Ministério da Guerra.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Mas agora, Sr. Presidente, que este
projeto já se acha em terceira discussão e que o vejo seguir a sua marcha
triunfal sem que se lhe oponha obstáculo de natureza alguma, entendi
que me devia levantar nesta tribuna em nome da dignidade da Câmara,
em nome da Constituição, em nome da autonomia dos Estados, para
protestar, já que outra coisa não posso fazer, contra o atentado que o
Governo procura consumar, cobrindo-se com a responsabilidade da Representação Nacional.
Senhor Presidente, a audácia do Governo ditatorial do Sr. VicePresidente da República, a ostentação do seu desprezo pelos outros
mandatários da soberania nacional. ..
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O Sr. Seabra - É coisa que já não existe.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... é de tal sorte que S. Ex~ procura
convencer o país da onipotência do seu arbítrio, dia a dia vão se acentuando, por atos que se sucedem, que se multiplicam, que se avolumam
e que enchem de preocupações e de receios o espírito de todos quantos
se interessam pelo futuro das instituições republicanas, cuja guarda e
consolidação foram confiadas, por uma irrisão do destino, às mãos do
Marechal Floriano Peixoto.
O Regime Federativo é hoje uma quimera no País; a autonomia
dos Estados há muito que se afogou no sangue dos seus defensores; a
própria República vacila e cambaleia sobre os alicerces de descrédito,
de corrupção e de perfídia em que procuram firmá-la ou em que procuram submergi-la. (Muito bem.)
E sintoma assustador é que até há pouco o Poder Executivo agia
por si só; procurava ele, só, levantar às últimas conseqüências, a sua
obra subterrânea e sinistra; mas, agora, entendeu que era demasiado
pesada a responsabilidade que tomara sobre os seus ombros, que era
mister também atrair a cumplicidade da Nação, representada no seu
Congresso Legislativo ..
Eis por que, não satisfeito com ter arrancado da representação
nacional a sua aprovação para todas as violências com que vitimou as ga.
rantias individuais, S. Ex§! vem hoje solicitar uma sanção expressa, positiva e manifesta para todos os crimes com que trucidou a autonomia
dos Estados. (Apoiados.)
Senhor Presidente, depois do célebre projeto aqui elaborado na
sessão extraordinária e com o que se procurava legalizar a intervenção
indébita e criminosa do Governo Federal nos negócios peculiares dos
Estados, projeto que, para honra do Congresso Nacional, não logrou
converter-se em lei, o Sr. Vice-Presidente da República não se animara
mais a pedir ao Poder Legislativo uma demonstração clara e formal de
apoio à política de devastação e de exterm(nio, com que procurava dominar todos os pontos da República.
Nem mesmo para pagar as despesas extraordinárias que fazia em
estipendiar-se agentes da legalidade ou em remover os obstáculos que se
opunham à sua política invasora, nem mesmo para isso S. Ex~ se animava a pedir claramente o voto do Congresso; o Marechal Floriano Peixoto pagava ajudas de custo e vencimentos aos emissários pollticos enviados para todos os Estados, a fim de fazerem a deposição dos governadores, transferia todos os oficiais que nos mesmos Estados contrariavam
os seus intuitos; mas o fazia, não solicitando créditos especiais ao Con-
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gresso e sim ajeitando ou desnaturando verbas já consignadas no orçamento em vigor.
Agora, porém, S. Ex~ vem pedir ao Congresso a aprovação de um
crédito extraordinário de mais de 267 contos de réis, para pagamento
de despesas que fez por ocasião dos morticínios de Mato' Grosso e do
naufrágio do Solimões, isto é, vem pedir aos guardas da Constituição
que votem o crédito necessário para a satisfação de despesas que resultaram da mais audaciosa violação de Carta Constitucional; vem pedir
aos defensores do regime federativo que apliquem os dinheiros públicos
em pagamento de dispêndios exorbitantes que provieram do mais descomunal atentado ao regime federativo e à autonomia dos Estados; vem
pedir aos representantes do povo que desviem os dinheiros do contribuinte para atender a despesas feitas com a expedição encarregada de
levar a morte e a desolação ao seio do povo independente e altivo ...
O Sr. Caetano de Albuquerque- Apoiado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... que, cioso de sua autonomia, se
batia denodadamente pela causa sagrada aa Constituição, pela causa
grandiosa da liberdade e da democracia. (Muito bem.)
!: um escárnio, Senhores. É o criminoso pedindo aos seus julgadores a indenização do dano causado pelo seu crime.
Nas relações de indivíduo a indivíduo estes fatos se liquidariam
perante os tribunais de justiça; nas relações de Poder a Poder, e em uma
República amorfa, desorientada e de moral pouco exigente como a
atual, este procedimento há de ser julgado muito correto, muito decoroso, e sobretudo muito constitucional!
Peço licença à Câmara para ler a tabela demonstrativa das despesas, para cujo pagamento o Sr. Vice-Presidente da República pede o crédito extraordinário de 267:000$000 e que não vem anexo ao parecer
da honrada Comissão de Orçamento. (Lê):
Frete do vapor ltaoca, para procurar os destroços do
60:000$000
encouraçado Solimões . ........................ .
Idem do Imperar para o mesmo fim e para pmcurar o
80:902$500
encouraçado Bahia ........................... .
Gratificação ao prático-mor oriental e ao faroleiro do
3:450$000
cabo Polônia ................................. .
Despesas feitas pelo cônsul brasileiro em Montevidéu ..
689$100
Frete do ltacolomy, conduzindo artigos bélicos, gêneros, etc ... para Mato Grosso, à razão de 2:000$ por dia,
desde 2 de maio até 1!J de julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122:000$000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267:041 $600
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Senhor Presidente, eu não tenho o intuito de estudar as causas da
Revolução de Mato Grosso; eu não tenho o intuito de relembrar aqui a
lúgubre história dos atos de requintada selvageria e revoltante canibalismo, que tiveram por epílogo em terra o assassinato miserável e covarde
de dois oficiais do Exército brasileiro, que já se haviam constituído em
prisioneiros de guerra, ato indigno, ato infame, que mereceu nesta
Câmara singular justificação em um aparte que há de ficar registrado em
nossa História, como um testemunho eloqüente, como um exemplo edificante da fraternidade republicana da época; e que tiveram por epílogo
no mar a assombrosa catástrofe do Solimões, tragédia lúgubre e pavorosa em que foram protagonistas, de um lado o rigorismo da disciplina
militar e de outro a arrogância dessa política autoritária e despótica que
já se havia ensangüentado em Pernambuco, no Ceará e em outros Estados da República, e que então se preparava para arrasar a ferro e a fogo
os últimos baluartes, os derradeiros redutos que se levantavam contra o
abastardamento das instituições fundadas. (Muito bem.)
Nãol Eu não tenho o intuito de estudar as causas da Revolução
de Mato Grosso; não tenho o intuito de relembrar os tristes acontecimentos que ali tiveram lugar, como também não é meu intuito estudar
as condições de navegabilidade do encouraçado Solimões, nem discutir
as ordens dadas pelo governo sobre a viagem desse encouraçado, em
uma época em que medonhos temporais varriam os mares do Sul.
O Sr. Francisco de Mattos- E naufragou com bom tempo.
O Sr. Antônio Azeredo - Uma vez que V. Ex? fala dos morticínios, convém falar da história de Mato Grosso.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas, Sr. Presidente, quaisquer que
tenham :;ido as causas determinantes da Revolução de Mato Grosso, ou
ela se tenha originado da projetada imposição do governo do Senhor
General E:wbanck, como se publicou na imprensa desta Capital e se mandou dizer para os Estados, ou ela tenha nascido da premeditada reintegração do Sr. Murtinho, cuja deposição,. como a de todos os Governadores dos Estados, fora feita pelos agentes do Poder Executivo ...
O Sr. Antônio Azeredo- Pelos agentes do Poder Executivo, não.
O meu ilustre colega por Mato Grosso pode afirmar a V. Ex? se
é verdade o que está dizendo.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex? protesta contra um fato que
está na consciência pública.
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Quem pode hoje negar que as deposições dos Governadc,res foram feitas com a intervenção do governo?

(Estabelece-se diálogo entre os Srs. Antônio Azeredo, Caetano de
Albuquerque e outros Srs. Deputados.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Dizia eu Sr. Presidente que quaisquer que tenham sido as causas determinantes da Revolução de Mato
Grosso, ou a premeditada imposição do Governo do General Ewbanck,
ou a projetada reintegração do Dr. Murtinho, o que é certo, o que é
incontestável, o que não admite dúvida alguma é que todas as violências ali cometidas, todas as lutas que ali se desenrolaram originaram-se
de uma violação da Carta Constitucional, originaram-se do crime perpetrado pelo Senhor Vice-Presidente da República contra a autonomia do
Estado; o que é certo, o que não se pode contestar, o que não admite
dúvida alguma é que as despesas para cujo pagamento, se pede o crédito
extraordinário de mais de 267:000$000, originaram-se, não de atos
praticados em bem dos interesses da República, que são os atos para
cujo custeio o contribuinte é obrigado a concorrer, mas sim do desrespeito à lei, do excesso de atribuições, da transgressão de preceitos
constitucionais, em uma palavra, do despotismo e do crime. (Apoiados
e não apoiados.) De modo que o Sr. Vice-Presidente da República, atacando de frente a Carta Constitucional, calcando nos pés o regime federativo, impõe a sua vontade tirânica a um Estado autônomo da República e depois se anima a vir pedir ao Congresso brasileiro, ao Congresso que fez a Constituição, ao Congresso que votou o regime federativo, ao Congresso que consagrou a autonomia dos Estados, anima-se
a vir pedir um crédito de 267 contos para fazer face às despesas de sua
invasão criminosa e de busca do encouraçado Solimões que a sua incúria, o seu despeito e a sua arrogância vitimaram nos rochedos do cabo
Polônia!
O Sr. Francisco de Mattos- Na opinião de V. Ex?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- E o Congresso Federal se sujeitará
a aceitar a responsabilidade deste crime? E o Congresso Federal se subordinará ao desempenho do papel deprimente que se lhe impõe?

(Pausa.)
Tenho o direito e o dever de não acreditá-lo, Senhores.
Que diria o povo, que diriam todos aqueles que ainda não descreram dos nossos sentimentos de patriotismo, da tão apregoada moralidade do regime republicano? Que diria a História, quando tivesse de
apreciar o valor moral do primeiro Congresso da República, quando ti283

vesse de fazer a cr(tica da coerência e do critério daqueles que encaminharam os seus primeiros passos? (Pausa.)
Srs. Deputados, dá-se uma coisa interessante, muito original nesta Câmara.
Pede.-se uma verba diminuta para um serviço de utilidade pública e vós respondeis sistematicamente, com uma imparcialidade de muçulmano: não tem dinheiro, o Orçamento não comporta essa despesa!
Pede-se uma verba relativamente diminuta para a continuação de serviços já iniciados nos estados e vós respondeis sistematicamente, com
uma indiferença de chim (risadas): não é poss(vel, é preciso cortardespesas, é preciso fazer economias.
Pois então, não há dinheiro para aumentar o vencimento do funcionalismo público que se debate com a miséria; não há dinheiro para
auxiliar, eficazmente, os estudos que, enfraquecidos e depauperados,
não podem organizar-se; não há dinheiro para acudir a melhoramentos
que se impõem, como urgentes e inadiáveis; não há dinheiro para se prolongar a nossa rede de estradas de ferro; para melhorar os serviços postal
e telegráfico, para desenvolver as vias de comunicação, a navegação e
muitos outros serviços important(ssimos que dizem respeito não só ao
progresso material como intelectual deste Pal's; mas há dinheiro para
pagar ajudas de custo e vencimentos a emissários políticos encarregados
de fazerem deposições nos Estados; mas há dinheiro para pagar ajudas
de custo e passagens a centenas de oficiais do Exército transferidos de
todos e para todos os Estados da República; mas há dinheiro para se
dar de presente aos afilhados do Governo que quiserem passear pela
Europa e pela América arvorados em inspetores de consulados e membros da Comissão de Chicago; mas há dinheiro para se aumentar em
mais de mil contos de réis a despesa com o Serviço Policial desta Capital;
mas há dinheiro para pagar ajudas de custo e ordenado aos membros da
Comissão Telegráfica de Uberaba, para cujo custeio o Congresso negou
verba; mas há dinheiro para se pagar avultado frete de vapores que conduzam ilustres brasileiros ao desterro de que se espera que não voltem
e para pagar pingues ajudas de custo aos militares que os escoltam;
mas há dinheiro para o Sr. Marechal Floriano Peixoto gastar mais de
66:000:000$00 em créditos extraordinários, além do Orçamento votado pelo Congresso; mas há dinheiro para se indenizar o dano causado à
República pelos crimes do Governo Federal no Estado de Mato Grosso!
(Pausa. Apartes.)
É preciso cortar despesas, é preciso fazer economias, é preciso aumentar a renda!
Mas como quereis fazer economias e aumentar as rendas do País?
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Desorganizando os serviços públicos e sobrecarregando o povo de impostos?
Srs. Deputados, sede patriotas e coerentes! Lembrai-vos de que
ainda há pouco tempo votastes para o Marechal Deodoro da Fonseca
um Orçamento com o qual entendíeis que o seu Governo podia prover
convenientemente a todos os ramos de serviço público. Ao votardes esse
Orçamento ou vos deixasteslevar por interesses menos dignos de um patriotismo inconfessável,_ o que absolutamente não quero acreditar, ou
vos inspirastes nos interesses legítimos da República, no desejo sincero e
patriótico de assegurar um regime severo de economia e moralidade.
O Sr. Moraes Barros - Vá também com vista aos membros da
minoria atual que eram membros da Comissão.
O SR. EPITACIO PESSOA- Pois quereis contestar que o Orçamento votado o ano passado o foi com os votos dos Srs. Deputados que
compõem a atual Maioria?
O Sr. Moraes Barros - Não senhor, quero acentuar que não houve divergência entre os membros da Comissão do Orçamento da qual faziam parte os Srs'!IMayrink, João Pinheiro, Oliveira Pinto e outros.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Houve divergência; V. Ex? é que
não se recorda.
Senhores, quero acreditar que o ano passado a Câmara inspirou-se
nos verdadeiros interesses da República.
Mas neste caso atendei a que o Vice-Presidente da República já
despendeu, além de todas as verbas que o Congresso julgará suficientes
para o custeio dos serviços públicos, mais 66:000:000$00, a título de
créditos extraordinários, isto é, S. Ex? já despendeu, além do Orçamento ordinário, mais de um terço de toda a renda anual do País.
E, Senhores Deputados, se quereis cortar as despesas públicas, se
quereis fazer economias e se vos movem exclusivamente os interesses do
País, começai por levantar um paradeiro a essa vertigem, começai por
criar um obstáculo a esse dispêndio desordenado dos dinheiros públicos,
porque nada adianta desenhardes no papel um saldo de dois ou três mil
contos, se por uma deferência condenável concedeis ao Poder Executivo
o direito de gastar como quiser os dinheiros da Nação; de fazer pender
a balanço do deficit por dezenas de milhares de contos. (Apoiados.)
Fique consignado esse protesto e o apelo que faço do juízo da
Câmara, do juizo do próprio Congresso Nacional para um tribunal su285

perior, para o juízo indefectível da consciência pública. (Muito bem e
apoiados da Minoria. O orador é cumprimentado.)
(Continua a terceira discussão do Projeto nQ 216, deste ano, que fora
interrompido para proceder à votação.)
O Sr. Aristides Maia - Não acompanharei os vôos elegíacos do
nobre Deputado pela Paraíba.
Acho natural o desabafo de S. Ex? e de outros companheiros de
S. Ex? que, por motivos justos ou injustos, estão batendo-se em campos
opostos ao nosso. Acho natural a violência da oposição do nobre Deputado, e de seus companheiros ao Governo atual. ..
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Pelo contrário, tem sido muito
benigna.
O Sr. Aristides Maia - ... acho natural que S. Ex? aproveite-se de
todas as ocasiões que se lhe deparam para atacar o Governo do Sr. Marechal Floriano Peixoto, acho natural mesmo que S. Ex? e seus amigos se
levantem sempre aqui, para condenar esses movimentos do povo brasileiro quando, para pugnar pelos direitos da pátria, se levantou ...
(O SR. EPITÃCIO PESSOA dá um aparte.)
O Sr. Lopes Trovão - O povo brasileiro é um caramujo que há
muito tempo se recolheu à casca.
O Sr. Aristides Maia - Em nome do povo brasileiro, repito que
foi o povo brasileiro que depôs todos estes governadores dos Estados
que apoiaram o Governo, para sempre maldito,· do Barão de Lucena.
(Apartes, protestos e reclamações.)

Mas não quero acompanhar o nobre Deputado, e acho mesmo natural seu desabafo de Oposição. Venho unicamente, como Relator do
Parecer, tomar a defesa deste.
Disse o nobre Deputado, impugnando o Projeto, e foi este o único argumento de S. Ex?, que a Câmara não devia votar o crédito para as
despesas provenientes da revolta de Mato Grosso e do naufrágio do
Solimões, porque o governo foi o único culpado dessa revolta e desse
naufrágio.
Entretanto, S. Ex? mesmo disse que não pretendia discutir aqui
as causas da Revolução de Mato Grosso, nem as condições de navegabilidade do Solimões. Mas se esta é a única razão por que S. Ex? impugna
o projeto, por que motivo não discute estas causas? E isto que devia ser
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discutido. O nobre Deputado, para combater o projeto, devia apresentar
denúncia do Sr. Vice-Presidente da República desde que entendia que o
projeto não devia ser aprovado, porque foi o Vice-Presidente da República o responsável por estes fatos.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Eu disse que não pretendia estudar
especialmente as causas da Revolução de Mato Grosso, nem as condições de navegabilidade do So/imões, mas que tudo provinha única e exclusivamente do procedimento do Vice-Presidente da República.
O Sr. Aristides Maia - Mas o nobre Deputado não apresenta uma
prova de sua ação, não traz um documento que justifique a sua asserção.
S. Ex~ limita-se a dizer que o projeto deve ser rejeitado. A mim não é
que compete estudar as questões a qúe o nobre Deputado aludiu.
Fossem quais fossem as causas da Revolta de Mato Grosso; fossem quais fossem as condições de navegabilidade do Solimões, o que é
certo é que diante do naufrágio desse vaso de guerra, diante daquela
Revolta, o Governo Federal não podia ficar impassível, e por falta de
verba no Orçamento deixar de ocorrer às despesas que aqueles acontecimentos tornaram necessárias.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O Governo promove as revoluções
nos Estados e o povo é quem paga as favas.
O Sr. Aristides Maia - Não devendo o Governo ficar impassível
diante daqueles acontecimentos, e precisando fazer aquelas despesas. o
Governo não podia esperar pela autorização do Congresso.
O Sr. Moraes Barros- Era preciso vencer os inimigos da República, que tinham tomado armas contra ela.
O Sr. Aristides Maia - Sendo este, portanto, o único argumento
do nobre Deputado contra o projeto que se discute, não tendo S. Ex~
provado as suas afirmações, não tendo S. Ex~ trazido à Câmara a denúncia do Sr. Presidente da República ...
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Para quê?
O Sr. Aristides Maia - ... desde que S. Ex? diz que ele é o único
responsável por esses fatos, é claro, Sr. Presidente, que o Congresso não
Pode recusar o crédito.
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(Trocam-se veementes apartes en:.re os Srs. Epitácio Pessoa,
Alfredo Ellis, Moraes Barros e outros Srs. Deputados. Protestos.)
O Sr. Aristides Maia - Sr. Presid<mte, não acho razão para esta
agitação. Levantei-me, como disse, para defender o Parecer da Comissão
de Orçamento e pedir à Câmara que aprove o crédito pedido pelo Sr.
Presidente da República, visto como não há razão para a recusa desse
crédito.
O único argumento que o nobre Deputado pela Para(ba, que se
levantou para impugnar o projeto, aduziu, já acabei de reduzi-lo a seus
justos limites, demonstrando que ele não tem absolutamente razão de
ser.
Nestas condições, não querendo tomar mais tempo à Câmara, termino estas ligeiras observações, certo de que este projeto há de ser aprovado pela Câmara. (Vozes- Muito bem.)
O Sr. Antônio Azeredo- Ocupo a tribuna obrigado pelo dever. O
distinto Deputado pelo Para(ba entendeu não dever deixar passar a ocasião, que se apresentava azada, para criticar os atos do Governo.
S. Ex!'! cumpriu o seu dever como Oposição; na monarquia era assim que se procedia por ocasião de discutir-se esses créditos.
Se o nobre Deputado conhecesse a história de Mato Grosso, da
qual fala tão superficialmente, certamente não articularia uma só palavra, pois fala contra si próprio, contra o seu próprio Estado.
Se se chama autonomia de um Estado a restauração de um Governador deposto, Mato Grosso cumpriu o seu dever.
O Sr. Dr. Murtinho havia sido deposto pelo ilustre Deputado Sr.
Caetano de Albuquerque, à frente de dois batalhões e foi restaurado no
poder de modo o mais brilhante.

(Trocam-se muitos apartes. O orador não pode prosseguir.)

(O Sr. Presidente pede diversas vezes atenção e não sendo atendido suspende a sessão até se restabelecer a ordem. Às 2 horas e 15 minutos ocupa novamente a sua cadeira o Sr. Presidente.)
O Sr. Presidente- Continua a sessão. Peço aos nobres Deputados
que ocupem as suas cadeiras, porque a discussão não pode continuar do
modo que estava sendo feita. (Apoiados.)
Tem a palavra o Sr. Antônio Azeredo.
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O Sr. Antônio Azeredo - Lastimo o incidente que se acaba de
dar, no qual somente fui parte indiretamente.
Referi-me aos acontecimentos de Mato Grosso com a mesma calma com que recomeço e por isso não deve ser atribuído a mim o motivo da suspensão da sessão.
Os argumentos que o nobre Deputado pela Para1ba empregou em
discurso teriam cabimento quando ainda eram ignorados aqui os sucessos de Mato Grosso; mas hoje são inteiramente sem fundamento.
Estou convencido de que o nobre Deputado só ocupou a tribuna
arrastado pelo espírito partidário.
Mas, o orador só tem o intuito de fazer ver à Câmara que o governo cumpriu o seu dever mandando efetuar o pagamento e pedindo o
crédito que pede.
Quanto à autonomia, Mato Grosso foi um dos Estados que mais
elevada e distintamente se portaram.
Em Mato Grosso não se tratou só da deposição do Presidente,
houve tentativa de separação. Houve insubordinação, sedição militar,
sobre a qual já se estendeu a anistia; mas é bom recordar que a sedição
foi tão importante que a questão não foi simplesmente a deposição. (... )
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EXTENSÃO DA ANISTIA E l/ACLAMAÇÕES" NA PARAfBA

25-10-1892

O SR. EPITACIO PESSOA -Sr. Presidente, depois que, para infelicidade do povo brasileiro, para ameaça constante da sua segurança e
dos seus direitos, para perigo iminente da sua reputação e da sua vida,
depois que, para opróbrio da Constituição de 24 de fevereiro e vergonha
das instituições republicanas, iniciou-se em todos os Estados a campanha sanguinolenta das deposições dos governadores, campanha que não
parece estar ainda conclu fda, à vista do telegrama que acaba de ler nesta
Câmara o ilustre Deputado por Pernambuco; depois que, para estigma
indelével do Governo da legalidade, se erigiu em cada canto da República um tumulto à liberdade, um altar ao despotismo, um monumento
à traição; depois que, para vilipêndio do pundonor nacional, uma espada de reflexos furta cores e de botes sinuosos dilacerou em mil farrapos
a Constituição da República, em cujo nome ela se guindara às cumeadas
do Poder; já tive mais de.uma ocasião de trazer ao conhecimento dos
representantes do povo, dos depositários da confiança nacional, dos
autores da Constituição republicana, provas irrefragáveis de pressão
exercida pelo poder federal sobre a autonomia dos Estados, documentos iniludíveis pelos quais se evidencia que as deposições dos governadores e todas as suas tristes conseqüências, os assassinatos, os bombardeios,
os naufrágios, a dispersão de Congressos, a demissão de magistrados, foram obra exclusiva de ordens criminosas emanadas do Sr. Vice-Presidente da República. (Apoiados.)
A princípio, Sr. Presidente, logo depois de se haver instalado o
governo de 23 de novembro, logo depois de se haver iniciado a dança
macabra das deposições, os ilustres corifeus da nova situação,'os impertérritos defensores do Sr. Marechal Floriano Peixoto erguiam-se naquelas bancadas, ameaçadores e indignados, todas as vezes que nós atribuíamos a S. Ex? a autoria dos crimes que iam devastando todos os
Estados deixando após si a orfandade e a viuvez, o sangue que pedia
vingança, a lei que exigia reparação. Mais tarde, este calor, este furor
reacionário arrefeceu os protestos indignados da consciência pública,
que apontavam o grande criminoso como o único responsável por todas
as desgraças que enlutavam o País, por todas as catástrofes que entenebreciam o futuro da República; e hoje o silêncio da bancada governista,
à falta de contestação aos mais graves atentados aqui, diariamente, ver-
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berados pela Oposição, denunciam uma posição imposta pela consciência governamental, que se ergue apavorada para impedir um protesto
que seria um escárnio, para obstar uma defesa que seria um ultraje aos
brios da Nação. (Não apoiados e apoiados.)
Sr. Presidente, o que se dá a respeito da deposição dos governadores dá-se acerca de uma infinidade de fatos aqui quotidianamente
denunciados pelos adversários do Governo, isto é, nota-se sempre o mutismo imperturbável da Bancada governamental, sintoma altamente significativo do vácuo que se vai operando em torno do Vice-Presidente da
República. (Protestos da Maioria.)
Ainda estes últimos dias o digno representante da Bahia, o Sr.
Seabra, vítima da mais revoltante prepotência por parte do Sr. Marechal
Floriano Peixoto, prepotência que por si só é um atestado eloqüente da
nenhuma deferência, da nenhuma importância que S. Ex? liga à Carta
Constitucional e aos outros poderes políticos da Nação; ainda, nestes
últimos dias, esse nosso ilustre colega tem trazido a debate a sua demissão ilegal de professor da Faculdade de Direito do Recife; tem provocado os amigos do Governo a virem justificar esse ato, e daquela Bancada,
onde se encontram talentos tão brilhantes, oradores tão distintos e
republicanos tão patriotas; ainda não se levantou uma voz para aceitar
esse repto de honra, para convencer o acusador da improcedência da
argüição ...
O Sr. Baptista da Motta - Um nobre membro da Oposição demonstrou ontem.
O SR. EPITÃCIO PESSOA-... e demonstrar ao país que o governo atual é realmente o governo da lei, é o governo que sabe colocar
acima de todos os interesses e de todos os ressentimentos a observância
restrita e absoluta da Constituição.
De modo que, ou os nobres Deputados estão convencidos da
constitucionalidade do ato aqui profligado pelo representante da Bahia,
e, neste caso, não se compreende como deixam sem defesa o Governo
tão injustamente atacado; ou então os nobres Deputados estão convencidos de que a demissão de um professor vitalício é uma audaciosa
transgressão dos preceitos constitucionais, e neste caso não se compreende como S. Ex?s, que, a cada instante, afirmam o seu amor à Constituição e à República, recusam o seu apoio à reparação do direito violado. (Apoiados.)
Sr. Presidente, já que toquei neste ponto, seja-me lícito fazer alguns comentários à defesa que um dos mais conceituados órgãos da im-
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prensa desta Capital, tratando um desses dias do assunto, fez ao Sr.
Vice-Presidente da República.
Disse o articulista que a responsabilidade da violência de que é
vítima o Sr. Dr. Seabra cabe exclusivamente ao Ministro do Interior e
não ao Sr. Marechal Floriano Peixoto, que não sendo um jurisconsulto
versado no estudo do Direito Constitucional, regula-se naturalmente
nessas matérias pelos conselhos que recebe de seus secretários.
Sr. Presidente, é isto o mais delicado atestado de inépcia e de ignorância que tenho visto passar a um Chefe de Estado.
Senhores, dizei ao campônio mais boçal que a atribuição constitucional do Poder Executivo, durante o estado de sítio, restringe-se a
prender em lugares não destinados aos presos comuns, e a desterrar para
outros pontos do Território do País os cidadãos que atentarem contra a
segurança da República, e perguntai-lhe depois se, suspensas as garantias
constitucionais, o Chefe do Estado pode demitir o professor vitalício
de uma Faculdade, e ele vos responderá categoricamente que não.
Dizei à inteligê11cia menos lúcida, ao espírito mais bronco que a
anistia tem por efeito eliminar todos os atos reputados criminosos, e
todas as suas conseqüências, e perguntai-lhe depois se, votada a anistia,
o Poder Executivo tem competência para manter uma medida de que se
utilizou como repressiva de qualquer daqueles atos, e ele vos responderá
imediatamente pela negativa. (Apartes.)
Não, Sr. Presidente, para compreender isto não é mister ser jurisconsulto versado no estudo do Direito Constitucional; para compreender isto, basta saber soletrar as palavras, basta ter senso comum, basta
não ser um irracional. (Apoiados.)
A responsabilidade da demissão ilegal do Dr. Seabra cabe de direito e exclusivamente ao Sr. Marechal Floriano Peixoto, único responsável em face da Constituição (apoiados); cabe de fato ao mesmo Sr.
Marechal que, mesmo quando não tivesse tido a perversa iniciativa da
medida, devia tê-la obstado por inconstitucional, e com maioria de
razão devia tê-la revogado após a anistia.
E o mesmo, senhores, que digo a respeito da demissão dos professores das Faculdades, digo também com relação à reforma dos militares. O Sr. Marechal Floriano Peixoto veste desde muitos anos uma
farda; deve conhecer a legislação militar; deve ter lido, ·ao menos uma
vez por desfastio a Constituição da República, deve, portanto, saber que
foi uma violência sem nome a reforma dos generais que lhe requeriam a
eleição presidencial, bem como a reforma de todos os militares surpreendidos pelos Decretos de 1O e de 12 de abril; deve igualmente saber
que ainda mesmo que esses atos fossem legais, que ainda mesmo que
S. Ex~ tivesse autoridade para decretá-los, após a anistia deveria tê-los
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revogado como uma demonstração do seu respeito e da sua obediência
ao voto da soberania nacional. (Apoiados e apartes.)
Senhores, na Bancada governista têm assento distintos membros
do Exército e da Armada, entre eles um muito digno ajudante-de-ordens
do Sr. Vice-Presidente da República, o qual, ainda por ocasião de um
dos meus últimos discursos, disse-me, em aparte, que o Sr. Marechal
Floriano Peixoto tinha competência para reformar os generais, na ocasião em que o fez.
Eu poderia convidar os ilustres militares daquela Bancada, e especialmente. o nobre Deputado pela Bahia, a virem à tribuna justificar
essa asserção; deixo, porém, de o fazer, porque sou bastante generoso
para não colocar os meus adversários em uma situação da qual não se
poderiam sair dignamente.
Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex? e à Câmara que foi para mim
extraordinária surpresa ouvir ontem o meu distintíssimo amigo e colega, o Sr. Augusto de Freitas, sustentar a opinião de que o decreto de
anistia não pode estender os seus efeitos nem à reforma forçada dos generais, nem à demissão inconstitucional dos lentes das faculdades.
Mas por que o decreto de anistia não pode abranger esses dois
atos? Porque - responde S. Exé!l - a reforma dos generais foi anterior
à declaração do estado de sítio, e nos decretos que demitiram os Drs.
Seabra e Campos da Paz o Presidente da República não declarou que
essa demissão se inspirava nos mesmos motivos que determinaram a suspensão das garantias constitucionais.
Mas, senhores, se o próprio Presidente da República, na mensagem que dirigiu ao Congresso, afirmou que o Manifesto dos Generais foi
um fato conexo com a sedição de 1 O de abril e se a anistia abrange em
sua ação reparadora não só o fato principal mas ainda todos os fatos
acessórios, quer antecedentes, quer conseqüentes, como contestar que
a sua ação se possa estender até à reforma daqueles militares?!
(O Sr. Garcia Pires- dá um aparte.)

O SR. EPITACIO PESSOA- A Câmara não separou os fatos; votou a anistia em relação aos primeiros, que foram o princ(pio da conspiração, segundo a opinião do Sr. Vice-Presidente da República, e votou-a
em favor dos segundos, que foram o seu fim. A anistia especial sobre
os acontecimentos de Santa Cruz era escusada, desde que se tratava de
elementos de um mesmo crime.
O voto diverso do Poder legislativo prova que ele não encontrou
ligação entre os dois fatos.
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Com relação à demissão dos lentes vitalícios, Sr. Presidente, se é
certo que o Poder Executivo, nos decretos com que demitiu os Drs.
Seabra e Campos da Paz, não declarou que o fazia por serem eles coniventes em um atentado contra a existência da República, contudo quem
há que possa contestar que foi este o único fundamento do ato presidencial?
Perguntai a qualquer cidadão deste país, perguntai a qualquer
membro da Maioria governista, perguntai ao próprio Sr. Marechal Floriano Peixoto qual o motivo da exoneração daqueles professores, e
todos vos indicarão a suposta conspiração de 1 O de Abril. (Apoiados.)
Mas, diz o meu nobre colega Deputado pela Bahia, suponhamos
que o Presidente da República tivesse, na mesma ocasião, exonerado um
outro professor sem entretanto detê-lo em uma das fortalezas desta
Capital ou desterrá-lo para outro ponto do Território do País, a anistia
aproveitar-lhe-ia?
Respondo a S. Ex~: essa demissão devia ter uma causa real ou
aparente; se essa causa se filiasse aos acontecimentos que autorizaram a
suspensão das garantias individuais, a anistia aproveitar-lhe-ia de pleno
direito; no caso contrário, não. (Apoiados.) E agora convidaria o meu
ilustre amigo a formular hipótese contrária com o Dr. Seabra.
Suponha o nobre Deputado que o Vice-Presídente da República
tivesse declarado no decreto de exoneração que demitia aquele professor por ser conivente em uma conspiração contra as instituições republicanas, a anistia aproveitar-lhe-ia ou não? O meu ilustre colega havia
de necessariamente respo!Jder-me pela afirmativa. A sua divergência é,
pois, uma simples divergência de forma e não de substância; donde se
segue que, se por outro qualquer meio que não a declaração expressa do
Poder Executivo, nós chegarmos à convicção e à evidência de que o ato
presidencial inspirou-se nos mesmos motivos que produziram a declaração do estado de sítio, o meu ilustre colega será o primeiro a admitir
que a anistia pode e deve anular as demissões inconstitucionais dos professores das Faculdades.
Ora, essa evidência impõe-se de modo iniludível na coincidência
da publicação dos decretos, na análise dos acontecimentos de 1 O de
Abril, na confissão do Poder Executivo, no consenso unânime do País.
Sr. Presidente, para que V. Ex? e a Câmara se convençam de
quanto é infundada a opinião do nobre Deputado pela Bahia, basta
atender a que, se ela prevalecesse, o seu primeiro efeito seria que os
generais reformados e os Lentes demitidos não poderiam, sequer, recorrer ao Poder Judiciário para pedirem-lhe a reparação do seu direito.
O Sr. Garcia Pires - Por quê?
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O SR. EPITÃCIO PESSOA- Eu vou dizê-lo.
Se um dos signatários do Manifesto de 7 de abril se dirigisse ao
Poder Judiciário, pedindo a nulidade da sua reforma, aquele Poder estaria no direito deresponder-lhe:
"O fato em que se fundou o Poder Executivo para reformar-vos
foi, conforme sua própria confissão na Mensagem dirigida ao Congresso,
um fato conexo com o da Conspiração de 1 O de Abril; a anistia é o olvido não só do fato principal como de todos que lhes são acessórios e impede a investigação do Poder Judiciário sobre qualquer deles; não posso,
portanto, proceder à investigação sobre os motivos da vossa reforma
para decretar a sua nulidade."
Ao Lente demitido o Poder Judiciário teria também o direito de
dizer:
"Está na consciência do país que a vossa demissão foi dada por
serdes conivente em uma conspiração contra a existência da República;
esta conspiração, por uma ficção jurídica desapareceu após a anistia votada pelo Congresso, a qual impede qualquer investigação do Poder
Judiciário sobre o assunto; em obediência ao voto da soberania nacional,
não posso, portanto, indagar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos motivos de vossa demissão."
A doutrina do nobre Deputado obstaria, pois, o emprego do
único recurso que ele julga constitucional. (Apoiados.)
Eis por que, Sr. Presidente, estando aliás de acordo com S. Ex?
quando diz que o assunto da moção do Senhor Seabra devia ser discutido ante o Poder Judiciário, entendo contudo que o fundamento de
qualquer recurso que se interponha para aquele Poder, deve ser, não a
inconstitucionalidade do ato da demissão, mas o fato de não haver o
Presidente da República dado inteira execução ao decreto de anistia
votado pelo Congresso.
Sr. Presidente, reatando o fio das considerações que interrompi
com esta ligeira digressão, devo dizer a V. Ex? que o silêncio dos defensores do governo a respeito dos atos inconstitucionais que aqui temos
discutido afigura-se-me o reconhecimento por parte dos nobres Deputados da indefensabilidade do Sr. Vice-Presidente da República.
(Vozes - Não apoiados.)

O SR. EPITÃCIO PESSOA - S. Ex? há tantas vezes rasgado a
Carta Constitucional, há tantas vezes ludibriado a soberania do povo,
que os seus próprios amigos hesitam em fazer-lhe uma defesa que seria
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uma violência à consciência individual, que seria um ultrage à consciência pública. (Não apoiado.)
Daí a indiferença com que ouve as mais graves acusações, formuladas contra o Sr. Marechal Floriano Peixoto, daí, o silêncio comprometedor com que respondem às provocações que lhes são dirigidas.
(Apoiados.)

Vindo à tribuna tratar especialmente. de assuntos referentes ao
Estado que aqui represento trazia o propósito de convidar meus ilustres adversários a virem da tribuna contestar os fatos por mim denunciados. Deixo, porém, de fazê-lo, porque estou acostumado a não reptar
adversá.rios que não podem aceitar a provocação.
O Sr. Francisco Glycério- V. Ex~ faz suas acusações, e ao Poder
Executivo compete tomar providências.
O SR. EPITACIO PESSOA - Não tenho o intuito de molestar
V. Ex~ nem a seus colegas quando digo que não poderia aceitar a provocação que lhes fizesse ...
O Sr. Francisco G/ycério - O Poder Executivo tomará em consideração acusações do nobre Deputado. Nós estamos aqui para preencher os nossos deveres legislativos.
O SR. EPITACIO PESSOA- ... mas o desejo de tornar saliente
que de meu lado está a verdade. Muito estimarei que o Poder Executivo
tome em consideração as minhas reclamações; até aqui não o fez e duvido muito que o faça.
Sr. Presidente, a última vez que aqui falei sobre este assunto deixei provado que o Governo do meu Estado havia assumido a administração da Paraíba, não em virtude de uma eleição regular, não por haver
sido aclamado pelo povo paraibano; mas em virtude de ordem expressa
do Sr. Vice-Presidente da República, que, mais uma vez violando o art.
6!=> da Constituição Federal, impôs à minha terra o governo fútil e
inepto do Sr. Alvaro Machado.
A prova desta asserção eu a fiz com a própria Mensagem do Governador da Paraíba, o qual confessou ingenuamente que havia sido investido das funções daquele cargo por um apelo que ao seu patriotismo
dirigira o Sr. Marechal Floriano Peixoto.
Venho agora relatar alguns pormenores desse fato.
Ao Governo legal da Para1ba deposto a 27 de dezembro do ano
passado. sucedeu uma Junta Governativa composta do Coronel Savaqet.
Comandante do 27? Batalhão, como Presidente, e dos Doutores Eugênfo
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Toscano de Brito e Joaquim Fernandes de Carvalho. Quando a 18 de
fevereiro ali chegou o Sr. Álvaro Machado comissionado pelo Sr. Marechal Flori~mo Peixoto- que mais uma vez dava atestado de seu respeito
à Constituição Federal-, para assumir o Governo do Estado a Junta Governativa transferiu-lhe a administração. Mas, já por solidariedade pol ítica entre os dois governos já porque o Sr. Álvaro Machado, desde os
primeiros dias, revelou invencível ignorância nas mais comezinhas
praxes administrativas, o Sr. Toscano de Brito, afeito ao mecanismo da
administração, constituiu-se, de fato, o Governador da Paraíba e nas
suas mãos aquele Major não foi mais do que um títere dócil a todas as
palavras e a todos os movimentos.
Votada a segunda Constituição paraibana, o novo Congresso do
Estado apresentou ao eleitorado uma chapa, na qual se liam os seguintes nomes: Major Álvaro Machado, para Presidente; Drs. Eugênio Toscano de Brito e João Tavares para Vice-Presidentes. Mas, ordens emanadas daqui da Capital levaram o Governador da Para1ba a eliminar da
chapa já publicada o nome do Dr. Eugênio Toscano de Brito, rompendo
assim a solidariedade política que até então com ele mantivera.
Após esse rompimento, o Sr. Eugênio Toscano publicou um minucioso e bem elaborado manifesto, no qual fez a história da administração da Junta Governativa e do Governo do Sr. Álvaro Machado até
aquela data e que só há poucos dias me chegou às mãos.
É para alguns pontos desse manifesto que venho chamar a atenção da Câmara e do País.
Depois de algumas considerações preliminares, começa o Dr.
Eugênio Toscano dando notícia de um telegrama expedido pelo Sr.
Marechal Floriano Peixoto, dois dias após a deposição do Governo
legal da Para1ba, ao Sr. Coronel Savaget, e no qual lhe recomendava
que (lê):
"Organizasse o Governo Provisório, assumindo a presidência devendo chamar para compô-lo dois representantes dos antigos Partidos,
Liberal e Conservador, para o que indicava-lhe os nomes dos Drs. Gama
e Lima." Já vêem os nobres defensores do governo, como iludidos têm
andado S. Ex~s todas as vezes que aqui afirmam que o Sr. Marechal não
teve a menor interferência na política do Estado.
Continuando, diz o Dr. Eugênio que, reconhecendo o fraco
governo da Junta, pela tibieza do apoio que lhe prestava o Sr. Marechal
Floriano Peixoto, o qual ordenara anteriormente ao Coronel Savaget
que se limitasse ao expediente, resolveu, com o seu companheiro Dr.
Fernandes de Carvalho, exonerar-se de membro da Junta Governativa,
e, para este fim, dirigiram-se ambos àquele militar que, depois de ouvilos, retorquiu-lhes (lê):
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" - Então os senhores conspiravam contra mim? Pois então leiam!
E tirando do bolso deu-nos a ler um telegrama do Marechal Floriano em que este autorizava a Junta Governativa a executar as medidas por ela solicitadas, evitando reações ... "
Convém esclarecer que essas medidas eram: a dissolução do Congresso e a desorganização da magistratura estadual, de maneira que o
Sr. Marechal Floriano Peixoto, que prometeu governar com a Constituição, que, em memorável documento público, jurou pela sua honra
de soldado, que não tivera intervenção na política dos Estados, não se
limitava a mandar depor os governadores dos seus cargos, não se limitava a mandar que os comandantes dos batalhões federais organizassem
governos provisórios e assumissem a sua presidência; mas ia ao ponto de
imiscuir-se na economia administrativa dos governos estaduais, ordenando a dissolução de Congressos indissolúveis e a demissão de magistrados
indemissívois.
E ainda há neste País quem tenha coragem bastante para afirmar
que o Sr. Marechal Floriano Peixoto tem observado religiosamente a
Constituição Federal?
E ainda há neste País quem acredite nas promessas do Sr. Presidente da República, quem só fie na palavra de um Chefe de Estado que
não duvida empenhar a sua honra de militar para fugir à responsabilidade de atos cuja autoria lhe cabe exclusivamente?
Não; eu acredito que não.
Vejamos, porém, o Manifesto. Continua o Dr. Eugên.io Toscano
dizendo que estavam as coisas políticas do Estado neste pé, quando
recebeu um telegrama do Dr. Abdon Milanez noticiando a nomeação do
Major Álvaro Machado para Governador da Paraíba. O Sr. Milanez e
Intendente nesta Capital. ..
O Sr. Vinhaes- Foi.
O SR. EPITÁCIO PESSOA-... amigo íntimo e compadre do Sr.
Marechal Floriano Peixoto; creio que também é candidato à senatoria
pela Paraíba e parente do Sr. Álvaro Machado. Trago estes esclarecimentos para explicar a procedência do telegrama e a competência e autoridade de quem o expediu.
Recebendo o Dr. Eugênio a noticia de que o Sr. Álvaro Machado
foi nomeado Governador da Paraíba, dirigiu-se ao Sr. Savaget que lhe
apresentou sobre o mesmo fato um longo telegrama do Sr. Vice-Presidente da República.
Dou agora a palavra ao Manifesto e para o ponto que vou ler chamo a atenção dos que estão presentes (lê):
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"O telegrama do Sr. Vice-Presidente da República referia-se ao
Sr. Álvaro Machado, que os olhos dele era um homem extraordinário,
coisa nunca vista neste mundo sublunar, único paraibano que honrava
a sua terra pelo talento, por isto, por aquilo, por aquilo outro, e que,
portanto, fosse o Alvaro aclamado Governador da Para1ba!!!"(Risos.)
"Desejava o Coronel Savaget combinar os meios pa~a essa aclamação, entendendo que ela devia ser logo feita.
Delicadamente fiz ver ao Coronel que isto não nos ficava bem;
que essa aclamação assim me parecia uma eoisa um tanto ridícula ... "
(Risadas.)

" ... e que ia expor-nos à irrisão pública. O Dr. Álvaro Machado é
o Governador da Paraíba por vontade do Sr. Floriano Peixoto? Continuei eu. Pois que seja! Nós o receberemos como tal e com as honras que
lhe são devidas; iremos com ele e os amigos ao Paço municipal onde realizar-se-á o ato do juramento; o senhor dará a guarda de honra, tudo
como antigamente! ... terminei.
Calou-se o Coronel, e, dando por finda a conferência, disse-me,
rindo:
- Mas ao menos um- "viva"- quando ele chegar, Dr. Eugênio!
- Pois vá lá o viva, respondi." (Hilaridade.)
"No dia seguinte dava O Paraibano a notícia de que fora o Dr.
Álvaro nomeado Governador da Para1ba, o que não foi do agrado do
Coronel que me fez sentir isto; fiz-lhe ver, porém, que a notícia fora
dada com o meu consentimento, visto o Dr. Abdon ter inundado a cidade de telegramas comunicando a nomeação do Dr. Álvaro.
Entendeu o Coronel dever levar isto ao conhecimento do Marechal que lhe respondeu insistindo pela aclamação."
O Sr. Be/larmino de Mendonça- Como tudo isto é ridículo!
O SR. EPITACIO PESSOA (Lê):
"Os que me lêem e estão ao corrente dos fatos sabem que as coisas não se passaram como desejava o Marechal Floriano; o Sr. Dr. Álvaro foi recebido como um governador nomeado, não lhe faltando nem
honras militares, nem as etiquetas costumeiras, nem as manifestações de
amigos, tendo-se até no termo de posse e juramento lavrado na Intendência municipal se declarado-nomeado!
Foi isto o que deu lugar ao qüiproquó da Secretaria do Governo
lavrando uns ofícios- aclamado- e outros- nomeado- foi ainda isto
que fez ficar tão atrapalhado o Sr. Tunbio Guerra, ex-Inspetor da Te-
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souraria de Fazenda, sem saber se na folha de pa.gamento devia dizer-se
"aclamado ou nomeado!" (Risadas.)
"Eu mesmo já entrava em dúvida se o Sr. Alvaro tinha sido aclamado ou nomeado, quando um dia resolvi-me a perguntar-lhe pelo seu
título de nomeação, pois o Sr. Ãlvaro não cessava de dizer que tinha
sido nomeado. Respondeu-me S. Ex? que tinha um telegrama do Marechal mandando-o tomar conta do Governo da Para1ba e para o que
expedira naquela data ordem à Tesouraria de Fazenda da Bahia, onde se
achava S. Ex?, para ajustar contas!"
Devo declarar aos Srs. Deputados que esses fatos não foram contestados, nem pelo Coronel Savaget, cujo nome é aqui constantemente
citado, nem pelo Sr. Álvaro Machado que teria o maior interesse nisto.
Era assim, Sr. Presidente, que se respeitava a autonomia dos Estados; era assim que se preparavam as aclamações dos novos governadores. E depois disto, ainda se tem o desplante de dizer que as revoluções
dos Estados foram explosões do brio popular contra a dissolução do
Congresso, como se as explosões do brio popular se caraterizassem pela
covardia e soubessem, na sua inconsciência patriótica, esperar a vitória
da revolução na Capital do país, para irromperem frementes e irreprimíveis. (Muito bem.)
E depois disto ainda se tem o desplante de dizer que as aclamações dos novos governadores foram indicações espontâneas do povo,
em favor daqueles que não haviam abandonado os seus direitos, como se
estas indicações não tivessem reca(do sobre indivíduos que apoiaram o
ato do Marechal Deodoro, e como se a espontaneidade das manifestações populares precisasse de ser provocada pelos telegramas do Presidente da República.
Sr. Presidente, eu tinha o propósito de me ocupar hoje mesmo da
eleição do Sr.Ãivaro Machado para o cargo de Presidente da Paraíba;
deixo, porém, de fazê-lo, porque me tenho alongado mais do. que previa.
Em todo o caso, não posso deixar de oferecer a apreciação da Câmara
um espécime da imoralidade, do despejo e do cinismo com que acaba
de ser levada a efeito aquela comédia indecente.
A eleição de Cruz do Espírito Santo, povoação situada a duas ou
três léguas da Capital, foi dirigida pelo Chefe de Polícia do Estado.
Ouça a Câmara o que a respeito diz um jornal da Para1ba (lê):
"No livro das atas da eleição de Cruz do Espírito Santo figuram
os nomes dos seguintes eleitores:
Luiz Guilherme de Figueiredo
Luiz Albino Pereira dos Santos
Manoel Freire de Mendonça
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Mathias Moreira Daltro
Manoel Moreira Daltro
Manoel Joaquim de Moraes
que não votaram"!
Esses cidadãos, em cartas publicadas pelo mesmo jornal, declararam que não haviam comparecido à eleição. (Continua a leitura.)
"Ainda mais: figuram como tendo votado os Srs. Luiz Lopes de
Figueiredo e Joaquim Martins de Carvalho, que também declaram não
ter votado; o Sr. Manoel Florentino da Costa Lopes, que, há dois anos,
mudou-se de Cruz do Esplrito Santo; o Sr. Ascendino Pereira Maia, que
se acha atualmente residindo no Recife, e o Sr. Antônio Carlos de
Almeida, que não existe, pois em Cruz ninguém sabe dar informações
desse senhor.
Pior, porém, do que tudo isto é que o Sr. Dr. Chefe de Polícia
teve a habilidade de arrancar um morto do seu túmulo e fazê-lo concorrer com o voto para a eleição do Sr. Álvaro Machado!" (Hilaridade.)
"Foi o Sr. José Pessoa de Albuquerque que, falecido há dois
anos, figura no livro das atas como tendo votac;o na chapa r:lo governo
para maior glória do Sr.Ãivaro e prestigio político do Sr. Antônio
Baltar!"
Em seguida o jornal transcreve a certidão de óbito desse cidadão.
Ora, Sr. Presidente, quando um Chefe de Polícia, um magistrado,
não hesita em enlamear a sua toga em falcatruas tão indignas, não trepida em descer na escala do conceito público até se nivelar com o falsário mais vulgar, avalie V. Ex? o que não terão feito os outros agentes do
Sr. Álvaro Machado, disseminados por todos os cantos da Paralba!
E depois disto, os próceres da nova situação ainda afirmam que
agora é que os Estados estão sendo dirigidos pelos leg(timos representantes da soberania popular!
Sr. Presidente, sinto necessidade de concluir.
O telégrafo anunciou-nos um destes dias que o Sr. Álvaro Machado havia tomado posse do cargo de Presidente do Estado da Para(ba.
Está, pois, consumado o plano do. Sr. Marechal Floriano. S. Ex? tem
agora ali, e vai ter por algum tempo, um delegado de sua imediata confiança, que não sei se será sempre subserviente aos poderosos, como disseram os alunos da Escola Superior de Guerra; mas que sem dúvida
saberá exercer religiosamente as suas ordens, como demonstração de
acatamento à autonomia do Estado que governa. Sr. Presidente, um
desses dias um distinto chefe republicano estranhou no Senado que a
cada momento se estivessem fazendo confrontos entre o regime republicano e o regime da monarquia. Mas, no caso atual, essa comparação
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tem todo o cabimento. No tempo da monarquia os presidentes de províncias eram nomeados por um poder competente e por meio de um
ato constitucional. Hoje, os governadores dos Estados surgem de uma
violação da Constituição ou de uma aclamação carnavalesca levada a
efeito pelos meios mais indecorosos ou mais ridículos. Esses confrontos
não são uma saudade, como se afigura ao nobre Senador; são um protesto de indignação, uma censura veemente contra o desvirtuamento das
instituições vigentes. Esses confrontos não são feitos entre a República
e a monarquia porque, senhores, isso que aí está não é República é
uma bacanal; isso que por aí anda não é governo, é uma mascarada.
Então, que o Sr. Marechal Floriano Peixoto, no regime rigoroso da lei,
comece por abandonar a cadeira que inconstitucionalmente ocupa, e
esses confrontos que tanto desagradam aos dominadores do dia que, na
impossibilidade de rebatê-los, procuram suspeitá-los com a pecha de
expansão sebastianista, hão de necessariamente desaparecer. Seja o
Governo da República o verdadeiro governo da lei, do respeito absoluto
a todos os direitos, da garantia inabalável, a todas as liberdades e não o
que está sendo agora, o governo das emboscadas, das hecatombes ...
(O Sr. Nilo Peçanha dá um aparte.)

O SR. EPIT ÃCIO PESSOA-... da traição e da tortura, e o povo
brasileiro há de se convencer de que só o regime republicano é compatível com a sua dignidade, só o regime republicano pode fazer a felicidade
e a grandeza do País, pode assegurar-lhe a preponderância a que tem, incontestável direito no seio da democracia americana. (Muito bem.
Muito bem. O orador é cumprimentado).
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COAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA

3 e 5-11-1892
O SR. EPITACIO PESSOA- Sr. Presidente, eu dizia, um desses
dias, na tribuna, que o atual Governo da República e o governo da emboscada e da carnificina, é o governo da traição e da perfídia; faltou-me,
porém, dizer que é também o governo dos assaltos às tipografias e dos
ataques cobardes à liberdade de imprensa.
Raro é o dia, Senhores, em que os jornais desta capital não trazem ao conhecimento do País mais uma violência cometida pelos delegados do Sr. Vice-Presidente da República contra as folhas oposicionistas dos Estados.
No Amazonas, no Maranhão, no Ceará, em Santa Catarina, em
quase todos os Estados da República, os prepostos do Sr. Marechal Floriano Peixoto procuram, por todos os meios, pela agressão pessoal, pela
ameaça, pela violência à propriedade, abafar a voz da oposição que se
levanta para verberar-lhes os desmandos, que se levanta para opor uma
barreira a esta torrente vertiginosa de corrupão e de anarquia que vai se
alastrando por todos os pontos do país.
Filhos das trevas, esses agentes de um poder ditatorial, procuram
à viva força impedir que se faça a luz que os ofusca; filhos da traição e
do assalto à mão armada, habituaram-se taml::)ém a ferir pelas .costas e
às horas caladas da noite; filhos do despotismo, procuram todos os
meios para evitar as conquistas da liberdade. A luz os assusta, porque só
na escuridão podem ocultar todas as misérias ou toda a esterilidade dos
seus governos. O combate peito a peito, a luta leal os intimida, porque
são covardes, porque escalaram o poder nas pontas das baionetas federais. A liberdade os apavora e os esmaga, porque não surgiram do voto
livre das urnas, mas das tranquibérnias indecentes e das falcatruas indignas. (Apoiados, muito bem.)
Em que época, em que país, em que regime vivemos, Senhores?
Os governos dos Estados, do mesmo modo que o governo federal, rasgam a cada momento a Constituição e as leis, espezinham todas as garantias do cidadão, rebaixam e aviltam a República aos olhos do nacional como aos olhos do estrangeiro; e quando a oposição se ergue para
denunciar os seus crimes, e quando a oposição vem denunciar ao pais ...
O Sr. França Carvalho- Isso é paixão.
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O Sr. Jacques Ourique- Paixão não, são os fatos.
O Sr. Bellarmino de Mendonça - E fatos que desafiamos V. Ex~
a contestar.
O Sr. França Carvalho dá um aparte.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- E, quando a oposição procura denunciar ao país os conspurcadores da República, é ameaçada na pessoa
dos seus Deputados, é aniquilada nas oficinas de sua imprensa.
Aos olhos dos povos civilizados, Sr. Presidente, passamos por
uma nação de bárbaros. Eles censuram de maneira a mais severa esses
desabafos indignos com que os dominadores procuram destruir os
diques que se opõem aos seus excessos. (Apartes e protestos veementes

interrompem o orador.)
Mas, Sr. Presidente, que querem mais os nobres Deputados? Querem que o Sr. Vice-Presidente da República invada este recinto para
amordaçar os Deputados da oposição ... (Apartes e protestos sucessivos

Interrompem o orador.)
Então acham os nobres Deputados que não é bastante que eu seja
ameaçado em minha casa ...
O Sr. França Carvalho - Isto é uma injúria. (Trocam-se apartes
enérgicos.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Não apaixonemos o debate, não há
necessidade disto.
O Sr. França Carvalho - V. Ex? quer comemorar a data de hoje.
(Numerosos e violentos apartes.)
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Se a cada abuso que se profliga, se
a cada crime que se denuncia, V. Ex?s respondem com os abusos e com
os crimes do governo passado, então sejam francos e declarem que o
governo atual não é o governo da lei, mas o governo da represália e da
vingança. (Apoiados e não apoiados.)
Sr. Presidente, devo continuar as observações que ia fazendo. Dizia eu que aos olhos do estrangeiro nós passamos por uma nação de bárba:-os. E, de fato, estes recursos com que se procuram abafar a voz da
oposição, não são próprios de um povo civilizado, mas de um povo de
selvagens; não são próprios de um governo honesto que se apóia na opinião pública, mas dos governos impopulares e covardes.
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Se a oposição se desva-ira, se a oposição desvirtua a sua nobre missão, há o recurso dos tribunais, há o recurso da lei para corrigi-la, único
de que pode lançar mão um governo honesto e criterioso, porque é o
único que pode tornar um governo forte e respeitável. (Apoiados.)
O Sr. França Carvalho dá um aparte.
O SR. EPITACIO PESSOA- E este, Sr. Presidente, o recurso de
que eu queria que lançasse mão o governo do Sr. Vice-Presidente da República, como o dos seus prepostos nos Estados.
Mas armar meia dúzia de sicários e mandá-los alta noite, silenciosos, disfarçados, de armas aperradas como salteadores, atacar a proprie·
dade alheia e destruir uma oficina tipográfica, isto é indigno, isto é torpe, isto é infame. (Apoiados.)
Sr. Presidente, os jornais desta capital publicaram, ontem, o seguinte telegrama (lê):
"PARArBA 19 de novembro.
Na madrugada de hoje foi assaltada a tipografia de O Parahybano,
sendo os agressores repelidos, ficando alguns feridos.
Recaem suspeitas sobre o chefe de polícia, cujo irmão, tesoureiro
da Alfândega, foi visto, alta noite, nas imediações do edifício, à frente
de um grupo.
Nenhuma providência legal foi tomada e os redatores acham-se
sem garantfas. -Estado da Para/ba."
As folhas de hoje publicaram mais os seguintes telegramas, expedido, um deles, pelo correspondente de O Paiz, distinto médico daquele
estado (lê):
"PARArBA DO NORTE, 2.
Tendo sido burlada a tentativa de empastelamento das oficinas
de O Parahybano, a polícia hoje intimou os proprietários a suspender a
publicação do jornal.
A intimação feita verbalmente não foi aceita, declarando os colegas que continuariam na arena, aguardando maiores violências."
Um telegrama do Recife diz também o seguinte (lê):
"RECIFE, 2- Na cidade da Paraíba foi ontem assaltada a tipografia de O Parahybano pela polícia disfarçada, às ordens de um irmão
do respectivo chefe.
O pessoal da oficina repeliu o assalto e hoje foi intimado a suspender os trabalhos."
Ainda outro telegrama, de um jornal da Paraíba, diz o seguinte
(lê):
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"PARArBA DO NORTE, 2- Hoje a polícia intimou os tipógrafos e o proprietário, sob ·pena de prisão, a suspender O Parahybano.
Esperam-se maiores violências. - Re<;iação do Estado."
O Sr. França Carvalho e Outros - V. Ex? garante a veracidade
desses telegramas?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Já declarei que um dos telegramas é
expedido por um médico da Paraíba, moço distintíssimo, incapaz de
faltar à verdade; outro é da redação de O Estado da Para/ba, pelo qual
respondo; o terceiro é do correspondente de A Província, de Pernambuco, que não conheço.
Sr. Presidente, devo declarar à Câmara que sou inteiramente insuspeito na apreciação desse atentado.
O Parahybano é uma folha de oposição, é verdade; mas não é
órgão do partido a que me acho filiado, e que caiu com o governo legal
da Para1ba.
São seus atuais redatores o Dr. Eugênio Toscano de Brito, médico
e jornalista distinto, ex-membro da junta governativa e ex-candidato
oficial à Vice-Presidência do Estado, e Arthur Achilles dos Santos, moço
de muito talento e também jornalista de mérito real.
Sou ainda insuspeito porque, nesse mesmo jornal, fui alvo de
agressões as mais ferinas e injustas.
O Parahybano era órgão oficial do Estado; há pouco mais de dois
meses, declarou-se em franca hostilidade ao governo, e desde então tem
me movido severa oposição, profligando todos os seus desmandos, em
linguagem enérgica, mas conveniente e digna.
O Sr. Retumba- Um pouco aquém da que ele merece.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Os telegramas que acabei de ler declaram que recaem suspeitas de autoria do atentado sobre o chefe de
polícia do Estado.
Não possuo dados para afirmar e garantir à Câmara que o chefe
de polícia da Para1ba foi efetivamente o mandante deste ato de covardia.
Devo, porém, afirmar que ele é capaz disto, porquanto é o mesmo magistrado a quem há poucos dias aqui me referi como tendo grosseiramente falsificado algumas atas da eleição do Sr. Álvaro Machado; é
o mesmo magistrado que pouco antes desta eleição fazia excursões pelo
centro do Estado para impor a candidatura daquele cidadão; é o mesmo
magistrado que, segundo publicou-se na Paraíba, fechou violentamente
o colégio de um respeitável sacerdote, sobre o qual atirou as mais torpes
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injúrias, fato que depois de verificou ter nascido da circunstância de
haver aquele sacerdote mandado cobrar as mensalidades de um seu parente; é o mesmo magistrado que tem revelado, no exercício de seu cargo, absoluta falta daquele critério, daquela circunspecção, daquela
imparcialidade e justiça que devem caracterizar um juiz e a primeira autoridade policial de um Estado.
O que é certo é que, se eu não posso garantir que foi ele quem
mandou arrebentar a tipografia de O Parahybano, posso, entretanto,
chamar a atenção da Câmara para a circunstância de, na noite do atentado, ter sido visto nas imediações do edifício, e à frente de um grupo,
um irmão daquele juiz, que é tesoureiro da Alfândega; para a circunstância de haver a polícia intimado o proprietário e redatores daquele
jornal a suspenderem a sua publicação; e, finalmente, para a circunstância de não se haver tomado nenhuma providência legal, e de continuarem os redatores até agora sem 'garantia alguma.
Mas, Sr. Presidente, sem garantias estão tod.os na Paraíba.
Para que a Câmara possa avaliar a intolerância e o despotismo dos
agentes da legalidade no meu Estado, peço a sua atenção para uma notícia que recebi por um dos últimos jornais da Paraíba (lê):
"Lyceo Parahybano - Um ato de verdadeira prepotência acaba
de ser praticado pelo Sr. diretor da instrução, por ordem do Sr. Álvaro
Machado, suspendendo por 30 dias 1O alunos do liceu, por um motivo
tão fútil que dá perfeita idéia do desvairamento em que vivem esses homens que, sob qualquer pretexto, procuram mostrar o seu poderio, mas
um poderio de polichinelos.
Por estarem aqueles Senhores estudantes dentro do estabelecimento em brincadeira própria de rapazes- depondo o Sr. Álvaro mandando
o Sr. Floriano para o ex/fio (hilaridade),orqanizandoumnovoMinistério
sob a presidência do Sr. Custódio de Mello, elegendo um, dentre eles,
governador da Para/ba, reproduzindo com os nomes próprios a oposição da Assembléia, etc., etc.; foi isto suficiente para os Srs. Álvaro e

Gama sentirem-se tomados de instintos bélicos e mostrarem para quanto prestavam."
Eis aqui! E diz-se que é o governo da mocidade, como se a mocidade pudesse prestar a sua nobreza, a sua generosidade e a sua altivez
para endosso de tamanhos desatinos!
Sr. Presidente, não venho apelar para o Sr. Marechal Floriano a
fim de que S. Ex? faça respeitar na Paraíba as liberdades consagradas no
art. 72 da Constituição Federal. Seria escusado. S. Ex!'l é o primeiro responsável por todas as violências que ali se vão cometendo, por isso que
o governo da Paraíba ainda continua a ser um prolongamento, uma
sucursal do governo de ltamarati. Venho, pelo contrário, dizer ao Sr.
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Vice-Presidente da República:- Basta de hipocrisia, sede franco, ao menos uma vez na vossa vida pública; atirai para o rol das coisas imprestáveis a Constituição, e assumi francamente a ditadura. Ao menos teremos
a vantagem de saber em que regime vivemos. (Muito bem.)
Sr. Presidente, não contava voltar à tribuna para ainda me ocupar
do espetáculo degradante de que há dias está sendo teatro a capital do
meu Estado, porquanto esperava que o Sr. Marechal Floriano Peixoto,
compreendendo que os fatos publicados na imprensa, e anteontem
denunciados em ambas as Casa do Parlamento, são altamente deprimentes do governo e altamente vergonhosos para a República, se empenharia com a maior solicitude em restituir à imprensa paraibana a liberdade
que lhe está sendo violentamente confiscada e restituir à Constituição
Federal a autoridade, a força e o prestigio, que lhe está tirando o
desvairamento de um governador que não compreende os deveres e as
responsabilidades do cargo que ocupa.
O Sr. Francisco Sodré- Esse governador é eleito?
O SR. EPITÁCIO PESSOA- O governador foi nomeado pelo Sr.
Marechal Floriano Peixoto, conforme ele próprio declarou na mensagem que dirigiu ao Congresso paraibano, e ultimamente foi eleito pelo
povo; mas eleito aqui é um modo de dizer.
À vista, Sr. Presidente, da indiferença, com que S. Ex~ vai consentindo ...
O Sr. França Carvalho- V. Ex~ ora censura porque o governo intervém, ora porque não intervém. Realmente é forçoso confessar que é
dif(cil contentar ao nobre Deputado.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Não há razão para o aparte do nobre Deputado. O governo federal pode intervir em qualquer Estado,
mesmo organizado, mesmo definitivamente constitu Ido, para fazer efeti\ta a Constituição Federal; é do art. 6ÇI da Constituição, que V. Ex?
não tem o direito de desconhecer.
O Sr. França Carvalho - Pelos termos da Constituição, ele não
pode fazê-lo ex-autoritate propria; é preciso que o governo do Estado
requisite.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- V. Ex? não tem presente a disposição constitucional ~ tomo a liberdade de lhe pedir que releia a Constituição. O art. 6~ só exige a requisição do governador do Estado quando
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a intervenção se tenha de dar para o estabelecimento da ordem e da
tranqüilidade públicas.
O Sr. França Carvalho- Em que termos quer que ele intervenha?
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Quero que ele intervenha para fazer
efetiva a Constituição Federal, que está sendo desrespeitada no art. 11,
§ 2~, que garante a liberdade da imprensa em todo o território da República.
Sr. Presidente, à vista da indiferença com que o Sr. Marechal Floriano Peixoto vai consentindo que a Constituição Federal seja no Estado da Para 1ba sacrificada às vinganças mesquinhas de uma autoridade
insensata, entendi que devia vir novamente à tribuna, que devia vir clamar ainda por uma providência ...
O Sr. Martinho Rodrigues- Clama, ne cesses.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... que devia vir pedir aos defensores do governo que, em bem da liberdade constitucional, em bem dos
créditos da República, intervenham ante o Sr. Vice-Presidente da República para que S. Ex? ponha termo àquelas violências, que tanto nos degradam e tanto nos aviltam.
Já trouxe ao conhecimento da Câmara que uma horda de sicários;
capitaneada por Augusto Balthar, tesoureiro da alfândega e irmão do
chefe de polícia da Para 1ba, havia atacado as oficinas de uma folha oposicionista,O Parahybano, sendo repelida energicamente pelo pessoal aí
empregado.
Estou informado que deu lugar a esta opressão brutal e covarde
o fato de ter esse jornal noticiado um furto cometido por aquele tesoureiro; e para este fato chamo a atenção do Sr. Ministro da Fazenda, que
não pode consentir, para honra da sua administração, que um cargo de
tamanha responsabilidade e para o qual se exige, como condição primeira, uma probidade invulnerável, seja exercido por um indivíduo sobre
quem pesam acusações tão graves.
Frustrado o assalto pela repulsa enérgica dos empregados da oficina tipográfica, o chefe de polícia, no dia seguinte, mandou intimar
verbalmente os redatores a suspenderem a publicação do jornal; e, repelida esta intimação, por ilegal e atentatória de uma das mais respeitáveis liberdades do cidadão, aquela autoridade mandou cercar as oficinas de O Parahybano por 70 praças de polícia, colocando em todas as
portas sentinelas de baionetas caladas.
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Eis os telegramas que foram publicados ontem na Imprensa desta
capital (lê):
"Paraíba, 3 de novembro - Hoje ao amanhecer a tipografia de
O Parahybano foi cercada por 70 praças de polícia, as portas foram tomadas por sentinelas com baionetas caladas. Os redatores requereram
habeas corpus preventivo e continuarão a publicação da folha logo que
a polícia evacuar a oficina; a população está alarmada. - Parahybano."
"Para1ba, 3 de novembro- A tipografia de O Parahybano foi invadida e ocupada pela polícia; os redatores foram repelidos e o proprietário está coacto, e tipógrafos ameaçados. Indignação geral e receio de
maiores violências. -Estado."
O correspondente de O Paiz telegrafa nos seguintes termos (lê):
"Para1ba do Norte. 3 - As oficinas de O Parahybano têm estado
cercadas pela polícia. As portas vêem-se sentinelas de baionetas caladas.
Consta que os ')roprietários requereram habeas corpus perante o
Tribunal Superior do Estado.
Estes desagradáveis sucessos começam a produzir agitação."
E ainda hoje, O Paiz publica este outro telegrama do seu correspondente (lê):
"Para1ba do Norte, 4 -O Parahybano ainda está sob a pressão
das violências.
A redação, quando hoje distribu(a o serviço, foi coagida pela presença do delegado de polícia, acompanhado de força.
O processo de habeas corpus segue seus trâmites, tendo já sido
interrogados pelo juiz federal o proprietário, os redatores e os tipógrafos."
O Jornal do Brasil este outro:
"Recife. 3- Na Para 1ba, a tipografia de O Parahybano foi cercada
por setenta praças de polícia, que tomaram todas as portas. Os tipógrafos tiveram ordem de prisão. A redação requereu habeas corpus preventivo. A população acha-se alarmada e o governador está oculto na Ponta
do Mato".
Sr. Presidente, por um telegrama que, ontem à noite, recebi do
Estado, parece-me que as violências policiais estão send<;> ou ameaçam
tornarem-se extensivas a uma outra folha da oposição, O Estado da
Parahyba.

O telegrama é o seguinte, assinado por dois redatores de O Estado
da Parahyba, e por dois redatores de O Parahybano (lê):
"Continuam violências policiais à Imprensa. O Parahybano invadido por praças. Trabalhos interrompidos. Alvaro desabusado. Esperamos maiores atentados."
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Sr. Presidente, estes fatos não se comentam: ou a lei é uma validade e a autoridade deve ser a primeira a prestigiá-la e cumpri-la, ou
então, muna-se cada cidadão de um bacamarte para se precaver contra
as investidas do poder público.
O governo, pela sua honra, pela honra da República, de que deve
ser o guarda mais esforçado e solícito, não pode consentir que indivíduos sem critério e sem civismo, na capital de um Estado, em plena luz
meridiana, com o mais revoltante desprezo pela lei e pela civilização,
estejam enxovalhando a Constituição republicana.
Se a voz. da oposição não pode chegar ao trono do Vice-Presidente da República, os honrados defensores do governo, tão responsáveis
quanto eu pela guarda da Constituição e prestígio das instituições
atuais, devem ajudar-me a conseguir uma providência contra esses atentados, devem fazer sentir ao Vice-Presidente da República que semelhantes fatos não são dignos de um governo que adotou como divisa
manter sobretudo a inviolabilidade da lei.
Sr. Presidente, não preciso reproduzir aqui artigos da Constituição que são por todos nós conhecidos. Não tenho necessidade, pois, de
dizer que, pelo art. 72, § 11 da Carta Constitucional, é garantida, em todos os assuntos, a livre manifestação do pensamento pela imprensa e
pela tribuna, independentemente de censura, sujeitando-se cada qual pelos abusos que cometer, mas som-ente nos casos e pelo modo estabelecido na lei. Não tenho igualmente necessidade de dizer que, em face do
art. 6?, § 4? da Constituição, o governo da União tem o dever de velar
pela guarda da Constituição e fazer efetivas nos Estados as leis de caráter
federal.
Entretanto, já há dias que a imprensa oposicionista da Paraíba está sendo vítima das tropelias de autoridades que ainda são delegados do
governo federal; e o Sr. Marechal Floriano Peixoto tem-se conservado
surdo a todas as reclamações.
Peço, pois, o concurso de todos os meus colegas para a vitória
desta causa, que é uma causa de honra para o próprio governo, para a
civilização e para a República. (Muito bem; muito bem.)
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ESTADO DE SfTIO- COMPETENCIA PARA DECRETAÇÃO- E
IMUNIDADES PARLAMENTARES.

27-5-1892
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Sr. Presidente, o requerimento
ontem apresentado à consideração da Câmara, pela bancada oposicionista, não tem o caráter de uma manifestação de hostilidade contra o
governo do Sr. Marechal Floriano Peixoto, como parece acreditar o
nobre Deputado pela Bahia, que hoje o impugnou; não tem os intuitos
políticos, ou antes partidários, que nele procuram enxergar os extremados defensores do governo, os mesmos que vendo dia a dia crescer
e avolumar-se a onda da opinião pública contra esta desgraçada situação ... (Não apoiados, apoiados e protestos.)

O Sr. Presidente - Peço aos nobres Deputados que deixem o orador prosseguir.
O SR. EPITÃCIO PESSOA ... os mesmos que, vendo dia a dia levantarem-se todas as revoltas contra esses homens que, vítimas de estranha vertigem, têm arrastado a República na enxurrada de todos os abusos e violências ... (Não apoiados, apoiados. Veementes apartes; todos os
Srs. Deputados levantam-se; aplausos das galerias; o Sr. Presidente deixa
a cadeira da presidência.)

O Sr. José Mariano - É uma fase de sangue a atual; não é ditadura o que estamos vendo.
(Reabre-se a sessão. O Sr. Presidente manda ler o art. 177 do Regimento.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, o Sr. Epitácio Pessoa.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. 'Presidente, lamento profundamente o desgraçado incidente que se acaba de dar. Para que estas exaltações? Para que estes apartes violentos? Para que estas interrupções
bruscas e veementes com que se me procura tolher a liberdade de tribuna?
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Uma Voz- Para que estes insultos?
O SR. EPITACIO PESSOA - Insultos! De que linguagem me
servi para provocar esta tempestade da Maioria contra mim? Ainda me
lembro, Sr. Presidente, das sessões desta Câmara quando se realizavam
no edifício de S. Cristovão. Ali os nobres Deputados, que então eram
oposição, cobriam os membros do governo, muitas vezes nominalmente, de palavras as mais duras, de juizos os mais severos e injustos, de
apodos os mais ferinos, sem que provocassem de nossa parte as apóstrofes insultuosas e deprimentes que acabamos de presenciar. (Apartes e

protestos.)
Hoje falo sem individualizar pessoas; refiro-me geralmente a abusos praticados pelo governo, e isto é bastante para que os nobres Deputados me interrompam da maneira a mais inconveniente e forcem V. Ex?
a suspender a sessão. (Apartes e protestos interrompem o orador.)
O Sr. Presidente -Peço aos nobres Deputados que não interrompam o orador; depois cada um falará por sua vez.
O SR. EPITACIO PESSOA- Começava, Sr. Presidente, declarando que o requerimento apresentado pela bancada oposicionista não tem
o caráter de uma manifestação de hostilidade contra o governo do VicePresidente da República, como parece entender o nobre Deputado, o
Sr. Zama, cujo nome peço licença para declinar.
Não! Não é um requerimento de mero interesse partidário. É
antes o exercício de um direito constitucional, que cabe a esta Câmara
e individualmente a cada um dos seus membros.
Não é uma arma de combate contra os homens que se acham nas
cumeadas do poder, como entendem os nobres Deputados da Maioria,
que, desconfiados e prevenidos, vêem um grito de guerra, um cartel de
desafio, um brado de vingança nas reivindicações as mais justas, as mais
prudentes, as mais constitucionais, intentadas pelos adversários do
governo.
Não é uma arma política, não é uma arma de combate que vimos
aqui manejar contra o Sr. Marechal Floriano Peixoto; é antes o exercício de um direito que nos confere claramente a lei fundamental do país
e ao qual é correlato um dever, que S. Ex? não soube cumprir.
Não é uma moção de desconfiança que queremos arrancar à Câmara dos Deputados, contra a política do governo; é um meio constitucional de que lançamos mão, para chamar o Sr. Vice-Presidente da
República ao cumprimento de um dever que lhe é imperiosamente imposto pelo art. 80 da Constituição; é um meio constitucional de que
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lançamos mão para proporcionar-lhe o ensejo de provar, de modo inilud ível e cabal, que é infundada a revolta levantada em todas as consciências contra os atos ditatoriais de 1 O de abril. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Aristides Lobo - O que vimos foi o assentimento de todo o
País.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- É a oportunidade que lhe oferecemos de provar que a declaração do Estado de Sítio foi determinada por
uma verdadeira comoção intestina, em que perigou efetivamente a vida
da República, e não, como se tem dito, uma manobra hábil e pérfida
de arredar desta capital os mais altivos e severos censores dos atos do
governo e ajeitar em ambas as Casas do Congresso uma maioria que não
corresponde de fato à maioria da opinião nacional.
É, finalmente, uma ocasião que oferecemos ao Vice-Presidente da
República de demonstrar que se conservou dentro dos restritos termos
da lei quando, sem atenção às imunidades parlamentares que não podiam ser atingidas pela suspensão de garantias (não apoiados), encarcerou em fortalezas úmidas e infectas e atirou para climas inóspitos e
mortíferos_. Deputados que tinham de conhecer das medidas de exceção decretadas, Senadores que são juízes do Poder Executivo, e cuja liberdade, portanto, não podia estar à discrição do jurisdicionado. (Apoiados e apartes.)
O Sr. Aristides Lobo - Bons julgadores! Se eles estavam incursos
no mesmo crime. (Apoiados.)
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não tem razão o nobre Deputado
pelo Distrito Federal quando me opõe que esses Deputados e Senadores
estavam incursos no mesmo crime de conspiração e que, por conseqüência, sobre eles devia pesar a mão férrea do Vice-Presidente da República.
Sr. Presidente, não sei até aonde nos levarão as novas teorias constitucionais do governo, teorias que não têm parado, que não se têm
detido nem ante o desrespeito às imunidades do Congresso.
A insuspensibilidade das garantias parlamentares, mesmo no Estado de Sr'tio, é um princípio claro e iniludível do direito constitucional,
implicitamente inscrito na Constituição da República e que resiste inabalável a todos os ardis da chicana partidária.
Reconhecer esta verdade é salvaguardar a dignidade do Congresso e com ela a dignidade da Nação; desconhecê-la é subordinar a vida da
República a todos os desvarios da ditadura, a todos os horrores da tirania. (Apoiados e apartes.)
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Confesso, Sr. Presidente, que tem sido para mim motivo de dolorosa surpresa a controvérsia levantada sobre este assunto por esp(rito
que eu estava acostumado a ver pregar os prindpios mais liberais, as
doutrinas mais salutares da democracia.
A teoria que aprendi, e que vejo universalmente ensinada como
um dogma do direito constitucional, é que o conceito jur(dico da suspensão de garantias, consagrada como medida extrema de salvação pública em quase todas as constituições políticas e explicada e justificada
por todos os publicistas, envolve apenas os direitos e liberdades individuais, aquelas que cabem ao cidadão na sua qualidade de indivíduo, e
não as imunidades que lhe competem como membro de um poder político. (Apoiados.)
O Sr. Bevi/aqua - O nobre Deputado ou não está coerente ou esqueceu o per(odo decorrido de 3 a 23 de novembro.
O SR. EPITÃCIO PESSOA -Peço ao nobre Deputado que me
conteste da tribuna. (Numerosos apartes.)
A suspensão de garantias ... (Vários Srs. Deputados trocam apartes).

O Sr. Presidente- Vamos voltar à mesma desordem.
Peço a atenção dos Srs. Deputados.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente ... (vários Deputados
trocam apartes.)

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Protestem V. Ex?s contra isto, mas
sem perturbar-me o direito de falar.
V. Ex?s estão constantemente a interromper-me, mas não aceitam o repto que lhes lanço para discutirmos a questão da tribuna.
Sr. Presidente, dizia eu que o ato da declaração do Estado de
Si'tio atinge exclusivamente os direitos individuais, aqueles que cabem
aos indiv(duos como homens, como membros da comunidade social,
e não as prerrogativas que lhes pertencem em virtude de sua qualidade
de membros de um corpo pol (ti co, de membros de uma corporação de
sua natureza independente e soberana, garantias criadas, não em favor
do cidadão, mas do poder que ele representa. (Trocam-se vários apartes.)
Uma Voz- Então, podem conspirar impunemente?
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O SR. EPITÃCIO PESSOA - Quem o afirma? A conspiração é
delito inafiançável, e a flagrância em crimes desta natureza autoriza a
prisão do Deputado. Vou demonstrar a minha tese, embora a repute
um axioma jurídico e a veja expressa ou implicitamente consagrada em
quase todas as constituições dos povos cultos que têm adotado o direito de suspensão de garantias.
É, de fato, o que se vê na constituição espanhola, na constituição
portuguesa, na constituição brasileira do tempo da monarquia, na constituição chilena, na constituição argentina (sussurro), e até, sirva-nos
isto de lição, em constituições de países como a Suéda e a Sérvia!
(Apartes.)
Uma Voz - Os fatos estão protestando na Rspública Argentina.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- O Congresso argentino ainda não se
manifestou sobre os fatos que ultimamente tiveram lugar naquela república. (Trocam-se diversos apartes.)
O Sr. Frederico Borges- A doutrina que V. Ex? sustenta é absur-

da.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Pois deixe-me mostrar que é absurdo pensar de modo contrário.
Sei, Sr. Presidente, que se argumenta em contrário a esta doutrina
com a Constituição americana, dizendo-se que esta garante as imunidades parlamentares, e entretanto, decretada ali a suspensão do direito de
habeas corpus durante a guerra de secessão, foram presos, sem protesto,
diversos membros da Câmara dos representantes.
Mas este argumento não tem a mínima procedência; porque, se é
certo que a Constituição americana veda em princípio a prisão do Deputado, é certo também que abre a este princípio uma exceção para os
casos de traição e rebelião. Por conseqüência, independentemente mesmo do Estado de Sítio, aqueles representantes podiam naquela ocasião
ser presos sem que fosse violada a Constituição americana.
Mas as constituições que acabo de citar, inclusive a nossa, que implicitamente consagra essa doutrina, não estabelecem nenhuma exceção
às garantias que estatuíram em favor dos representantes da Nação, a não
ser o caso de flagrância em crime inafiançável, que não se deu em relação aos nossos colegas presos e desterrados.
O Sr. Aristides Lobo -

de crimes políticos.
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Isto é jurisdição de crimes comuns; não

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Entretanto, Sr. Presidente, não era
necessário que as constituições estabelecessem, de modo claro e positivo,
as exceções que se abrem à suspensão de garantias; essas exceções, independentemente de serem expressas nas cartas constitucionais, existem porque são indispensáveis a toda organização política; são necessárias à separação completa dos poderes, que é a base, o fundamento de
todo o edifício constitucional do Estado. (Apoiados.)
Relativamente mesmo às garantias propriamente individuais, a
respeito das quais nenhuma controvérsia se levanta, o principio da suspensão de garantias não é absoluto; ele está sujeito a certas limitações,
a certas restrições que lhe são impostas pela razão humana, pela natureza do regime, pela civilização social. (Muito bem.)
Poderia lembrar a V. Ex? diversas garantias individuais, que se
acham consignadas na Constituição, e que entretanto não se suspendem
no Estado de Sítio.
Poderia indicar, por exemplo, a disposição que manda respeitar
em toda a sua plenitude o direito de propriedade, para dizer, sem receio
de contestação, que mesmo no Estado de Sítio esta garantia não se suspende; mesmo nessa quadra anormal, o poder público não tem o direito
de confiscar os bens dos conspiradores, porque isto seria um insulto à
civilização do século que finda.
Poderia citar a V. Ex~ a disposição constitucional em virtude da
qual nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente; e perguntaria aos
nobres Deputados, se, decretado o Estado de Sítio, a comissão executiva, ou que melhor nome tenha, que há de julgar os criminosos, poderia
aplicar essa pena a outro indivíduo que não o imediatamente responsável pelo delito a que ela se comina.
Poderia citar ainda a garantia constitucional que aboliu a pena de
galés perpétuas e perguntaria aos nobres Deputados se a comissão executiva teria o direito de impor semelhante penalidade aos indivíduos
acusados de conspiração. S. Ex~s, a todas estas perguntas me responderiam certamente pela negativa, porque não ousariam afirmar um absurdo. (Apoiados.)
Por que aceitam restrições quando se trata de garantias exclusivamente individuais, a respeito das quais não há questão, e não admitem
que o princípio comporta limitações quando se trata de salvaguardar a
independência e soberania de um poder político?!
O Sr. Cassiano do Nascimento - É irrespond ível.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, o art. 14 do nosso
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res políticos. Mas, se o Poder Executivo tem a atribuição constitucional
de decretar o Estado de Sítio, na ausência do Congresso, e se pode, conforme pensam os nobres Deputados, prender 50, 100, ou quantos Deputados ou Senadores quiser; pergunto à ilustrada IVlaioria desta Casa: a
que fica reduzida a independência deste Poder, a que fica reduzida a soberania da Nação, entregue aos caprichos e desvarios de um só homem?
Se o próprio Poder Judiciário não pode pôr limites à liberdade
dos membros do Congresso, como poderá fazê-lo o Poder Executivo,
um mero executor das deliberações deste Congresso?

Vozes- Isto é irrespondível.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Reconhecer esta faculdade ao Poder Executivo é pôr-lhe nas mãos uma arma onipotente contra a representação nacional, é dar-lhe o direito de ajeitar as maiorias em seu favor,
de iludir a vontade da Nação, de dissolver de fato o Congresso Nacional,
de arvorar a ditadura em norma constitucional de governo.
Se o Presidente da República, por uma administração perniciosa
aos interesses da Nação, chega a perder o apoio das duas Casas do Parlamento, ele terá em suas mãos o recurso extremo do Estado de S(tio
para, mediante a prisão e o desterro, desfalcar a maioria e readquirir a
preponderância perdida no seio do Congresso.
O Sr. Bevilaqua - Este foi o meio lucenista. (Trocam-se muitos
apartes.)
O Sr. Presidente - Peço a atenção dos nobres Deputados.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não é tudo, Sr. Presidente. Entre as
atribuições conferidas pela Constituição ao Congresso Nacional avulta,
para o caso atual, aquela que dá à Câmara e ao Senado, aos Deputados e
Senadores, o direito de julgar e de aprovar ou não as medidas de exce<;ão
tomadas pelo Poder Executivo na decretação do Estado de Sítio.
Mas se assim é, como reconhecer no Poder Executivo a faculdade
de eliminar Deputados e Senadores por meio de uma medida de cuja
procedência e constitucionalidade estes Deputados e Senadores são
juízes naturais? Não é dar ao Presidente da República o direito de assegurar-se previamente a aprovação de todos os abusos, de todas as violências, de todas as tiranias, uma vez que ele pode arredar do Congresso
todos que supuser intensos às medidas de exceção decretadas?
O Sr. Aristides Lobo -Mas não há tal; isso seria ser juiz em causa
própria.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA - Ainda mais. Pela Constituição o
Senado é o tribunal político perante o qual o Presidente da República
tem de responder pelos crimes de responsabilidade que cometer.
Mas se o chefe do Poder Executivo tem a faculdade de decretar
Estado
de Sítio e se durante ele tem a atribuição de prender Senadores
0
da República, a que ficamos reduzidos, Senhores? O réu terá o direito
de eliminar os seus juízes; terá o direito de colocar-se acima da lei,
de garantir a sua inviolabilidade e irresponsabilidade perante a Nação
(Apoiados.) E note V. Ex~, Sr. Presidente, que a igualdade de representação no Senado é matéria de tal relevância e magnitude, que nem pôde
constituir objeto de uma proposta para reforma da Constituição.
Pois bem, aquilo que é vedado até mesmo a uma Assembléia
Constituinte, deve, segundo a teoria dos defensores do governo, ser
concedido ao Poder Executivo! (Trocam-se diversos apartes.)
Perdoem-me os nobres Deputados; mas semelhante monstruosidade jurídica não merece as honras de uma discussão. (Apoiados; muito
bem.)

O Sr. Aristides Lobo - E o argumento de V. Ex~ não tem procedência alguma; quer incluir na representação nacional indivíduos envolvidos em crimes.
Chama-se isso a imunidade do delito.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, desviado do objetivo
principal da discussão pelos apartes que logo em princípio me interromperam, vi-me forçado a dar maiores proporções ao meu discurso. Vou
agora restringir as minhas considerações ao requerimento apresentado
pela bancada oposicionista e à indicação que, como substitutivo, foi
oferecida pela Maioria desta Câ.mara.
Sr. Presidente, a Constituição, no art. 34, confere ao Congresso
Nacional, como uma das suas principais atribuições, a de declarar o
Estado de Sítio, no caso de invasão estrangeira ou grave comoção intestina em que perigue a existência da Repúbfica, suspendendo em todo o
território do País, ou em parte dele, as garantias constitucionais. Mas,
prevenindo a hipótese de que esta medida se impusesse como uma necessidade imprescindível no intervalo das sessões, conferiu excepcionalmente ao Poder Executivo o exerc(cio daquela atribuição, na forma restrita do art. 80 e seus parágrafos.
O parágrafo 3? deste artigo dispõe imperativamente que - logo
que o Congresso se reunir, o Presidente da República lhe relatará, motivando-as, as medidas de exceção que houver decretado.
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Foi este dever, imperiosamente imposto ao Presidente da República, que não foi cumprido pelo Sr. Marechai Floriano Peixoto. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Bezerril - Já as relatou e motivou-as.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- S. Ex~ limitou-se a enviar ao Congresso !\!acionai uma mensagem deficiente e infiel, desacompanhada de
qualquer prova em favor das suas alegações.
Um Sr. Deputado - Juntar provas não é motivar.

O SR. EPIT ÃCIO PESSOA- Mas não basta que o Vice-Presidente da República venha declarar ao Poder Legislativo que decretou o
Estado de Sítio ,Jorque uma vasta conspiração, que se alastrava por diversos pontos do Pa (s, procurava apeá-lo do cargo (apartes); é necessário que S. Exí? prove de modo incontestável que essa conspiração de
fato existiu. (Apartes.) Não basta que o Vice-Presidente da República
venha nos dizer que prendeu tantos cidadãos e que deportou tantos representantes da Nação, porque eles atentavam contra a vida da República; é mister que S. Ex? exiba os documentos comprobatórios deste
crime de lesa pátria (apartes); não basta que o Vice-Presidente da
República nos venha dizer que suspendeu as garantias constitucionais,
porque um largo plano de revolta intentava derruir as instituições republicanas; é mister que S. Ex? nos prove, de maneira tal que nos convença, que nos meios ordinários de que dispunha dentro da Constituição,
não encontrava os recursos necessários para abafar essa revolta e· que ela
efetivamente punha em iminente perigo a vida da República. (Apartes.)
É isto o que nós queremos, é isto o a que visa o requerimento apresentado pela bancada oposicionista. A Nação tem interesse, anseia por
conhecer os detalhes desse período negro da vida constitucional da
República; a Nação tem interesse em apurar a responsabilidade de cada
um em saber se nesse drama lutuoso houve somente algozes e vítimas
ou se, pelo contrário, houve a defesa justa e legal do poder público contra os traidores da Pátria. (Muito bem.)
E se assim é, com que direito vem a Maioria desta Casa opor embaraços, criar delongas e protelações à satisfação desta justa ansiedade?
(Apartes.)
O que pretende, Sr. Presidente, a indicação apresentada pelo ilustrado líder da Maioria? Que a mensagem presidencial seja remetida à
Comissão de Legislação e Justiça para que esta, estudando a parte referente à suspensão de garantias e dos documentos que lhe forem envia320

dos pelo Vice-Presidente, dê parecer propondo as medidas ou providências que se devam tomar sobre a aprovação ou não aprovação do Estado
de Sítio.

O Sr. Vinhaes- Isso é que é correto.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas, semelhante indicação é a mais
inoportuna e extemporânea; ela oculta no seu bojo o intuito de protelar
a decisão final deste assunto.
O que pode adiantar o parecer da Comissão de Legislação e Justiça?
A questão é muito simples; ou o Vice-Presidente da República,
em face da Constituição, tem o dever de enviar as provas e documentos
a esta Câmara, e não os tendo até esta data enviado, a nós assiste o direito de pedi-las, não sendo necessário que a Comissão de Legislação e Justiça nos venha dizer que temos esse direito; ou ao chefe do Poder Executivo não incumbe o dever de enviar esses documentos, e sendo assim
é ainda. escusado o parecer da Comissão e a Maioria estará em contradição consigo mesma, uma vez que em sua indicação confessa necessária
a remessa dessas provas.
Daí não há fugir.
Não há, pois, necessidade de que a mensagem vá à Comissão para
que esta emita o seu parecer; a Câmara pedirá os documentos ao Poder
Executivo; logo que esses documentos chegarem, V. Ex~, Sr. Presidente,
enviá-los-á ou à Comissão de Legislação e Justiça, ou a uma comissão especial, conforme se resolver.
A indicação da Maioria não está de acordo com o Regimento; a
mensagem presidencial, diz ela, irá à Comissão para que esta a estude à
luz dos documentos enviados pelo Presidente da República.
Mas, se o Marechal Floriano Peixoto ainda não enviou os documentos a esta Casa, se ainda não os enviou à Comissão de Legislação e
Justiça, onde a oportunidade dessa proposta, quando a Comissão ainda
não tem base para formular o seu parecer?! (Vários Srs. Deputados trocam apartes.)

O Sr. Chagas Lobato -Julgue a Comissão à luz dos documentos.
(Repetem-se vários apartes.)
Uma Voz- A Comissão não precisa de curadores.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O que é regular, portanto, torno a
dizer é que esses documentos, logo que venham à Câmara, sejam envia321

dos à Comissão respectiva ou a outra especialmente eleita para esse fim,
como expressamente estatui o Regimento a respeito de todos os papéis
apresentados à Mesa; mandar, porém, à Comissão a mensagem, antes de
ela se achar na posse dos documentos precisos para o seu exame, é exigir dos seus membros um parecer que não estarão habilitados a formular. (Vários Srs. Deputados trocam apartes.)
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas, nós não desconfiamos da Comissão, à qual tenho a honra de pertencer.
Se eu quisesse negar à Comissão o direito ... (Vários apartes.)
Torno a repetir, eu não poderia levantar aqui suspeita sobre a idoneidade da Comissão de Legislação e Justiça, da qual faço parte.
Sr. Presidente, o § 3!J do art. S!J da Constituição impõe ao Poder
Executivo o dever de apresentar os motivos justificativos da decretação
do Estado de Sítio a esta Câmara, e não a qualquer das suas Comissões.
O Sr. Aristides Lobo- Já apresentou.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- O direito correlativo de pedir esses
documentos deve, portanto, caber à Câmara dos Deputados, e não a uma
Comissão; é uma atribuição de toda esta Assembléia e não de meia dúzia de Deputados.
O nobre Deputado por Sergipe, meu ilustre colega e amigo o Sr.
Felisbello Freire, esforçou-se por demonstrar que a indicação apresentada pela Minoria não se fundava nas praxes aceitas no Congresso dos
Estados Unidos, nem nos rigorosos princípios do Direito Parlamentar.
S. Ex~ estabeleceu uma distinção entre a norma adotada no Congresso
americano para as relações entre o Poder Legislativo e o Executivo, e a
norma seguida no Parlamento inglês; e concluiu por asseverar que todos
os projetos, todas as moções submetidas à apreciação da Câmara dos
Deputados deveriam, como nos Estados Unidos, trazer para o debate o
parecer da Comissão a que, por natureza, pertencessem.
O Sr. Felisbe//o Freire- Apoiado; é um princípio geral.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Mas, Sr. Presidente, quais são as
praxes que temos adotado no Congresso brasileiro?
São justamente essas: nenhum projeto é submetido à apreciação
da Câmara sem que tenha sido sujeito ao parecer da Comissão respectiva.
Isto, porém, é quando se trata de projetos de lei, e não de simples
pedidos de informações, e não quando se cogita do direito que pela
Constituição tem a Câmara de pedir ao Vice-Presidente da República os
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documentos em que se fundou para exercitar uma atribuição excepcional.
O Sr.Aristides Lobo - Mas por um processo incompleto.
Um Sr. Deputado dá um aparte.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Dá-se uma impossibilidade; como é
que a Comissão de Legislação e Justiça poderá elaborar parecer sem os
documentos referentes ao Estado de Sítio?
Vozes- Pode pedi-los.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- E por que não se pode pedir à Câmara?
Sr. Presidente, disse o meu honrado colega, representante do Estado de Sergipe, que nós da Minoria não tínhamos o direito de exigir que
o Vice-Presidente da República incluísse os documentos em questão
na mensagem que enviou ao Congresso Nacional no dia 12 deste mês,
por isso que a mensagem, sendo uma peça de caráter especialíssimo, não
deve conter os motivos em que se fundou a suspensão de garantias. Mas
se há nisto uma irregularidade a lamentar, ela é devida exclusivamente
ao Sr.Marechal Floriano Peixoto, que se serviu da Mensagem Presidencial para descrever os acontecimentos de 1O de abril, quando devia tê-lo
feito em um relatório especial. O nobre Deputado mesmo citou o caso
dos Estados Unidos, em 1861, em que o Presidente da República, em
sua Mensagem ao Congresso, não escreveu uma palavra sobre a suspensão do habeas corpus, enquanto que o Ministro do Interior enviava ao
mesmo tempo à Câmara dos Representantes um relatório minucioso,
contendo todas as provas em que se havia firmado o Poder Executivo
para decretar aquela medida excepcional.
O que, entretanto, não se me pode contestar é que, se o Sr. Marechal Floriano Peixoto, embora irregularmente, trouxe ao conhecimento
da Câmara na Mensagem Presidencial a declaração do Estado de Sítio,
nós tínhamos o direito de exigir que S. Ex~, nesse mesmo documento,
se referisse a todas as provas em que fundamentou o seu ato. (Apoiados.)
Uma outra razão à última hora lembrada pelos ilustrados membros da Maioria, para não aceitarem o requerimento apresentado pela
bancada oposicionista, consiste em dizer que os considerandos que precedem ao mesmo requerimento contêm um grito de guerra contra o
Vice-Presidente da República, e por isso não podem merecer o seu
assenti menta.
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Mas, Senhores, para mostrar que não é este o embaraço real que
os nobres Deputados sentem em votar o requerimento por nós apresentado, basta dizer que um ilustre representante de Minas, o Sr. Lamounier,
propôs a supressão destes considerandos, supressão em que nós mesmos
conviemos, e ainda assim os honrados defensores do governo continuam
a combater encarniçadamente a indicação da bancada oposicionista!
Sr. Presidente, tanto mais estranhável é a oposição que fazem os
nobres Deputados ao requerimento ontem justificado pelo meu ilustre
colega do Rio Grande do Sul, quanto esta oposição não está de acordo
com as praxes seguidas nesta Casa, nem com as doutrinas ainda há bem
pouco tempo sustentadas pela nobre Maioria da Câmara.
Os Anais do Congresso nos dão notícia de um precedente já estabelecido na Câmara dos Deputados a respeito de um fato idêntico.
No Pará rebentara uma revolução contra o governo estadual.
Este, no exercício· de legítima defesa, tomara medidas enérgicas contra
aqueles que procuravam subverter o poder público.
Um ilustre representante daquele Estado, e que hoje ocupa o lugar de Ministro das Relações Exteriores, ao lado do Vice-Presidente da
República, apresentou então à Câmara um requerimento em que, por
intermédio da Mesa, se pediam ao Poder Executivo todas as provas, todos os documentos, em uma palavra todas as informações possíveis
sobre os acontecimentos que se haviam dado no Pará e sobre as medidas
tomadas contra os revoltosos pelo governo do Estado.
Este requerimento foi justificado brilhantemente pelo digno
representante do Pará, o Sr. Serzedello Corrêa, com palavras que peço
licença à Câmara para ler (lê):
"Não pretendo levantar questões de parlamentarismo, dizia o
ilustre Deputado, não pretendo dirigir interpelações. O que pretendo é
exercer o direito que deve ter todo representante da Nação de examinar os atos do governo com toda a autonomia e pedir esclarecimentos,
sem os quais não será possível a fiscalização sobre o procedimento do
Poder Público.
Ainda há poucos dias, em judiciosa observação, dizia-me o meu
ilustre chefe, o Sr. Aristides Lobo, que este regime, que não é regime
parlamentar, porque não podemos fazer e desfazer situações, criar ou
derrotar Ministérios, é no entanto aquele em que a máxima publicidade
tornava-se indispensável, a fim de ser o País perfeitamente esclarecido
sobre todos os atos do Poder Executivo.
E com efeito, justamente neste regime presidencial, para que a
opinião pública possa ser esclarecida, possa reclamar e manifestar-se
contra os atos abusivos do Poder Executivo, é preciso que toda publicidade seja observada, a fim de que não faltem elementos de juízo à
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mesma opinião e possam os membros do Congresso tomar conhecimento do procedimento do representante do Poder Público, do chefe da
Nação, segundo determinam artigos claros da Constituição."
E mais adiante:
"Eis aí porque pedi a palavra, Sr. Presidente, para requerer que
a Mesa da Câmara solicite do governo todas as informações sobre os
acontecimentos do Pará e sobre os atos do Poder Executivo. Quero ver.
até onde a lei foi respeitada e como estão garantidos os direitos de meus
conterrâneos."
E o requerimento apresentado era o seguinte (lê):
Requeiro que a Mesa da Câmara peça ao governo todas as informações sobre os acontecimentos do Pará e sobre os atos praticados pelo
governador, em virtude da sedição que houve nesse Estado."
li

O Sr. Cassiano do Nascimento - Isso era no tempo do General
Deodoro!
O SR. EPIT ÃCIO PESSOA - Sr. Presidente, preciso chamar a
atenção de V. Ex? para um ponto capital nesta questão, e é que a Mensagem apresentada o ano passado pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional também historiava e motivava os acontecimentos de que fora
teatro aquele Estado do norte da República.
Entretanto, apresentado o requerimento que acabo de ler, nenhum dos Deputados que apóiam agora a indicação da Maioria lembrouse então de pedir que a Mensagem fosse enviada à Comissão de Legislação e Justiça para ser estudada na parte referente à sedição do Pará;
nenhum dos Deputados que apóiam agora a indicação da Maioria lembrou-se então de dizer que aquele não era o meio competente e regular
para colher tais esclarecimentos, que não cabia à Mesa da Câmara e sim
a uma Comissão solicitar tais informações.
O Sr. Cassiano do Nascimento - Este argumento é simplesmente
esmagador.

Um Sr. Deputaç/o - É irrespond ível.
O Sr. Aristides Lobo - Na ocasião em que foi apresentado esse
requerimento a que alude o nobre Deputado, apresentou-se na Comissão um projeto de lei concedendo anistia aos revoltosos.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- É para admirar que naquele tempo,
quando os nobres Deputados constituíam a oposição ao governo do Ma-

325

rechal Deodoro, não fossem invocadas as praxes da Câmara dos Representantes americanos, nem os princípios salutares do Direito Parlamentar, para dizer-se: não, vós seguis um caminho errado; a praxe, única
correta, única legal, é a que manda que estes requerimentos não sejam
levados ao conhecimento do Poder Executivo sem parecer da Comissão
de Justiça; a Mesa da Câmara é incompetente para fazer um tal pedido;
essa competência é privativa da Comissão.
O Sr. Aristides Lobo - Não há paridade entre os casos.
O SR. EPITACIO PESSOA- Hoje, entretanto, invocam-se com
calor todos estes precedentes, para justificar a indicação apresentada
pelo ilustre líder governista, em substituição ao requerimento oferecido
pela Minoria!
O Sr. Aristides Lobo - O que admiro é o esforço feito para não
se chegar a esse acordo.
O SR. EPITACIO PESSOA- Sr. Presidente, creio ter demonstrado, como cabia nas minhas forças, ...

Vozes -Perfeitamente, brilhantemente.
O SR. EPITACIO PESSOA ... que o requerimento brilhantemente justificado pelo digno representante do Rio Grande do Sul não fere
as praxes adotadas neste Parlamento nem nos Parlamentos congêneres;
creio ter demonstrado que a indicação apresentada pela Maioria da Casa
traz em seu bojo unicamente o intuito de protelar a remessa dos documentos ...
O Sr. Aristides Lobo - É uma injúria gratuita feita à Comissão.
O SR. EPITACIO PESSOA ... desde que vai tornar a solução final
do assunto dependente do parecer da Comissão de Legislação e Justiça,
cuja opinião não pode ser criteriosamente emitida por falta dos esclarecimentos precisos, e nada pode adiantar sobre a obrigação constitucional que tenha ou não o primeiro magistrado da República de exibir
as provas justificativas do seu ato. (Apartes.)
O requerimento da bancada oposicionista, Sr. Presidente ...
O Sr. Aristides Maia - Condena previamente.
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O SR. EPITÃCIO PESSOA ... não tem, ainda uma vez o digo, os
intuitos partidários que nele procuram descobrir os nobres Deputados.
Significa unicamente o reconhecimento de um direito constitucional
que pertence a esta Câmara.
Não queremos que os documentos pedidos sejam entregues individualmente a cada um de nós, como supõe o nobre Representante do
Distrito Federal; não queremos sobre eles levantar a responsabilidade e
iniciar o julgamento do Sr. Vice-Presidente da República.
Não! A hora suprema do julgamento ainda não soou! O dia memorável em que o Sr. Marechal Floriano Peixoto há de comparecer perante a Nação, para responder por todos os atos com que tem desacreditado a República, há de chegar mais tarde, eu o acredito firmemente,
por honra do Congresso de meu País, por honrados brios de minha Pátria!
Vozes- Muito bem. (Vários Srs. Deputados trocam apartes.)

O SR. EPITÃCIO PESSOA- S. Ex? há de responder então pela
anarquia sem nome em que tem envolvido todos os pontos da República, desde as fronteiras do Amazonas até os confins do Rio Grande do
Sul. (Apoiados.)
Vários Srs. Deputados dão apartes.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- S. Ex? há de responder então pela
descrença, pelo desespero, pelos ódios e prevenções que tem incutido
na alma popular, contra esta instituição que ela aceitara jubilosa ...
O Sr. Bevi/aqua - Protesto.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - ... como a aurora promissora de
todas as suas liberdades, e que dia a dia se vai convertendo no guante de
ferro asfixiador de todos os seus direitos. (Apoiados.)
Então S. Ex? há de responder pela morte da federação, pelo aniquilamento da autonomia estadual, conseguindo a golpes de baionetas
e a tiros de canhão (apoiados), pelo espingardeamento bárbaro e cruel
do povo em massa, (trocam-se muitos apartes) pelo bombardeamento
de cidades brasileiras, pela violação de todos os direitos e liberdades;
pelo desvirtuamento dessa Constituição que S. Ex? prometeu e jurou
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restabelecer e que hoje, na ponta de sua espada, passeia como um troféu sinistro por todos os âmbitos deste País, esfarrapada, envilecida,
coberta de pó e ensopada de sangue!
Vozes- Muito bem! Muito bem!
(Dupla e prolongada salva de palmas no recinto e nas galerias; o
orador é abraçado e muito cumprimentado.)
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GUERRA CIVIL E ESTADO DE SfTIO NO RIO GRANDE DO SUL

23-5-1893

O SR. EPITÁCIO PESSOA - (Grande movimento de atenção;
profundo silêncio.)- Sr. Presidente, a impressão que acaba de deixar no
meu espírito o brilhantíssimo discurso proferido pelo ilustre Representante da Bahia; a importância excepcional deste debate; a gravidade extraordinária deste assunto, que preocupa o espírito de todos os brasileiros, que alarma o sentimento nacional, que punge o coração a todos
aqueles que ainda conservam indene o seu civismo nesta hora angustiosa de desilusões para a República, me afastariam, talvez, desta tribuna se,
antes de tudo, não julgasse um dever de patriotismo concorrer com o
meu esforço, franco, sincero e decidido em prol da pacificação do Rio
Grande do Sul, se por outro lado não entendesse que o meu silêncio
neste momento seria o repúdio do meu passado nesta Câmara, onde os
grandes erros do Sr. Vice-Presidente da República me têm encontrado
sempre na primeira fila de combate, como um adversário leal, severo e
intransigente. (Apoiados.)
Sr. Presidente, quando a liberdade tomba amordaçada pelo
guante de ferro do despotismo; quando a lei é expelida do regime normal da sociedade às sancadilhas insultuosas da tirania; quando o sangue
brasileiro jorra em borbotões em uma luta ominosa, de desespero e de
insânia, e há um governo de brasileiros que se regozija com o horror desta carnagem - a mais rudimentar compreensão dos meus deveres de
deputado me aponta esta tribuna como um posto de honra e de combate, em que se deve pugnar pela vitória da civilização e do direito, jamais
pelo sacrifício da liberdade e da lei. (Muito bem.)
Senhores, vindo responder ao ilustre Deputado pelo Rio Grande
do Sul, me relevará S. Ex~ que não o acompanhe em todos os detalhes
da brilhante oração que ontem proferiu nesta Câmara.
S. Ex? defendeu uma causa pessoal, defendeu a sua própria
causa, e eu receio que, no calor da discussão, na apreciação dos fatos, me
escape algum conceito que possa melindrar a susceptibilidade do meu
distinto amigo, do meu antigo chefe nas bancadas da Oposição, quando
juntos pensávamos que era necessário restabelecer o inteiro domínio
da lei em todos os Estados da República.
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O Sr. Cassiano do Nascimento - E ainda hoje penso assim.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Deixando, porém, de parte os fatos a que o nobre Deputado se refere, me permitirá S. Ex~ dizer que, se
contra o governo do Sr. Júlio de Castilhos levanta-se apenas uma tempestade de ódios e de despeitos, estes ódios e estes despeitos são de toda
a nação brasileira (apoiado), que não pode ver, sem o mais profundo pesar, a pertinácia com que S. Ex~ sacrifica a sua conservação no poder
centenas e centenas de vidas preciosas, milhares e milhares de contos,
extorquidos ao trabalho e à miséria do povo (apoiado); me permitirá
S. Ex~ dizer que, se a opinião desfavorável formada contra o Governador do R io Grande do Sul é fabricada adrede, como disse na imprensa
desta Capital, onde aliás se tem publicado sem contestação testemunhos
os mais insuspeitos, como o do ilustre representante do Estado de S.
Paulo, o Si. General Mursa, esta opinião é a da maioria da imprensa de
quase todos os Estados, e seria também a do Rio Grande do Sul, se lá
a intolerância feroz não chegasse até a arrebentar vitrinas, onde se expõem retratos de federalistas, não chegasse ao ponto de empastelar os
jornais oposicionistas ou forçá-los a suspender a sua publicação. Permitir-me-á o nobre Deputado dizer que se adeptos do Sr. General Tavares
têm comunicado para esta Capital vitórias fantásticas de suas forças, os
partidários do Sr. Júlio de Castilhos têm levado este expediente ao exagero, ao extremo, ao inconcebível, já anunciando vitórias que não se
confirmam, como a de Jararaca, onde a força castilhista foi, pelo contrário, completamente destroçada, e como a de Piraí, onde se viu o
Ministro da Guerra à frente de 3.000 homens, batendo aquele general,
quando S. Ex~ não pôs ainda à prova a sua bravura em nenhum combate da revolução; já mandando dizer para os Estados que em tal ponto 29
castilhistas derrotaram 400 e tantos federalistas (risadas), que em tal
outro ponto 60 partidários do Sr. Júlio de Castilhos conseguiram infligir a mais completa derrota a 1.500 partidários do Sr. Tavares. (Risadas.)
O Sr. Zama- Temos o tempo de Carlos Magno. (Hilaridade.)
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Aos fatos aqui relatados pelo ilustre representante do Rio Grande do Sul eu poderia opor uma lista interminável de crimes os mais hediondos, e para isto me bastaria reler
à Câmara dos dignos Deputados as publicações feitas na imprensa desta
Capital; mas julgo que elas nada adiantam à questão (apoiado) e tenho
pressa de demonstrar a improcedência dos argumentos com que o meu
distinto colega procurou provar a inconstitucionalidade do projeto.
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O Sr. Cassiano do Nascimento - Reservei-me o direito de completar as minhas observações.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas é claro que só tomarei em consideração os argumentos que V. Exfl empregou.
Sr. Presidente, antes de ocupar-me propriamente do projeto que
V. Ex~ pôs em discussão, é preciso tornar saliente que a bancada oposicionista não faz da aprovação do projeto que apresentou à Câmara
uma questão de mero interesse partidário. (Apoiados.) Ela coloca o assunto em terreno mais elevado, abre espaço às opiniões individuais de
cada um de seus membros, sem que isto importe ou signifique quebra
da solidariedade política que nos une; porque o que nos anima é a preocupação de achar um paradeiro às desgraças do Rio Grande do Sul,
preocupação que, perdoem-me os nobres Deputados, parece não anima
o espírito de S. Ex~s, que, entretanto, têm por essa solução igual, senão
maior responsabilidade do que nós perante o país. (Apoiado.)
Duas grandes questões desafiam antes de tudo a consideração da
Câmara; primeiro, a competência do Poder Legislativo para intervir nos
negócios do Rio Grande; segundo, a constitúcionalidade das medidas
propostas pela bancada oposicionista.
O Congresso Nacional, em face da Constituição, é competente
para intervir nos negócios do Rià Grande do Sul?
Respondo categoricamente pela afirmativa. Fundo a minha opinião primeiramente no art. 6<?, § 2<?, da Constituição; em segundo lugar,
no art. 34, n<? 21 e, por último, no art. 2<?, das disposições transitórias.
O art. 6'?, § 2<?, .dá ao Governo Federal a competência de intervir nos negócios peculiares aos Estados para manter a forma republicana federativa, e a viabilidade do projeto encarado sob este aspecto
já foi brilhantemente demonstrada pelo distinto representante do Ceará, quando teve ocasião de apresentá-lo à consideração da Casa.
O art. 34, n<? 21, reserva como atribuição privativa do Congresso
o direito de declarar o estado de sítio, na emergência de invasão estrangeira, ou de grave comoção intestina em qualquer ponto do território
nacional, e ninguém contestará que o Rio Grande passa há meses por
uma gravíssima comoção intestina, que, no dizer dos amigos do Governo, ameaça de perto a vida das instituições.
Finalmente, o art. 2<? das disposições transitórias declara que o
Estado que até ao fim de 1892 não tivesse decretado sua Constituição
seria submetido, por ato do Congresso, ao regime da Constituição de
um dos outros Estados, até que reformasse esse regime pela forma previamente estabelecida. Sobre este artigo surge uma nova questão.
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O Estado do Rio Grande acha-se constitucionalmente organizado? Responderei que não.
É preciso que a Câmara tenha em vista que, quando o art. 2<? das
disposições transitórias exige que o Estado, até ao fim de 1892, decrete
a sua Constituição, não requer simplesmente a promulgação de uma lei
constitucional, mas que esta lei tenha imediata aplicação, produza os
seus naturais efeitos, discriminando os serviços federais e estaduais.
Ao legislador constitituinte seria indiferente que o Estado, dentro
de um certo prazo, decretasse a sua Constituição, se a esta decretação
não se seguisse a imediata organização de todos os serviços, como primeira condição para a efetividade da autonomia local; fazia-se mister
que no fim de 1892 estivesse perfeitamente organizado o regime federativo, e para isto era indispensável que dentro daquele prazo os Estados
se constituíssem definitivamente.
Se o art. 2<? das disposições transitórias se contentasse com a simples decretação de uma carta constitucional, ao Estado seria Iícito adiar
indefinidamente a organização dos seus se'rviços, e então teríamos por
tempo indefinido o Governo da União a intervir no regime dos Estados;
teríamos a balbúrdia, a confusão, uni regime que não seria o estabelecido na lei fundamental da República, que não seria o regime federativo, mas uma organização extravagante, informe, inominável. (Apoiado.)

·

O art. 2<? das disposições transitórias exige, portanto, que os Estados se organizem definitivamente até ao fim de 1892, e tanto é assim
q.ue o mesmo artigo sujeita ao regime da Constituição de um outro Estado aquele que exceder o prazo até que o reforme pelos meios regulares; de onde se vê que se trata de uma verdadeira organização pol ítica e não simplesmente da decretação de uma Carta, porque ao Congresso não podia passar despercebida a anomalia de ficarem os Estados em
real desorganização durante um ou dois anos, que tal é o prazo m ínimo para a reforma de qualquer Constituição.
Entenda ainda a Câmara que o art. 49 refere-se expressamente ao
perlodo de organização dos serviços estaduais. Ora, um período supõe
sempre uma limitação de prazo e esta limitação não existe em outro
artigo da Constituição que não seja o art. 29 das disposições transitórias, nas palavras - fim do ano de 1892.
De maneira que, para conciliar as disposições destes dois artigos,
é preciso convir que no art. 29 se trata também da organização dos serviços, e não simplesmente da decretação de uma lei constitucional.
E a Câmara dos Deputados assim o tem entendido.
O ano passado, quando se discutia o projeto que consignava um
auxílio pecuniário aos Estados de Goiás, Paraíba e Piauí, sugeriu-se a
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idéia de adiar a medida para a sessão atual e creio que um membro da
Comissão de Orçamento, se não me engano, o Sr. Leopoldo de Bulhões,
fez ver que na presente sessão já não seria constitucional esse auxílio,
porque o período de organização dos Estados terminava em dezembro
último. E o projeto foi logo discutido e votado.
Ainda mais, o orçamento vigente não consigna verba alguma para
serviços de natureza estadual, o que quer dizer que o Congresso entendeu que, decorrido o ano de 1892, os Estados deviam estar de posse de
todos os seus serviços, sem mais dependência alguma da União. (Apoiado.)

Pela interpretação racional da Constituição e em vista das deliberações anteriores do Congresso, pode-se, pois, chegar a esta conclusão:
o art. 2q das disposições transitórias exige não simplesmente a decretação de uma carta constitucional, mas a completa, a inteira e definitiva organização dos serviços estaduais.
Isto posto, pergunto: o Estado do Rio Grande do Sul acha-se
constitucionalmente organizado? Não há quem o afirme.
Se não está organizado, incidiu, ipso facto, no art. 29 das disposições transitórias e abriu ao Congresso Nacional irrecusável competência para intervir no"s negócios do Estado, nos termos indicados pelo
nosso pacto fundamental. (Apoiado.)
Mas, Sr. Presidente, admito que não se deva interpretar o art. 29
pelo modo por que acabo de fazer, que a sua interpretação deva ser rigorosamente literal; pois bem, ainda neste caso não falece competência
ao Congresso para intervir naquele Estado, porque o Rio Grande do
Sul não tem uma Constituição.
A Constituição ali decretada em 1891 já foi julgada insubsistente:
Primeiro, pela revolução popular de 12 de novembro, que a anulou.
Segundo, pelo próprio Sr. Júlio de Castilhos, que, muito embora
tivesse fundado em suas disposições a nomeação do Sr. Victorino Monteiro,contudo não fez ratificar esta nomeação pelas intendências municipais, como determinava a aludida Constituição. (Mvito bem.)
Terceiro, ainda pelo Sr. Júlio de. Castilhos, vindo ocupar sua
cadeira na Câmara dos Deputados, pela própria Câmara, aceitando-o
em seu seio, porque se o movimento que o elevou ao poder houvesse
restabelecido a Constituição do Estado, S. Ex? teria sido apanhado
pela lei de incompatibilidade de 8 de janeiro do ano passado. (Muito
bem.)

Quarto, pela votação de ontem sobre o parecer da Comissão de
Justiça, dando ingresso nesta Câmara ao Sr. Victorino Monteiro, parecer
que terminou por declarar que S. Ex? não tinha sido investido consti-
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tucionalmente do cargo de Vice-Governador do Rio Grande do Sul.

(Apoiado.)
O Sr. Brazt'/io dos Santos - E declarou mais, que a Constituição tinha cessado de existir desde a revolução.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Provada a competência do Congresso, restél demonstrar a constitucionalidade das medidas propostas pela
Oposição.
Vejamos o projeto:
O art. 19 do projeto apresentado pelo ilustre Deputado, Sr. Justiniano de Serpa, declara o estado de sítio no Rio Grande do Sul.
É uma prerrogativa do Congresso Nacional, que certamente não
pode ser posta em dúvida.
Torna-se preciso, Sr. Presidente, desfazer um equívoco em que
laborou o meu ilustre colega. A declaração do estado de sítio, proposta
no projeto do Sr. Justiniano de Serpa, não se destina a suspender a
autonomia do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós, os da Oposição, começamos por negar esta autonomia, começamos por afirmar que
o Estado do Rio Grande não se acha ainda definitivamente organizado.
A declaração do estado de sítio, neste caso, tem por fim assegurar a eficácia e segurança da intervenção do Congresso, intervenção que
encontra sua força, sua justificação e sua legitimidade no art. 6<?, § 2<?,
da Constituição, ou no art. 2<? das disposições transitórias.
E já que me referi a este ponto devo desfazer um outro equívoco
em que caiu o meu ilustre colega representante do Rio Grande do Sul.
Pelo art. 6<?, § 39, da Constituição, o Poder Executivo ou o Governo Federal pode intervir em negócios peculiares aos Estados, para
restabelecer a ordem e a tranqüilidade, à requisição dos respectivos governadores.
Mas essa intervenção não se pode dar sem prévia declaração do
estado de sítio, em face da expressa disposição do art. 48, § 15: "Compete privativamente ao Presidente da República: Declarar, por si ou seus
agentes responsáveis, o estado de sítio, em qualquer ponto do território nacional, nos casos de agressão estrangeira ou grave comoção intestina (art. 69, n9 3; art. 34, n9 21 e art. 80)."
Quando ontem, em apàrte, convidei o ilustre Deputado pelo Rio
Grande do Sul a ater-se à disposição que acabo de citar à Câmara, S. Ex~
respondeu-me que era facultativa ao Poder Executivo a declaração do
estado de sítio, quando tivesse de intervir nos negócios peculiares aos
Estados, à requisição dos respectivos governos. Mas em que se funda o
nobre Deputado para avançar semelhante afirmativa? Qual é o artigo da
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Constituição em que S. Ex? descobriu esse arbítrio conferido ao Presidente da República? S. Ex? não será capaz de o mostrar. Nem esse arbítrio teria justificação. O projeto de Constituição organizado pelo Governo Provisório não. continha esta remissão; ela foi proposta pela
Comissão dos 21 e aceita sem impugnação pelo Congresso constituinte,
como uma demonstração de respeito ao regime federativo que se fundava, como um corolário lógico do princípio da autonomia local. Se
o Presidente da República fosse obrigado a intervir nos negócios
peculiares aos Estados, sempre que os governadores requisitassem o seu
auxílio, teríamos de ver o Poder Executivo a cada momento arrastado
de atoagem após os caprichos dos governadores impopulares ou covardes, e o Governo da União tornar-se-ia um mero instrumento nas mãos
do governo local; mas também se o Poder Executivo tivesse o direito
de intervir sem a declaração do estado de sítio, que só é permitido no
caso excepcional de grave comoção intestina, a autonomia dos Estados
decretada pela Constituição desapareceria sob a ação absorvente e centralizadora da União. (Apoiado, muito bem.)
No art. 2~ do projeto, a bancada oposicionista propõe a nomeação de uma autoridade investida de poderes especiais, nomeação feita
pelo Poder Executivo, mas dependente da aprovação do Senado.
É também uma disposição que não contravém a nenhum preceito
constitucional e, pelo contrário, na parte referente à aprovação do Senado, a que ontem particularmente se referiu o nobre Deputado pelo Rio
Grande, se concebia perfeitamente com o processo adotado pela Constituição para as nomeações dos Ministros Diplomáticos e do Supremo
Tribunal Federal.
E tanto não é inconstitucional que o Congresso, o ano passado,
quando teve de organizar o Distrito Federal, cometeu ao Senado a aprovação da nomeação do Prefeito, sem que a isto o autorizasse disposição
expressa da Constituição. (Apoiado.)
A Oposição estava no direito de exigir que a nomeação dessa autoridade corresse sob a responsabilidade exclusiva do Congresso, porque
o Vice-Presidente da República, parte interessada na revolução do Rio
Grande do Sul, não nos inspira confiança,. não nos oferece garantias de
imparcialidade neste assunto. (Apoiado, muito bem.) Mas, justamente
para não irritar as susceptibilidades constitucionalistas dos representantes da Maioria, foi que nos limitamos a propor que essa nomeação
ficasse dependente da aprovação do Senado.
O art. 3~ contém simples disposições regulamentares.
O art. 49 dispõe que em caso algum a autoridade poderá desrespeitar certas garantias individuais. É também uma atribuição do
Congresso, que, tendo o direito de declarar o estado de sítio, isto é,
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de suspender todas as garantias constitucionais, tem inquestionavelmente o direito de fazer tais restrições.
Finalmente, os arts. 51? e 61? providenciam sobre a suspensão do
sítio e a convocação dos representantes do povo rio-grandense, e ainda
nestas disposições o projeto não fere nenhum preceito da lei fundamental.
Mas, Sr. Presidente, se é inquestionável a competência do Poder
Legislativo para intervir nos negócios do Rio Grande do Sul; se são
rigorosamente constitucionais as medidas propostas pela bancada oposicionista, qual a razão por que os defensores do Governo se negam a
aceitar este projeto?
Se é inconstitucional o projeto apresentado pelo ilustre Deputado
pelo Ceará, por que os nobres Deputados não apresentam uma solução
que se contenha nos limites da Constituição?
O Sr. Zama - A isto não se responde.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Senhores, algumas folhas desta
Capital publicaram, há poucos dias, que a Maioria governista, na última
reunião, que teve lugar no Ministério do Interior, resolveu rejeitar qualquer idéia de intervenção do Congresso nos negócios do Rio GranGie do
Sul, porque o Sr. Vice-Presidente da República assegurou-lhe que dentro em poucos dias estaria mais uma vez estrangulada a revolução. (Risos.)
A princípio duvidei da veracidade desta notícia; mas, a falta de
contestação às folhas que a publicaram; a insistência com que um jornal afeto ao governo, logo no dia seguinte, veio a afirmar a absoluta
inconstitucionalidade de todos os alvitres apresentados; a insistência
com que muitos dos Deputados governistas sustentam a ilegalidade da
intervenção, sem contudo sugerirem uma medida constitucional; a
indiferença com que ilustres colegas encaram o esforço da bancada oposicionista ...

Vozes da Maioria- Não há indiferença.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - ... em achar um termo à crise revolucionária do Rio Grande do Sul; as declarações ainda ontem feitas
pelo ilustre representante deste Estado, de que não havia nenhuma solução constitucional para extinguir a guerra civil no Rio Grande e o
Congresso devia cruzar os braços e esperar mais 15 dias, que a esse tempo estaria sufocada a revolução; a ausência de um projeto substitutivo
ou de qualquer modificação apresentada no sentido de constitucionalizar o projeto da Oposição; tudo isto, Sr. Presidente, denuncia clara-
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mente o plano maduramente assentado de rejeitar este projeto, sem
substituí-lo por outro; tudo isto leva-me a crer que a bancada governista
se recuse a colaborarconosco na pacificação do Rio Grande do Sul (apoiados e nfio apoiados), tudo isto quer dizer que o Vice-Presidente da
República está firmemente deliberado a prosseguir na sua obra de devastação e de extermínio. (Muito bem; apoiado.)
Sr. Presidente, eu não me sentiria bem com minha consciência de
brasileiro; eu decretaria sem dúvida as grandes responsabilidades que me
impõe a qualidade de representante da nação, se a primeira palavra que
tivesse de proferir nesta Câmara, após o interregno parlamentar que acaba de findar, tão cheio de ameaças para a vida da República, tão abundante de desgraças para o meu país, não fosse um brado de comiseração profunda para aqueles que talvez, a esta hora, caem varados pelas
balas da tirania fratricida (muito bem, bravos), não fosse um protesto
de indignação nobre, justa, altiva e patriótica, erguido, em nome do sentimento nacional, que se revolta, em nome da consciência pública, que
protesta apavorada, em nome da liberdade, da civilização e·da República, contra aquele que durante dezoito longos meses tem firmado o seu
governo na miséria, nas lágrimas e no sangue do povo brasileiro. (Bravos
e palmas no recinto e nas galerias.)

Senhores, eu não me jul.garia digno de ocupar uma cadeira nesta
Câmara; eu não me julgaria digno de aspirar jamais ao favor, à confiança
e às simpatias populares, se, ouvindo o marulho dessa onda enorme de
desespero que chega até mim, não viesse, neste momento de angústia
suprema, para dizer ao Governo do meu País: Calm, tem piedade dos
nossos irmãos (bravos e palmas no recinto e nas galerias), já que as leis
da República não são embaraço à tua vingança!
A fuzilaria, o canhoneio, o crepitar dos incêndios, o estertor dos
moribundos, os gemidos da desonra, podem ser um concerto harmonioso aos ouvido!) da tirania, mas são também uma mancha indelével para a
República, uma vergonha sem par para a nossa civilização, um vilipêndio ignóbil para a nossa Pátria. (Bravos e palmas nas galerias.)
Sr. Presidente, a revolução do Rio Grande do Sul há de ser, no
futuro, um testemunho eloqüente de que a -revolução de 23 de novembro, que pudera ter sido um período luminoso aberto na vida republicana do país, tem, pelo contrário, encarnada na pessoa do Sr. Vice-Presidente da República, arvorado a deslealdade e a traição em norma de
governo para um povo livre (apoiados, muito bem); mas ela será, ao
mesmo tempo, uma prova irrecusável, viva e palpitante de que a dignidade brasileira ainda não se afogou de todo nos marouços de servilismo
e de descrença que vão assoberbando tantos Estados da República
(apoiado); mas ela será, ao mesmo tempo, uma demonstração irrecusá337

vel, viva e palpitante de que a liberdade ainda se agita rediviva naquele
pedaço de terra americana, voltada às conquistas liberais da democracia
que enobrece, jamais à ignomínia do despotismo que avilta. (Bravos!
bravos!)
O Sr. Vice-Presidente da República, que se havia elevado à culminância da suprema magistratura do país nos ombros possantes dos revolucionários do Sul, tinha, por este fato mesmo, contraído com eles
uma larga dívida de reconhecimento, um laço estreito de solidariedade
política, que S. Ex? não poderia dignamente romper sem que primeiro
abandonasse o posto a que o haviam levado os impulsos vitoriosos da
revolução. (Apoiado.)
S. Ex? não tinha o direito de intervir no regime interno do Rio
Grande do Sul para aí restabelecer o governo do Sr. Júlio de Castilhos,
não só porque lhe vedava a Constituição Federal, como porque seria
isto falsear os motivos propulsores da revolução de 23 de novembro
(apoiados); seria pôr-se S. Ex~
em contradição consigo mesmo,
porquanto, quem mandara depor à mão armada e à custa de muita perfídia e de muito sangue a pol ítiça do golpe de estado em todas as divisões políticas da República, não tinha o direito de restabelecer esta mesma política no único Estado em que ela se esboroara ao embate irresistível da reação popular, sem apoio nem auxílio do governo da União.
(Apoiados, muito bem.)
Longe disto, porém, S. Ex?, respondendo ao telegrama em que
o Sr. Visconde de Pelotas comunicava a sua investidura no governo do
Estado, fazia vo'tos para que o bravo militar pudesse fazer entrar o Estado, sem abalo algum, no regime da legalidade, da paz e segurança pública; S. Ex? que, em 15 de junho, dois dias antes da sua criminosa intervenção, respondia a igual comunicação do general Tavares, dizendo
que o governo continuava firme na sua política de não-intervenção no
regime interno dos Estados, e que já havia ordenado ao general Vasques
a mais completa neutralidade nas dissensões políticas e partidárias; S.
Ex? que, em 25 de junho, negava ao Sr. Barão de Santa Tecla já tivesse
conhecimento oficial dos acontecimentos do Rio Grande, quando, entretanto, já tinha tiao conhecimento oficial da intimação de Barros
Cassai ao general Bernardo Vasques e da atitude da flotilha ali estacionada, e já havia telegrafado àquele general que não se sujeitasse à intimação, que impedisse com força de cavalaria o desembarque da guarnição de Marajá e não tivesse compaixão nem condescendência para com
os miseráveis inimigos da Pátria; S. Ex?, que procurava por estes manejos inqual ificáveis surpreender a confiança do governo constituído no
Rio Grande, ordenava, entretanto, ao general Vasques - porque não é
crível que este militar procedesse por inspiração própria em assunto
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de tamanha gravidade, e espontaneamente faltasse à promessa de
neutralidade que dera dias antes ao Visconde de Pelotas- que prestasse o
apoio das armas federais aos que pretendiam apear do governo o heróico
vencedor de Aquidaban.
Como prova dessa política insidiosa, como atestado eloqüente
dessa intervenção desleal, aí está a ordem do general Vasques para que
se recolhessem à Capital batalhões afeiçoados à política do Sr. Júlio de
Castilhos; aí está a volta para o Rio Grande de oficiais que haviam sido
dali afastados como intensos à política da revolução de novembro;
aí está o pronunciamento sem reserva das guarnições do Rio Grande,
São Gabriel e Jaguarão; aí está o forne.cimento de armas federais a
populares da capital; aí está a ordem dia do general lzidoro Fernandes,
declarando-se Comandante-em-chefe das forças revolucionárias; aí estão todos os fatos narrados pelo general Tavares na memorável ata da
tomada de Bagé.
Mas não parou aqui a traição do Sr. Vice-Presidente da República. O coronel Arthur Oscar seguira para Bagé à frente de forças federais; aí entrara em negociações de paz com o general Tavares, que resolvera depor as armas. O general Vasques aprovou a conduta do seu
subordinado, mas dias depois telegrafava àquele coronel que suspendesse as negociações, as quais só podiam ter valor se fossem aprovadas pelo
Governo do Estado; que se limitasse a libertar o 49 Regimento e a
desimpedir a estrada de ferro e o telegráfo para que não se alegasse que
Tavares só havia deposto as armas diante das forças federais; que
fizesse constar ser esta unicamente a sua missão, porquanto assim recomendava o marechal Floriano. (Oh! Oh!)
De tão monstruosa traição, de- tão descomunal indignidade, estigma indelével de opróbrio e de vergonha para o poder constituído de
um país civilizado, a História brasileira não registra um só exemplo.
Felizmente o coronel Arthur Oscar, para honra do Exército brasileiro (apoiados), repeliu com altivez a objeção que dele se exigia.
O que sucedeu depois toda a Câmara o sabe.
Iniciou-se o regime de anarquia e de terror; a violência, a perseguição, o assassinato e o estupro levaram as lágrimas, a desolação, a dor
e o desespero à família rio-grandense; centenas e centenas de brasileiros,
prejudicados nos seus mais caros interesses, feridos nas suas mais santas
afeições, foram pedir à terra estrangeira a segurança, a tranqüilidade e o
conforto que lhes recusava sua Pátria.
Mas era preciso reagir, Senhores, era necessário reconquistar o
País.
Homens de coração e de coragem, nascidos na terra livre dos
pampas, não podem curvar a cerviz humilhada à ação aviltante do des339

potismo; homens nascidos para a liberdade, não podiam descer ao nível de escravos, e até mesmo abaixo de escravos, porque estes, ao
menos, tinham em sua terra um teto para se abrigarem. (Bravos.)
Resolveram a invasão e, calmos, decididos, fortes na consciência
de seus direitos, marcharam para a reconquista da propriedade e da família, da liberdade e da Pátria.
Nada os deteve em sua marcha, nem o aleive ignóbil que se lhes
cuspinhou às faces, atribuindo-se-lhes intuitos restauracionistas, como
se grande parte deles, muito antes que o Sr. Vice-Presidente da República se resolvesse a abandonar o Visconde de Ouro Preto, se não tivesse batido galhardamente pela causa da República (apoiados); como se
esses sebastianistas não fossem os mesmos que primeiro entoaram o canto de morte da ditadura passada para desbravarem o caminho à ditadura atual. (Apoiados, muito bem.)
Uma Voz - Nessa ocasião não podiam prever que serviam de de-

graus à tirania.
O SR. EPITACIO PESSOA - Neste tempo, esses monarquistas
consubstanciavam a mais vigorosa pureza dos sentimentos republicanos;
hoje, que a ingratidão e a deslealdade do governo os arrastaram ao desespero e à revoltá, devem ser esmagados como inimigos da Pátria e restauradores do regime decaído.
Mas nada os deteve em sua marcha; nem o exagero, adrede propalado para alarmar os melindres de nacionalidade, de que os invasores
eram estrangeiros, em sua maioria, como se os orientais que, porventura, esposaram a causa de Tavares. fossem mais estrangeiros do que os
orientais que, ao mando de Nico Coronel, reforçavam as hastes de
Hipólito, em Santana do Livramento. (Apoiados.)
Nada os deteve em sua marcha; nem milhares de soldados arremessados contra eles, nem os dinheiros da Nação que o Governo Federal,
sentinela esquecida do cumprimento dos seus deveres, tem criminosamente esbanjado nesta luta fratricida. (Muito bem.)
E hoje não se descreve, não se concebe sequer a situação do Rio
Grande do Sul.
O crime, em suas manifestações mais hediondas, tem devastado a
família rio-grandense de um extremo a outro do Estado; o roubo à mão
armada, os atentados mais cruéis, os assassinatos mais bárbaros têm
levado o luto e as lágrimas a todos os lares.
Trucidam-se velhos e crianças, talam-se os campos, incendeiam-se
as estâncias, estupram-se filhas aos olhos de seus próprios pais - supl í340

cio horrível, engendrado no coração de demônios, que não em almas
brasileiras. (Muito bem, muito bem; palmas das galerias.)
A palavra de ordem é a devastação e a morte; milhares de brasileiros chocam-se contra milhares de brasileiros, e sobre tudo isto o fragor da luta, irmãos que lutam contra irmãos, que se agarram, que se ferem, que se dilaceram, que se matam! (Grande sensação.)
Pois é nesta situação tão desgraçada, quando a alma da Nação
anseia desolada sob a pressão angustiosa de tantas calamidades, que a
Maioria governista se recusa a colaborar conosco na pacificação do Rio
Grande do Sul, que o Sr. Vice-Presidente da República vem declarar ao
Congresso que é necessário cruzar os braços por mais alguns dias,
porque ele espera esmagar em breve os nossos irmãos? Não, Senhores!
Se esta resolução é verdadeira, é necessário que a reconsidereis
(apoiados), porque- permiti-me a dureza da frase- não é digna de representantes da Nação, não é digna de corações brasileiros. (Apoiados,
muito bem.)

Se não vos demovem as injunções da lei, se não vos obriga o dever
do patriotismo, sede dóceis ao menos aos sentimentos de humanidade e
tende compaixão de tantos infelizes, de tantos irmãos trucidados, de
tantas noivas poluídas, de tantas filhas desgraçadas, vós que também
sois irmãos, vós que sois noivos, vós que sois pais. (Bravos! Muito bem,
muito bem.)

E quem nos assegura que o governo vencerá a revolução do Rio
Grande? Todos os dias não estão chegando a esta Capital telegramas
que contestam as vitórias anunciadas pelos amigos do governo? E se
tiver de vencer, não é um dever de patriotismo empenharmo-nos em pôr
termo a tantas desgraças, impedir que se derramem mais lágrimas,
que se cometam mais crimes, que se consumem maiores atrocidades?
(Apoiados.)

Senhores, quando a opinião nacional, na tribuna, na imprensa,
nos comícios populares, exige a imediata suspensão dessa luta fratricida que ensangüenta o País; quando a família brasileira, na mais brilhante seleção da nossa sociedade, já abandonou os seus lares para suplicar a caridade pública, não em favor dos federalistas feridos, como se
disse, mas em favor de todos os brasileiros encontrados no campo de batalha; quando o povo protesta horrorizado contra o vampiro governamental que não se sacia do sangue de irmão (bravos nas galerias; aplausos), a Câmara, a Assembléia dos Representantes do Povó, não tem o direito de colaborar com o Sr. Vice-Presidente da República na sua obra
sinistra de extermínio e de morte. Urge que' a Câmara tome uma deliberação. Se o projeto apresentado pela bancada oposicionista não é
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constitucional, aqueles que contestam essa constitucionalidade apresentem um outro que se contenha nos termos restritos da Constituição.
É necessário que a Câmara ponha termo à situação do Rio Grande do Sul. É necessário que a Câmara consiga a pacificação daquele Estado; é um dever imposto pela honra, pelo brio, pela dignidade patriótica. Se a protelação de uma hora na redenção dos cativos era, como se
dizia outrora neste mesmo recinto, um século de sofrimento para a raça
proscrita, a protelação de uma hora na pacificação do Rio Grande do
~ui, Senhores, é um século de vergonha para a nossa Pátria! (Delirantes
e prolongados aplausos nas galerias e no recinto. Das tribunas, as senhoras atiram flores sobre o orador, que é abraçado e felicitado pelos Srs.
Deputados, por senhoras e cavalheiros que invadem o recinto, deixando
a tribuna e as galerias.)
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REVOLUÇÃO FEDERALISTA- ADESÕES NA MARINHA E
EXTENSÃO A SANTA CATARINA E PARANÁ

12-7-1893

O SR. EPITÃCIO PESSOA - (Movimento geral de atenção.) Sr.
Presidente, desde que me alistei nas fileiras da Oposição - isto é, desde
que se iniciou no governo do País a quadra miseranda que, por irrisão,
alcunhou-se de período da legalidade - tenho procurado ser o mais
cauteloso e discreto em minha crítica aos atos do Poder Executivo. Fatos da. mais elevada importância e gravidade, altamente significativos
do desprezo que paira nas regiões superiores da administração pelas
mais rudimentares noções do Direito, da honestidade e da lei, tenho-os
calado nesta tribuna pela impossibilidade material da exibição imediata de uma prova.
As acusações que aqui tenho levantado são demonstradas imediatamente com documentos de caráter oficial, com fatos cuj-a evidência se
impõe ao espírito de modo incontrastável ou, ainda, com considerações
valiosas, que desafiam uma contestação franca, séria e procedente.
As acusações destitur'das de fundamento, Sr. Presidente, têm a
virtude de enfraquecer e amesquinhar o acusador, ao mesmo tempo que
dignificam e elevam o acusado, em minha preocupação ontem, como
hoje, mais hoje do que ontem, quando já descri de todo da corrigibilidade do Sr. Vice-Presidente da República, quando já adquiri a convicção de que S. Exiil se sente disposto a sacrificar a sua conservação no
poder, os créditos, os brios e a dignidade da minha Pátria; a minha preocupação, hoje, não pode ser a de fortalecer o governo com acusações
impensadas, que possam ser fácil e vantajosamente combatidas.
Foi ainda, Sr. Presidente, obedecendo a esta ordem de idéias,
foi ainda adstringindo-me a esta norma de conduta que, ontem, deixei
de dirigir um pedido de informações ao governo sobre um grave atentado, denunciado pela imprensa desta Capital e que em parte já foi objeto
de um requerimento apresentado pelo ilustre Deputado do Ceará, o Sr.
Justiniano de Serpa.
Esperei que o governo mandasse desmentir a notícia pelo Diário Oficial, mas desde que o não fez, vejo-me forçado a aceitar o seu silêncio como uma confirmação e, desde então, tenho o direito de vir a
esta tribuna pedir contas ao Sr. Marechal Floriano Peixoto de mais um
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crime, menos grave talvez, porém em todo caso um crime a juntar a
tantos outros que já assinalaram ao seu governo lugar conspícuo nos tastos sombrios da tirania. (Apoiados, muito bem.)
Sr. Presidente, já estão no conhecimento de V. Ex~ e da Câmara,
já estão no conhecimento, talvez, de todos os Estados da República os
graves acontecimentos que se desenrolam no extremo Sul do país.
A revolução federalista, esta mesma revolução que o governo há
tantos meses, e com um desejo incomparável, anuncia estar estrangulada, acaba de chegar ao seu período agudo, ameaçando derruir os últimos baluartes do despotismo e libertar a bela terra rio-grandense do
jugo aviltante da tirania que a tem ensangüentado e poluído. (Apoiados.)

O almirante Wandenkolk, o bravo marinheiro que tantos feitos
heróico~ tem fornecido à História gloriosa de nossas campanhas (apoia-

dos), o soldado valoroso, cuja fé de ofício se procurou manchar com

uma reforma acintosa e inconstitucional, cuja reputação a calúnia
proterva e esgazeada procurou babujar e enrubecer (apoiado), acaba
de levar o concurso de sua inteligência e de sua espada à mesma causa
heróica e nobre que já havia seduzido a alma cavalheiresca de Salgado,
daquele que, em um momento extraordinário de abnegação e patriotismo, soube despir a farda tantas vezes glorificada e enobrecida, para vestir a blusa humilde e obscura do gaúcho. (Muito bem.)
A revolução, Sr. Presidente, surge agora mais do que nunca pujante e intemerata; o ltamarati oculta-se, confundido e ludibriado diante
deste desmentido formal perante a Nação; a bandeira gloriosa da liberdade tremula hoje, mais do que nunca, altiva e confiante; o ltamarati, o
antro lôbrego da tirania, sente-se abalar, sente-se aluir pelo sopro irresistível do tufão revolucionário; e trêmulo e suplicante invoca a lealdade das forças de terra e mar, como o condenado que pede mais um dia
de vida para uma existência gasta na prepotência e no crime.
Sim, o Sr. marechal Floriano Peixoto, depois de afirmar pelo Diário Oficial que os acontecimentos do Rio Grande do Sul não têm a gravidade e a importância que se lhes emprestam, invoca a lealdade das forças de mar e terra para combater os inimigos da República.
Mas, quem fala em lealdade? O Sr: Vice-Presidente da República?
S. Ex~ há muito que riscou este vocábulo do seu dicionário.
Invoca o marechal Floriano Peixoto a lealdade do Exército!
E foi S. Ex~ leal ao Exército, quando reformou arbitrária e violentamente os seus mais notáveis generais (apoiados), aqueles cujo sangue regara nos campos de batalha a defesa da honra nacional?
E foi S. Ex~ leal ao Exército, quando, com um ato de descomunal prepotência, cortou a carreira a tantas esperanças militares, a tantos
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oficiais, surpreendidos na emboscada de 1O de abril?
E foi S. Ex~ leal ao Exército, quando mandou depor o General
Clarindo de Queiroz e o Tenente-Coronel Thaumaturgo?
E é S. Ex~ leal ao Exército, quando, ainda hoje, sistematicamente
se recusa cumprir a anistia votada pelo Congresso, que manda restabelecer em seus postos os oficiais reformados?
Invoca o Sr. Marechal Floriano Peixoto a lealdade da Armada!
E foi S. Ex~ leal à Armada quando reformou, prendeu ou desterrou os seus mais bravos almirantes, fazendo-os escoltar por simples
praças de pré?
E é S. Ex~ leal à Armada, quando ainda hoje resiste tenazmente
à reparação da violência cometida?
E é S. Ex? leal à Armada, quando agora mesmo manda espionar os navios da esquadra, como já o denunciou um órgão da imprensa?
Não! O Sr. Vice-Presidente da República não tem o direito de
apelar pàra a lealdade de uma classe, a cuja farda tem atirado as mais
graves ofensas, em atos de inqualificável violência, de feroz perseguição
e de suspeitas aviltantes. (Apoiados.)
Inimigos da República! S. Ex~ invoca a lealdade das classes armadas para combater os inimigos da República.
Inimigos da República são aqueles que se batem denodadamente
em uma luta desigual, heróica e gloriosa, pela libertação da sua Pátria!
Inimigos da República são aqueles sobre cujos ombros S. Ex?
conquistou a suprema direção deste País (apoiados.), fadado sem dúvida
a melhores destinos!
Inimigos da República são aqueles a quem S. Ex~ envia emissários para suplicar a paz!
Inimigos da República somos nós também! nós, membros da
Oposição, que diariamente pedimos daqui a observância da Constituição e das leis!
Inimigos da República somos nós, que pedimos o restabelecimento do nosso crédito, a economia dos dinheiros públicos, o respeito
às nossas liberdades, a tranqüilidade e a paz que nos têm sido arrancadas
pela astúcia de uma bala!
·
Mas não é inimigo da República o marechal Floriano Peixoto,
aquele que, chamado a restabelecer a Constituição, violada a 3 de novembro, tem-na reduzido a um farrapo repulsivo e ignóbil!
Mas não é inimigo da República aquele que afogou em sangue a
autonomia dos Estados, que tem comprometido o crédito do País, que
tem esvaziado as arcas do Tesouro, que tem levado a indisciplina a todas
as classes, a anarquia e a desordem a todos os Estados, a guerra civil
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ao Rio Grande do Sul, e aí a desonra e o luto a todos os lares. (Muito
bem.)

Para onde nos quer levar o Sr. Vice-Presidente? Agora mesmo as
folhas da Capital anunciam a iminência de graves acontecimentos em
Santa Catarina.
S. Ex?, ressentido com o governador do Estado, procura os meios
tortuosos, de que tem o segredo, para arriar aquele cidadão da administração de Santa Catarina. Para isto e a pretexto de remeter auxílios às
forças governistas do Rio Grande envia para ali oficiais que têm lançado a desordem no seio da administração.
A imprensa já noticia a remessa de armas para Blumenau e outros
pontos do Estado e a ida de um oficial para ser aclamado governador.
O Marechal Floriano Peixoto tem descido até ao emprego de expedientes mesquinhos, tal como o de trancar o telégrafo à correspondência do Governo de Santa Catarina, ao mesmo tempo que o deixa escancarado a todos os governadores que lhe queiram enviar telegramas
encomiásticos.
Do Estado do Paraná nos chegam também notícias alarmantes.
Um dos seus dignos representantes já denunciou à Câmara o que por lá
se passa.
A imprensa oposicionista é amordaçada pelo governador, que tem
a inaudita coragem de confessá-lo em telegrama aqui publicado, invocando motivos que absolutamente não justificam o seu ato.
A Capital Federal acha-se em verdadeiro estado de sítio, declarado pelo Poder Executivo sem consideração nem respeito pelo
Congresso, que está funcionando.
Ainda ontem, pessoas aderentes ao Marechal Floriano Peixoto
percorreram a rua do Ouvidor, exercendo coação sobre a liberdade da
imprensa, atirando epítetos infamantes a todos os jornais que têm
defendido a causa federalista, que já é hoje uma causa nacional. (Apoiados.)
É sobre este fato e outros não menos graves, verdadeiras violações de liberdades constitucionais, tais como o impedimento do telégrafo à correspondência do comércio, da imprensa e dos particulares e
a retenção arbitrária de todos os navios que demandam o Rio Grande
do Sul, que vou mandar à Mesa um requerimento de informações.
Faço-o apenas para ressalvar os brios da Câmara, contando que o
meu requerimento merecerá o apoio de todos os Deputados da Maioria,
zelosos como são pelas regalias e prerrogativas do Poder que representam.
Não tenho esperança de que o Sr. Vice-Presidente da República
preste as informações que vou pedir.
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S. Ex~ não se dignará, sem dúvida, responder a um Poder sujo desprestígio tem sido a sua preocupação de todos os instantes.
Sei perfeitamente que o Sr. Marechal Floriano Peixoto já avezouse à prepotência e ao arbítrio. Seguro do apoio leal dos seus amigos, S.
Ex9, por uma política tortuosa, de queda em queda, de erro em erro,
de crime em crime, vai cada dia comprometendo mais o futuro da
República e deturpando os intuitos patrióticos dos revolucionários de
15 de novembro.
O aspecto geral do País, Senhores, na quadra atual, não pode deixar de impressionar profundamente o coração de todos aqueles que ainda sentem amor por esta terra. (Apoiados.)
A República, a sacrossanta aspiração de todos quantos sonhávamos para a nossa Pátria a posse plena de todas as conquistas democráticas, vai se convertendo na mais desesperadora desilusão, na mais célebre retrogradação pelo caminho da liberdade, da civilização e do progresso. (Apoiados.)
A Federação, sufocou-a o fumo dos bombardeios, ou desapareceu sob os coágulos de sangue do povo brasileiro, derramado (amarga
irrisão!) em nome da legalidade que ressurgia! (Muito bem.)
A Iiberdade da imprensa, amordaçou-a o despotismo ferrenho
para todos aqueles que não entoam epinícios aos arbítrios do poder!
A liberdade de petição sucumbe ante a reforma acintosa das primeiras patentes do Exército, firmada sobre a publicação de documento
que a farândola governista julgou prudente chamar de manifesto, mas
que talvez fosse menos deprimente e ilegal do que aquele que o governo
acaba de submeter à assinatura dos generais da Armada! (Apoiados.)
A liberdade de reunião cai, mal ferida, diante das mais abomináveis perseguições e violências e vai expirar nas Iages frias das fortalezas
ou na solidão aterradora do exílio. (Muito bem.)
A liberdade individual, ou é poluída pelo visco asqueroso da espionagem infame (apoiados), ou é torturada nos cárceres privados pela
palmatória aviltante dos tiranetes ignóbeis.
Agora, a liberdade de comércio, a. liberdade de locomoção, a
liberdade de pensamento tombam ceifadas sob a mão sacrílega da tirania, insaciável de violências e de crimes.
E assim é tudo. A Constituição, a liberdade eleitoral, o direito,
o crédito, a honra da Nação, tudo definha, tudo se estiola, tudo desaparece na voragem pavorosa dos crimes do Executivo. A República parece um corpo em dissolução, parece um edifício que vacila sobre as suas
bases, açoitado pelo vento de todas as desgraças e de todas as maldições.
(Muito bem.)

Srs. Deputados da Maioria, é necessário ceder um pouco oas vos-
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sas dedicações pessoais, é necessário despertar da letargia em que vos
tem conservado uma errônea compreensão dos verdadeiros interesses
da nossa Pátria.
A República, sob a direção do marechal Floriano Peixoto, despenha-se vertiginosamente para a desintegração e para a ruína!
Srs. Deputados, é preciso salvar a República! (Muito bem, muito
bem! O orador é felicitado.')
Vem à Mesa, é lido, apoiado e entra em discussão o seguinte:
Requerimento

Requeiro que se peçam, com urgência, ao Poder Executivo, as
seguintes informações:
1~- se proibiu a saída do vapor Marte, da Companhia Frigorífica,
e de outros paquetes deste porto para os Estados meridionais da República;
2~ - se impediu a partida do vapor Ondina, da cidade de Pelotas
para esta Capital;
3~- se vedou às repartições telegráficas desta cidade o recebimento de telegramas· do comércio, da imprensa e de particulares para todos
ou alguns pontos do País;
4~- no caso afirmativo, em que lei se fundou para tomar suas providências;
5~- se teve conhecimento dos desacatos praticados ontem contra
algumas redações de jornais, e, no caso afirmativo, que medidas tomou.
para garantir a liberdade de imprensa.
Sala das sessões, 12 de julho de 1893. - Epitácio Pessoa.
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DEPOSIÇÃO DE GOVERNO EM SANTA CATARINA

24-7-1893

O SR. EPITACIO PESSOA - Não sei, Sr. Presidente, que surpresas ainda nos reserva o governo do Sr. Marechal Floriano Peixoto.
S. Exé! veio restituir ao país o domínio da lei, e a lei em suas
mãos tem-se convertido em instrumento dócil de seus caprichos e conveniências, em clava assassina para os adversários, em manto tutelar para
os validos. (Apoiados.)
S. Exé! veio restituir ao país a mais severa economia dos dinheiros
públicos e os dinheiros públicos têm-se escoado em dispêndios criminosos e presentes imoralíssimos (àpoiados) e a bancarrota ameaça o Tesouro Federal, e já se diz que o governo está na contingência de mendigar dos Estados as sobras dos seus orçamentos.
S. Ex~ veio dar ao país o verdadeiro regime federativo, depondo
de emboscada para esse fim os governadores dos Estados, e agora manda
apear o Governo de Santa Catarina cuja Constituição S. Ex~ mesmo
presidira como a expressão genuína da autonomia local.
Mas, Senhores, onde a seriedade e coerência desse governo?
Onde a seriedade e coerência desse governo, se as idéias capitais
do seu programa, se os princípios fundamentais do regime consagrado
na Constituição alteram-se, modificam-se, transformam-se, desaparecem
ao sabor de suas paixões, sob o influxo dos interesses dos seus amigos
ou da intransigência dos seus adversários?!
Onde a coerência e seriedade desse governo, se, depois de haver
dito à Nação que se postara às portas do Tesouro como sentinela fiel,
tem mentido à confiança nele posta, malbaratando os dinheiros públicos
em misteres inconfessáveis, desde as ajudas de custo e vencimentos aos
emissários das deposições até o custeio escandaloso da guerra civil,
desde as curas na Europa a título de comissões, até as gratificações à
Armada a título de rancho? (Apoiados, muito bem.)
Onde a seriedade e coerência desse governo, se, depois de haver
proclamado como iniludível dever constitucional o apoio das Armas
Federais à Presidência do Sr. Júlio de Castilhos, está agora servindo-se
dessas mesmas Armas para apear o Sr. Elyseu Guilherme do Governo
de Santa Catarina?!
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O Sr. França Carvalho - Não é exato. O Governador de Santa
Catarina é francamente revolucionário.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- E isso autoriza a deposição do Governador do Estado? Ainda mesmo que o Governador de Santa Catarina
tenha-se declarado francamente revolucionário, é este o meio de que se
deve lançar mão para puni-lo? É esse o meio legítimo, legal de reprimir
o crime?
O Sr. França Carvalho - V. Ex~ está sendo eco de uma inexatidão, e está argumentando com suposições.
O SR. EPIT ÃCIO PESSOA- V. Ex~ verá pelos telegramas que
vou ler se tem o direito de afirmar que estou reproduzindo uma inexatidão.
O Sr. França Carvalho - Foi o próprio Governador quem, em
telegrama, declarou-se francamente revolucionário.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, V. Ex~ terá lido os
repetidos e numerosos telegramas passados à imprensa desta Capital
sobre os fatos gravíssimos que estão convulsionando o Estado de Santa
Catarina.
Diz-se dali que a Força Federal, dirigida por um coronel, que é
Comandante do Distrito Militar ...
O Sr. Vínhaes - E que já se celebrizou em Pernambuco.
O SR. EPIT ÃCIO PESSOA ... por um major que é Comandante
da Fronteira e por um alferes que é Ajudante de Ordens do Vice-Presidente da República, está intervindo na administração interna do Estado,
depondo as intendências locais, substituindo-as por outras, aclamando
governadores, etc.
O Sr. Schmídt dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex~ dê licença que eu continue.
Terei de ler à Câmara alguns telegramas que me foram dirigidos e que
respondem às contestações de V. Ex? (Apartes.)
Esses fatos, Sr. Presidente, são o complemento de comunicações
anteriormente publicadas nesta Capital.
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Há muitos dias se denuncia a intenção do Sr. Marechal Floriano
Peixoto de depor o Governador de Santa Catarina por haver este, em
boa hora, rompido os laços de solidariedade que até então mantinha
com a política de S. Ex?
Há muitos dias se denuncia que o Comandante do Distrito está
intervindo abertamente nas coisas estaduais e que se tem feito ali larga
distribuição de armas da União aos adversários do Tenente Machado,
distribuição que o ilustre representante de São Paulo, Chefe da Maioria,
em sua boa fé acreditou ser uma simples substituição do armamento antigo do Exército.
Há muitos dias se denuncia a agitação promovida no interior do
Estado por um empregado federal, agitação que tem sido acoroçoada
pela Força de Linha, quando a neutralidade se lhe impunha como um
dever constitucional. (Apoiados.)
Há muitos dias se denuncia a tolerância ou antes a simpatia com
que o Sr. Vice-Presidente da República encara o movimento anarquizador, conservando-se indiferente e desdenhoso diante de uma conflagração iminente que talvez vá impor à República anêmica mais o sacrifício
de muito sangue (apoiados), que talvez vá impor à República falida mais
o sacrifício de muito dinheiro. (Muito bem.)
Mas, que entende o Sr: Marechal Floriano Peixoto? Pois S. Ex~
ainda não está farto de anarquia e de sangue?!
S. Ex? acha que a mesa do Rio Grande do Sul é assaz pequena
para conter as iguarias do seu festim?!
S. Ex~ entende que esta Nação é uma tribo de bororós e não um
país civilizado que tem direito a um regime de paz, de liberdade e de
lei?! (Muito bem.)
Sr. Presidente, o plano, cujas delineações gerais a imprensa desta
Capital denunciou há dias, acaba de entrar em plena execução, conforme os telegramas que recebi e que já foram aqui publicados.
Chamo a atenção da Câmara para as circunstâncias que vou relatar e que constam dos telegramas aludidos. No dia 20 do corrente mês
chegou a Laguna a Força Federal; o Governador, logo que teve conhecimento do fato, comunicou-o para esta Capital, dizendo que em vista
dessa circunstância esperava em breve receber a notícia da deposição da
Intendência, e, de fato, logo no dia 21 a tropa de linha arrombava a
coices de armas as portas da Câmara Municipal de Laguna.
Em Blumenau e em Tubarão foram depostas as respectivas Intendências pela Guarda Cívica Federal. Em Tijucas um funcionário da
União, encarregado do Serviço de Terras e Colonização, impôs pessoalmente às autoridades constituídas a renúncia dos seus cargos. Em
outros .pontos do interior, outro funcionário federal e o secretário do
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Comandante do Distrito distribuem por populares as armas da União.
O Governador toma enérgicas e imediatas providências, frusta
o plano perturbador; mas o Sr. Marechal Floriano Peixoto corre em
socorro dos anarquistas, tranca o telégrafo à Administração do Estado,
impede assim qualquer medida repressiva por parte do Governo local e
só franqueia as repartições telegráficas depois que o movimento toma
vulto e se aclama Governador do Estado um empregado federal.
O cidadão Elyseu Guilherme, Vice-Governador em exercício, reclama a intervenção e o auxílio do Comandante do Distrito.
Pois bem, o Sr. Coronel Serra Martins, representante do Sr. Marechal Floriano Peixoto, que,por amor de sua intervenção no regime interno dos Estados, tem mantido com todos os seus horrores a guerra fratricida do Rio Grande do Sul, a despeito dos protestos de todo o país
(apoiados), o Sr. Serra Martins responde àquela requisição com este
ofício curioso para o qual peço a atenção da Câmara.
O Sr. Vinhaes - Este Coronel é neuropata e está fora da lei há
muito tempo.
O SR. EPITÁCIO PESSOA (Lê):
"Cidadão Vice-Presidente do Estado - Recebi vosso ofício de
hoje datado, no qual afirmais que os fatos que se estão dando no interior do Estado são apoiados indubitavelmente pelas armas e Forças Federais. Já em ofício anterior me afirmastes que três cadetes do Exército
depuseram a Câmara de Tijucas.
Aquela afirmação tem o mesmo fundo de verdade. Entretanto,
como vós fazeis eco de vossas autoridades caluniadoras e do vosso jornalismo, declaro não poder atender mais as vossas ponderações e protestos
(Assinado), Julião A. de Serra Martins."
Um Sr. Deputado - É um ditador mirim.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mais uma amostra da inteligência e
critério com que o Comandante do Distrito de Santa Catarina compreende e executa o atual regime político.
Peço ainda a atenção da Câmara para este telegrama (Lê}:
"A Oposição, vendo frustrada a sua rid ícuia tentativa de deposição, voltou-se, como era de esperar, para a Força Federal, sua única esperança. Para preparar a desejada intervenção, fez apresentar-se ao Presidente do Estado um oficial que, em nome do Coronel Serra Martins,
Comandante do Distrito, veio lhe cientificar que tomaria suas providên-
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cias, caso a massa popular que está diante do palácio continuasse a dar
morras ao Marechal Floriano.
O Presidente protestou contra essa calúnia revoltante e inadmissível, apelando para os que o cercavam.
Durante todo o tempo em que o povo esteve diante do palácio,
não foi feita a menor alusão ao Marechal Floriano. -Jornal do Commer-

cío.,
De maneira que o Coronel Serra Martins, representante do Governo da União, entende que um morra ao Sr. Marechal Floriano Peixoto
é motivo bastante perante a lei para a deposição de um Governador de
Estado.
Sr. Presidente, eu poderia ler ainda muitos outros telegramas no
mesmo sentido, mas já foram publicados pela imprensa e a Câmara
deve conhecê-los.
O Governador do Estado de Santa Catarina está irremediavelmente condenado. O Sr. Marechal Floriano Peixoto não perdoa a quem quer
que tenha veleidades de independência neste país, como não perdoa a
quem quer que recuse obediência cega, passiva, jesuítica à sua tirania.
(Apoiados.)
Fique, porém, consignado o meu protesto contra a intervenção
criminosa do Governo da União nos negócios peculiares daquele Estado,
fique registrado o meu protesto contra as lamentáveis conseqüências
que possam desta intervenção resultar.
E este meu protesto é tanto mais insuspeito, quanto é sábido que
não reconheço a legitimidade do atual Governo de Santa Catarina ...
O Sr. Demétrio Ribeiro- Não tem razão.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- ... mas entendo que se trata de um
fato de economia local de que o povo catarinense é o único juiz. (Apoiados.)
Venho formular apenas um protesto; não tenho nenhum requerimento para enviar à Mesa.
O governo deixa de responder aos requerimentos aprovados ou
só os responde para alardear o seu desprezo pelo Poder Legislativo.
Há alguns dias pedi com urgência que o governo informasse se
tinha impedido o Telégrafo e o Porto e em que lei se baseara para assim
proceder, e também se tivera conhecimento das arruaças promovidas
contra a imprensa oposicionista da Capital e quais as providências que
tomara para punir os criminosos.
A resposta já é conhecida da Câmara, foi lida no expediente da
última sessão.
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O Sr. Marechal Floriano Peixoto confessa que tomou aquelas medidas por exigências da ordem pública, mas sobre a sua competência
para tomá-las e sobre a coação exercida pelos seus amigos contra a liberdade de imprensa, S. Ex? entende que a Câmara não merece as honras de uma resposta, isto é, o Sr. Vice-Presidente da República confessa
que cometeu e está cometendo uma violação constitucional, mas entende que não deve disto satisfações à Câmara dos Deputados, muito
embora lhe incumba velar pela fiel observância da Constituição e das
leis. (Apoiados.)
Não venho, pois, apresentar nenhum requerimento: como Deputado, não devo oferecer ao Sr. Marechal Floriano Peixoto mais um ensejo de desconsiderar a Corporação a que pertenço. (Apoiados; muito
bem, muito bem.)
Vem à Mesa, é lido, apoiado e entra em discussão o seguinte:

Requerimento
Requeremos que o governo informe a esta Câmara que providências tem tomado para coibir os excessos praticados por Agentes Federais e praças do Exército no Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 24 de julho de 1893- Cesar Zama- Retumba
- Seabra - Solon - Epitácio Pessoa.
Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a discussão e adiada a votação.
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ANISTIA E FORÇAS ARMADAS

25-10-1916 e 20-6-1917
O Sr. Epitácio Pessoa (*)ocupará a atenção do Senado apenas por alguns
momentos, não só porque, mero redator do pr()jeto, não lhe devia caber a incumbência de responder ao nobre Senador pelo Piau(, como porque o assunto já está tão
debatido e sobre ele tão esclarecido o Senado que lhe parece escusad·o prolongar a
discussão.
Pede, entretanto, licença, ao seu nobre e venerado amigo para lhe declarar
que se surpreendeu com a sua atitude nesta sessão, porquanto pensava que S. Ex~
já havia abandonado o terreno da oposição radical ao projeto em debate, para aceitar a respeito dele uma combinação que conciliasse ast:luas partes em antagonismo.
Com efeito, ontem, quando se reuniram as Comissões de Finanças, de Constituição e Justiça, o nobre Senador declarou em presença de todos que não du,
vidaria aceitar o projeto, desde que: primeiro, se declarasse que o favor seria feito
não a revoltosos, mas a anistiados; segundo, que não houvesse preju(zo para o Tesouro; e por último, que não fossem prejudicados nas promoções os oficiais do Quadro Ordinário.
Ora, todos esses pontos estão claramente consignados na proposiç-ão em debate.
O orador lê em seguida o art. 1<? do projeto, onde se diz que é aos oficiais
anistiados de 1895 e 1898 que a medida aproveita e se ressalva todo e qualquer
ônus pecuniário para o Tesouro a partir da data da lei; e depois, o art. 2?, onde é
expressa a declaração de que as promoções dos oficiais que se beneficiam do projeto se farão sem preju(zo dos seus camaradas do Quadro Ordinário.
Mas não foi somente no seio das Comissões conjuntas que o nobre Senador
pelo Piau( manifestou os seus propósitos de conciliação; posteriormente, S. Ex~
procurou o orador e declarou que não duvidaria aceitar a medida tal qual estava
redigida, se por acaso as Comissões se resolvessem a declarar que seria respeitada a
classificação dos almanaques militares.
Ora, esta exigência foi prontamente atendida.
É, conseguintemente, motivo de espanto para o orador que o seu ilustre colega, repudiando estas intenções amistosas, volte hoje ao terreno da oposição sistemática ao projeto que se discute.
Voltando a ocupar-se do texto da proposição, o orador mostra que ao contrário do que afirma o nobre Senador pelo Piau(, o Tesouro não terá que acarretar
com qualquer despesa de vencimentos atrasados de oficiais reformados, nem de
órfãos ou viúvas de oficiais falecidos, porquanto o projeto é categórico, referindo-se
tão-solll€nte aos oficiais efetivos e dispondo que das restrições da anistia não será
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abolida a que se refere a vencimentos ou qualquer outro ônus pecuniário anterior à
data da lei.
O orador confessa lealmente que a aprovação do projeto importará um pequeno ônus para os cofres públicos. Dizem os que têm estudado minudentemente o
assunto que esse ônus não excederá de 700$ por mês. Ao orador se afigura que esta
pequenina despesa não justifica a repulsa de uma medida desta importância.
Do mesmo modo, o proj(!to, ao contrário do que tantas vezes tem afirmado o
ilustre representante do Piau(, nenhum prejuízo acarreta aos oficiais do Quadro Ordinário. O orador explica que os oficiais promovidos em virtude da nova lei constituirão paralelamente ao Quadro Ordinário um Quadro Especial onde serão classificados segundo a sua antiguidade, ressarcida por efeito do projeto. Os oficiais do Quadro Especial serão colocados de maneira a corresponderem os seus números ao dos
seus camaradas do Quadro Ordinário e o Governo, sempre que se der a coincidência
de dois números iguais, fará duas promoções para a vaga que se abrir, uma em cada
Quadro. Assim, por exemplo, se um dos oficiais agora favorecidos for ocupar o número dois dos majores, a primeira vaga de tenente.-coronel que deva ser preenchida
pelo. princípio da antigüidade será ocupada pelo número um do Quadro Ordinário;
aberta a segunda vaga, a promoção aproveitará ao major número dois do Quadro
Especial e ao major número dois .do mesmo Quadro Ordinário. Como se vê, este
último oficial nenhum prejulzo sofreu como não sofreram os que lhes estão superiores na escala, desde que ainda não se verificaram as vagas que lhes devem caber.
Neste ponto, só há a tomar em consideração o lado pecuniário do projeto, ao qual
já atendeu em seu parecer a honrada Comissão de Finanças.
Respondendo a um aparte do Sr. Dantas Barreto, o orador explica que, de
fato, quando concorrerem oficiais anistiados e oficiais do Quadro Ordinário do mesmo posto, àqueles caberá a precedência se forem mais antigos. Isto se afigura uma
grave ofensa de disciplina ao nobre Senador por Pernambuco, porque, afinal de contas, não é justo que esses oficiais que foram revoltosos se venham colocar em situação de preeminência em relação àqueles que se conservaram fiéis à legalidade.
Mas ao orador não parece razoável que se relembrem essas distinções depois
de uma lei de anistia, e demais é isto uma medida de prudência administrativa, que
levará o Governo a evitar que esses militares se encontrem em situação onde se possam fazer sentir esses melindres.
Concluindo, entende o orador que o Senado deve aprovar o projeto, quando
dele nenhum prejuízo resulta para os oficiais do Quadro Ordinário, e o ônus que
traz para o Tesouro é relativamente insignificante, desde que se conveio em adotar a
emenda da Comissão de Finanças, que exclui toda e qualquer responsabilidade pecuniária da União, anterior à data da lei.

(*)Sinopse indireta do discurso.

O Sr. Pires Ferreira -Sr. Presidente, o nobre Senador pela Paraíba, relator dos acordos ou dos pareceres, retirou-se da tribuna sem me
dizer o que fica resolvido a respeito da classificação dos atuais oficiais,
nos almanaques.
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O SR. EPITÁCIO PESSOA- Disse e repito; isso está previsto no
projeto, pela retificação por mim requerida à Mesa.
O Sr. Pires Ferreira - Peço ao Senado que tome nota da declaração do Sr. Senador pela Para1ba, e à Taquigrafia que não deixe de registrá-la.
O SR. EPITÁCIO PESSOA - A minha declaração basta; não
tomo a responsabilidade de um ato do Senado.
O Sr. Pires Ferreira - O nobre Senador pela Para 1ba revela tão
boa fé nesta questão que quase me obrigava a não vir à tribuna. Se o
faço é para provar ao Senado o prejuízo que advém para os oficiais preteridos.
O Quadro Suplementar, Sr. Presidente, é apenas o pretexto para
que esses moços sejam promovidos, preterindo aqueles que já têm posição assegurada nos respectivos Quadros, como vou provar.
O Regimento, no art. 172, referindo-se à redação final dos projetos, diz o seguinte:
"Nesta discussão se poderá suprimir ou substituir algum termo,
mas não um artigo ou parte dele, nem alterar qualquer de suas disposi~
ções."
A emenda de V. Ex~ acrescenta palavras ao dispositivo já aprovado pelo Senado. Não pode, portanto, ser aceita pela Mesa.

O SR. EPITÃCIO PESSOA - Sr. Presidente, eu tinha pedido a
palavra apenas para dar uma explicação ao Senado,explicação que se
wrna escusada depois da de Iiberação de V. Ex~: era que a emenda apresentada pelo nobre Senador, oU modificava o projeto e nestas condições
não podia ser aceita pela Mesa, ou não o modificava e, neste caso, era
ociosa.
A classificação dos oficiais no Quadro Ordinário, já ontem eu
expliquei longamente ao Senado, absolutamente não é prejudicada por
nenhuma disposição do projeto, desde que nele se diz da maneíra mais
categórica que serão respeitados os direitos desses oficiais.
Conseguintemente, essa classificação não foi modificada. Se o fosse, esses direitos não poderiam ser respeitados como diz o projeto.
Se o nobre Senador deseja, como me parece, que a classificação
dos oficiais anistiados se siga à classificação do último oficial do Quadro
Ordinário, neste caso S. Ex~ altera substancialmente o projeto; se, porém, S. Ex~ quer unicamente que se mantenha a classificação dos afiei-
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ais do Quadro Ordinário, isto já está dito da maneira a mais clara e terminante no projeto.
Portanto, se altera, é anti-regimental; se não altera, é ociosa.
(Muito bem!)
O Sr. Presidente- Também à Mesa pareceu que a emenda não alterava absolutamente a substância; em todo o caso, havia acréscimo de
palavras, o que não estava de conformidade com o Regimento.
O Sr. Pires Ferreira- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - V. Ex~ não pode mais falar sobre a matéria em
discussão. Se ninguém mais quiser usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Os senhores que aprovam a redação final, queiram levantar-se
(Pausa.)
Foi aprovada a redação. (... )

(. .. ) Tem a palavra o Sr. Epitácio Pessoa.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, alguns órgãos da imprensa desta Capital, fazendo-se, ao que dizem, eco às reclamações de
vários oficiais da Marinha, dirigiram, a mim, um apelo para que eu declare qual o pensamento da lei que se aprovou aqui, o ano passado, extinguindo as últimas restrições da anistia concedida por le~s anteriores
aos oficiais envolvidos na chamada Revolta da Armada.
Esses jornais me atribuem a autoria do projeto; daí o invocarem o
meu testemunho.
A dúvida vem de que a lei do ano passado, depois de declarar, no
art. 1~, que ficam extintas todas aquelas restrições, se refere no art. 2~
exclusivamente aos oficiais "promovidos" em virtude dela, como devendo só estes constituir o Quadro que a mesma lei instituiu, pare~en
do, entretanto, que o pensamento dos autores do projeto era que esse
Quadro fosse formado por todos os oficiais atingidos pela mesma lei,
de 1916.
Devo declarar, Sr. Presidente, em bem da verdade, que não sou o
autor do projeto. Aqui mesmo, o ano passado, tive ensejo, mais de uma
vez, de fazer esta declaração.
Havendo divergência entre os que se interessavam pelo assunto,
de um lado o nobre Senador pelo Piauí, o Sr. Marechal Pires Ferreira, e,
de outro, dois Deputados do Rio Grande do Sul, presentes à sessão das
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Comissões de Finanças e de Legislação e Justiça, chamadas a examinar
o projeto, fui convidado a dar a este uma redação que conciliasse as
duas partes. Ora, como uma e outra se referiam exclusivamente aos oficiais promovidos, eu estava obrigado, na redação que ia propor às duas
Comissões, a repetir esse conceito, a respeito do qual não ocorria nenhuma das dúvidas a que eu era chamado a dissipar, e se achavam de
acordo aqueles que sobre outros pontos divergiam.
Não devendo entrar no merecimento da questão, sendo a minha
colaboração, por assim dizer, de ordem material, a mim não cumpria indagar da significação e do alcance que essa expressão podia vir a ter,
posteriormente, na lei que- ia ser adotada.
Devo, porém, também declarar, ainda em bem da verdade, que na
discussão viva e prolongada, que se realizou no seio das duas Comissões
reunidas, ficou evidente e incontestável que o pensamento da maioria
de ambas, senão da totalidade dos seus membros, era que a lei aproveitasse a todos os oficiais atingidos pelas restrições das leis anteriores, isto
é, que o Quadro O. F. viesse a ser constituído por todos esses oficiais,
fossem ou não promovidos. O fato de se haver o projeto referido exclusivamente aos oficiais promovidos partia do equívoco em que se achavam os seus autores de que, uma vez promulgada a lei, todos os oficiais
sobre os quais pesavam as restrições teriam de se beneficiar da promoção, de maneira que não havia necessidade de distinguir entre uns e outros.
O Sr. Pires Ferreira -Apoiado. Era o que todos pensavam.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Eis porque, Sr. Presidente, na ocasião da votação do projeto, quando o nosso ilustre colega, o Sr. Senador
pelo Estado do Piauí, levantou as primeiras dúvidas, eu me apressei a
declarar desta tribuna, com o apoio e aplauso de numerosos Srs. Senadores, que o intuito da lei era esse que acabo de enunciar, e o Senado,
aprovando logo depois destas palavras a proposição, mostrou com isto
querer a medida mesmo com a extensão que eu lhe estava dando.
Assim, creio poder afirmar que na intenção das duas Comissões
que apresentaram o projeto, assim como na intenção do Senado, o pensamento da Lei de 1916 é compreensivo a todos os oficiais, promovidos
ou não promovidos, que estavam sob a ação das Leis de 1895 a 1898 ...
O Sr. Pires Ferreira - O único meio de haver harmonia e justiça.
O SR. EPITACIO PESSOA-... e o quadro OF, criado pela nova
lei, deve, em conseqüência, ser constituído com todos estes oficiais. Pelo
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que ouvi de vários Deputados, foi este também o intuito da Câmara.
Aliás, dos termos mesmo em que se acha redigida a Lei de 1916,
parece-me que outra não pode ser a sua interpretação.
No art. 19 dispõe ela:
"Ficam abolidas para os oficiais efetivos do Exército e da
Armada todas as restrições postas às anistias de 1895 e 1898,
salvo as que respeitem a vencimentos ou qualquer outra vantagem
pecuniária anterior à data desta Lei."
A lei mostra claramente, insofismavelmente, o seu pensamento,
de apagar para todos os oficiais anistiados as restrições que sobre eles
pesavam.
Sendo assim, como se concebe que o art. 29 mandasse compor o
quadro QF unicamente com os oficiais que fossem promovidos por efeito dela? E os outros? Ficariam no Quadro Ordinário? Mas, então, ou
continuariam nos mesmos lugares desse Quadro, e assim para eles não
teria efeito o art. 1<?, isto é, em seu favor não se extinguiriam as restrições, ou galgariam os números a que lhes dava direito a abolição das restrições, e deste modo viriam prejudicar enormemente os oficiais do
Quàdro Ordinário, o que a lei terminantemente pro1be.
Para evitar a incongruência, a cont~adição e o absurdo, forçoso é,
pois, interpretar a lei nos termos em que estou expondo ao Senado.
Sendo ela entendida assim, ficarão perfeitamente garantidos os direitos
dos oficiais que atualmente se acham colocados no Quadro Ordinário
e, quanto aos outros, desaparecerá a anomalia de, entre indivíduos de
uma mesma classe, colocados na mesma situação jurídica, uns serem
completamente reintegrados nos seus direitos e outros não.
Compreendo, Sr. Presidente, a perplexidade em que se deve encontrar o Poder Executivo, solicitado de um lado pelo texto literal da
lei que tem de aplicar, e, de outro, por seus sentimento de eqüidade
e justiça, aos quais deve repugnar a distinção odiosa que a letra material
da lei autoriza; mas se o Sr. Presidente da República executar a lei nos
termos liberais que estou indicando, parece-me não só que interpretará
fielmente o pensamento do Congresso Nacional, mas ainda que se poupará à prática de um ato verdadeiramente iníquo. A concessão de uma
anistia restrita, como foi a de 1895, trouxe os mais vivos alarmas às
convições jurídicas de muitos dos nossos homens públicos, que entendiam que a anistia devia ser concedida nos termos amplos da sua significação própria ou então, se assim o não aconselhavam os interesses da
República, inteiramente recusada. Mas conceder a anistia com restrições, e, ao cabo de 22 anos, escolher alguns dos oficiais sobre os quais
pesam estas restrições, libertá-los desses ônus, e, ao mesmo tempo, mandar que os outros continuem sujeitos a eles, sem que estes outros te-
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nham incorrido em uma nova falta, sem que os primeiros tenham praticado um qualquer ato meritório que os torne credores de um tratamento especial, sem que a situação de uns e de outros se tenha de qualquer sorte modificado, isto, Sr. Presidente, é o que não compreendo, é
o que se me afigura ainda mais grave.
Se o Sr. Presidente da República não se sente com autoridade
bastante para aplicar a lei nos termos que traduzem o pensamento do
Congresso Nacional, então, parece-me que o Congresso se deve apressar
em, por um ato novo, declarar que o seu intuito foi incluir no Quadro
QF todos os oficiais atingidos pelas restrições da Lei de 1895 e não somente os promovidos em virtude da Lei de 1916.
É esta a declaração que entendi dever fazer da tribuna em atenção ao apelo que me dirigiram pessoas legitimamente interessadas no
assunto. (Muito bem! Muito bem!)
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LIVRO 111
Problemas Econômico-Sociais

LINHAS TELEGRÁFICAS E OBRAS CONTRA AS SECAS

20-8-1891

O SR. EPITACIO PESSOA - Sr. Presidente, desde alguns dias
procuro obter a palavra nesta primeira hora de sessão, para apresentar
um projeto de lei, que, sendo de interesse geral do País, o é principalmente do Estado que represento nesta Câmara.
Alcançando-a hoje, procurarei ser breve, expondo apenas uns ligeiros esclarecimentos sobre o assunto da proposta que tenho a fazer.
O projeto é o seguinte (lê):
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica o Presidente da República autorizado a despender
até a quantia de 200:000$000, em estudos e construção de um ramal
de linha telegráfica que ligue as cidades de Mamanguape e Cajazeiras,
no Estado da Paraíba.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrári-o.
Sala das sessões, 20 de agosto de 1891 - Epítácío Pessoa."
A linha telegráfica que liga o extremo Norte do País ao extremo
Sul nenhuma ramificação tem no Estado da Paraíba. As comunicações
ali são as mais difíceis e demoradas, por isso que se acham a cargo exclusivamente do Correio, cujo serviço é feito por estafetas, com vários
dias de intervalo de uma expedição a outra, acrescendo a circunstância
de que as linhas postais não chegam, com grande detrimento do interesse particular e do serviço público, a todas as localidades em que a sua
necessidade se faz sentir.
O ramal de linha telegráfica que eu proponho, sobre ser um grande melhoramento para o Estado da Paraíba, importará também um desenvolvimento de cerca de 400 quilômetros para a rede telegráfica da
República, e isto pela quantia insignificante de 200:000$000.
O Estado da Paraíba é um dos poucos Estados que não têm a sua
Capital ligada por linhas telegráficas às localidades do interior; e isto é
devido ao pouco cuidado, ao desprezo mesmo com que os governos
passados tratavam aquela circunscrição, cuja representação tinha o grave
defeito de não ser bastante numerosa para decidir da vida dos gabinetes.
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O Sr. Lauro Müller - Era o mesmo que se dava em Santa Catari na.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Este crédito de 200:000$000, que
à primeira vista pode parecer insuficiente para a construção da obra, entretanto não o é. Por um orçamento feito aqui na Diretoria-Geral dos
Telégrafos, verificou-se que o preço da linha poderia subir àquela quantia. E verdade que parte deste dinheiro será absorvido pelos estudos preliminares, mas em compensação já há algum tempo conseguimos, do Governo, grande parte do material necessário, como isoladores e fios telegráficos; e os proprietários do interior do Estado, desejosos deste grande melhoramento, estão prontos a fornecer os postes indispensáveis
para a construção da linha.
Isto virá diminuir em grande Pé!rte a despesa. A cidade de Mamanguape, que deve ser o ponto inicial do ramal proposto, é um porto de
mar bastante próspero e de grande movimento comercial e a cidade de
Cajazeiras, que fica quase no extremo Oeste do Estado, é também um
ponto florescente e de grande futuro. A distância que medeia entre os
dois pontos é de 400 quilômetros.
Sr. Presidente, além da grande vantagem que resulta, quer para o
serviço do Estado, quer para o serviço da República, da ligação de todo
o centro de um Estado a todos os pontos da República servidos por
linhas telegráficas, além da facilidade de comunicações para o comércio, para a agricultura, para os representantes dos poderes públicos e
para a população em geral, essa obra proporcionará ocupação à população indigente fLagelada pela seca, e será um alívio para a fome e para a
miséria que agora mesmo dizima grande parte do povo paraibano. Na
apreciação desse projeto não deve a Câmara esquecer esta consideração
ponderosíssima.
Sr. Presidente, aproveitando-me do ensejo de ocupar a tribuna,
vou tratar de uma outra matéria importante e urgente para a qual solicito a atenção e o auxílio dos meus nobres colegas.
Segundo notícias que tenho ultimamente recebido do Estado que
represento nesta Câmara; e segundo notícias que os dignos representantes
do Ceará e do Rio Grande do Norte têm igualmente recebido por
vezes transcritas em alguns órgãos da imprensa desta Capital, a seca,
o terrível flagelo que tanto tem contribuído para retardar o desenvolvimento das regiões do Norte do País, está assolando, com grande
intensidade, os sertões desses Estados. As colheitas estão inteiramente
perdidas; os gêneros alimentícios estão quase consumidos; os recursos
de qualquer natureza estão inteiramente esgotados, e as famílias, acos-
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sadas pela fome e pela miséria, já emigram em massa em busca de outros
Estados, onde possam encontrar alívio à sua penúria.
Cartas que tenho recebido da Paratba pintam com cores negras o
estado de desolação e de desespero de grande número de nossos compatriotas, que são forçados a abandonar os seus lares para solicitar a caridade particular ou o favor e auxílio dos poderes públicos.
O Congresso Constituinte daquele Estado, realmente impressionado com as conseqüências fatais dessa calamidade, acaba de dirigir ao
Governo Federal uma representação, em que, pintando as tristíssimas
condições da população indigente, solicita os favores prometidos no art.
59 da Constituição.
O Estado do Rio Grande do Norte seguiu o mesmo alvitre e não
tardará que o Ceará proceda do mesmo modo.
Venho secundar esse esforço patriótico do Congresso paraibano
e do Congresso rio-grandense-do-norte e antecipar-me a idênticas solicitações do Ceará, e espero que a Câmara, compreendendo devidamente
a justiça das reclamações do Norte do País, não recusará a sua ação em
benefício daquelas regiões, outrora sistematicamente esquecidas e abandonadas pelos poderes públicos, nunca assaz solícitos em atender as exigências dos seus mais vitais interesses.
Sr. Presidente, a prática adotada para socorrer as populações desvalidas não tem tido em seus resultados a eficácia e as vantagens que
eram para desejar.
A distribuição de gêneros alimentícios, feita gratuitamente, feita
como uma esmola àquelas populações tem, antes de tudo, o grande
inconveniente de despovoar as zonas de cultura, atraindo os indigentes
para os centros populosos, conservando-os na ociosidade e no vício,
prolongando, em última análise, os efeitos da seca, porque esta gente,
perdendo os hábitos do trabalho e encontrando sustento fácil e cômodo, não volta ao campo, ainda mesmo depois que o inverno faz renascer a esperança de uma nova época de abundância e de fartura.
Parece-me que o auxílio do poder federal deve ser dado em troca
de serviços de utilidade pública, prestados em vias férreas, em linhas
telegráficas, em açudes, em construções de qualquer natureza, que por
um lado, proporcionando aos indigentes ocupação decente nas próprias
regiões em que habitam, por outro lado contribuam para o engrandecimento da riqueza nacional ou do Estado.
O art. 59 da Constituição, na sua segunda parte, estabelece, positivamente, que o Governo Federal prestará socorros aos Estados, que,
em caso de calamidade pública, os pedirem.
Pois bem, os Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará
acham-se devastados pela grande calamidade que desde muitos anos tem
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empobrecido a sua população, paralisado o seu comércio, esterilizado a
sua produção, retardado a sua prosperidade.
Pelos seus órgãos mais competentes, os Congressos Constituintes,
os Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte solicitaram os favores
prometidos na Constitwição, e o Estado do Ceará não tardará em proceder do mesmo modo; mas o Governo Federal não tem em suas mãos
meios suficientes para atender a essas exigências, visto como a verba dos
socorros públicos do exercício vigente já se acha esgotada, e os Estados,
por sua parte, dispondo de recursos muito diminutos, não podem também ocorrer às avultadas despesas que demandam serviços dessa natureza.
Convém, pois, que o Poder Legislativo federal venha em auxílio
dessas populações, pondo em mão do Governo os créditos necessários
para atender a esses serviços, e assim procedendo, não só prestará assinalado serviço aos Estados do Norte do País, mais ainda fará grande benefício àquelas populações que se acham reduzidas à mais profunda
miséria.
Nesse sentido e de acordo com os meus colegas, representantes
do Ceará e do Rio Grande do Norte, vou apresentar um projeto, concedendo ao Governo um crédito suplementar de 1.200: 000$000 para,
distribuídos por aqueles Estados, serem aplicados em construção de
obras.
O Sr. Badaró - Seria conveniente que a medida tivesse caráter
geral, abrangendo todas as zonas igualmente flageladas.

O SR. EPITÁCIO PESSOA- Não tenho dúvida em assinar com
o meu colega um projeto que abranja as outras zonas em idênticas circunstâncias.
Concluindo, mando à Mesa o meu projeto, que é o seguinte (lê):
"O ·Congresso Nacional, de acordo com a 2? Parte do art. 59 da
Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Presidente da República autorizado a abrir um crédito suplementar de 1.200: 000$000 à verba "Socorros Públicos" do
exercício vigente.
Art. 29 Este crédito será igualmente distribuído pelos Estados da
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, para ser aplicado a obras como
socorro indireto às populações flageladas pela seca.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário."
Está datado e assinado pelos representantes dos três Estados.
Tenho dito.
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PARAfBA- ECONOMIA, AGRICULTURA E TRANSPORTES

21-10-1891

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, subindo à tribuna,
não tenho o intuito de fazer um estudo geral sobre o orçamento da
Agricultura, não tenho em vista fazer uma apreciação dos intuitos,altamente patrióticos que atuaram no espírito da honrada Comissão de
Orçamento para reduzir, eliminar ou emitir verbas destinadas a serviços que poderiam parecer indispensáveis, e muito menos tenho em vista
expor à Câmara idéias ou alvitres, cuja adoção importe o rápido e econômico desenvolvimento material do País, tarefa que cabe melhormente
a oradores mais competentes.
O meu intuito é simplesmente advogar o direito de meu Estado,
injustamente postergado na segunda votação deste orçamento, e, quando nada consiga da justiça desta Câmara, deixar ao menos registrado um
protesto contra o abandono sistemático a que tem sido votada a terra
paraibana, agora mesmo esquecida nesse orçamento em que, entretanto, tão largos favores se prodigalizam a outros Estados mais prósperos e
mais ricos de elementos de vitalidade e de progresso.
Sr. Presidente, a Para1ba atravessa, desde largos anos, uma vida de
dificuldades, de desalentos e por vezes de desespero. Será que não tem
os elementos necessários para ser um Estado próspero, rico e feliz? Não,
ele os tem e muitos; mas os poderes públicos têm se recusado, sistematicamente, a aproveitá-los têm sido sempre surdos às reclamações de
suas necessidades mais palpitantes e vejo, com pesar, que, mesmo na
República, ela continua a ser repudiada com a mesma clamorosa injustiça e odiosa incúria.
Nós temos um solo fertilíssimo, apropriado a todas as culturas,
habitado por um povo inteligente e laborioso; mas não temos linhas telegráficas que facilitem as. nossas comunicações; não temos vias férreas
que facilitem o movimento dos nossos produtos; não temos colônias que
desenvolvam as nossas indústrias; não temos engenhos centrais que animem uma das nossas principais culturas; não temos um porto que nos
proporcione a navegação direta com o estrangeiro e que por este modo
incremente a nossa exportação, única receita com que hoje contamos;
não temos poços artezianos nem açudes que nos acautelem contra a funesta calamidade que periodicamente nos desvasta. Isto é devido ao
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esquecimento, ao desprezo mesmo com que era tratada a antiga Província, cuja representação, como já tive ocasião de dizer uma vez, tinha
consigo o gravíssimo pecado de não ser bastante numerosa para influir
na vida dos Ministérios. Isto é devido à centralização esmagadora que
nos oprimiá, a desídia da Administração Central, que só se lembrava
daquela parcela da comunhão brasileira, quando a fome e a miséria
começavam a ceifar dezenas de vidas, e isto mesmo para amparar-lhe
com as migalhas que sobravam de seus esbanjamentos criminosos. (Apoiados.)
Um Sr. Deputado- Com a República, isto melhorará.

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Oxalá que eu não tenha em breve
de fazer igual acusação aos Poderes da República!
Venho, pois, Sr. Presidente, intentar uma reivindicação, venho fazer um apelo ao espírito de justiça dos meus honrados colegas para que
proporcionem ao meu Estado os recursos a que tem direito e de que necessita para se constituir como entidade autônoma no seio da Federação.
A discriminação de rendas, como foi feita pela Constituição, tornou quase impossível a vida da maior parte dos Estados do Norte, sem
vias férreas, sem colonização, sem meios de aumentar a sua exportação
para fazer face aos onerosos e pesados encargos que a nova organização
política lhes criou. (Apoiados.)
A implantação do regime federativo do País, ao passo que encontrou os Estados do Sul invadidos pela população estrangeira, ricos
de todos os melhoramentos materiais, providos de todos os meios precisos para a sua constituição como organismos autônomos, encontrou
os Estados do Norte esquecidos dos Poderes Públicos, baldas de todos
os elementos necessários ao seu desenvolvimento e prosperidade, em
verdadeiro estado de definhamento e de atraso. Das antigas Províncias,
a Paraíba era uma das mais descuradas.
Parece-me, pois, que, agora, por uma justa compensação, se deve
incutir seiva nesses organismos depauperados, se deve proporcionar a
esses Estados empobrecidos os recursos que têm direito e de que desde
tanto tempo se acham injustamente privados. (Apoiados.)
Sei que atravessamos uma quadra melindrosa, sei que avultado
deficit ameaça de desequ iIíbrio o nosso Orçamento; mas devem atender
a que o Governo e a Câmara já têm realizado economias notáveis; devemos atender a que vivemos em um país riquíssimo de recursos inesgotáveis, cuja receita aumenta dia a dia a passos agigantados, não havendo lugar para as tristes apreensões, negros vaticínios que diariamente
aterram todos os espíritos e nem devemos levar o espírito de economia
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e o propósito de cortar despesas até ao exagero, até à ferocidade, de tornar impossível a vida de muitos Estados e, portanto, a vida da União.
O Sr. Gonçalo de Lagos- Com prejuízo da organização dos serviços.
O SR. EPITÁCIO PESSOA- Devemos atender finalmente a que
a distribuição dos créditos feita no orçamento da Agricultura não é a
mais consentânea com os princípios da eqüidade e da justiça: aos Estados providos de todos os recursos, muito; aos Estados enfraquecidos em
sua organização, póuco; a uns, tudo; a outros, nada. (Apoiados.)
Entre os melhoramentos que o meu Estado reclama como indispensáveis para a sua organização definitiva, avulta, antes de qualquer
outro, o prolongamento da sua única estrada de ferro, prolongamento de
que, pode-se dizer sem exagero, depende a vida do Estado, prolongamento que constitui o único meio de arrancarmo-nos às dificuldades
quase insuperáveis em que nos colocou a discriminação de rendas feita
pela Constituição. Neste sentido, apresentei, na segunda discussão, uma
emenda em que solicitava o crédito de 600: 000$000 para o prolongamento da Estrada de Ferro Conde d'Eu, a partir da vila de Álagoa
Grande em direção à cidade de Campina, confdrme os estudos feitos
o ano passado por uma turma de engenheiros nomeados pelo governo.
(Apartes.)

A questão não é da ligação da estrada de ferro da Paraíba com a
do Estado de Pernambuco; o que nós pedimos é o prolongamento de
nossa estrada para o Centro; a nossa questão vital.
A minha emenda foi, com a maior injustiça, rejeitada pela Câmara que, certamente, por simples inadv~rtência (apoiados) e não por uma
parcialidade que seria digna da maior censura, recusou ao meu Estado
aquilo que em idênticas condições concedeu a muitos outros.
No Estado do Rio Grande do Sul foi estudado o prolongamento
da estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguaiana; no do Ceará foi estudado o prolongamento da estrada de ferro de Baturité; na Bahia o prolongamento da Estrada de Ferro Central; em Pernambuco e no R io de
Janeiro o prolongamento das respectivas estradas; na Paraíba o prolongamento da estrada Conde d'Eu. A Câmara concedeu crédito para o prolongamento das estradas do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Bahia,
de Pernambuco e da Estrada Central do Brasil, e recusou um crédito
comparativamente mesquinho para o prolongamento da estrada da
Paraíba!
·
Foi uma inadvertência, mas uma inadvertência que envolve grave
injustiça, que convém ser reparada.
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Não posso atribuir soluções tão diferentes entre assuntos tão
idênticos a uma justiça de dois pesos e duas medidas, de que são incapazes todos os meus colegas (apoiados); mas não posso atribuí-las também
ao espírito da economia, porque esta, quando muito, levaria a uma redução correspondente nas verbas semelhantes, ou mesmo à supressão de
todas as verbas idênticas, mas nunca a recusar-se a um, aquilo que em
iguais condições se prodigalizou a outro (Apoiados.)
O prolongamento da estrada de ferro da Para1ba constitui atualmente o principal desíderatum do povo paraibano, como única medida
salvadora, como única medida capaz de trazer ao Estado reais beneHcios.
A cidade de Campina é um dos pontos mais florescentes do Estado. Rica, populosa, comerciante, com uma grande feira de gado, é o
ponto para onde convergem quase todas as estradas do Sertão; é o ponto
obrigatório de passagem para todos os produtos da zona sertaneja do
Estado; mas achando-se a quase igual distância das cidades do Recife e
da Paraíba, resulta daí que todos aqueles produtos se escoam para a
Capital de Pernambuco, primeiro porque os produtores vão aí encontrar um mercado mais rico, mais vaSto, de mais larga concorrência que,
mantendo freqüentes relações diretas com o estrangeiro, visa o lucro
de uma só revenda e por isso paga a mercadoria a preço mais elevado;
depois, porque o comércio da Paraíba, não tendo transações diretas
com os mercados europeus e sendo forçado a vender os gêneros de
exportação na praça do Recife, abate desde logo no preço da compra o
prejuízo relativo que vai ter por vendê-los em um porto nacional a
preço naturalmente inferior àquele que lhe pagariam em um mercado
estrangeiro.
Desta sorte, o comércio paraibano vê-se desfalcado dessa soma incalculável de produtos que vão abastecer os mercados de Pernambuco;
e, por outro lado, o Estado deixa de perceber os impostos devidos pela
exportação dessas mercadorias, pois, limitando-se em toda a sua extensão norte com o Estado de Pernambuco e comunicando-se com este por
um sem número de estradas, impossível lhe é exercer uma fiscalização
completa e eficaz para a arrecadação total dos tributos.
O Sr. Nascimento- Tudo quanto V. Ex~ diz é exato.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Entretanto, feità o prolongamento
da estrada até Campina, todos esses produtos, uma vez aí chegados, serão embarcados para a Capital, de preferência a serem conduzidos em
costas de animais para o Recife, a uma distância de mais de 40 léguas.
"E por esta forma teremos atraído os nossos produtos à Capital; tere-
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mos forçado a sua exportação pelo porto da Paraíba; teremos assegurado ao governo estadual a inteira percepção dos impostos que hoje constituem a sua renda exclusiva."
O prolongamento é, pois, uma medida salvadora, única capaz de
nos libertar ou de, pelo menos, suavizar a tutela que sobre nós exerce
a praça de Pernambuco, única capaz de nos proporcionar os meios de
que carecemos, para nos constituirmos como Estado.
E, atenda a Câmara, não solicito o início de uma obra nova,
ainda não explorada; peço, pelo contrário, a continuação de trabalhos
já começados. A estrada já foi estudada; falta, apenas, a verba para a
construção.
Esta verba de 600:000$000 é manifestante insuficiente para um
prolongamento que tem mais de 50 km de extensão; mas, atendendo às
circunstâncias críticas em que nos achamos, não quis, dando maior
vulto ao meu pedido, deixar lugar a que se contestasse a modéstia e a
justiça das minhas reclamações; contentei-me, pois, com pedir metade
do que a Câmara destinou para cada um dos prolongamentos a que me
referi.
Peço, portanto, aos meus dignos colegas que, levando em linha
de conta as ligeiras considerações que acabo de fazer, procurem reparar
a injustiça que cometeram e procurem colocar o Estado da Paraíba em
pé de igualdade para com os outros Estados, decretando esta medida
que, desde tanto tempo, constitui o objeto constante de todas as
minhas preocupações e esforços, já perante o Governo, já perante a honrada Comissão de Orçamento, já perante cada um de meus colegas.

Vozes- (Muito bem! Muito bem!)
É lida, apoiada e enviada à Comissão a seguinte

Emenda

À rubrica -Créditos especiais -acrescente-se:

600:000$000 para o prolongamento da Estrada de Ferro Conde d'Eu,
no Estado da Paralba, a começar de Alagoa Grande, em direção a Campina Grande, conforme os estudos já feitos.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1891 - Epitácio Pessoa- Couto Cartaxo -Sá Andrade- J. Retumba -Inácio Tosta- Borges de Medeiros- Pedro VelhoRodrigues Fernandes - Lauro Müller- Amorim Garcia- Francisco Glicério- Angelo Pinheiro -Abreu - Mursa- Thomaz Delfino -Pacifico Mascarenhas- Bueno
de Paiva - Costa Machado -João Luiz- D. Rocha- América Luz- Lacerda Couti-
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nho - Carlos Campos - F. Schmidt -Gonçalo de Lagos- José Bevilaqua- H.
Baptista - C. do Nascimento - Alcides Lima - Polycarpo Viotti - J. Avellar Dutra Nicácio- F. Badaró -Santos Pereira- Barão de S. Marcos- i'ndio do Brasil
- Nogueira Paranaguá - Garcia .Pires- Paula Argollo- César Zama- Henrique de
Carvalho -Paulo Guimarães - Martinho Rodrigues- Antônio Fialho- Belarmino
Carneiro - Raimundo Bandeira -João Lopes -Manoel Coelho- Bastos do Nascimento - Nilo Peçanha - Ferreira Pires - Dr. Furquim Werneck- Aristide Lobo
- Francisco Sodré - Pires Ferreira - J. de Serpa - Edmundo Gonçalves - Selarmino Mendonça - Costa Rodrigues- Felisbelo Freire- Pires de AlbuquerqueCaetano de Albuquerque - Urbano Marcondes- Augusto de Freitas- Lopes Chaves
- Ataíde Júnior - Cantil - Tolentino de Carvalho - Belfort Vieira - Virgílio
Pessoa- Uchôa Rodrigues- França Carvalho- Fonseca e Silva -J. Seabra- Nelson
de Vasconcelos - Palleta - Frederico Borges - Barbosa Lima -Pereira de Lyra S. Landulpho Sobrado - J. V. Meira de Vasconcelos - Leovigildo Filgueiras Gonçalves Ferreira - Menna Barreto - Moniz Freire - Ivo do Prado - Valadão Pereira da Costa -Augusto Vinhais -Antão de Faria -José Alves -Prisco Paraiso
-Mata Machado -A. Pereira da Silva - Jusuíno de Albuquerque.
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OBRAS CONTRA AS SECAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

29 e 30-11-1915

O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados enviou anteontem ao Senado o projeto que autoriza o Governo
a abrir .créditos extraordinários até a quantia de 50 mil contos, para
ocorrer às despesas com os Estados flagelados pela seca.
A Câmara acudiu assim, prontamente, com solicitude e patriotismo, ao apelo que lhe dirigira o Poder Executivo, quando em mensagem recente expôs àquela Casa do Congresso a situação em que se acha
o Nordeste do Brasil.
A seca, que já no começo deste ano, assolava vários Estados da
República, tem ganho intensidade nestes Estados e se tem propagado a
outras regiões, de maneira que, Sr. Presidente, desde a Bahia até o Estado de V. Ex~, os sertões do Norte estão inteiramente devastados; as
colheitas perdidas, os rebanhos extintos e as populações famintas emigram, bradando por socorro.
Para atender a este estado de coisas, o Governo se encontra inteiramente desprovido dos recursos necessários. A verba ordinariamente
votada para as obras contra a seca pode-se considerar inteiramente extinta. Ela é, apenas, de 2.200 contos. Destes, mais de 1.200 foram distribuídos aos três distritos em que se partilha o serviço. As despesas
com o pessoal efetivo e adido da inspetoria sobem a mais de 800 contos, de maneira que, vê V. Ex?, a verba ordinária das obras contra a seca está reduzida a uma quantia verdadeiramente insignificante.
O crédito de 5.000 contos, votado em virtude da lei de 25 de
julho último, pode-se dizer que se acha, também, totalmente esgotado.
Nos Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba,
o Governo autorizou a construção de certas obras, linhas telegráficas,
açudes e estradas de rodagem, e para esse efeito, distribuiu mais de três
mil contos.
É preciso, ainda, levar em conta a despesa com o material destinado à construção de linhas telegráficas no interior da Bahia e de Pernambuco, com a construção de um açude, neste último Estado; de maneira
que o Sr. Ministro da Viação, na exposição de motivos que acompanhou
a mensagem dirigida pelo Poder Executivo ao Congresso, calcula em
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1.400 a 1.500 contos a disponibilidade do crédito votado, em virtude
da lei de 25 de julho.
Mas é preciso atender que mesmo este saldo está adstrito ao reforço de certas verbas, distribuídas para a construção de algumas obras
especificadas na referida exposição de motivos, tais como a estrada de
rodagem de Floriano a Oeiras, no Piauí; de Guarambiranga a Baturité,
no Ceará, e de Campina Grande a Patos, na Paraíba; obras estas dotadas
com quantias sensivelmente inferiores às despesas orçadas.
Finalmente, quanto à verba de socorros públicos, a que, antigamente, o Governo podia abrir os créditos suplementares que se tornassem precisos, sabe V. Ex~ que a lei atual da despesa retirou das mãos do
Governo essa facu Idade.
De maneira que a situação é esta: o Poder Executivo se acha, materialmente, impossibilitado de acudir a situação em que se encontram
os Estados do Norte.
E esta situação, Sr. Presidente, é verdadeiramente desoladora.
Nem as cartas e telegramas vindos desses Estados, nem a palavra dos seus
representantes na Câmara e no Senado podem dar uma idéia, pálida
sequer, do drama apavorante que se desenrola no Nordeste do Brasil.
Milhares e milhares de brasileiros, privados da sua fortuna, dos seus
bens, das suas colheitas, dos seus gados, sofrem, há muitos meses, as
torturas inconfortáveis e o martírio cruciante da fome e da sede; e,
abandonando os seus lares, os seus tristes lares, em busca de regiões menos adustas, arrastam-se, miseravelmente, e morrem pelos caminhos
abrasados, onde as únicas gotas que cabem são as lágrimas que rolam
dos seus olhos, sob o acúleo de todas as misérias, de todas as desolações,
de todas as dores.
Notícias vindas dos Estados, trazidas por pessoas recém-chegadas dali, partem o coração a todos aqueles que as escutam. Aqui, são
criancinhas envenenadas por ervas daninhas, que lhes ministra a própria
·mãe, na inconsciência da ignorância e no desvairament.o da fome;
é o próprio pai que, preso de uma alucinação sinistra, mata o próprio
filho por não lhe poder ouvir os gemidos; além, são pobres mocinhas,
que mal haviam desabrochado em uma puberdade promissora e exuberante para o amor e para a felicidade, e que se entregam, em troca de
um pedaço de pão, à luxúria horripilante e monstruosa de miseráveis
sedutores!
Parece, Senhores, que aqui, no Sul, não impressionam, não comovem esses fatos, tanto quanto era de esperar do nosso coração,
sempre permeável aos sofrimentos alheios da nossa alma sempre tão
boa, tão compassiva e tão caridosa para todos os infortúnios.
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O Sr. Miguel de Carvalho - V. Ex~ é injusto. Temos demonstrado o maior interesse e a maior solidariedade para com os nossos irmãos
que sofrem.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Dir-se-ia que todas as nossas lágrimas já se estancaram; que toda a nossa piedade já se exauriu, absorvida pelas inenarráveis desgraças desse cataclismo medonho que, há
mais de um ano, convulsiona as principais nações da Europa, aliás tão
indiferentes sempre, tão alheias aos nossos infortúnios e às nossas.
dores. (Apoiados, muito bem.)
Sr. Presidente, quando pudéssemos ser surdos aos reclamos da
solidariedade humana, quando nos fosse Iícito fugir ao dever que nos
impele e obriga a ir em amparo, proteção e socorro de tantos irmãos
desgraçados; quando, na situação miseranda em que se debate a Nação,
não houvesse mais lugar para a piedade, para o amor, para a fraternidade, mas só para o interesse, esse mesmo interesse nos aconselharia a
aprovação imediata, com a maior urgência, da proposição enviada pela
Câmara dos Deputados. Não é possível que a Nação se conserve indiferente diante da perda de tantas vidas, que são outros tantos fatores
econômicos da sua prosperidade e de sua fortuna; não é possível que ela
se conserve inativa diante do despovoamento e devastação de tão vastas
regiões, fontes· inesgotáveis de produção e de riqueza.
Eis por que, Sr. Presidente, venho à tribuna dirigir um apelo à
ilustre Comissão de Finanças do Senado, pedindo-lhe, rogando-lhe, implorando-lhe a maior urgência na solução deste assunto, amparando
com benevolência o projeto enviado pela Câmara, como resposta à
mensagem que lhe dirigiu o Poder Executivo.
Cortem-se as despesas públicas, Senhores, onde for possível
cortar. Se não há mais onde cortá-las, feche-se o orçamento com deficit.
O Sr. Alfredo Ellis -Apoiado.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas o que não é possível é consentir que perdure uma situação que, além do mais, é uma vergonha para
nós, é um atestado tristíssimo da nossa incúria, da nossa imprevidência,
inerte e inconsciente, diante de um problema que, há muitos anos, deveria estar resolvido.
Sejam quais forem as dificuldades do Tesouro Nacional, nós,
brasileiros, não temos o direito de deixar morrer à fome os brasileiros
do Norte do país, deste país para cuja prosperidade têm cor1corrido, em
todos os tempos, com a larga contribuição do seu dinheiro, do seu trabalho e do seu sangue. (Muito bem! muito bem!)
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O Sr. Rosa e Silva - Sr. Presidente, de acordo inteiramente com
o ilustre Senador que me precedeu na tribuna, requeiro a V. Ex? consulte ao Senado se concede urgência para que a proposição da Câmara
dos Deputados a que se referiu o nobre Senador entre imediatamente
em discussão, independente de parecer.
O Sr. Miguel de Carvalho - Sr. Presidente, não é preciso ser brasileiro, basta ser humano para, ouvindo como acabamos de ouvir a
brilhante palavra do representante da Paraíba, sentirmo-nos dolorosamente irmanados, do modo mais vivo que até agora o éramos, com as
grandes desgraças que afligem o Norte da República.
Eu não queria, senão acompanhando o impulso do meu coração,
dar, com imensa satisfação, meu voto para serem votados, céleres e largamente, os recursos que são necessários para socorrer os flagelados do
Norte do Brasil.
S. Ex?, porém, na amargura em que se acha, não podendo resistir ao travo da grande dor que lhe vem dos seus conterrâneos aflitos,
cometeu uma grave injustiça- perdoe-me S. Ex? dizer assim- colocando, a nós, os do Sul, como indiferentes a essa grande catástrofe que caiu
sobre o Norte da República.
Aqui, nesta cidade, da respeitável esposa do chefe da Nação,
às tantas e tantas associações em todos os Estados, todas concorreram
com o seu óbolo para mitigar esta grande desgraça.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- Não disse que os do Sul eram indiferentes; estabeleci um confronto entre a caridade para com os aliados
e alemães e a caridade manifestada pelos do Sul para com os nacionais.
O Sr. Miguel de Carvalho - A caridade não tem limites nem
restrições; a caridade manifesta-se, conforme os impulsos do nosso coração e as circunstâncias do momento. A caridade foi farta em acudir as
necessidades dos nossos irmãos do Norte, como as dos nossos irmãos
do velho continente.

***
Emenda

{... )Substitua-se o parágrafo único do art. 1?, pelo seguinte:
"As disposições desta lei se referem imediata e exclusivamente aos flagelados
pela seca nos Estados do Norte."
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1915. - Raymundo de Miranda.
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O SR. EPITACIO PESSOA- Sr. Presidente, o meu intuito, voltando à tribuna, é ocupar a atenção do Senado por dois ou três minutos, apenas, para uma explicação aos meus ilustres colegas.
Não foram fielmente interpretadas as palavras que proferi, quando falei, primeira vez, pelos nobres Senadores dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Quando disse que os fatos contristadores que se desenrolam nos
Estados do Norte pareciam que não impressionavam e comoviam, aqui,
no Sul, tanto quanto era de esperar dos nossos corações tão bondosos,
de nossa alma tão compassiva, não tive idéia, Sr, Presidente, não tive a
mais ligeira intenção de me referir, nem especialmente a este ou àquele
Estado do Sul, nem a qualquer dos ilustres membros desta Casa.
Eu não poderia esquecer, Sr. Presidente, que o Estado de S.
Paulo, sempre tão generoso em todas as calamidades que afligem o país
e os-seus irmãos de Federação, se apressou a votar com a máxima urgência um crédito de cem contos em socorro das vítimas do cataclismo
que abrasa atualmente o meu Estado e outros daquela região. Não
poderia esquecer que, nesse mesmo Estado, muitas Câmaras Municipais
tiveram idêntico movimento de generosidade e compaixão, e que este
movimento teve repercussão mais altruísta no Estado de Minas, no Rio
Grande do Sul, e atê no coração de muitos estrangeiros domiciliados
nesta parte do país, que a ele se associaram, levando àquela região o
óbolo de sua caridade.
Não poderia referir-me também a esta Casa do Congresso porque,
há pouco tempo ainda, dois ou três dias, apenas, antes de apresentado
esse projeto na Câmara, solicitando dos meus colegas a sua assinatura
para uma em~nda que tencionava apresentar, autorizando o Governo a
abrir créditos até 20.000 contos para socorrer os flagelados da seca, encontrei da parte de todos os Senadores com assento nesta Casa, a quem
me dirigi, a mais benévola acolhida.
Quando declarei, ainda há pouco, desta tribuna, que os atos que
se desl:lnrolam nos Estados do Norte não têm tido, aqui, o eco que era
de se esperar do espírito de caridade dos brasileiros, eu me referia a esta
Capital, onde as festas promovidas em benefício das vítimas d13 guerra
têm tido o mais extraordinário esplendor, enquanto que as festas que se
organizaram pelos flagelados do Norte passaram, para muitos, quase
despercebidas.
O ilustre representante do Rio de Janeiro referiu-se à festa preparada sob os auspícios da digníssima esposa do Sr. Presidente da República, na Quinta da Boa Vista. Pois, exatamente, esta festa dá bem a impressão da indiferença e do contraste a que ;:~ludi. Basta dizer que a que
se fez para as vítimas da gúerra rendeu dezenas de contos de réis, ai379

cançando a que se promoveu a favor dos flagelados do Norte uma cifra
relativamente insignificante.
Um Sr. Senador- V. Exq esquece que para nós só concorreram
os brasileiros e para as vítimas da guerra, brasileiros e estrangeiros.

O SR. EPITACIO PESSOA- V. Ex~ não faça essa injustiça à colônia estrangeira do Rio de Janeiro.
Eis aí, Sr. Presidente, as razões por que eu disse que o sentimento
de caridade do Sul (e me incluí, também) parece haver-se reportado com
seus atos de caridade em prol ...
Sr. Presidente, dada esta explicação, preciso também dizer ao Senado que não tem ainda razão o meu ilustre colega, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, quando censura o Governo pelo fato de não haver
pedido, em tempo, os recursos necessários para acudir à calamitosa
situação do Nordeste da República.
O Sr. Miguel de Carvalho- Eu não censurei; lastimei, apenas, que
o Governo não houvesse, em tempo, solicitado esse recurso.
O SR. EPITACIO PESSOA- Ainda não tem razão o nobre Senador, que assim julga mal a atitude do Sr. Presidente da República,
nesta questão.
A lei de agosto havia concedido ao Poder Executivo uma autorização ilimitada para abrir os créditos, necessários à situação do Norte.
O Sr. Presidente da República serviu-se dessa autorização e, por intermédio do Sr. Ministro da Viação, consultou o Tribunal de Contas sobre
a abertura de um crédito de mil contos. Essa consulta foi levada ao Tribunal, e este, preenchidos os trâmites regulares, declarou que o Governo
não podia abrir o crédito. A vista disto, verificado que não era possível
recorrer à lei de 28 de agosto, o Sr. Presidente da República solicitou
imediatamente do Congresso as providências necessárias, para se tirar do
embaraço em que ~e encontrava.
Quem assim procede, Sr; Presidente, não está no caso de merecer
os reparos que acabam de ser feitos pelo nobre Senador pelo Rio de
Janeiro.
O Sr. Miguel de Carvalho -Eu não censurei nem increpei. Quando chegar ocasião de increpar ou de censurar, saberei fazê-lo, no uso de
um direito.
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O SR. EPITÃCIO PESSOA- Mas ninguém mais do que eu reputa S. Ex~ capaz de fazer increpações ou censuras, quando oportunas ou
necessárias.
O Sr. Miguel de Carvalho dá um aparte.
O SR. EPITÃCIO PESSOA- V. Ex~ não tem razão. Quando eu
disse que o nobre Senador havia censurado e increpado o Governo,
S. Ex~ protestou e corrigiu-me.
Agora digo que S. Ex~ fez um reparo ao ato do Governo, S. Ex~
não aceita a correção!
Por que modo devo, então, exprimir a idéia que S. Ex~ quis manifestar em relação ao procedimento do Governo?!
Não houve, pois, Sr. Presidente, nem da parte do Sr. Ministro da
Viação, nem da parte do Sr. Presidente da República a menor falta, no
tocante a esta questão. Quando estava iminente o esgotamento da verba
votada de cinco mil contos, o Sr. Presidente da República, de acordG
com o Sr. Ministro da Viação, tentou, muito oportunamente (Apoiados.)
adotar as providências necessárias. O Tribunal de Contas, consultado,
declarou que o crédito projetado não podia ser aberto.
Ante a recusa do tribunal, o Sr. Presidente da República se dirigiu, sem tardança, ao Congresso Nacional, pedindo·a autorização.
E esta aí está, consubstanciada no projeto em discussão.
Nada mais tenho a dizer. Só usei da palavra, Sr. Presidente, para
fazer sentir que não tive o menor intuito de ofender os melindres, quer
do Senado, quer dos Estados que concorreram para aliviar a miséria das
populações do Nordeste. (Muito bem! muito bem!)
O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, somente pelas circunstâncias de
ser na Comissão de Finanças o relator do projeto que a urgência determinou a discussão imediata, sou levado a pedir a palavra, em nome dos
honrados membros dessa mesma comissão, a fim de apresentar à consideração do Senado uma emenda que, parece, inteiramente satisfará ao
objetivo de todos quantos se batem pela imediata providência de socorrer os flagelados do Norte.
Sr. Presidente, quem leu o projeto, feito pela Câmara dos Deputados, sente logo a necessidade de, para dar parecer sobre ele, pedir informações ao Governo. De fato, pela simples leitura do parecer da Câmara, não se pode, com segurança, chegar a uma conclusão. Uma pergunta se impõe, à primeira vista: -Por que motivo se pedem 50.000
contos e não 40.000, 60 ou 70.000?
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O Sr. Miguel de Carvalho - Perfeitamente.
O Sr. Sá Freire - A nós faltam informações seguras para podermos aconselhar ao Senado a aprovação do projeto, tal qual se acha.
O Sr. Arthur Lemos - O crédito devia ser ilimitado.
O Sr. Sá Freire - Esse é um ponto de vista pelo qual devemos encarar o problema. Outro, é designação de outras diversas, que para o
efeito de o Senado concordar em autorizá-las, também é indispensável
informe seguro do Governo. Nessa situação, a Comissão <:Je Finanças do
Senado não poderia, se maneira alguma_, criar dificuldades à aprovação
de um crédito que tivesse um objetivo tão humanitário, pois é dever do
Parlamento brasileiro'ir em socorro dos flagelados do Norte.

***
(... ) O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, peço a V. Ex?
que me mande trazer a emenda da Comissão. (E satisfeito.)
Sr. Presidente, a emenda da Comissão de Finanças está redigida
nos seguintes tennos:
"Fica o Presidente da República autorizado a despender até a
quantia de 200;000:000$ de réis em socorros aos indivíduos flagelados
pela seca nos Estados do Norte socorros que serão prestados a critério
do Governo e sob sua -exclusiva administração.~'
Das palavras com que o ilustre Senador pelo Distrito Federal justificou a emenda, e do modo por que, ainda há pouco, respondeu ao
honrado Senador pelo Ceará, depreendo que o intuito da Comissão é
conferir ao Governo uma autorização, em termos amplos e ilimitados,
para que dentro do crédito de 50.000:000$ de réis preste aos Estados
do Norte os socorros que a situação reclama, seja por meio de obras,
serviços, trabalhos, construções ou por qualquer outro meio. (Apoiados.)
No projeto da Câmara, havia a especificação de uns tantos serviços, umas tantas obras para as quais o Governo pedia a concessão de um
crédito.
A Comissão entendeu que, tratando-se de um Governo que lhe
inspira inteira confiança, e, não sendo possível, nesse momento, descer
ao estudo pormenorizado desses serviços, melhor fora autorizar o Poder
Executivo a fazer a aplicação do crédito como seu critério aconselhasse.
Dos termos, porém, em que se acha redigida a emenda, poderá
tirar uma conclusão que, certamente, não está no espírito da honrada
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Comissão de Finanças, mas que poderá mais ter de servir de embaraço

à execução honesta e liberal do projeto.
Diz a emenda:
"Fica o Presidente da República autorizado a despender até a
quantia de 50.000:000$ em socorro aos indivíduos flagelados pela seca
nos Estados do Norte."
Ora, Sr. Presidente, esta expressão -socorros aos indivíduos flagelados pela seca - poderia talvez ser entendida de modo restritivo e
tolher a mão do Governo na execução, por exemplo, de obras que a situação dos Estados reclama, a título de spcorro a esses indivíduos.
Quero deixar bem esclarecido este ponto: O Governo, à vista deste projeto, poderá prestar socorros aos Estados por meio de obras e
serviços. (Apoiados.) E este o pensamento da Comissão. (Apoiados.)
Mas, para prevenir interpretações que, a repetir, não estão, absolutamente, nas intenções da Comissão, não seria melhor dizer: Fica o
Presidente da República autorizado a despender até a quantia de
50.000: 000$ em socorros aos Estados flagelados, socorros que serão
prestados, etc., eliminando a palavra indivíduos?
O Sr. Sá Freire dá um aparte.
O SR. EPITACIO PESSOA - Então, V. Ex~ me permita sugerir
um outro alvitre. Poderramos dizer: "prestar socorros por meio de
obras, ou por qualquer outro meio que o Governo julgar conveniente."
O Sr. Sá Freire - Creio que, dizendo socorros diretos e indiretos,
a redaçfo ficará bastante clara, para compreender o que V. E~ quer.

O SR. EPITACIO PESSOA - Aceito a redação proposta por
V. Ex~ Ficará, então, a emenda da Comissão redigida nestes termos (lê).
O que desejo é que depois, na execução, não fique o Governo impossibilitado de ordenar as obras e serviços que os Estados esperam dele.
(Muito bem! muito bem!)
(Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta, conjuntamente, em discussão
com a proposição seguinte):
Subemenda

"Em vez de - socorros aos indiv/duos flagelados; diga-se: socorros diretos
ou indiretos aos flagelados ... o mais como está.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1915. - Epitácio Pessoa."
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(... ) vem à Mesa e é lida a seguinte
Emenda

"Fica mantido o art. 1<? do projeto da Câmara dos Deputados, exceto o
parágrafo único.
Fica mantido o art. 29 do mesmo pr.ojeto.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1915. - Francisco Sá."

Sr. Presidente -Chamo a atenção do Senador Francisco Sá para
os termos de sua emenda: "Fica mantido o art. 19 do projeto salvo o
parágrafo único. Fica mantido o art. 29".
O projeto da Câmara ainda continua subsistindo à consideração
do Senado, de modo que V. Ex<;~, apenas, terá que pedir preferência na
ocasião da votação.
O Sr. Francisco Sá - O Senado votou, ontem, o substitutivo da
Comissão.
O Sr. Presidente -Subsistirá essa emenda, se o Senado continuar
a mantê-la. Portanto, a emenda de V. Ex~ não tem razão de ser. A questão será, simplesmente, de preferência, na ocasião da votação.
O SR. EPITACIO PESSOA- Sr. Presidente, o meu fito, apresentando, ainda há pouco, a emenda que V. Ex~ mandou ler, foi conciliar
a proposta feita pela Comissão de Finanças com o pensamento daqueles
que entendem que deve ser expressa no ato a autorização ao Poder Executivo, para realizar as obras que entender necessárias nos Estados flagelados.
Conforme acentuei, há pouco, as únicas diferenças que existem
entre a minha emenda e a da Comissão de Finanças eram estas: 1~ Eu
preenchia uma lacuna que o honrado Senador pelo Distrito Federal,
ilustre membro da Comissão de Finanças, foi o primeiro a reconhecer.
O Sr. Sá Freire - O que acho é que, dando autorização ao Governo para despender, tenho dito que o Governo pode dispor do que for
necessário.
O SR. EPITACIO PESSOA - Perdoe; V. Ex~ está antecipando o
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meu pensamento. A lacuna a que me refiro é a da falta de autorização
para abertura de créditos.
O Sr. Sá Freire- Nesse ponto estou de inteiro acordo com V. Ex~
O SR. EPITACIO PESSOA - Eu estou recordando a diferença
entre a minha emenda e a da Comissão. Em primeiro lugar, eu tenho em
vista preencher a lacuna que existia no substitutivo da Comissão ...
O Sr. Sá Freire - A Comissão já tinha notado essa lacuna; já
tinha até formulado uma emenda.
O SR. EPITACIO PESSOA- Nem quero tirar à Comissão a glória de ser o primeiro ...
O Sr. Sá Freire- A glória é de V. Ex~. inteira, desde ontem.
O SR. EPITACIO PESSOA- Volto a assinalar as diferenças que
existem entre a minha emenda e o substitutivo da Comissão; na primeira, preencho a lacuna referente à abertura de créditos; na segunda, torno expresso o penSamento que o honrado Senador pelo Distrito Federal
havia manifestado e é, além de seu, ao que me parece, o da maioria da
Comissão. E esse pensamento é o que, na autorização dada ao Governo
para prestar socorros indiretos aos flagelados da seca, se compreende o
direito de ordenar as obras que o Governo entender necessárias.
O Sr. Sá Freire- Perfeitamente.
O SR. EPITÃCIO PESSOA - Ora, a minha emenda concilia-se
perfeitamente com o substitutivo da Comissão ...
O Sr. Francisco G/icério- Apoiado.
O SR. EPITACIO PESSOA - ... razão por que surpreendeu-me
que o nobre Senador pelo Distrito Federal viesse impugnar a proposta
que eu havia feito.
O Sr. Sá Freire - Eu falei em nome da Comissão.
O SR. EPITACIO PESSOA- O meu intuito, Sr. Presidente, era o
de conciliar, o de aliciar para a proposta, na parte referente à cons385

trução de obras a se realizarem e serviços outros, as boas graças, as simpatias e a aprovação da Comissão de Finanças.
Vê V. E~, Sr. Presidente, que eu estava longe de ser infenso à
emenda que, há pouco, apresentou o nobre Senador pelo Ceará, no sentido de ser restabelecida a proposição da Câmara dos Deputados, excluído, apenas, o parágrafo único do art. 1C?.
Creio mesmo, Sr. Presidente, que nada mais me resta dizer para
provar ao Senado que estou de pleno acordo com a idéia sugerida pelo
nobre Senador que me precedeu na tribuna e que a essa idéia darei o
meu voto.
Tenho concluído. (Muito bem!)

***
(... ) O SR. EPITÃCIO PESSOA- Sr. Presidente, V. E~ deve ter
bem presente o que ocorreu, ontem, nesta Casa do Congresso, a propósito do projeto, vindo da Câmara, autorizando o Governo a abrir os créditos necessários para socorrer os Estados do Norte da República.
O projeto autorizava o Governo a abrir créditos que se entendessem de mister à realização de certas obras nos Estados flagelados e as
especificava. A Comissão de Finanças entendeu que, não tendo campo
de estudar detidamente cada um dos serviços enumerados no projeto,
melhor seria visto que o Governo lhe inspira inteira confiança, autorizar
o Poder Executivo a, com o crédito aut9rizado pela Câmara, prestar
socorros diretos e indiretos-aos Estados assolados, pelo modo que julgar
mais conveniente, a seu livre critério.
Na ocasião em que se discutia esta emenda, eu procurei bem
acentuar, não só nas poucas palavras que proferi, como em respeitosas
interpelações que dirigi a alguns dos membros da Comissão de Finanças,
que nos socorros indiretos que o Poder Legislativo autorizava o Sr. Presidente da República a prestar àqueles Estados, se incluíam obras de
utilidade pública que ele houvesse por bem mandar construir naquelas
regiões.
Apesar de ter ficado isto muito claro na discussão -e o meu intuito era evitar que o Tribunal de Contas pudesse, mais tarde, criar dificuldades à abertura dos créditos necessários, como ocorreu em relação
à lei de 28 de agosto- apesar de ter ficado muito bem claro, hoje, corn
surpresa, vejo que as dúvidas subsistem quanto ao alcance do projeto,
ontem votado no Senado, e nos termos em que foi. Para dissipar essas
dúvidas, Sr. Presidente, venho submeter à apreciação e ao voto do Senado a seguinte emenda que, me parece, deixa bem preciso, bem claro,
o pensamento~ não só daqueles representantes do Norte que, com mais
ardor, se têm interessado pela aprovação desta medida, como, também,
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dos membros da Comissão de Finanças que, ontem, por ela se manifestaram.
A emenda, antes de tudo, provê uma lacuna que houve no substitutivo da Comissão de Finanças, pois que, autorizando o dispêndio de
50.000 contos, não dá, entretanto, ao Poder Executivo a faculdade de
abrir, pelos Ministérios respectivos, os créditos que forem necessários.
Preencho esta lacuna na primeira parte de minha emenda e, na
segunda, refiro-me expressamente à construção de obras, à realização de
serviços outros, para que fique bem caracterizado o meu pensamento,
como o daqueles que me apóiam nessa questão.
Desta forma, o Poder Executivo poderá continuar a proceder nos
Estados flagelados pela seca, como tem feito até agora - isto é - autorizando a continuação de obras que já se acham em construção e autorizando outras que, a seu critério, entenda de necessidade, não só como
socorro aos flagelados, como, também, para evitar males futuros.
A emenda é a seguinte:
"E autorizado o Presidente da República a abrir pelos Ministérios
da Justiça e Negócios Interiores, Viação e Obras Públicas, Agricultura,
Indústria e Comércio, e Finanças, os créditos extraordinários que se fizerem necessários, até a importância de 50.000 contos, para socorros
diretos ou indiretos, consistentes em obras e serviços aos flagelados pela
seca nos Estados do Norte, socorros que serão prestados a critério do
Governo."
Como V. Ex~ vê, preencho a lacuna do substitutivo da Comissão
de Finanças, quanto à abertura de créditos, e esclareço o pensamento
que, o1.1tem, me pareceu ter ficado aqui preciso, de modo indiscutível,
no sentido de que o Governo possa realizar obras, e não se limite a dar,
apenas, óbolos diretamente aos indivíduos que sofrem dessa calamidade. (Muito bem! muito bem!)
Vai à Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão conjuntamente
com o projeto a seguinte:
Emenda

É o Presidente da República autorizado a abrir, pelos Ministérios da Justiça
e Negócios Interiores, Viação e Obras Públicas, AgFicultura, Indústria e Comércio
e Fazenda, os créditos extraordinários que se fizerem necessários até a importância
de 50.000:000$, para socorros diretos ou indiretos, consistentes em obras e serviços aos flagelados pelas secas nos Estados do Norte, recursos que serão prestados a
critério do Governo.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1915. - Epitácio Pessoa.
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PARAfBA- PORTO DE TAMBAÚ

17-11-1917

Ao art. 76 da proposição da Câmara, acrescente-se:
"XXX 111. A mandar estudar o Porto de Tambaú, no Estado da
Paraíba, fazendo organizar pela Inspetoria de Portos o projeto de
melhoramento e orçamento respectivo, e abrindo crédito. para as
despesas necessárias até a importância de 30 contos."
Justificação

Todos os esforços e despesas que até agora se têm feito para
conservar a Paraíba o seu porto têm sido baldados. Há 30 anos o porto
da capital era perfeitamente acessível aos vapores que navegam a costa
do Brasil. Hoje, nem mesmo os da Companhia Costeira, de pequeno calado, podem ir impunemente até lá.
Quanto a Cabedelo, a nove milhas da cidade, é obrigado ao serviço da linha férrea, que encarece e dificulta o tráfego comercial; as
obras que ali se fizeram estão se esboroando e entupindo o canal. Já
mais de um navio tem encalhado.
De sorte que, após 30 anos de trabalhos e milhares de contos despendidos, estamos em piores condições do que dantes.
A menos de três milhas da cidade de Para 1ba, em pleno oceano,
há um porto natural, vasto e profundo, abrigado ao norte pela Ponta do
Mato e ao Sul pelo Cabo Branco. Chama-se Tambaú. E uma praia de banhos da cidade à qual está ligada por uma via férrea, de propriedade do
Estado. A certa distância da praia passa, imersa, a linha dos prrecifes
(que vem do norte e emerge em Pernambuco) formando a corda do arco cujas extremidades são a Ponta do Mato e o Cabo Branco. A elevação da parede dos arrecifes fecharia ao lado do leste o ancoradouro, já
limitado ao norte pela Ponta do Mato, ao sul pelo Cabo Branco e a
oeste pelo continente. Consta haver no muro dos arrecifes uma
profunda e larga solução de continuidade, que seria assim a entrada
natural do porto. A profundidade deste conta já 18 pés, e é fácil aumentá-la, porque o leito é formado de limo.
Estas informações são colhidas no local entre os mais antigos
habitantes e pescadores, mas constam também, na sua maior parte,
de estudos feitos e publicados por pessoas competentes.
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Tudo faz crer que temos uma solução simples e pouco dispendiosa para a questão do Porto da Paraíba.
Uma vez construído o Porto em Tambaú, a cidade, situada .na
mesma planície, e cujo centro está a menos de três milhas de distância,
se estenderia natural e insensivelmente até a borda do mar. Já há muitas edificações nessa direção: a linha de bondes elétricos que já vai até
meio caminho e a via férrea, que chega até Tambaú, aumentam cada
ano o número dessas edificações. Teríamos assim em pouco tempo a capital do Estado convertida em uma cidade marítima, com um porto
de primeira ordem, libertada do ônus da Estrada de Ferro por onde é
forçada a levar até o mar os seus produtos e, portanto, em condições
de manter linhas diretas de navegação e concorrer com os portos dos
Estados vizinhos.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1917. - Epitácio Pessoa. Cunha Pedrosa.- Ribeiro Gonçalves. - Raymundo de Miranda. -Alencar Guimarães.
(27 de novembro de 1917 - Nota do organizador: a construção
do porto de Tambaú foi, durante algum tempo, uma espécie de
panacéia para as debilidades da economia paraibana, e, em A Para/ba
e Seus Problemas, José América dedica-lhe várías linhas. Logo, porém,
comprovada sua inviabilidade, Epitácio fez-se por um porto na capital,
às margens do rio Para 1ba, mas a verba foi criminosamente malbaratada. Anos mais tarde, João Pessoa, na presidência do Estado, iniciou,
em Cabedelo, a construção do porto completado pelo interventor Gratuliano Brito. Embora contendo equívocos de ordem técnica, a justificativa do texto interessa por reafirmar o empenho de Epitácio pelos
problemas básicos da Para1ba e Nordeste em geral.)

389

DEFESA DO CAFE E OBRAS DO NORDESTE

O discurso do Sr. Presidente da República no Teatro Municipal,
em S. Paulo -A opinião de S. Ex~ sobre à defesa do café e as obras do
Nordeste.

Resumo do discurso pronunciado pelo Sr. Dr. Epitácio Pessoa,
por ocasião da sessão clvica realizada em homenagem a S. Ex? no Teatro Municipal em S. Paulo
"Começa o Sr. Presidente da República por agradecer, muito sensibilizado, a dádiva generosa que a Sociedade Rural Brasileira acaba de
fazer às duas casas de beneficência, mantidas por sua mulher e sua filha.
Pode assegurar que elas saberão empregar, com inteligência e coração,
esse óbolo precioso, em bem da saúde de tantas moças, enfraquecidas
pelo trabalho e .em benefício de tantas crianças ameaçadas pela corrupção e pelo crime.
Devera talvez ter escrito um discurso para responder com maior
propriedade à eloqüentíssima oração que acabava de ouvir. Mas, o
tempo mal lhe chegara para refletir e fixar algumas idéias. Nem de mais,
aliás, carecia para o objetivo que tinha em vista, e era simplesmente manifestar o seu reconhecimento a S. Paulo, tanto mais quanto o lado técnico da questão fora esgotado pelo brilhante orador que o precedera.
Se tivesse o direito de aspirar a uma recompensa pelo concurso
que prestou, que está prestando e continuará a prestar ao Estado de S.
Paulo (palmas prolongadas, aplausos), na obra patriótica da valorização
do café, tê-la-ia, larga e generosa, nas aclamações entusiásticas que tem
recebido, desde que penetrou no território paulista; tê-la-ia, lisonjeira e
imorredoura, na brilhantíssima oração do Dr. Veiga Miranda, e nos
conceitos, aliás imerecidos, com que o cumulara a eloqüência magnânima do orador; tê-la-ia, ainda, auspiciosa e consoladora, no contentamento, na felicidade, na fortuna com que ele lhe acenara de poder amanhã, ao atravessar a vastidão imensa dos cafezais de S. Paulo, contemplar o espetáculo consolador de uma população inteira em franca prosperidade. E isso porque essas aclamações, eco da opinião pública do
mais poderoso Estado da Federação, significam que o Governo Federal
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está interpretando e traduzindo com fidelidade as aspirações do sentimento nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas.) E isso porque essa
prosperidade é o primeiro fruto sazonado do grande empreendimento
a que deu a sua solidariedade, e, ao mesmo tempo, o augúrio feliz, o
indício promissor de que levar por diante tal empreendimento não será
somente amparar a riqueza de S. Paulo, mas também garantir a fortuna
do Brasil. (Palmas prolongadas.)
Faz bem o Estado de S. Paulo em se conservar fiel à sua cultura
inicial. Pode a inteligência de seus filhos, podem e devem a sua grande
capacidade e o seu espírito de iniciativa votar-se a outros ramos de atividade, dedicar-se aos outros gêneros de cultura a que tão admiravelmente se presta o seu solo bem fadado. Mas o principal elemento da sua
riqueza, a coluna mestra sobre a qual se apóia, principalmente, o edifício da sua grandeza econômica é e continua a ser o café, e de tal sorte
que todas as questões que em torno deste se agitam perderam o caráter
de questões exclusivamente regionais, para se tornarem questões verdadeiramente brasileiras. (Palmas prolongadas.)
Nenhum dos nossos produtos - e eles são muitos- logrou ainda
a posição que o café conquistou no mundo; nenhum deles se impôs aos
mercados estrangeiros como produto de importação indispensável. Só o
café.
Produzimos setenta e cinco por cento do café que se consome
no mundo; e um país que possui setenta e cinco por cento de um produto indeteriorável, ou, pelo menos, de difícil e morosa deterioração,
um país que produz setenta e cinco por cento de um artigo que se impõe nos mercados estrangeiros como gênero de primeira necessidade,
esse país só se não quiser, ou não tiver coragem, deixará de ditar leis ao
consumo e sobre ele lançar as bases da sua prosperidade e da sua riqueza.
(Muito bem; palmas prolongadas, aplausos.)

A questão da valorização do café não é, portanto, uma questão
estadual, é uma questão brasileira. (Muito bem; muito bem.) Valorizar
o café é valorizar nossa exportação, de que ele representa mais de cinqüenta por cento; valorizar a nossa exportação é canalizar ouro para o
País; canalizar ouro para o Brasil é fazer prender para o nosso lado a balança mercantil, é dar valor à nossa moeda, é elevar o nosso câmbio, é
preparar o bem-estar e a prosperidade da Nação. (Palmas prolongadas.
Muito bem; muito bem.)

A um problema dessa ordem não poderia ser indiferente o Governo Federal. Tentando resolvê-lo, não atendeu o orador somente às
conveniências particulares de alguns Estados, propugnou também os
interesses superiores da Federação. Nada lhe deveis, portanto, como nada lhe deve o País. Está apenas cumprindo o seu dever de cidadão e de
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Chefe de Estado. Se algum mérito pode ter nesta matéria, é o de haver
dado caráter nacional a uma questão que até agora tem sido erroneamente considerada como de natureza local.
Se algum mérito pode ainda vir a ter, será o de continuar a afirmar que a questão do café deve ser resolvida por aparelhos permanentes,
e não por medidas de caráter transitório e passageiras. (Muito bem;
muito bem.)

A valorização do café há de prosseguir~ Pode a especulação recorrer aos artifícios e embustes que quiser; o Governo Federal dispõe dos
recursos necessários para levar adiante a sua obra, e há de fazê-lo,
custe o que custar, certo de que os resultados definitivos se traduzirão
9m benefícios sem conta para o País. (Aplausos prolongados.)
Honra-o sobremodo a idéia de dar o seu nome aos prêmios que
vão ser, daqui por diante, distribuídos nas escolas de S. Paulo, Santos e
Piracicaba. Obscuro como é, tem-no recusado, sistematicamente, sempre que, para distinções análogas, a bondade dos seus concidadãos
o tem previamente consultado. Desta vez, não foi ouvido; mas, se o tivesse sido, aceitaria, como aceita, agradecido, a desvanecedora lembrança. Ela criará laços de união mais estreitos entre o orador e S. Paulo,
entre o orador e a mocidade; e, se ao espírito de S. Paulo ela fará sempre presente o nome do filho do Norte, que, na capacidade produtora
do grande estado do Sul, concentrou as maiores esperanças da fortuna
nacional, à mocidade essa lembrança fará recordar cada dia o nome do
compatrício que, em todas as vicissitudes de sua vida pública, sempre
se esforçou por não ter outra preocupação que não fosse a do renome,
da grandeza e da glória de sua Pátria. (Palmas prolongadas.)
Disse, em começo, que nenhuma recompensa mais valiosa poderia ambicionar do que as manifestações entusiásticas que o têm acolhido e a recepção verdadeiramente excepcional com que o está honrando
o glorioso Estado de São Paulo. Mas vós- continua o orador- quisestes,
desde logo, confundir-me com um testemunho inequívoco da vossa
fidalguia e, pelo órgão autorizado de vosso digno intérprete, proferistes, há pouco, palavras que profundamente me comoveram.
Nós abençoaremos- dissestes- a mão que empregar nas obras do
Nordeste os lucros que das operações do café tenham advindo ao
Estado de S. Paulo.
Palavras magníficas, que não traduzem somente a generosidade
e o cavalheirismo da alma paulista, mas que encerram, também, a alegria
e o conforto do vosso aplauso a um dos mais graves atos do meu governo. Formosas palavras que não significam somente a nobreza e o altruísmo dos vossos corações, mas que valem, também, por um gesto de
solidariedade dirigido aos vossos irmãos da terra nortista, bandeirantes,
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como vós, bandeirantes destemidos que, pela sua tenacidade, abnegação
e heroísmo, arrancaram um mundo novo às feras, à malária e ao estrangeiro, e o doaram inteiro à Pátria estremecida, cujo engrandecimento
fortaleceram assim com o seu trabalho e o seu esforço, e cuja glória
assim enalteceram com o seu sangue e a sua vida. (Palmas prolongadas.)
Coincidência notável: desde que entrou em terras de S. Paulo
tem encontrado na boca de todos os oradores, sempre estreitamente
ligadas, estás duas questões - a valorização do café a as secas do
Nordeste. Isso quer dizer que vós as unis, no vosso espírito, não como
problemas regionais, mas como questões brasileiras. (Muito bem.) E.
tendes razão, porque o· problema das secas do Nordeste, do mesmo
modo que o do café, ainda deixando de lado o ponto de vista humanitário, para não encarar senão o seu aspecto econômico, constitui um
problema nacional.
A experiência dos outros povos, da Ásia, da África e da América, tem demonstrado, com dados irretorqu íveis e algarismo insofismáveis, que a irrigação das terras áridas aumenta a sua produtividade
de cinqüenta a oitocentos por cento. Imaginai agora o que será a região
do Nordeste no dia em que as suas terras admiráveis puderem contar seguramente com o elemento que nos anos normais lhes faz a surpreendente fertilidade; calculai a enorme economia que fará a Nação, deixando de concorrer periodicamente com milhares e milhares de contos em
esmolas e paliativos de toda a ordem; soma i as rendas que a União auferirá das taxas pagas por essas terras assim beneficiadas; refleti um momento nas forças econômicas que o País poupará, poupando a vida a
tantos brasileiros, ceifados pela fome, pela seca e suas conseqüências,
e dizei depois se se trata de questão que interessa apenas ao Nordeste
ou se, pelo contrário, não se trata de problema eminentemente nacional. (Palmas prolongadas.)
Contra a solução desse problema só protestam os que, no industrialismo da sua imprensa, estão habituados a sacrificar os mais elevados interesses nacionais ao sentimento pequenino, ao capricho mesquinho de fazer picuinhas ao Governo. Contra a solução desse problema só
reclamam os que, destituídos inteiramente de espírito público, não têm
nem procuram ter a menor noção da natureza desses trabalhos. Contra
a solução desse problema só se rebelam os que nunca viram a seca na sua
obra hedionda de devastação e de extermínio.
Ide os que combatem e malsinam o Governo Federal; penetrai
naquela fornalha ardente; lançai as vistas sobre aqueles campos calcinados, onde as plantações desapareceram de todo, onde a vegetação feneceu e mirrou, e os bebedouros se ressequiram, sob a centelha comburante do sol impiedoso; ide e percorrei aqueles chapadões intérminos,
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onde o silêncio apavorante das quebradas é apenas interrompido de longe em longe, pelo mugido desesperado do gado sequioso e faminto;
ide, segui agora as estradas, e vede aqui as ossadas daqueles que não
puderam fugir mais longe ao horroroso flagelo e tombaram, inanidos e
moribundos, para servirem de pasto, ainda com vida, à voracidade das
feras e das aves de presa; ide e vede mais longe os que acabam de cair,
alucinados e arquejantes, e, olhos cravados na abóbada candente, numa
última prece de compaixão e piedade, ou talvez numa derradeira imprecação de desespero e de insânia, aguardam, aniquilados e vencidos, o
suplício dantesco dos que os precederam; ide e vede, por fim, a fileira
infinita dos que ainda podem arrastar-se, andrajosos e esquálidos, a face decomposta, o olhar desvairado, sem forças mais para carregarem
os pequeninos, sem gota de leite para lhes calar o choro triste, enfraquecido e compungente, com o estômago torturado a contorcer-se
na agonia da fome com a garganta em fogo a queimar-se no desespero
da sede, com a alma despedaçada e o coração confrangido de luto, de
desolação e de dor; ide e dizei-me, depois, se eu estou ou se eu não
estou redimindo um crime da Nação. (Sensação. Prolongada salva de
palmas.)

O Brasil inteiro há de, por força, associar-se ao orador, e, quando
não seja ao orador, a quem quer que o venha substituir, na obra de reparação dessa injustiça revoltante.
Pede desculpas da exaltação de suas palavras; mas não pôde conter os impulsos de sua revolta, a revolta da sua alma, não de nortista,
mas de brasileiro e de patriota, contra esse crime secular.
Pede desculpas; mas as palavras tocaram o mais íntimo do seu
coração; e é de coração que as agradece, é de coração que afirma
que elas hão de ecoar no meio daquelas populações desgraçadas, açoitadas, duramente, pela mais cruel das calamidades, como um brado de animação e de consolo, e é de coração que assegura que elas hão de brilhar
como um raio de esperança na noite tenebrosa daquelas almas angustiadas, que, cheias de apreensões e de receios, acompanham ansiosas essa
luta encarniçada entre o Governo que lhes quer dar a tranqülidade e
a vida e meia dúzia de brasileiros, sem patriotismo e sem entranhas, que
insistem por Jhes prolongar o sofrimento e o infortúnio; e é de coração
que afirma que elas hão de cair como um orvalho bendito naquela terra
combusta, que nós queremos encher de frescura e de verdores, que nós
queremos povoar de esperanças e de risos, e que esses maus brasileiros,
não querem ver orvalhadas senão pelas lágrimas das criancinhas famintas,
nem povoadas senão pela agonia e pelo desespero das mães.
(Inserido nos Anais do Senado, a 24 de agosto de 1921.)
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APEND/CE

DO SUPREMO AO SENADO- INVALIDEZ PARA O CARGO
E DEFESA PESSOAL

30-12-1912

O Sr. Epitácio Pessoa diz que estava muito longe de suas
intenções ocupar a atenção do Senado nos últimos momentos de seus
trabalhos, tomar o seu tempo, já de si tão escasso, para ocupar-se de
assuntos de qualquer natureza e muito menos de assuntos estranhos às
altas preocupações legislativas da Casa e, aparentemente, de simples
interesse individual seu.
Mas o Senado será bastante generoso para relevá-lo desse passo,
atendendo a que a acusação que o arrasta neste momento à tribuna, o
enxovalho em que se procura envolver o seu nome resvalam já agora de
alguma sorte sobre o próprio Senado, e desde então se sente no dever
moral de fazer a sua defesa, defendendo, ao mesmo tempo, a corporação
em cujo seio representa hoje o seu Estado natal, não em virtude de uma
transação indecorosa, mas por efeito de uma eleição, que, devido a empenho de honra do notável republicano que hoje dignifica a administração paraibana, foi das mais livres e puras que registram os Anais da
história política deste País.
Na sessão de sábado um ilustre Senador pelo Estado de Santa Catarina chamou a sua atenção para uma entrevista que o eminente Senador pelo Estado da Bahia, Sr. Rui Barbosa, concedera a uma folha
da manhã a propósito do projeto das acumulações remuneradas em que
se lia uma referência à sua pessoa. Apesar da avidez com que procura
ler tudo quanto escreve o preclaro Senador pela Bahia, apesar da natural curiosidade com que devia desejar conhecer os termos da referência
que se lhe fazia, só hoj~, ao descer de Petrópolis -e por circunstâncias
independentes de sua vontade - é que pôde ler essa entrevista, apesar
de ter comprado o jornal que a publicou, no mesmó dia em que saiu à
luz.
Ora, lê-se nesse documento o seguinte:
"Diz o redator que procurou o Sr. Senador Rui Barbosa - mas
tomemos um exemplo: não repugna a seu espírito de justiça que
um membro da nossa mais alta magistratura que obteve -graças
à sua privança e troca de serviços com o Chefe de Estado - uma
aposentadoria inconstitucional, vá reunir agora, com a cadeira em
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que a política o acaba de colocar no Congresso, aos vencimentos
de aposentado o subsídio parlamentar?"
Vê o Senado que o orador, aí, é acusado de haver obtido, por serviços prestados ao Sr. Presidente da República, no seu caráter de Ministro do Supremo Tribunal, uma aposentadoria ilegal.
Enquanto essa miséria se arrastou como uma lesma nas colunas
da imprensa partidária, onde a torpíssima paixão política procurou tantas vezes manchar a sua reputação e a sua honra de homem público,
confessa que não julgou dever dar-lhe importância; mas agora, ao vê-la
reeditada em uma folha, cujo diretor o conhece há muitos anos e
devia sabê-lo incapaz de uma infâmia, não pode conter seu protesto e
sua indignação contra a calúnia que se lhe assaca.
Quais foram os serviços que trocou com o Sr. Presidente da
República? Por ocasião do julgamento do chamado "caso da Bahia" no
Supremo Tribunal, a sua atitude desencadeou contra ele as iras da imprensa partidária; foi exposto, como vítima indefesa, aos maiores ataques da oposição, que procurou cevar-se, à farta, na sua reputação de
juiz; seus inimigos pessoais, cujos dentes, naturais ou postiços, tantas
vezes se quebraram sobre a couraça inamolgável de sua vida pública,
emboscados atrás da irresponsabilidade anônima dos jornais partidários,
procuraram satisfazer seus ódios imputando-lhe todos os crimes, empregando para atacá-lo todos os processos, dignos ou indignos.
Calavam propositadamente seus votos, no Supremo Tribunal,
contrários aos interesses do Governo, e dava-se publicidade retumbante
a todos aqueles que lhe eram favoráveis, para se ter o direito de dizer
que ele traficava com a sua posição de Juiz do Supremo Tribunal da
República, pondo esta posição ao serviço do Governo e de sua ambição
política.
Inventava-se, mentia-se, deturpavam-se fatos políticos, envenenavam-se fatos inocentes, publicava-se mentirosamente sobre uma reunião
em conferência entre o orador e o Governo a propósito de caso sub judice;
incluía-se o seu nome entre aqueles que visitavam o Presidente da República, indicando-se o seu procedimento aos olhos de todo o País.
Era a vingança, a represália dos seus inimigos pessoais aliados
àqueles cujos apetites ele havia dificultado ou contrariado, como se não
tivesse a seu favor um procedimento ilibado, correto, sem nenhum desvio em todos os cargos públicos que tem exercido neste País.
Pois foi por esta ocasião que se publicou que o orador havia vendido o seu voto no caso da Bahia em troca de uma cadeira de Senador.
Agora, esta vilania a vê reproduzida no jornal a que há pouco se
referiu, com a circunstância agravante por ele assinalada de que entre os
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proventos daquela bacante era preciso contar a sua inconstitucional
aposentadoria!
Quando, contra essa miséria, não protestassem quase 30 anos de
um passado tão impoluto como aquele que mais o seja de sua vida pública e privada, cuja análise oferece à apreciação do País, bastaria a consideração mais simples para mostrar a incoerência desses aleives.
Três foram os casos de habeas corpus da Bahia submetidos ao
Supremo Tribunal Federal, e em todos eles o seu voto foi sempre absolutamente o mesmo, perfeitamente idêntico, quer no primeiro, quer no
segundo, quer no terceiro, por isto mesmo que idêntica era a espécie
jurídica submetida àquele Tribunal.
Pois bem; os seus dois primeiros votos de habeas corpus no caso
da Bahia não provocaram a menor articulação contra o orador; pelo contrário, os seus detratores, os seus acusadores o elogiaram calorosamente
a propósi.to de um acórdão que havia redigido e que foi por eles taxado
de luminoso, naturalmente porque servia aos seus interesses particulares.
Ora, se, dentro de três votos, somente a propósito do último é
que se desencadeou essa ira contra o orador, forçoso é reconhecer-se
que não teve por origem esse voto, mas um outro pensamento qualquer
que continua oculto, e tanto é assim que com ele votaram mais seis juízes, e dentre esses sete se destaca um, o orador, para ser o acusado.
Por que essa exceção?
Por que não o atribuir à sua convicção pessoal, como se faz em
relação aos outros?
Não é tudo.
O voto que proferiu no terceiro habeas corpus da Bahia foi longamente justificado e fundamentado.
Fez timbre em apoiá-lo exclusivamente - e o declarou logo no
início da sua fundamentação - nos atos e documentos constantes do
processo.
Publicado esse voto, quase na sua íntegra, logo no dia seguinte à
sessão do Tribunal, ele foi mais tarde reeditado em seis ou sete dos jornais de maior circulação nesta Capital. ·
Pois bem; até hoje nunca, absolutamente nunca, contra nenhum
dos fundamentos desse voto se articulou a mais ligeira contestação.
Até hoje os seus contraditares se têm limitado a injuriá-lo e a descompô-lo.
Nunca almejou a honra de ocupar uma cadeira no Senado.
Sabe o nobre Senador que preside os nossos trabalhos que, se alimentasse essa aspiração, há muito tempo teria cruzado os umbrais
do Senado sob os auspícios da sua vasta influência, que podia pôr uma
cadeira à sua disposição neste recinto.
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Não há muito tempo, o ilustre ex-Senador Castro Pinto, cuja ausência deixou um vácuo difícil de preencher (apoiados), em uma carta
honrosa que lhe dirigiu, punha à sua disposição a cadeira que enobrecia,
não só pelo seu talento, como pela sua cultura, eloqüência e caráter.
(Apoiados.)
O ilustre Senador que se senta à sua esquerda (dirigindo-se ao
Senador Walfredo Leal) por esta ocasião ofereceu-lhe, também, a sua
cadeira nesta Casa.
Quando voltou o ano passado da Europa, S. Exa, em sua casa, insistiu com o orador para que ele aceitasse uma cadeira senatorial pela
Para1ba.
No começo deste ano, por ocasião do prematuro e geralmente
sentido falecimento do Sr. Alvaro Machado, amigos e conterrâneos seus
desta cidade e do Estado insistiram em que ele consentisse na apresentação do seu nome, certos de que o Estado o sufragaria, se porventura
ele levasse até os sufrágios populares essa visão.
Recusou, e recusou sempre, e, se agora, neste momento, está a
abusar da atenção do Senado, é que lhe foi imposslvel demover os seus
amigos e conterrâneos de sufragar, em seu lugar, um outro nome.
Como se compreende que pudesse o orador renunciar ao seu passado, que pudesse prevaricar no eminentlssimo cargo de magistrado da
Suprema Corte do Pais, em troca de uma cadeira que, na mesma hora,
lhe foi tantas vezes oferecida e tantas VE}Zes por ele recusada?
Pode haver acusação mais inepta?
Mas agora acrescenta-se uma circunstância e é que entre os proventos deste conchavo é preciso acrescentar a sua aposentadoria.
Tem assomos de coragem a ignorância!
Inconstitucional a sua aposentadoria!
Todos os Srs. Senadores sabem que, de acordo com a lei vigente,
a aposentadoria dos Ministros do Supremo Tribunal está sujeita a duas
únicas condições: 20 anos de serviços federais, estaduais ou municipais e
a prova de invalidez para o exercício do cargo.
Ora, quando requereu a sua aposentadoria ao Governo Federal,
juntou ao seu requerimento documentos autênticos, provando 25 anos
de serviços, só federais, e o laudo unânime de uma junta de saúde declarando-o incapaz para continuar a exercer as funções de Ministro do Supremo Tribunal.
Submetido este laudo ao Governo, foi por ele decretada a aposentadoria, e o Tribunal de Contas, ouvido em última instância, disse da
sua legitimidade, aprovando o ato do Governo.
Onde a inconstitucionalidade?
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Não precisa observar aos nobres Senadores que isto não foi ato
de arbítrio do Governo, o Governo não lhe fez favor; cumpriu apenas a
lei.
Mas onde a inconstitucionalidade?
Dizem, porém, que ele está válido, porque está advogando.
O fato não é verdadeiro. Não é exato que esteja advogando.
Para estes constitucionalistas art nouveau, o funcionário só se
pode considerar inválido, quando sofre pelo menos destes achaques: 80
anos de idade, cegueira total, surdez absoluta, mudez completa, paralisia geral. Fora daí não há invalidez, há um desrespeito à Constituição.
Mas aqueles que assinaram o art. 75 da Constituição sem os estímulos do ódio, da paixão, da má fé ou da ignorância, verificarão que a
invalidez a que se refere o dispostivo constitucional é a invalidez para
o exercício do cargo.
O Supremo Tribunal o tem invariavelmente declarado - e neste
assunto prefere estar com a autoridade moral e legal do Supremo Tribunal a estar com a incompetência crassa dos seus acusadores. Finalmente, isso é fato de simples bom senso - de observação diária, de experiência e de ciência.
Ainda há pouco, em carta que dirigiu a O Paiz, figurava vários
exemplos a propósito desse assunto e, se aqui tivesse de provar, figuraria outros tantos exemplos para demonstrar ao Senado que não há repugnância nenhuma em aceitar que um funcionário declarado inválido
para o exercício de um cargo tenha sua inteira aptidão para funções
diversas.
Quando, o ano passado, se retirou desta cidade, após gravíssima
enfermidade que o prendeu à cama durante muitos meses, na Europa
se submeteu a uma operação melindrosíssima e os médicos que então
o examinaram em Paris e na Suíça, entre outros, Gilbert, Roux, Hartmann, Gosset, Hans, Brun Wunderlich, todos foram acordes em declarar que devia renunciar à sua vida de juiz para modificar o regime de
vida a que essa profissão o obrigava, absolutamente favorável à moléstia que minava o seu organismo.
Voltando aqui, tentou exercer por algum tempo o seu cargo, mas
os seus médicos assistentes, professores Miguel Couto e Azevedo Sodré,
depois de detido exame, o aconselharam, insistentemente, em atestado circunstanciado e ponderado, a que ele requeresse a sua aposentadoria.
Submetido à junta médica da Diretoria Geral de Saúde, os três
médicos que a compõem confirmaram, unanimemente, o parecer dos
ilustres professores.
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Ora, se entre os honrados Senadores muitos há que não conhecem os médicos estrangeiros pelo orador citados, certamente não há
nenhum que não conheça os professores Miguel Couto e Azevedo Sodré, que não os julguem incapazes, pela sua probidade científica, moral
e profissional de atestarem, como existente, uma situação contrária
à verdade dos fatos.
Mas, dizem que, não obstante tudo isso, a prova da sua não-invalidez é que está exercendo as funções de advogado.
Ora, isso não é verdade. Tem-se recusado sistematicamente a todos quanto o têm procurado para incumbi-lo de causas judiciárias.
A este propósito abriu uma única exceção por motivos quase que
de família, aceitando uma causa das mais simples, e ainda assim com a
condição de se insluir na procuração, sem mais ônus para os seus constituintes, o nome de um advogado que o auxiliasse na defesa dos seus
direitos.
Mas, se estivesse advogando, que importaria isso? Porventura
pode-se comparar o trabalho extraordinariamente exaustivo e obrigatório de Ministro do Supremo Tribunal com o trabalho voluntário do
advogado, que tem o direito de escolher, entre as causas que lhe são propostas, aquelas que se coadunem com as suas aptidões, com as suas forças, com o seu critério moral e judiciário?
Está informado de que um dos últimos juízes nomeados para o
Supremo Tribunal recebeu, ao entrar, 138 processos como relator, 83
causas como primeiro revisor, e outras tantas mais ou menos como segundo revisor.
Pois há seriedade em comparar-se esse trabalho estupendo e colossal com o trabalho do advogado que, em cinco meses, tem apenas feito uma petição em uma folha de papel?
Mas, que estivesse advogando, incessantemente, que importaria
isso? Pois não andam por aí, às dezenas, funcionários aposentados
exercendo a advocacia e quantas outras profissões?
Pois José Higino, João Barbalho, Barradas, Amphilóphio não foram, como o orador, Ministros do Supremo Tribunal Federal; não
foram, como ele, membros da Assembléia Constituinte; não foram, como ele, colaboradores desta Constituição onde se vê exarado o princípio da invalidez para a aposentadoria dos funcionários públicos; não
foram, como ele, aposentados no cargo de Ministros do Supremo Tribunal por inválidos e não abriram logo após a sua banca de advocacia?
Tratava-se, entretanto, Senhores, de cidadãos os mais conspícuos
que a República tem produzido. Como eles há tantos outros aí aposentados, que no foro, no jornalismo e em tantas outras profissões exercem a sua atividade.
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Por que é que esses campeões, esses pseudocampeões da moralidade administrativa nunca articularam uma palavra de censura e de observação a esses nomes que acabo de citar, nem a esses outros funcionários e políticos que, aposentados, estão a exercer a sua atividade de
maneira às vezes assombrosa? Por que nunca articularam uma palavra,
uma acusação, uma censura e agora arvoram em escândalo inaudito o
fato indecoroso de estar o orador advogando?
Vê, pois, o Senado, o quanto de hipócrita e de fementido há nesta campanha de difamação levantada contra o orador por esses cultores
da mentira, para quem o papel da imprensa não é o ser a força propulsora e orientadora do progresso, da civilização na sua marcha evolutiva e
ascencional, mas o servir de clava demolidora da honra de todos os homens deste País.
Era essa a explicação que queria dar ao Senado. A sua aposentadoria, obteve-a por serviços prestados ao seu país e diz a sua consciência
que eles não são de somenos.
A sua cadeira, ofereceu-lhe espontaneamente o Estado que tem
a honra de representar.
Mas, antes de sentar-se, permitirá o Senado, bondosamente, que
profira ainda algumas palavras a propósito do projeto d?S acumulações
remuneradas, a que se prende o incidente que acabo de liquidar.
~ notável a preocupação que de anos passados têm esses pretensos orientadores da opinião pública quando se trata da matéria de
acumulações remuneradas.
Só ver os cálculos em que eles se exaurem para saber quanto o
orador viria a ganhar por mês se por acaso acumulasse a sua pensão de
aposentado com o seu subsídio de Senador; só ver a insistência com que
eles reclamam a aprovação e a sanção da lei de acumulações remuneradas como uma solução natural a seu caso e organizam ínterviews,
alguns frustrados outros realizados, como eles procuram obter a opinião dos competentes, sobre o caso de sua pretensa acumulação. E de
ver o ap!omb, a coragem inaudita com que afirmam que o orador está
acumulando vencimentos, até de cargos de que foi exonerado há mais
de 1O anos. Di r-se-ia que essa medida das acumulações remuneradas é
reclamada pela opinião pública, não como meio de tornar efetivo e exeqüível o artigo constitucional, não para resolver uma situação geral, mas
para impedir que o Senador Epitácio Pessoa continue esse escândalo de
acumular dois ou três vencimentos e obter que ele não venha agravar
a situação do Tesouro juntando a essas acumulações a sua pensão de
aposentado.
Entretanto, saiba o Senado que nunca, absolutamente nunca,
acumulou vencimentos de natureza alguma. Eleito Deputado à Assem401

bléia Constituinte, quando era secretário do governo de seu Estado,
podia, naquela ocasião, receber seus vencimentos, porque naquela época
ainda não tinha sido votado o princ(pio proibitivo das acumulações.
Nomeado lente de uma faculdade superior, não acumulou seus vencimentos com o seu subsídio de Deputado; investido nas funções de Ministro de Estado, deixou imediatamente de receber seus vencimentos
de lente em disponibilidade, apesar dos precedentes e das numeros(ssimas soluções que se ofereciam a seu caso. No Supremo Tribunal, o
Barão do R i o Branco, em 1909, convidou-o uma vez para elaborar o
Código de Direito Internacional Privado. Nesse serviço trabalhou cinco
meses e meio, simultaneamente com as suas funções no Supremo Tribunal; ao cabo desse tempo o Barão do Rio Branco procurou-o para lhe
dizer que era preciso renunciar esse trabalho, visto como o Conselheiro
Lafayette, ao contrário do que se esperava, recusava elaborar o Código
de. Direito lnter:nacional Público, encarregando-se da elaboração do Código de Direito Internacional Privado. Iniciou então a redação do Código de Direito Internacional Público. Nesse momento, o nosso saudoso
chanceler quis-lhe retribuir o trabalho insano que ele tivera durante
cinco meses e meio. Recusou peremptoriamente qualquer retribuição,
pois que, articulou, durante aquele tempo havia recebido integralmente
os seus vencimentos de Ministro do Supremo Tribunal. Terminada a
elaboração do Código de Direito Internacional Público, recebeu do.Governo, como retribuição desse serviço a quantia de 40:000$, sobre os
quais pagava impostos e direitos novos e velhos; e perdia ao mesmo tempo ·os seus vencimentos do Supremo Tribunal, porque havia deles aberto mão; isto é, perdia a quantia de 35:000$, a quanto montavam esses
vencimentos, irredutíveis e imunes de qualquer imposto.
Nomeado para o Congresso de Jurisconsultos, desde o momento
em que assumiu essa honrosa comissão, renunciou os seus vencimentos
de juiz do Supremo Tribunal, deixando de recebê-los, apesar das declarações as mais claras e positivas que lhe faziam os empregados do Tesouro
de que ele não estava inibido de recebê-los de acordo com a doutrina ali
corrente, apesar da nota posta à margem da folha de que tinha direito a
esses vencimentos.
Vê o Senado que se tem achado muitas ocasiões em situação de
acumular vencimentos, mas nunca os acumulou. Entretanto, ao se ouvir
a voz dos seus desafetos, ao ler-se o que eles publicaram nos jornais des·
ta Capital contra o orador, dir-se-á que ele é, senão o único, pelo menos
o principal acumulador de vencimentos neste País.
Vão mais longe ainda, porque o acusam de se haver oposto com
todo o empenho ao projeto de acumulações remuneradas, atribuindo402

lhe influência, que infelizmente não tem, o fato de ter sido demorado
aquele projeto na Câmara dos Deputados por influência sua.
Desta tribuna apela para a Câmara dos Deputados, apela para o
Senado.
Que apareça um Deputado ou Senador a que se haja dirigido, não
para pedir para estorvar a marcha desse projeto, mas para conversar
sequer sobre a matéria das acumulações.
Aqui mesmo, neste r~cinto, acham-se presentes Senadores que foram testemunhas do modo por que se esquivara de emitir a sua opinião
sobre este assunto, quando interpelado por alguns dos interessados.
Nem poderia ser outro o seu procedimento.
Que interesse poderia ter em embaraçar a aprovação do projeto
de acumulações remuneradas? Saibam os que nisto tiverem interesse
que esse projeto não os pode atingir. Se os seus inimigos acreditaram
que com isto lhe podiam fazer qualquer mal, enganaram-se,perderam o
seu tempo e o seu latim.
O projeto de acumulações remuneradas representa um belo movimento e um ato de patriotismo do Congresso Nacional; mas, permitamlhe a franqueza que está habituado a usar em assuntos tais e com devido
respeito à opinião dos seus ilustres colegas; permitam-lhe que o diga: o
projeto de acumulações remuneradas fói apenas uma tentativa, não traduziu os intuitos morais que lhe quiseram dar.
Deficientíssimo na sua redação, inconstitucional e tumultuário
na sua elaboração, ele é, ao lado das boas intenções que o revestem, um
projeto inconstitucional no seu contexto, prejudicial aos interesses da
nação e incongruente, trazendo graves ofensas a· sagrados direitos adquiridos.
Mas, que não fosse assim, que fosse ele perfeitamente constitucional. Mesmo assim, não o poderia atingir, porque a pensão de aposentado, e o Senado sabe melhor do que o orador, não é unicamente
paga por serviços a prestar, é um vencimento devido - aten'da bem o
Senado para esta circunstância - por serviços prestados. É uma dívida
que a Nação paga em virtude de um contrato bilateral celebrado entre
o funcionário e a Fazenda Públi.ca, contrato em que a Nação se compromete a remunerar serviços que se contam por certo número de anos,
dada a invalidez do funcionário. É por conseguinte um direito, adquirido, incorporado ao patrimônio jurídico do funcionário, contra o qual
são impotentes todos os poderes da República, Executivo, Legislativo e
Judiciário.
Nessa mesma entrevista a que se referiu, o Sr. Senador Ruy Barbosa, com a sua incontestável autoridade, expunha em poucas palavras
a verdadeira doutrina sobre o assunto. E antes de S. Ex?, já o Poder
403

Judiciário, que é o poder por excelência para interpretar a Constituição
e as leis, porque da interpretação das leis e da Constituição depende a
sua fiel e perfeita aplicação, porque a interpretação de uma lei, como
dizem os escritores americanos, faz direito, é a própria lei; já antes de
S. Ex?, o Supremo Tribunal, por uma série longa e ininterrupta de
acórdãos uniformes e apesar da inconsciência, tão natural, da jurisprudência dos tribunais coletivos, o Supremo Tribunal tem firmado de
modo iniludível a doutrina de que o art. 73 da Constituição não se
aplica a pensões dos inativos, mas se refere, exclusivamente, à acumulação de dois ou mais estipêndios decorrentes do exercício simultâneo de
dois ou mais cargos ativos ...
Para que, pois, o projeto de acumulações pudesse atingi-lo, seria
necessário retirar da Constituição da República o art. 11, n~ 3, que veda
a presunção de leis retroativas; seria preciso abrir mão do preceito que
garante os direitos adquiridos e os direitos decorrentes dos contratos;
seria preciso rasgar o art. 72, § 24, que garante a propriedade em toda
sua plenitude; seria preciso apágar a integridade e a independência de
toda a magistratura.
No momento que quiser acumular o subsídio de Senador com a
pensão de magiStrado aposentado, e o Governo isso recusar, anulará
com a Constituição a decisão do Governo a seu respeito.
E declara, para que saibam os interessados, se não está resolvido
a esta atitude, também não está resolvido a abrir mão dela, porque está
cansado de gozar da fama sem proveito.
Não pode dissimular o desprazer e desgosto ao ter de se .ocupar
de assuntos tão ingratos ao dirigir a palavra ao Senado da República.
Arredado por mais de um decênio da administração e da política,
teve a fortuna de, durante esse tempo, apurar o seu espírito, enriquecer
a sua experiência dos homens e das coisas, acrisolar a sua intervenção
na justiça, no ambiente e no convívio respeitável de homens da mais alta
integridade moral, em uma atmosfera de calma estranha ao combate dos
interesses e das paixões.
Afastado há quase quatro lustros do Parlamento, era seu pensamento, a sua ambição, volvendo a ele, trazer para o Senado Federal a
sua fraca colaboração e não lhe tomar tempo senão nos altos problemas,
nas grandes questões em que se envolvessem os interesses vitais da
República e jamais com questiúnculas áridas e ingratas como estas, porque, se durante o interregno parlamentar a neve dos anos arrefeceu os
estímulos e entusiasmos do moço, não pôde sopitar, não conseguiu diminuir ·os estímulos do cidadão, do patriota, pelas idéias republicanas,
pelas conquistas da liberdade e da democracia.
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f nfelizmente, circunstâncias o levaram a afastar-se desse propósito
e disso pede desculpas ao Senado., mas sente-se na obrigação moral de
demonstrar aos seus colegas que o ex-magistrado, que se senta agora
nesta cadeira de Senador, foi, até os últimos dias da sua carreira, digno
da consideração e da estima dos seus concidadãos. (Muito bem! Muito
bem! O orador é cumprimentado por muitos Srs. Senadores.)
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Paraíba
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Política e governo
Machado, Álvaro Lopes
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Distúrbios internos, 330,331,336,
337,339,340,341,342,344
Estado de sítio
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Brasília dos Santos
Aparte, 334
Braz Carneiro, 234
Brito, Eugênio Toscano de, 47, 192,
195,296,297,298,299
Bueno de Paiva, 373
Aparte, 168
Bulhões, Leopoldo de,
ver Leopoldo de Bulhões
Burgess, 160

c
Caetano de Albuquerque, 374
Calmon, Pedro, 60, 68
Campos, Bernardino de, 28
Campos, Carlos Augusto de,
ver Carlos Campos
Campos, João Luís de, ver João Luís
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Feijó, 42
Feijó, Diogo Antonio, ver Feijó
Feliciano Pena, 172, 192
Felinto Elísio, 274, 278
Felisbello Freire, 32, 322, 374
Aparte, 87, 89, 90, 93, 94, 95,
97, 102
Fernandes, lsidoro, gen., 339
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Floriano Peixoto, 217,218,220,221,
224,225,226,227,228,229,232,
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Rocha, Domingos José da, ver Domingos Rocha
Rodrigues, José Honório, 15, 24, 25,
42,60,61,62,67,69
Rodrigues, Leda Boechat, 15, 18, 40,
60,61,66,67
Rodrigues, Manoel Bernardino da Costa,
ver Costa Rodrigues
Rodrigues, Manoel Uchôa, ver Uchôa
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Satiro
Sousa, José Antonio Soares de, 60
Sousa, José da Costa Machado e, ver
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