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SENADO FEDERAL
---:~--:--

Sessão extraordinaria convocada pelo decreto n. H. 408,
·
de' 1 d!l janeiro de 1915
.
1' SESSXO PREPARATO!VIA, EM t. DE JANEIRO DE i9H

.•

. PRESIDI:.'NCJ,\ DO SR.

.

PINHEIRO Mo\CH.~DO, VJCE•PilESJDENTfl

A' \ hor.a da tarde ·abrc-sú a sc~são, a que concorrem os
St·s .. Pinheiro Machado, Pedro Borges, Gabr•inl Salgado, Teffé,
, Arthm· Lemos, b1dio do Br·azil, ~Iendes do AlrlliJida, José Jiuzebio, Francisco Sá, Thomnz Ac,ioly, Antonio de Souza, Evitacio Pessoa, Walft•edo Leal, Gon•;alvcs Ferr·eit·n. Gomes Ribeiro, Aguiar• e• Mello, .João Luiz Alves, Moniz Ft•oire, Et·ico
Coelho, Alcintlo Guanabum, Sá Frci!·c, Augusto de Vasconcello:;,
Jo$é Mtu•tinho. 'A. Azel'IJdo c Vicl.oriuo Monteil·o (25).
O Sr. 2" Secretario (~crvindo de ·f•); procede á leitura do
~eguintc
·
·
·
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Ministro do lntot·ior l.ransmittbtdo a se. · guinte mensagem do Sr. Presidente.da Republica:
«O Presidente drt Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo a que o Congresso Nacional; pelo encerramento de
suas sessões, não poude delibet•ar sobre o assumpto da mensagem que lhe fui dirigida a respeito do caso politico do Estudo do Rio de .Janeiro, ~esolvc coRvocat• os mombros do Congt·osso referido pat•u, no dia !l do corrente mez, se reunirem em
sessão oxtruordi·nariu, afim de que adoptem o alvitre que melhor
lhes pareceu.- Inteil·ado.
Telegrammas dos Srs. Senadot·os Alencar Guimarães, Generoso 1\larques, Hercilio Luz. Eloy de Souza e l\letello comínunicanclu que estão pt·omptos pul'a os trabalhos da presente
sessão.~ Inteil·udo.
· ·
Vul, l

..' .
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'

'

/

•

2

O"Sl'• Aguiar e Mollo "omnmnicn que o Sl'. Sonadnr Pr·reira Lobo se aeha presento nesta Capital e prompto para os
trl!bal hOS:<

O ST. Presidente nnnuncia que, ·com a communieação f!Utl
acaba de ser feita pelo Sr. Aguiar e Mello, já se acham presente~ para os t',•abalhos 31 Srs .. Senadores.
·
Nada mais havendo a tatiir, vae Jevantarf,.a Ressão, convidnmlo os Srs, Senadores para se t•cunil·cm amanhã :í 1 hora,
para a segunda sessão pt•eparatoria.
Levanta-se a ·sessão ú 1 hora c 25 minulos;

. 2' SESS!O ·PRI~PAUA'l10!HA, EM 5 DE JANJ.mtü DE .1Ul5
'

PRESIDBNCI<\ DO SR.

'

PINHBIRO ?<1.\Cii<\DO, VICE•I?IIES!DBN'r!.'

'A' 1 hom 'da tarde abre-se a sessão, a que. col'\corrcm. os
:Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges, GDnznga .Tay.me, G~
lbriel Salgado, Lauro Sodré. Arthur LemoR, Pit•es Ferreira, AnltDAio de Sour.n, W:llllfredo Leal, GonçnlveR Ferreira, Raymundo
,de Miranda, Perc~ra Lobo, A:guint· e Mello, Alcindo Gu.ana;!Jaru, Bueno de Paiva, José Murtinho e A. Azeredo (i6).
·
E' ladu. posta em discussão c, sem debate approvada a
acta «;;a se~S"âo anterior.
·
O Sr. 2' Secretario
,exPediente.

Levanta-se a
,.:.:

:· ·,

..

'
:-

·'\':
·~'

..

'

:..::

'de 1'): declara que não ba

o Sr. Presidente- A:obam-se presentes para os t.raballlos
legis·lativos 36 SrR. Senadores. 'A Mesa vac officinr á Camam
dos Deputados razeRdo esta commut~icacão. Ficam suspensas,
por este motivo, as sessões pre11aratorias até que a Mesa da
Camara dos Deputados commun1que á desla Casa a presença
de numero legal alti·., ·
.
Para ordem do dia .da primeira sessão ordinarin a realizar-se após n installaçiio do Gon~;tesso designo: ·
·
· 'llrabalhos tle Commiss!les.,

(

,.

~(servindo

·'

,

s~ssão

ú I hora c t.5 minulos.

CONGRESSO NACIONAL
"""""
--·~·-'

Sessão solemne de abe1·tura da sessão extraordinaria do
Congresso Nacional da Republica dos Estados Unidos
do Brasil convocada pelo .decre~o n. H .4D~;.dc ~. p.e
janeiro .elo 191.5
·
' .

PRESIIJENCI,\

liu Slt.

l'INHWUO ::\!ACHAIJO, VICE•PRESIDENTE

.
'A' 1 bora da tarde do dia 9 de janeiro de 1915, reunidos
no ediricio ·do ·Senado os Srs. Senadores e Deputados, tomam
assento llU Mesa os Srs. Pinheiro Macbado, Vicc-Presidente
do Senado;· Pedro Bol'ges c F'rancisco 'Sá, 2" e 3• Secretarias
dco Senado: Simeão J.eul e Elysio de Araujo, 1• e 2• Secreta rios da Camara dos Dep·utados.
·
O Sr. Presidente declara aberta a sessão extraordinaria
· do Congresso . Naciona I e convida os Srs. 3" c 4• Secretarias
pat·n receberem ú enL1·nda do salão ·o emissario do Sr. Presidente da Republica, o qual. introduzido no· recinto, entrega
ao .SL·. Presidente d~ Cowgresso o autographo da mensagem,
. retirando-se cm seguida.
..
..
O Sr •.1" Secretario procede á leitura da seguinte mensagem:
·
"SI·s. Membros do CoRgresso Nacional- Terminando a
31 de dezembro. proximo passado o mu!!dato do Presidente
de, Estado do RIO de .ranetro, Dr. Francisco Chaves de Olive_im Botelho, rH·o~e.dcu-se á eleij;ão do .substituto l'llSpectiVO, em época pre[Ixada pelas Ims em VIgor, operando-se,
POI' esse motivo; profundo disseutimeat,o.na politica local.
Duas COI!l'entes pr!Yclamaram-se victor10sas.. .
Scindiu-so a Assembléa Fluminense, impett;ando a. mesa
que presidiu os i.L•nbalhos da ultima reuniiío· Ol'dinaria'
.um!l ot:dem de habeas•cOl'll'I.IS,. para que, em. sessão extra~
Ol'dlllHI'Ia convocada pa lo .Presidente do Estado. continuasse
a dirigir os mesmos tL'Hbalhos; e o -SuJ>remo '!'ribunal l:'e•

.,

••'

CONui\ESSO N.\ClON.W

dom\ deferiu o pedido na sua plenitude ~(aecórdão de 6 'de
junho),..
.
.
Posteriormente a mesa. J•eferida, j:\ ampat·ada ·pelo
pl"imcit•o . ltabeas-coi'P"·'· designou pa:t·a local das sessões
etlil'icio diverso daquellc em que habil.ualmontc funcciqna a
.\sscmbléa, e, va1·ios deputados, allcgando não terem podido
penetrar no ~.ntigo palacio da legislatura, nem estarem iivt·cs de coacoão no outro, J•equet·era.m nov:t 01·dem de
ha.b<?as-col·pus, em .que o SUlll'cmo Tribunal ,julgou rcsular·
a lt·ansferencia de séde dos trabaliJOH pm•lamcntares o mandou
proJecssa!' o Pr·csidontc Olivcim Bul.elho. como h1cut·so uas
peuas dos arts. HO c 111 do Codigu Penal• (aucórdão de :25 de
julho).
Abroque\ada. pelas duas decisões, a minoria, a:nt.es de ,;e
prfJcedet· ás apl!l'ar.ões pnrciaes nas sédcs cta's differcntos cit·cutusct•ipções admlnistraLivas, e.ITecLuou, em ses~ão·• oxtraordinat·ia, a aput·acão geral do plciLo c reconheceu, como presi·
.
dcute eleito, o Dr·. Nilo Pel)anha.
IPor sua v'ez n. maioria, em sessão ordinaria, realizada
no edificio destinado aos Lmbnlhos pal'lnmentares, tomou conhc~imellto das apurações parciaes exigidas por lei, procedeu ·
dtJt!ois á apumção geral da clci('üo, reconheceu e proclamou
presidente do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 31 de'
dezembro, o Dr. Feliciano Sodré Junim·.
·
O Dr. Nilo Peoanha impctt·ou no Supremo Tribunal fedet•al uma ordem de ltabeas-co·••Jms, at:im de tomar posse, a
31 de dezembro, da presidcncia do Estado 1·e!'mido e sovernal-L>
dut·ante quatro annos.
'
Em Ludo foi o solicitante atlendido pela vencranda
u.ot·poraoão judiciaria, e FIO dia 2o\ de dezembr·o o ,juiz Octavio Kelly apresentou ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores um officio em que ·requisitava uma l'or•ca do mil e
quin:hentos ·homens para tor'llar e1'fec.tivo o cumprimento. intc;;·ral da ordem. de habeas-corpu·s.
Ficou o Poder E:~~:ecutivo em conjunctura profundamente
dcsa~;radavcl, em situação melindrosissima.·
Negat· cumprimento ao nccórdüo seria talvez quebrat• a
hnr.monia, entre os Lres podet·es úonsLitucionacs ..
Acquiescendo ao que. delibemra o Judiciario, arriscava-se
a pcstergar attribuioões e actos, tanto do Legislativo estadual
eomo dei federal.
·
Este p1•ovocado a resolver o conl'licto, .itt então inilludivel,
limitou-se n manda1· archivnr os documentos recebidos do presidente Oliveit·a Botelho, por não reconhecer· a existencia de
du<~.lidade de governo.,
· ·
·
No mesmo sentido opinaram, após o dercrimenfo 'do po- ·
dido· de habeas-col'pu.< apresentado a J'avot•. do Dr., Nilo Pe1;a·
J·lha, o Senado e a Commissão de Constituicão e Justica da.
Camara dos Deputados.
·
·
Compenetrado dos seus deveres nesf.e regimen ao poderes
limitados, o Govm,no proclamou a sufl I'CSolucão de cumprir o
:ve.redictwm judiciat,io, t:evelando desta modo o propooito, um
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SE:SS.\0 SOLE:MNE D~ ABERTURA

.que

~e

~ntre

·n.chn, de concorrer parn que .se n::io quebro n ha'llr!Onin

os roeRmos poderes ..

Assirn procedendo, ent.enden, cnll'et.nnto, acertado, resalvnr o seu ponto de vist.u eonst.il.ucional ·conl.l'ari•> ú compcl.eKcia do Poder .Tudic·iaJ•io em assumpto de nat\ll'eza essencialmente politica; pelo que rez 1~ublicar a seguinte nota:
«O Sr. PJ•r.sitlr.nte da Repuhlicn. resolveu pOr n
força J'edm•nl :í. diRposição do .iuiz ~eccional do 'Rio de.
·.Tnnriro, pnr·n empo>sm· o Dr. Nilo Peçauha 110 cargo rle
presidente do IMndo.
·
'
Essa J•esolur;iw do 'Execntivo J'I)(]CJ'nl .não importa em
rtemon.~traçiio de .~olidnt•iüdaclt• com a doutJ•ina collsil'/Oadn no :wcúJ•dão pi'Ol'l!rido sôbrc o as,umplo pelo Supremo 'l'r·iiJtlilnl.»

..

•rransporlou-se parn Nil.h~i'OY, na manhã de 3'1, fort.c contingente do ExerciiLl, pmtrgirlo por navios da Armnda.
Apezat• disso, ús G hot·nR, a ARsemhl•!a Legislativa do Rio
de Janeiro recebeu no ~eu pJ•oprio edirir:io o Dr. Feliciano
Sodré e lhe deu posse do caJ•go do presidente dn Estado.
Qunndopa força. federal elwgou ao Palacio rio .IJ.Jg·(,, já o
Dr. Sodré se hnvin reliJ•arJo, depois de publiem• :1 delillrraçiin
· de l.ransl'erir pnra a sua resideneia purliculnr a séde do go~
verno. '
Horas depois, conforme eommnnicou ao Podt!l' Exer.utivu
da Republica o .iuiz Reecional, foi cumprida cobalmeule a ordem
• . de lwbcas-corp'tls.
· 1\IQ!llenl.os unte' do rncm•t•at• o CongJ'Cssn a sua sessão nnmml, a maioJ•ia da Assemblú.1. do Esl.ndo, pnt•. telü!(J'ammn, " n
Dr·. Sodrú, em ol'J'icio, ]1ediJ•am ao Podtll' Executivo a inl.et•venção federal nos l.cJ·mos dét :1rl.. G", §§ 2" e 3", tln Co~sl.iluição .
.Acompanhados dl1 bl'eve mensagem, l'ot·am esses documentos logo enviados uo Parl~menlo.
'
Nada foi resolvido. Apenas n ~lesa enviou os papeis :1 Commissão de ConstiLtiiçü.o c .lusl.ir;u ..
;.:Ao Congresso J'Orn assim a l'l'eclado, o conhecimento do

cnso..
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Só n elle, pois, cabia dizer sohm n possível invasão dn sua
competencin constitucional; dnhi rlccoJ•rin para o Emcut.ivo n
. Jlilcessidocle de convocai-o, uma vez que o pediria do inter:vencão lhe chegara no dia mesmo do encet·ranHmlo.
Rio de Janeiro, 9·de janeiro ct'o 191ti.
\VENCESLAU Bn.\Z Ptln'Eifl.\ GOMF.S,

Presidente da

Rep.J,tblica.~

o Sr Presidente- O Congresso tomará na devida consi-·
dera cão os motivos· que delerminnram u pl'esente convoc,oçl\o
~raordinaria. ·
·
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NAC!ON.~r;

Nada mais havendo a .t,robr, vou suspender a sessão por
algm1s mirnuLos, at'im de ser lavrada a neta, declarando antes
installado o Congresso Nacional em sessão extrnordinarin, de
accOrdo ·com o decreto do Poder Executivo n. 11.408, de 1 de
;inneiro do corrente anno. · ·
·
Suspende-se a sessão 6. 1 hora e 20 minutos.
. Reabre-se a sessão á 1 e 25, sendG approvndll a presente
actn.-Pilbheif'o Machado, Vice-Presi·dente.-Pcdro Boracs,
~~· Seca-etario'.- S·i11teão J.eal. 2' Secret.ario .- FranC'isco Scí,
sr.r,..indo de 3' Secretario,.:..- Elysio tlc Araujo, 4• Slícretn·riG,,I
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SENADO FEDERAL
---~;---

Primeira sessao 1la nona legislatura ~o Congresso Nacional

.

1• SESSãO, EM 11 DE JÀNEJRO DE ·19Jú

.

PRESIDllNC!A DO Sn.

'

..

·

PINHEIRO 11!1:1\Cli~DO, VICE•PRESIDSN'I'B

A' 1 hora da tarde, presente numero legal. abre-se a sessão,
a que concort•em os Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges, MeLello, Gabriel Salgado, ArLhur Lemos, Indio do Brazil, Mendes
de Almeida José Euzebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gomcalves,
Antonio de Souza, Walfredo Lcn I, GoRçalves Ferreira; Rnymunrlo
de Miranda, Pereira Lobo, Aguiar e Mello, Sá Freire, Augusto
de Vasconcellos, ·Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho
Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, José MUl'tinho, A. Azeredo, Alencar Guimarães,. Generoso ~I arques. n
Victorino Monteiro (28).
·
.
Deixam de comparecm' com causa ,iu'stif'icada o·s St·s. Araujo
Góos, GC)nzasa .Taymc, Silverio Nery, '!'effé; Lauro Sodré, Gervasio Passos, Prancisco Sú, 'rhomaz Accioly, Eloy de Souza,
Epitacio Pessoa, CuRha Pedrosa, Ribeiro de Britto. Sigismundo
Gonçalves, Gomes 'Ribeiro, Guilherme Gnmpos, Luiz Vian·nu,
.José Marcellino, Ruy Barbosn, .João Luiz Alves, Bernardino
Monteiro, Moniz llreire, Nilo Peoanhn, Erico Coelho, Lourenr,o
Baptista, Alcindo Guanabara, Alft•edo Ellis, Braz Abrantes, Xavier da Silva, Abdon B!\ptisl.a, ·Hercilio Luz c Joaquim Assumpoiio (34h.:
·
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessão preparatorin do dia 5 do corrente.:
O Sr. 2' Secretario (senri!ldo de ·I'), dú. conta do seguinte

.·.~-:i

....

EXPEDIENTE

Officios:
Do· Sr. Secretario da Co.mara dos Deputados; communi·
caRdo ter aque!la Casa do Congresso npp t•ovado ns emendas do.
Senado
. á proposiç"o
.
.ll,UO fixa a força navnl. pul'a 1915; .
'

., ...
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~NAIB

DO Sli:NADO

Fazendo ai.g'umas corrigendas no autogrnpho an proposição
qne abr~ no Minisl.erio dn Guerra o ct•edHo dr.• .ü.úOO:OOO$, pura
at.lcnder a despezas resultantes com a acquisiçilo de material
bellico;
·
•
.
.
Cornmunicando que n.pprovou c enviou á sanccão o pro:iect.o que considera promovido e ról'ormado no posto dr 1' Rnrgento do Exercito o cabo Francisco Mn110el do Almeidu;
Comrnunicando que adoptou as emendas do Senndo ás srguintes proposições da mesma Camara, que foram enviadas ú

sanccão;

Abrindo ao Min islerio da. Viação o credito de 13 :98a$02r.,
·pagam~:>nl.o de sub\'flnçücs a. que tem direito a Emprr.•za
~'luvinl l'iauhyense;
Abrindo ]leio Ministcrio da Justiça o credito de 22:20G$GG2,
para pagamento a officiaes aggrcgados da Brigada Policial;
Mandn•ndo reintegrar Locas· Antonio ]3hering no r.nrgo de
chefe de secçüo da Alfandega do Rio de ,Janeiro;
.
Concendondo· licença a Honorio Gonçalves Ribeiro, funccionnrio daEstradn de ·Ferro C~ntral do Brasil;
Abrindo o credito de 21o:007$/t37, para pagamento a P'edro
Rodrigues Barroso, em .virtude di) sentença Judiciaria.;
. Rectificando erros dA impressão nu prÔposiciio que orça· a
Receita Geral da Republica para o exercício de 1915;
Communicnndo que aquella Casa do Congresso .iú l~m nu-·
mero sufficicnte ·para n installação da sessilo exf raordinaria ·
convocada. pelo decreto n. H.40S, de 1 do corrent.e mez.Inteirado.
·
·
.
parn

.

-Do Sr, Ministro do Interior:
Enviando {I mensagem com que o Sr. Presidente da iiepublica submettc á consideração do Senado as provideneias que
tomou em relação ú successão .presidencial no Estado do Rio
de .Taneiro.-A' Commissão de Constituiçüo e Diplolllacia;
Enviando um dos autographos das resoluções do Congresso Nacional, sanccionadas, que abro os seguintes r.reditos:
· De 135:000$, supplementar á verba 15'- Casa de Detenção
- nrt. 2•, da lei orçamentaria n.•. 2.842, de 1913;
Dr 999$99G, para pagamento ~o Dr. Azevedo Brandiio, inRpectoi· Ranil.orio do Corpo de Bombeirqs;
.
Do 2B:t.H$99'i', pn.ra pagamento a ol'ficines da Brigada Policial, nss·r·egados em virtude de molr.stia;.
De 785 :977$G33, supplomentnr ú verb(l Hí'.,... Policia do Disf.ricto Pederal-do art. 2', da loi n. 2.81o2, de 1913.-Arohive-se
um dos nutogrnphos e remetta-se o outro á Camara dos Depu-

tados.

.

\

'

SESS.:;O EM 11 DE JANEIRO DE 1915

\l

Do Sr. Ministro da Agricullura:
Erwiando um dos autographos· iJas resolu<;ões do Congress,;
Nacion~l. sanccionudas, que nbrcm os seguintes m·editos:
De in:71,8$385, supplementar :'t verba 2', do art. 47, da lei
n. 2.842; dn ·19.13;
,.
De 77:922$3ii0, para occorrrr a pagamentos devidos a Antonio Dias da Silvá, pela construcção do posto de observn•;ão e
enfc;orqaria veterinaria, mn Bello-Horizonle;
De 33 :3!í0$633, para pagamento a funccionarlo.~ dispen·
sados do slwvi•;o em '1.91!o;
·
Do B:323$!o00, parn pagamento da folha do pessoal 1ln almoxaril'udo da Villn Marechal Hermes, rulalivn ao mez de Janeiro
de 1914.-AI'chive-se um dos aulographos e remetlu~se o outro
à Camnra dos Deputados.
Do Sr. i\1 inistro da Fazenda:
Enviando mn dos nutogrnphos das resoluções do Congresso
Nacional, snnccionadas, que abrem os seguintes credit,os:
De 698:577$180, supplementar (t verba 12•- lmpren~n Nacio»nl o 'Dü1:rio O[ficial- do nrt,., 79, da. lei n.••. 2.842, de 19H;
De li:330$29[;,para occorre1• á restituição, devida a D. Antonia Viriato de Medeiros, por deposito nu Caixa dos Orphüos
de Sobral, l~~tado do Ceará;
De li :919$900, para pagamento a Seraphim Gonçalves Nogueira, inventariante do espolio de José de Souza Costa, exagente dos Correios do largo da Lapa;
· De 27 :228$5~6. para pagamento :\ Companhia City Improvements, Limited em virl~lde de sentença judiciaria;
e qutl
,
·
Orça a Receita Geral da Republica parn o ~xer9icio dP
1915.-Archive-se um dos auiAlgrnphos e reme'l.la-se o outro (,
Camara dos Deputados.
· Do Sr. Ministro da Marinha, envia11do dois auf.ographos
da resolução do Congresso Nacional, snnccion:::da, que ubJ·e no
mesmo m1·nistcrio diversos creditos supptementares ás verba•
-Corpo da Armada- Classes Annexns- 'Forca Naval - ClnssP•.
inactivas- Munições ele bocca- Fretes, passagens, ~te.-, ria
lei n. 2.842, de 1911,·,- Archive-se um dos autographos e re, metta-se o outro ft Camarn dos Deputados.
Do Sr. Ministro da Guerra:
Enviando dois autograpllos das resoluções do Congresso NocioRul, snnccionadas, que abrem os ·seguintes creditos: ·
De 128:800$, para pagamento de gratifiMções e outra,.
vantagem a que teem direito os professores do Collegio lllilitar;
De 1143:790$020, para occorrer aos pagamentos devidos com
:~s obras do Hospital Central do Exercito;
.
i
.

,
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De 10:02Brrt'15, para pagamenLo de differenca de pro.ventos
n que tem direito Alfredo Candido Moreira;
.
De 1. 500:000$. para occorrer ás despezas resultantes da
repressão da rebell ião nos Estados do Paran(t e Saata Catllarina;
De 3.162:709$, nara attender a de~pezas resultantes da elevação do numero de praças do Exercll.o;
.
Da .ü.500:000$, para atteader ao pagamento devido com a
1

ncqu;~ç.~~5g;:,~:::;~~ s~~~:~~entar i

verba s• do

ar~ 20, do;
0

lei n. 2.8·12, de 1914;
·
· ·
:Que !'ixn as forças de terra para o exercício de 1915.- Ar·
chive-se um dos autog-r;tphos e remettrH-se o outro á Camara dos
. Deputados.
·

Do Sr. Minist.ro da Viação·:
Enviando dois autographos· das resoluções do Congresso
Nacional, snnccionadas, que abrem os seguintes creditas:
· De· 51.680:000$, para satis'fazer compromissos das Estradas
dt> Ferro Central do Brasil, Oeste de Minas e Cruz Alta á Fóz do
l,iully;
.
De· 86:515$280, ·para pagamento ao Dr.· Aristoteles Calaça e
D. Thereza de Oliveira Santos, pela privação de riguas do rio
Grande, proveniente da captação das mesmas para abastecimento desta Capital;.
·
De 900:000$, supplcmentnr :í verba 2•- Correios- art. G4;
da lei .a. 2.842, de 1914;
'
Que concede .a Alberto de Azevedo Castro privilegio para
a construcção de uma. estrada de ferro que, partindo de Cuynbú,
vá entroncar em J::l!ngada ou S. José do Rio Preto, na Estrada
de Ferro Araraquease;
Que manda entrar em .accOrdo com ôs actuaes contractarites ·
das construccões de estradas de ferro, para o fim de reduzir os
encargos do Thesouro; .
· ·
·
Que approva o contracto celebrado entre o Governo· e a
Comp:~~nhia Nacional de Nnvegnçüo ·Costeira, para um serviço
regular de navegação.-Archivc-se um dos antograpllos o re- ·
metta-se o outro :í Camarn dos Deputados. ·
Do Sr... Prefeito do Districto Federal, submettendo á con- •
sideraciío do Senado as 11azões que o levamm a negar saaccão
á resoluçilo do Conselho Municipal, que concede ,iubilacüo á.
professora cathedratica das escolas primarias. D.· ldalina Goacalves Rocba, medi·ante as condições que estabelece.-A' Commissão 'de Constituicilo e Diplomacia.
.
Of!icios do Sr. presidente do Tribunal de i\ppellncão do
Estado dn Bahia, agrade~endo os exemp.lares do pro.ieclo do
Codlgo Commercinl, enviados pela Secretaria do Senado.- Intei~ado.
•

'\

..'··

·
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Ofl'icio do Presidente do Estado do Ceará, acctisondo o rncebimento dos exemplares do Ji!'o,ject.o do Codigo Commercial,
enviados pela Secretaria do Senado.- Inteit•ado.
Telegrammas dos 'Srs. Senadora.• Alfredo Ellis, Ribeiro dú
Brito, Gerv.osio Passos e Segismundo Gonçalves, communicando
estar prompt.os para os trnbalhos da presentr' sessüo extraordinaria.- Inteirado.
· Officios: ·
. Do Sr. Joaquim José Soares c outros, membros da Cnmnr.a Municipal de Mnricá, prolrslnndo contra o facto de havm•
assumido o governo do Estudo do Rio um cidadão que núo foi
eleito pelo voto ,popuhu·, nem reconhecido pelos poderes competentes, conforme preceitúa a Constituição do Estndo;
Do Sr. Arthur José de Oliveira ,c outros, membros dn.
Camara Municipal de l\lagé, protestando cuergicamcnt.c conti'IL
o .acto revoluciOn.:Irio do Supremo Tribunal Federal, pretendendo perturbar. a ordem constitucional do Estado;
Do Sr. Belmiro Furtado de Carvalho, p!'esidcnt.c dn Cnmara ~UI_Iicipal de Barra de S.. João, enviando at·~prcsent.a~ão
da mn10na absoluta du mesma Cumara, pi·ot.est.nndo conlJ•n o
neto do Sup.remo Thbunal ~'ederal, attcntatorio do t·egimen
federativo; ·
.
·
.
.
Do Sr.· José Gonoalves de .souztt e outros, mcmbi'OS da.
Camara Municipal do Carmo, ]Jrotest.ando conlt·a o ~elo i·nsustentavel do Supremo Tt•ibunal PedeJ•al, J'econheceHdo poderes
no pleito presiâencinl realizado no Estado;
Do Sr.· Gal dino do Valle Pilho . e outros, membt•os da Gamara 1\lunicipal de Friburgo, solicitando que o Senado decrAte medida que suspenda a sil.uacão anat·chica creada para
o Estado do Rio de Janeiro, pela intervenoiio exorbitante do
Do' Sr. Joaquim do;; Su~Ilus Lima e outros, membros da
Supremo Tribuna 1 Fcdet•al;
·
.
Gamara de Santa l\fai·ia 1\Iagdnlona, solicitando que o Senado
opponha medidas quo impecam a continuacüil do rcgimen que
o Supremo Trib(mal p1•etcnde implantar. substituindo o suf!'ragio eleitoral, para nomeat· Presidente do Esutdo;
Do Sr.·! J.Qstl de Barros Franco Junior •J outros, membros da
Cnmaru Municipal do Cnntagallo, protcstnmlo coni.I'a a anarchia
implantada no Estado, que estbeleceu dualiMdc do governo;
Do Sr .•Tanuario Freil·e Ribeiro 'e· oull'os, membr•.1s d·U Gamara de S. Firlelis, protestando contru o attontudo do snffragio
eleitoral para nomear-Presidentes de Estudos;
.Do Sr. José du Rocha Werneck e outros, membros da
Camaru Municipal da. Parahybu ~o Sul, p1•otcstando con.tra o
golpe desferido pelo SuJ}rcmo· Tr1bunal concedeRtlo o nbsurdo
ltabea.s-corpn,ç ao Dr. Nilo Per,anha, patlll empossar-se da presidencio. do Estado;
·
'

•/•'

.1

12

,-

Do Sr. Teixeira de GoU\'~in e outros, membros dn Camarn
1\!unicipnl de Mncahé, protestando r..ontra o neto do Supremo
Tribuno!, concedendo haueas-co'l"plM ao Dr·. Nilo Pecnnhn para
ln~tallar-se no governo do Estado;
·· .
·.
Do Sr. Custodio de Arnu,jo Padilha P. outros, representando
a maioria dos· eleitores· do município de SnRto Antonio do
.P.ndua, protestando contr.n u indebil.n intervenção do Supremo
'l'ribunal Fcdcr.al, pror:urnndo annullilr .o Poder Lefíi;la.hvo do
Estado, reconhecendo o Senador Nilo Peca.nhn presidente pnm
o proximo quatrienaio;
Do Sr. Arthur· Epiphnnio de Oliveira· e out.ros, represent.ant.es de differentes cln~ses sociaes do município de Parat.y,
manifestando ·:l sua solidnriedadn no neto do Sr. Presidente. da
Republica convoeando o Congresso exl.raordi·nnriumento para
f.l·nt.ar da situação politica e administrativa em que ·se .acha o
Estado do llio de .Janeiro; .
.
· Do Sr.- .José Teixeira e outros, membros da Camarn Muaici~al de 11 agnnhy, prol.csl.nndo contra o acto inconst!f.ucional
du i5upi•emo TJ•ibunnl Jlederal, cónccdimdo l111beas-corpus no
Dr. Nilo Peçanha para assumir o governo do Estudo;
·
Do Sr ..Carlos Gonçalves de :Arau,io, Pl'esidenl.e da Cnmal'a
~lnnicipal de Barra do Pirnhy, enviando côpiu da mocão .approvadn pela mesma C-amura, pedindo que o Cong·resso Nacional
dê immediutn l'olução 6·dunlidaue de gQverno no Estado do Rio;
Do Sr ..José Eugenio Ert.hal e outros, membros da Camara
Municipal de Bom .lnrdim, protestando contra o acto subver·sivo do Supremo· 'fl'ibunal Federal, invest.indo um cidadão niio
t;leito no cargo de Preside-nte do JMado do Rio de Janeiro;
Do Sr .•José de Barros JIJ•an coJunior e outros, membros da
Cnmara Municipal de PctJ•opolis, comrtmnicando que nãO pódo
concoJ•dnr com a doutrina pt:wigosa de competir ao Supremo
Tribunn.l Federai a verificucão de poderes do Presidente do
Estado;
.
. Do Sr. José Dias Rodrigues Guimarães, Presideate da Cnmara 1\lunicipal de Suquarema, protestando contra a viol-aJlilO
dn autonomia do Estado, por parte do Supremo Tribunal ~·e
d-.ral, sobrepondo-se aos suffragios do eleitorado fluminense
e usu11Jando attribuicões privativas do legislativo estndual.Inteirado..
·
·

.

Telegrnmmas:
Dps Srs ••José Maclel _e: outros, membros (lo dlrectorio
P?litieo do 10' districto· de Campos, applaudindo .defesa .do reglmen contra golpes Supremo, caso Estndo do Rio;
Dos Srs; Joaquim Osorio o outros, membros do direct.orio
politico do 11• districto de Campos, appellando defesa regímen
contra acto _Supremo,. caso Estado do Rio;
Do Sr. Mario de Paula, presidente da Cnmarn Mullicipnl
de Rezende, communicando que reconhece como pres!àente do.
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Estado o Dr. Feliciano Sodré, esperando que o Congresso Na_cíonal assog'ure soberania a que tem direito o Estado do Rio;
Do St•. Gaivão Baptista o outros, represent.anrlo class•:s
~ociaes do Campos, protestando pet•anto o Congresso contra a
tiiluaoão creada para o Estado do Rio pela doutt•iRa revolu~ionat•ía do Supremo 'fríbunal- Federal;
Do Sr. Ladislão Guedes .o outros, moradores cm Sanl<~
''fhel·eza, protestando contra a usurpaÇ;lo do Suprcm10 'fl•ibunal
no ca~o do Eslaod•o do Rio e afJ'irmandl) ~olidarícdado ao Go' er·no do Dr., Feliciano Sodró;
Do Sr. Azevedo Coutinho c out.ros, membros ·do direclorio
politico de Oampos, appcllandl) 11ara ~- patriof.ica .acciio elo
8enadl) contra. o golpe do Supt•emo Tribunal. ferindo a auLouomia dos Est8Jdos; •
DQ,. Sr. João Norberlo, membro da Camara Municipal de
SaukL 1'.!at•ii ~lagdalena, manife~tandl)' inteir·r, solidariedutl·~
com a resolução da mC;sma Gamara no caso. do Estado d1l Hiu
de Janeiro;
·
·
. Dos Srs. Lindolpho Rodrigues e outros, juizes de pa~ ·em
Sa.itta Thereza., affirmando solidnricdade ao Governo do Dr.
Feliciano Sodré e protestando contra o procedimento do Supremo Tribunal;
Dos Srs. Lobo Jurumenha c outros. vereadores em ::1.
Goncalo, maní~cslando solídaried·ade ao governo di) Dr. Feliciàilo Sodr6;
.
.
Do Sr. Pintl) Pinheiro c outros, membros da Camara Municipal de J·apuhyba. &firmando solidariedade ao Governo do
Dr. l'eliciano Sodré e conl'iando que o. C()ng"J.·esso Nacional
firmará o t•cgimen republicano. ~ In•te!raJdo •.

•

,
O Sr. 3" Secretario (sc1:v•indo de, 2"); .declara que. não lla
l•arcceres •.

·ORDE)I DO DIA!

· o sr. Presidente' -

Cons~ando

a ordem do dia de trabalhos do Commi!:'>õcs, vou levantar a sessão.
Designo ·pat·a or:dcm ckl dia da seguinte: trabalhos d•l
Commissões.
Lovanta-sc a sessão

a 1 hora o 25

minutos.
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UO till. UllUMW

ti,\:S1'0~,

PREti:Df.;:.I'J'll

A' 1 \r ora da tardo, aclwm-se presentes os Srs. Pinhairo
Machado, Pedro Borges, llleLello, Gonzagn Jayme; Gabriel Salg·ado, Arthur Lelllos, Mendes de Almeida, P1res Ferreil·n, RiI.Joir·o Gonçalves, Antonio de Souza, Walfredo Leal, Rnymundn
d, lllimnrln. Percir•a Lolio, Aguiar e Mello, Joãft Luiz Alvês, Stt
Fr·eir·c, Adolpho Gor•du, Francisco Glyccrio, Al'cncur Guimarães
u Gcner·o:;o '!llal'qucs (~U)·.•
·
Duixaru · de eornpa rcccr com causa jusbil:icad<t o,; Srs..,
Ar·aujo Gúes, Silvcrw Ner•y, 'feffü. Lauro Sodt•é, Judio do Brasil,
,JIJHÓ J~uzebio, Gurvasio .Passos, 1rr•ancisco Sá, 'rl1homaz Aecioly,
I~Joy de Souza, J~piLacio Pessoa, Cunha Pedrosa, 1\ibeit•o de
Bt·it.Lo, Sigismundrr Gonçalves, Gon()alves -Ferreira, Gomes· Riil•Jit•o, Guilhomw Camnos, Luiz Vhrn.na, Jos•í l\!m'Cilllino, lluy
Bat·bosa, Hcl'iumlino l\lonloiro, llloni~ Freire, Nilo Pcçanha,
l~r·ic•i Coelho, Lourcnw Bapl.is~a. Alcindo Gunaabara, August.u
·de!· Vascotlccllos, Bumio do l'aivu, Bol'Tinrd·o l\!onl.ciru, Alft•edo
Iiii is, Leopoldo de Bulhõcs, Brn~ Abrantes, .José Mm•t.inho; A.
;\zei'udo, Xavim· da Silva, Abdon BapiJisLa, !Ierci!io Luz, Joa.
·
quim Assumvcão e Viclorino Monteiro (39).
O Sr. 2" Secretario· (sc1'vindo de· 1•) dú. conta do seguinte
EXPEDIENTE,
'

•

'•
Ofl'icios:
Um do S1·. Miriisti'O !lo Jnlet•ior, communicaliÍdo CJUO foi
encaminhada ao·Sr. Presidente da Republica a mensagem com
que o Senado ~at•t.icipu que tertl log:l!• no dia designado ·a
instulluoão do Cong-r•osso Nacional cm sessão extraordinarin,
convocada pelo decreto JJ•.'.:I1·.408, de i t!G janeiro de-:1915; ·
Outro !lo Sr. Joremias Ferreira de Mendonça. e oútt•os,
mombt•os da Camnra Municipal de Barra Mansa·, protestandu
conLt•a n. dualidade do govcmo no Estado do Hio de Janeiro o
at'fit•mando solidariedade ao governo do Sr., Feliciaao Sodré;
Do St·. Leopoldina Fernandes Boo•i•oso o outros membro~
!la Camam Municipal de Duas Barras. ,protestamdo contra a
intromissão osloHsivu do Supremo Tribunal Federal na succossão do govcl'llo do lisf,ado .do Rio de J.aneiro e affir111andu
u~uLarrnn corno go,•cr·no do Estado o Sr. Feliciano Sodró;
. Do St·. ~luncicl Lopes da Guia e outros, lllcmbros da CilIIIUI'rt Municipal do Cabo Frio, solicitando do Congresso o reconhecimento do governo do Sr; F~!ici!lltul Sodré; .
·
Do S1· .· Leopoldo Augusto de 'Pinho ·Carvalho ·c outros,
mombt•os da Camarn. Mutlicipn! de Ric Claro, protestando contra
a monstt•uosidmic ,iut•idica pl'aticntla pelo Supremo 'fl'illunal e
declar·unclo ~oliclm•iedadc no govcl'!lo do Sr,,, Feliciano Sodt•ll;

!
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Do Sr. Anto11io Pilh•. de Castro c outros. membros da Gamara Municipal da Itaoeá1~a. ufl'irmando solidariedade ao suvernu do St·. Feliciano Sodt·ó; .
Do St·. Antonio Simões Pire'" Condei:.a c oul.t'M, mcmht·os
da Camm·a Munici)Jnl d•J Sanl.a ~'herezu, protosl.alldo contra a
violuciio da autonomia do Estudo tio Rio de Juncit•o.-lnteirado.

.

.

Telcgrnmmns:
Do Sr. tyJdt•u .Tni'ío Jleis e out1·o;;, da cidade de J~age, hypol.bocando apoio ao ·~;ovcrno do St·. Fclir.iuno Sodró e lll'Otcstando. contra o ud.o do Supremo 'fribunal;
Do Sr. J.lclieil~uo Lopes Pinheiro c outros, membros da
Camut•a, Municipa I do S. Pedro da Aldêa, protestando contra
o· acto do Supt·omo 'l't•ibunnl Federal, e~perando que u CoR•
s·ros~o r·oconhecn o g-o\'cl·no do SL', Fcliüiano Sodrú.
Do Sr. Ot•lnndo Jlcgo c oul.ros, mcmbt·os da Camam Muni~ iiuí I de S. .J o:io Mat'eos, proLcsLando eon l.t•a a usurna•;ão du.
sobet•ania do povo flumincns•J pot· parle du :'iupt•emo. 'l'ribunal;
Do St·. BÚt'l'i.l~ Peixoto r, ouLJ•os, .mentlJI'tls du · Cam~t·a illunicipal de lguassú, communicundo tol' sido approvada uma
-mooiio de tiolidurirJdadc· uo governo do St•. Feliciano Sodt•é u
)JroLe~tnndo cotllt·:i o acLo do Suru·cmo 'l't·ihunal.- Inteirado.
Do Sr. Dr. Fernandes Lim;l, Vicc-Govet·nadOI' do Estado
de' A'Jag~as, cormnunic11ndn l.ct· assumido '' governo tio EsLadu,.
na qualidade de substituto lo~;al, dumntc a licem;a do Sr. Clodoaldo d:t J~onser:a.- Inteirado.
O Sr; 3" Secl'&tarlo (soJ•villdo d~ 2') declam que núo hu
pU!'OCCl'eS,
O Sr. Presidente-Tendo eornpnrecido apenas ::!0 St·s. Senadores, não póde havet· sessüo.
Para ot•dem do dia seguinte designo:
Trabalhos •li.· Commissõe~..

. 2' SEi:iSii.O, EM 13 DE JANEII10 UI:: lillG
.r,

A' I hot•a da tarde, presente num<:ro l0gal. abro-se· a sc;siifJ,
a. que uonoorrcm os Srs. Pinheiro Machado, l'edi'O Borges, Me-

tello, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Lauro Sodré, At'Lhut·
Lemos, Mendes de Almeidn, .Tosó Euzebio, Ribeiro Gononlvos.
Tbomnz Accioly, Antonio ele Souza, Walfredo Leal, Rnymundo
de Mimndu, Per·ciT.a Lobo, Aguiar e 1\lello, .Toão ·Lu i1. Alves,
Er•ico Coelho; Augl1slo de Vusconccllos, Bueno de Paivu, Bet·-
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nardo Monteiro. Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glrcerio, José Mm·tinho, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Hercilio
f,uz ·e Victorino Monteiro (20).
Deixam de comprll'l"'lll' com en usa· ,ju8tificada os Srs.
A1•aujo Góes, Silverio !'i<wy, 'feJTé, lndio do Brazil, Pires Ferreira, Gervasio Passos, Francisco S'á, Eloy de Souza, Epitacio
Pessoa, Cunha Pedro8n, Ribeiro de Britt.o, Sigismundo GonIHilves. Go11calves Ferreira; Gomes Ribeiro, Guilherme Campos,
Luiz Vianna, José Marcelli·no, Ruy Barbo~n. Bcl'Jmrdino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Pecanha, Lourent'O Baptista, Alcindo
Gunnabara, Si Freire, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes,
Genero~o Marques, Xavier da Silva, Abdon Baptista e Joaquim
Assumpoão (30) •
·
.
·
São lidas. postn8 em discussão e sem debate approvadas as
actas. da sessão anterior Q da reunião da vespera.
·

o Sr. 2" Secretario

~.'

'

.

(sc~aindo

rla t•) dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Officios:
•
Do Sr. t• Secretario da Gamara dos Deput&dos, remet.tendo
um dos autographos das seguintes rnsolw;ões CIO Congresso Naeional, sanccionadas, que:
·
:Fixa a despcza geral da Republica para o exercício· de
1915;
:Fixa a forca naval para o mesmo exercício;
. Abre. ao Ministerio do Interior o credito de 22:206$662,
para pagame11to a officiacs aggregados da Brigada Policial:
Abre ao Ministorio da Viação o credito de :13:985$025, para
llagamento de subvenções. á Empt·cza F'luvial Piauhycnse;
Manda aproveitar nas nomeações do primeiro posto inferiores do Exot'tlit.o c da Armada com qualquer dos cursos das
. Faculdades de l\ledicina da Repujllica, mediante as coadiçõe~
que estabelece;
Considera )lromovido e, rot'ormudo no posto de t• sargento
o cabo reformado Francisco l\lanoel ci.e Almcida.-Archive-se.
Do Sr. Ministro dn Agricultura, restituindo dois dos autogrnphos dr. resohH;ão do Congrc~so Natliona 1, sanccionada,
q~o. regula ·n propriedade .das. mi:nns.-Archivc-sc um do~
autographos c .remctta-so o outro á Caruara dos Deputados.
. Do.St•. Oswaldo San'tiago, presidente ·da Camnra Municipal
do MaRgaratiba. protestando contra o acto· do Supremo Tribunal concedendo habeas-corpus ao Dr. Nilo Peoanba para assumir o governo do Estado do Rio ..- Inteirado.•J ·. ;
Do St•. Sergio de Cn~t.Po B ouLJ•os, nwmbt•os da da mar a Municipal de Monte v~rde, I'Ar""<P11tnndo
COllLL·a. ti doutrina do
.
.
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dP E.,l.ado nol' meio de OL'dem de

ltaúctts-t:OI'JHls du ::iUIH'CJno Tt•ilmnul.- Juluil'udo.

O Sr. 3" Secretario (s•Jí't!illdo de 2") dlJcltu•u fJ\10 11úo

h~>

varce(•re~.

OUDEM DO DIA
O Sr. Presidente-- Con~l.nnolo a ol'dr.m dn rlia de Lm·
Llc GumnJi~~ües, vuu lcvaulnt• a ~e~.-:üo.
Dusignu pam a ria :;eguinl.e a mesma uni~111 Liu dia ele hoje,
bLo ,;:
·
'l't·nlmlltu' de Commi,,sõcs.
Lcvuuia-se n su:;são ú 1 lioru c 40 minuto:;.
lmllw~

· 3' SESSli.O, @I H DE :fANEIRO

DI~

Hll5

i'flESIOENCJ,\ DO Sll. llllll.INO S.\N'PDB, PBESIDEN'fE·

,.

A' 1 liorn dn lut·cle,
:1

JWCSCntLr.

nttmot·n JrgnJ, nlwe.;.sc a sessão

qtw nol\ent'I'CHI n:-1 S1·s. l)inlwil'n 1\lnelwdo, J?udi'O Dorges, l\ll'.-

1.tdlu. Gonzug·a ;ruyme. Gahriel Sn.IJ.;"adu, Al'il•ur· Lemos, Indio do
BJ•aidl, Mende::; dr• Alnwida, .fosl• ·Euznbio, Pi1·c:; Fet'reira, 1\iIJ~iJ'Ú Gonçn.Jvei<, Fl'aneiscu Sú, 'J'homaz Accioly, Antonio d"
l:louzn. llaymumlo tlr Mil'anda, Prt·cit·n Loho; A[;nim· e Mcllu,
,João Luiz Alve~. Et·i1~n ·coelho, Ai cindo GuanaborH, S:'t 111roire,
Augti.'II.O dB VaSennerllns~ Bunnn de Paiva, u,~rnuedo Monteiru.
, · Adulplto Gordu. Ali'l'l:rlu Ellis, Fra111:isen Glyeurin, Leopoldo do
Huihõo!~. José Mlll'l.inlw, A. Azc1·•:do, Alencat• Guimarães, UeIIBroso Marques, Alidon Baplistn, Hercilio Luz e Victorino Montiliro (31l) .
.
·
Deixam rir• eomparecor. eom enusn ,iustil'icndn, os SI'>.
Arnujn G6c:-o. Silverio Nrry, rrrl'l'r'. Lauro Sodré, Grn·vnsio PaRsll.;;,
.Einy de: Souzn. EpiLaeio 'Vr~:".!.:-30a, Ctrnhn Perh'n:.tll, \Vali'l'f~clo Leal, .
HiIJIJ i1•o dt' . Bl'i LI. o. Sigismun'dn nonçul vos, Gf'Rcalvo~ Fn1·rei l'a, ·
Gnnws llil)l]ii'O, Guillwrmn GampoR, Lqiz Vitmna, .Tosé Mareolliun, Ruy Barbosa. ill't'nar·dilw M'onl.eiro, Moniz Fr·cicc, Niln
PlllJllllha. LoUL:enco. Hnptisl.n, Bt·uz AIJrnntes, Xavier dn Silvu.
Abdon Baptista c .roaquim AsRumpt;ãr. (2.~).
·
.
B' lida, posl.a em discussão c, sem debate, upprovada a
ada da sessão. nnl.eriot'"'
•
O Sr •. 2" Secrétario (siii'!Jimlo "" 1') rlú eonLa do seguinte

~-··

t11'1'icios:
·Do Si'. DI' ..Tose Arl.hul' Boil.eux, secJ•et.ario geral da So-

úiedadP de Group;rapldn dn Bin dt' .fn111=dro, comrnnnicando n
i' po~sP. du dired(l!'ia qttr.· IL•tn de servit· 1110 cOI'L'en!r~
unnr .- Ln te imdu.
·

\~leit,;.üo

VoL. l

.,
~

{I
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Do Sr ..Tos'é Pinto Pinheiro, presidente da Camara Mulicipal de Sanl'Anna de Japultyba, ralificando o protesto feito
em f.elegt•amma coRI.ra o acto do Supremo Tribunal Federal,
concedendo habeas-col'Jms ao Sr. Nilo Per,.anha para assumir
o Governo do Etita'do do Rio do JaRoiro.-lnLeirado~
Telogrammas:
· Do Sr·. Senáclor :ro~o 1\!arc~Jlino, mmmunicando Que, por
~e achar enfermo, deixa de llOmparecet· .às Se!isões do Senado.'luteirado;
Do St·.· cot·onol '!'hiago de Almeida. e oul.t•os, da Natividade
de Carangola, Estado do Rio de Janeit·o, solicitando que o
Senado regule a siLuacüo em que se encotrLra o mesmo Estado,
-Inteirado.
Do Sr~e Ribeiro Solirinlio, presidente da Camam Municipal
'de Pirahy, prol.oslando conlra a inl.eJ·vencão do Supremo 'fri-·
bunal Fedet·al nu.. vida polilica o admiuislt'aliva do Estado do
Rio de Janeiro.- Intcit·auo,1
o Sr.; 3' Secretario ;(sal'l!,inito d.c 2'). declara que não IH

pareceres•.

O Sr. Alfredo Ellis- St·. Pr.csidcn!e, por mero aca~u
<Juando em viagem, li, no dia 12, o artigo pitblicàdo no Estado
de S. Paulo, lrans~revcndo do jomal .o! Noit•• um int~J·vicw
do meu valho· e illustre amigo Medeiro~ o Albuquerque cm
Londt·es, com os Srs. Rotschild & Filhos o os St·s. Schnicuct•
& Comp.
·
A loiturn do 'intenricw mo obl'iga, Sr. Presidente, a vir '
a tribuna t.omar alguns momentos aos meus collega,; do Se.
nado, pedindo-lhes. nnlecipadanwnle, que· relevem as observacões que pretendo fazer, fOJ'r:ado a isso como tiOU, pot• ler
ap1·csentado- um pro,iedo de emissão de [lapol-moeda sobre
lastro de café.
Em relacüo ,. opinião do~ Srs. Rolschild & Rons, nada
tenho a dizet". pol'que aquellcs banqueit'()s respondet·am á
pergunta do ·meu i Ilustre amigo Sr. ~ledeiJ•os e Albuquerque
positivamente, dizendo: 'li.ós 11ão éonh.et:mnos a (Jrwstão;' (onws
~cmprc in{cusos a lorln o 1irm:c.1•·o de valm·i:o.ção. SS: EEx.
não mudaram de opinião. Não .quizeram, .. itimais, ~e· envolver
no plano de vn lorizacão.
.
Sim, Sr. l':e~·idc.nt.e, procederam cot'rPclament.e. O;; Srs.
Rotschild & Sons, comn banqueiros, sfio infensos e foram sempre infensos ;í valorizacfio do café. Todo~~ sallcmos, todos
nós respeitamos suas opiniões. Insur.io-nie, porém, contra a

diis Srs. Schroedcr '" Cornp., pot·que, Lendo cllcs auferido, como
banqueiros, .grandes resultados, grandes proventos com a valo!'izacão do café, deviam r:onhecet· mr•lhoJ· a siluacão desse
JJroduclo aJ'im rJe •.Hilil.lir0m a sua npinifio. Devia se presumir
isõo, c nunca qu" SS. EE.c. ro~scn~ colltJ·arius an meu. pi'Oi,cctQ.
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E' justamente contra' isf.o que ·cu me insul",io. desej~ndo
si os Srs. Schl'ocdcr, quando responderam ao St•. Medei1·os
c Albuquerque, fizeram-no no cruacter de banqueiros, fazendeiros uu especuladores de café, afim de dar forca ã oplllião
que cmittil·am, opinifio falsa, sem base, como vou demonstrar.,
Dcclal'iU'alll rlles, cm summu. qut-! os pl"t!CO!" :;cio remuueradores, que as notações baixas de I OOG, que determinamm a
lrdlorizaciio do •:afé por parto do Estado do S. Paulo, não
tinham ainda sido ai.Lingidas, cousa que cllcs podian1 asseverar.
~aber

PO!IQU.\N1'0

~11AM l'AZ~NDlllnOS.

Atlreoeularam o facto uo tiCI'em faÍendciros. e pOI·Lanlo,
interessados na alla, para conohomr a as~m·ção quo avanr;aram. affirmando •1uc o prc•;o do eafli, aelualrni'IJLc. é rernú1Jel'ador. S1·. Preoidcnte, os S1·~. :;;,Jhroeder n.1u :iãu fazen- ·
d<'iru~. mas sim accionistas de urna companhifl pos.uidora de
uu1a importanl.is~ima fazenda no l~slado diJ S. Paulo, no muuicipio de S. Simão: -a • S. Paulo Coffec Estales :o •. •
{)s S1·s. SC'I!roeder, I"Cf!ito, mio sã'o fatrndcims, assim
. eomo não Bão inglezes. Silo na"' idos na Allemanlla, porem,
r.hrismados inglezes no Parlamcntn inglez Jlelo Ministro das
Finanças, Sr. Lloyd George. ·
Quererão que cu, lambem. os chl'i~mr, de fazendeiros de
café'! l"ão o fa1·ci- porque, além de s<•J' IJiirisrna de "mais proval'all'l que,,

~i

l'ossern

fazend!:!iro~, nrH~

teJ•iam a coragem do

diz''''• affrontando a verdade, que os actuae; preços de cafó
. tião rurnuncradores.
Ou então desconlicccrn pol' wrnplclo o assumpto e não
doviam l"evelnr a sila ic;norancia, prestando-se a pontificar
cm urn intervi~w destinado ;, publicação no Brasil.
• o tl"eJ:ho do intr.·r~Jiew qu.,
Antes de lei', SI'. P1·esid~nl.e,
mo forçou a vir :i 1.1·ibuna, devo delllarar qJJe .os Srs. SchroedeL'
ignoram eorupldalllenl.e o as~umplo, porque não devo suppor
que fallasscm do mã fé• Os p1•e.ços áctuaes do café não só nú.o
I"CI1UUI~I"rJrlfii'CS, C01110, '/lClO
CUSTO DA PRODUCÇ.\0, de fónna

são

r:ontrario, ES'rÃO ABAIXO DO

que, OU OS Srs. Schroeder
vendem n eaf•í que produz a • S. Paulo Colfee EstaLes~ a urna
freguezi:J cspeeial, pt•ineipesca ou régia, que lhes paga pre•;os
cxcepeionaes. ou cnlfio descobt'irarn a pedna philosophal e t'e~olveJ•am '' problema de eolheJ·cm café sem pagar ao colono e
sem fazer despezas. Tenho experieucia pt•opria, Sr. PresidenLe,
o posso afian~al' não só a V. Ex. como ao SeAado que o u1eu
eal"é. produzido "om a mnxima ·l'<:onomia, eusta-me 4S500 por
arroba. E' a deopeza que ra~o para pi"oduzil-o, e ó precà por
que me fica 1ut {a:enda.- Aeere'cenLc, V, Ex., a esse. preço,
a taxa de cst1·ada de !"erro, a; comm i5sões, o pre~o do sacou
o o transpot·Le c verificará que o café, para dar· lucro ao laVl'ador, precisa ser vendido a mai:s de tl$500 por a1•roba.
O exeedenttJ de 6$500 e que repre~<llta o lucro 'PUI'll o Jll'oductor
i/e ca{t!, con1o vou dcmou,;l!'al' co1u uudu> it'l'cfulaveio .
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-- Sr;. ·l't'"ésiiJcnte, 'é a'drhiravõl qilíi hõnl'en-s cMio os Sr~.
Séhroeder, que teem !.ido tantas relacõe~ l'inanccira~ com o
Estado de .S. Paulo se animem a avancar, lcvinuamcute, uma
TJL'OP()SiQfio dessa ordem. Em dnn5 palavras, Sr. Prr.;idcn te,
vou demonstrar o erro cresso dn a.•sercão do~ Srs. Schrocdm·,
é a sua profunda ignomneia sobre o assumpto que discutit·am
com o meu amil!'o Medeiros e Albuquerque.
o. 1'eij1ío que é uma Planta annun, planta que se r.nlhoJ
90 dias depois da plantação, .cu~ta actualmente mais de 2G:3,
o sncco. O arroz, (}Janta que produz no espaco de cinco mezc>.
est1í sendo ve.ndido no mercado n 25$, 2li$ o' :!8$, ao passo quo•
o sueco de .caftl está sendo vendido n 208000 ! ! E 08 St'".
Schroeder acham que os pt•eços do café são remuneradorc~.
<Juando esse;; pre~os estão abaixo dos do fei.ião c do arroz •.
O Sn ••To,\o LUIZ ALvEs- São remuneradores para os intermediarias, não para os productores.
O Sn. :A.r.r.;.il&oo ELLTS -Basta isso, Sr. Pt·e~idente. Snbom,
porventura, 08 Srs. Sc'hroedm• o que é luvoll!'n· do eaft~? Po:;'u
aJ'ian()ar a V. Ex. que mc~mn aqui no Senado. com cerl.eza,
muitos do> meus eollrgns ignomm o que t.í a lavoura do caft.'.
Falia-se que o~ pt·cços do enf•' setiío llaixM, eom indifl'tn·en~a
extraoz·dinnria, ·sem conhecer, sem poder mesmo avu\iat· o
resultado de uma baixa de !H'cços desse producto na cconomitt
nacional.
.<\ prova temol-a deante de 'nós.
,\gorn mesmo, Sr. Pt·esidentr,. estamos reunidos cm sessão
extraordinaria para tratar de um caso Ilolilico. Si se tralasst;
porém. de um problema que affer;tasse o" organismo nauionu I,
como affecla n baixa do café, da borracha c de outros· produetos, empobrecendo o paiz p prodnzini:lo verdadeira l)l'iso;
economica, rstou convencido de que ninguem SI! lembt•arin d11
convocar o Congresso para •resolver u questão. Mns a polil,ica
é para a Republica o mesmo que o cat·m im para a~ vellms
gaiteiras. Não podeinos passat• sem • a politica, de maneit·n
que ·havemos de fazer politica quand mlirne. TnteJ·essa-nos
mais o caso Nilo-Sodré, ·do Rio de Janeit·o, do que a J'a\lenui:t
do Brasil e a ruina da lavoura.
. ·O café, Sr. Presidente, não é uma planta commull\. O
algodão, como V. Ex. "ai.Je, pois· é filho de um dos Estados que
o produzem, e do melhor, é uma planta annua. Si o prcoo
deixa de remunerar o lavt·ador, elle não o planta no anno
seguinte, ou planta menos. O mesmo se dú em relação ,.,
canna t! ao fumo. que Iambem são plantas annuas. Restam-nas
o cacáo e o café. O rmcáo, [lOt'ém, St·. Presidente, não mci:;"
os cuidados c as despeza~ que a cultura do cat:é exige, e ahi
eetá a grande diHerenr;a. A Iavoum de café exige um trato
e amanhei constantes, tanto que os lavradores dizem QtlC, ~no
dia em que alguem !anca um caroço de café ú terra escra.
viza~e. nunca ma i~. 11•m sour.go, nunca mais tem descanse>,
!)orque a planta exisc cinco limpas ou mondas. llOI' unno; ~
"
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,;i, pot'\'t•nl.ul'a, ilOl' dcsidia ou ahnnci.Qrio, ou m'osmo p-ór fa-lta ile ·
ret:ul'sos, u lu\'l'ndot• deixa de dtll' t\ suu lavoura as mondas predsas e nccessal'ias, :1 saJ't•u !'u tum J'esrmle-se, e de fórma tal
ftt.te o nhuudono dr. um unno força o lavrador 11 um tratamento
PX<lllPCionnl rJn uous auuo;, antes qu,e o cafeeiro produza sur-·
l'it:ienl.emPute pum t•emunct'Ut' e llObrir as ctespezas, A cultura
<lo café, al<~tn de dil'l'ieil, é muito dispendiosa.·
Sahe V. Ex·., St•. P1·esidrmte, qual a somma que o lnvrndot•
paulista rmlll'egu, pnt•u o l.t·ntnment.u unnuul dessa riqueza
nnciounl?
At'l·ndil.o que, aqui, uo i:lBnadu, a.rnãG serem os Senadores,
meus eollegus do !Esl.ndo tlu S. Paulo ou dos Estados do Pamwí, ~1inu~ c Espírito í:lnnlo, ucnhum mitro tem a mínima
on mniH J'r.mota nor:iío da sornrrm eolossal que u lavoura deslinn todos m nntroH lt <lonsePvayiio desta riquer.a.
,
. Ern relação ao Estado de S. f'aulo, posso afiançar a V, Ex.
fllHJ os lnvt•adot•cs gastam, .wí fWl'fl a conserya~íio annual dos
sou.1 IJU{csucs, 75.000 contos de t•úis.
I.~l.o, Sr. PP!\.~idrmle, rcnrescnln, apenas; a somma de 100$
POJ' 1.000 cnl't•eiPos, l.r.•nl.o anuual. Existindo no Esl.ado de
K. Paulo ll<!l'Ca do 750 n ROO milh<ies de cnreeiros, segue-so .
que, ·no ndui'lllo, gasta n lnvoura de S, Paulo- 75.000 contos "
flili'U a (;onscl·vaçfio dossn r.·iqtlN~H.
· ~la H, Rr. Pr·osiden l.e, além desses 75.000 <:ontos devemos
fazer· o calculo corr·esrJOnrlrltl.r lt eóllwil.a.
A' ultimn hcll'n, pouco~ rnonrt•ntmi antes do oeeupnr osln
ll'ibuna. tomei 11mns notns, de Wn·ma n t,oJ•naJ· mnis claro o
a"Rumpt.o IJ no alennce de todos os Sr.-. SIJno.dm•es ..Aqui Psl.iin
(·mo.~lrrmdn lt!fllll.l notas) as d~spn7.nR do rmst.o cOJ'I'espondent.es
:'1 colhrJitu de 'lO milhões de snc~n~ ii lnvoma de café do São
Paulo;
·
Cnpinacão, 100$ por 1.000 p~s de café, 750
milhões de caféciros.................
• Colheita, üOO J•éis por alqueil'c, RO rnilhõrio
de alqueires pnm 1,0 milhõeH do al'f'obas.
Servioo de l.ert•eit•o, carreto do enl'rísal para
casa e da mnchina para a esl.ucão, beneficio c 1msnquo, I$ pOI" ar·r·roba .• ,....
AdminisLrar;iio, mnchinu; conscrvucão o concerto de casas de ·colono.-, pastos, corens,
utensilios, anfmaes tle tJ•ac•;fio, etc.....

75.000;000$000
1,8,000:000$000
1,0,000:000$000

17,000:000$000

Sr. Presidente a esta som ma precisamos nddicioOIIr os
· ..
.
Todos nós sabemos que o .turo d·o cnpttnt em- nosso pn11.
ú s~n,.nre :tllo. Fi~ a: .conta sobre n bnRc de 1O 'i'n sibem. que
ilnibn qu~ n~nhum hnnco rl(l rtinllri·ro n menos de 12 o/o,
0 SH, ADOLPHO (lOI\00- 0~ eOmi!JiUario~ "rlc Snnto> di!>
ll 12 o/,.

• ,juros do capital empregado no immovcl.:,

-•11

ANI'IARS DO 'F.iENADO

O Sn. i\t.rrmno ELL!s -·Todo~ os com.missarios dão. a

'12 %. notando-se que düo n 12 o/o capitalizando de

sei~

em

seis mezes. •O;J particulares diío a mais de 12 o/o, dão a 1r.
e ·1s %.
Todos· nós sabemos que o capilnl 6 caríssimo entre nó~.
e ·é caro porque ha r.scasse1.. Ha escasse1. porque, nl6m de
niío cireutnr·cm os che.q\.les e exist.irem poucos· bancos, a
nossn JJOpulnc;,úo esM1 espalhada por uma· área igual ii da
Europa. Pois bem; •Sr·. Presidente. a esta somma de 7õ.OOO
conto.>, nddicionada n essas outras, que .i:'• citei, temos 'a
nccrr.scentar os juros do capitnl, na impor·l.ancia de 75.000
eonl.os~ á rnziio de 10 %, o que perfaz englobadamente a
somma de 25rt.OOO eoni.os por uma safra de 10 milhües de
saccns.
·
.ora, Sr. Presidente, is lo representa o mínimo do custo
de nmn sa.frn de 10 milhões de saccns .
.0 SR. VlC'I'ORrNO MONTEIRO- Os SrR. ·Schroeder acham,
ent.retanto, ~ue a lavoura de caM ·nüo carece desse auxilio. ·
O SR. ALFREDO ELLrs- Os Srs. Scl1roeder não precisam
dr. café .. :B:anqueiros nrchi-millionnrios, ignoram por com- .
,. plrt.o o valor dessa questiio. Veril'ica-se, por· esse calculo,
qu~. pelas cotações acluaes, teremos grande cte[icit na lavoum
do café.
.
, A este respeito,, lembro~me de um fado que se deu com
um amigo meu, ochamado · faomilinrmente Manducn.
J.embrou-se elle uma vez de .nos contar·, em roda de
amigos, !Jistorins de onça pintada,· e, durante uma noite int.eil'a, nos descreveu cacadnR perigossimas de onças pintadas,
com pormenores dos perigos extraordinarios e riscos que e.ll~
havia affroniado .•Já tarde, lembrou-se um dos ouvintes d~
perguntar-lhe:
·
~ Mas sP.u Manduca', o senhor Já viu onca?
-Pintada, tenho visto 1. Eu só conversei e J'allei sobre
o11ça PINTADA; agora, onca de verdade, eu nunca vi I
Isso mesmo se dá com os Srs. Schroeder. Elles conhecem
o café, porém PINTADO ou NA CHAOARA. Cafezaes. nunca viram,
bem como o tal J\landuca das celebres caçadas, que só conhecia
ONC.\ PINTADA. • . no papel~.
O SR. IMETELLO- Elles viram as letras de café para descontar.
O SR. ALrnroo Eu,rs-Mas, Sr. Presidente, a somma de
255 mil contos é a quantia miníma, necessar·in para PI'O·
ducçüo de urna snJ:rn de 10 .rnilhür.s de saccns de cal'é, isto é,
10 milhões de arrobas ..
Qual o pr~~o. qual n cotaciío nccesaria para o café cobr·ir
r. remunera~ 'essa so.rn.rna colossnl? O prer.o, a eotacão deve,
pelos menos, at.lingir• a G$500 por arroba ou 2G$ ·por saN·a,
para que possa o lavrador pagar· as despezas de .custeio e
ter os juros de 10, %, ·correspondentes a~ seu ,qllpital.. R.e·
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compansn, .remuneração do ;;ru trabalho, lucro, elle não terli
nenhum. O lavrador só tem lnero quando o preco do ral'l\'
eltcedé de 6~500. Porv~ntum a _cotaçüo actual <! corrcspondent.e
11 6$500 Nao, senhor; a colar,ao aetual é de .\$ pol' 10 kilo~
ou 6$ por a~ro!Jn. Desses 6$ <i preciso descontar o frete da
e.stradn de ferro, os 3 o/c de comm issãú ao ·commissario, ensaque, cnr.reto, seguro, armazenagem e unuitas outras despezas.
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Ora, depois de tudo ioto, lflJSl o lucro que nóde ter o

•...

lavrador, si desses 6$, que nüo süo sufficientes pa'ra. ppgar o·
custeio da producç::io, ni'Oda elle tem de dcduzit• a irnporlanr:ia
do frete, que correspc.nde, em média, a .\$ po1· sueca? '.Só o
frete t'erro-viario absorve 1$ por arroba. Além dessa deduccílo e das out.r:~s que enumerei- qw: resta tw 'fll·isero la-

•'

'•

·vrador;

..

. •0 SR. V'!CTORINO MON'I'ElRO- E o Estado? Não ~ocoorre.
· nilo-auxilia' o lavrador?
0 SR. ALFREDO ELT.IS -10 Estado só se lembra dos lavradores, diz o· J}roprio lavrudQr, .como o criador• do leit.ão.
Só pega nelle duas vezes: um11 pnt·a cast1·al-o e outra para
mntal-o. Tanto isso é cer\1) que os lavi·adore~ quando os ·
,iornaes comecnm a nnnunciar planos de valorizn~iio tle car••.
l'icam. apavorados, com medo dü que se l·hes venha npplicar· o
processo da j:acn. O que resta da pl'imcir•a vnloriza•;ão é o
caustico da taxa de cinco I'NJ.ncos. que não despegarú mai<. .
Passo a ler agom o· intervie111 rJo meu illustre amigo,
Sr. ~ledeiros ·AI!Jnquerque. E' interessantissimo e eu dese.iu
que fique transcripto 'OO .corpo do meu discurso. Diz o Sr. M~
deiros e Albuque~que, fallando aos Srs. Rotschild:
·
<Eu via que elle não egtavn ·com muita vontade de continuar a conversa, sernprr. com re~eio de alguma pergunta
indiRcretn. Indagar delle o que pensava do J'utu·ro de nossa"
t'inanças seria tolice. Afinal, ellt> é o nosso representante ol'l'icial; não poderln, portanto, deixar de exprimir um grande
optimismo. Dir-me-hia apenas \"tigas ·banalidade~. Expu!'
L]ualquer• pro,iect.o ,séria indiscJ•et.o.
Nunca elle o t'aJ•ia. Prefel'i, p~Jrtanto, pergnnt.ar-lhe uma
cousa liquida e po.~itiva: si elle achava bom o plano da v~lo
rizac!ío do cal'<\, apresentado pP.Io SrnadoJ' Al.f'rP.do :Ell1~.~
Valoriza~iio do café? Nilo gei por que rnzi\o o velho am1go
·sr. Medeiros e Albu~uenque Iembrou-~e de di3cuLir o meu
proj~cto, I~ com os. Srs. Rotschild: I.eria feito mui~o melh.or,
si tivesse levado essa plano pnra se: ·crit.icndo por ~enos m~
teressndos em que elle niío se rctlhzasse: tanto ma1s quanto
o meu illust.J·e amigo ·é o primeir•o a declarar que n!lo conhece do nssumpt,o, 'llmn ao mAnos bebe ca.(é. De modo que
o pobre calié ficou desamparntlo diante dos mtrt~·os dos Sr.~ ..
Rotschild e Schoedcr.
Mas, Sr. P~·esidente. continuemos a leitura:
·. •-·\'alori~ação do ca~é?

.,
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On rllr. J·e·alt'lil'ril.r niío Rnliin do pr•ojrrl.n ou ·rin,::iu, dipio-

mnl i'~iiJqt!Utl', que uãu o ~..:uullt!Liia..

J\la:; eu

t~uJüiuuei,

t)X-

puz-IIH· de que s1; I.J·atava, mostr·ei que, Loa ou m:í, a id(on
actual ,,,.a uiJ'J'erenLe da nelorizaçiio primil.iva.
. Ouviu-<rllie c "oncluiu: de Lodo modo. por ·prinrdpio. 1•u
sou eonl.rario a todas as ospeculnc.õcs dcs~0 geneJ'O . .E foi ~~~
lrvnnlaudo, app1·oximando-se do' J'ogo que -qucimuvn rm urn:i.
;..:Tnn.de lareii·a. E ··ellamava-nw; f. elmma o irmão; n _prommtvn vi~ivelmcntc desconvm·sar·. Er·a iunegavcl o son l.cnlflJ'
1

•

a qunlquer indiSCI'f!t:-ão. J~s8e LcmOJ' pi·nlava-sc, :'1s \'C:'.t!S. l.ãn.

,,
,.

..

ei:JJ•:uncnl.e na sua all.iludfJ que ou t.ivr; vnnludr. '"·' gr·:te•'.Ílll'
" l"'''guuLaJ•-Ihc qualquer eousa chi bem estapal'urrlio e aiJr•a"ada IH·arJte·.•Pergu nlu J·-I!Jc, po1• exemplo, si ellc achava q u<i
-ti"!"' is Ja.Rlle!Ta ainda se duu~aria o tango.;.~ .
Ve,in V. Ex.. Sr. Presidente,. quando e eomo, ;roi se
1/i~rnlir· qneslões de café; ·quando o .meu nobre amigo S1•. ~ln
r!Pir·"" " Albucruerquo lembrava-se tle pe!·guntal' ao S1·. notSl!·llild qualqueJ' cousa. do muito estapafurdio e ubrncaclalli'Unte.
«>.. Contive-me. Quando 'el!e .viu ·que podia pale>sfrar
solll'e outras .eousas, J•cadquiriu a maioJ• calma; I'Cleve-nos
aJllavel, l.'ison·lro, ecmmunical.ivo. De f]llando em vez nsfr·c;;ava as miioR, "om o gesto ele quem as ensaboa, sm·rinclo wm
unr ar· malicioso, fino, intemgenl.issimo. De, todo modn,
po!'Corn, ellc me tinha deixado ver· elai'UmenLe ,que não ti tão
<!l.'do qun o Brosil pódc pousar em reooJ•rer· ao credito. Jilesmo
acabada a glle!'ra, mesmo acabauo ·o {unrlinrt, a sit.uaoão não:
Rlli'Ú muito melhor. NIÍs temos qur· c!ontar é eomnosw .
.'\ opi·nião dos gmn.de:; banqueiros da C!Ly sohrr. a vnn!.a~;rm que. hollvc cm niio se .realizar o cmpreslimo de .iulllo
lia dn tnlve?. surpJ·ehcnder. Mas, l.ol'llo · n dizei-o. o S1•. Rnl.,:ehilrl, rnosl.l'ou-se w esse I'Cspeilo absolutamente caLJJgm·ieo.
( J (u.ruUu11 l'oi bom rcechido na Europa. por qunsi Lodos os
crwro·1·es do <Br·asil. Rc;ccbido como uma solucão de dcsosrnpo;
11lfls uml'im a mei•IJOJ' pum elles, diante do deseu:lni:JJ·o de
n"'"as 1'inan(;as. Sl! urn grupo, os credores, creio eu, do cmfJJ'ó•sl.imo de J UU, prOLI!SI.arnm .um pouco,- porque tinham diJ•eito 11 ,iuros supm·ioJ•e,;.
1:.lns solH'c o {undhr(f, cu não conversei absolutamente.
Dndn a. posicão ot'l'icinl dos Srs. llotschild, elles estavam
:J'ol'(:ll(h" a Ulllial-o excdllente.
•Snhi "al.i;;J'cilissimo con1 a. l'CC•'Jl!)ãO. V~rifiQUei qu'c OS
Sr·'· Jlol-~eliild-.uo monos qunnrlo não se l'!H" no ,pedir
di 1111 r· iJ•o- ~fi o J'a.vn !h eiJ'OR nmn hi lissi mos.
J:í, poJ•c\rn, qnn estava em LnndJ'J•s: puror.en-me que seria
n!.il .~:xrm:cr· a minlm wmnli~~ão e unvil· os bunqueii'Os que.
,,. 1:11Cn J'l'eg·nnl das opel'tl\'ües do Estudo de S. ·Paulo, os bnn-

qut)iJ·o:; IS-ehJ'uPdeJ•,
l•'ni. A 1d!P.<, do

que ou de~,irlirn pcrguntnJ' mu upenns o
J'r•.<JWi!.n ú qnestno rio un1'•'· Nisso, el!es .silo •muis
COilljWII!JJi<'S fJlli' OS Pl'OJ)l'if.IS Hot~ehild,
~un di~in

•
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H~SSÃO Elo! 1~ Dll ,1.\!'1'1110 DE lÜlu

j\::;~im \JlHl llW l'lJ)I't•:O:('IlLei l'ni imm~dialnmr.ld.n l'l't't~hitln ÍJ,
L!llt• t:• lllai:o' Jlill':t·llul:tl', /'t•t~L~·~~ido I'OlllO ,ÍIII'll:l\i::;la, r!i' \'(1 1'dUdr.
que levavn uma. l't~eOOHill!lldat;fío lllllilo L'UIOJ'osn: mn~ n re(I

ecpeão roi eordial, roi ;,;nnLili'"ima.
O hnrfio ~eln·oeder ,; uliir;; urn :mvalhr.im muito sympnJ.hko ..Fnlln 11111 l'r·nner,z aJ,,oJulauwnle r,or·r·ncto. Allemiw, na. illl'UJi?.alln ingJez, nfio l.f'tn 111'111 os del'cilos de [ll'lllll\lleia rlo~
alk•Jniir.•:-~,

nem n:; do ..;;

iu~lu~es.

,

· i'er·:;uni.ei-llw si corrlr•-":Ífl o novo plano d"

v~lol'iznçito

do

enft! e o que PPnsava n J'('speitn. Se111 umn llesil.n~.·~o,. fiJ•mc..:
nwul.e, t!lle n~u ·leve duvida alguma em dizei' qtw pcnsnva
muito n1ttl. Pensava l.odn o mnl passivei: -um lal pl'O,jeelo

RÚ :<e ,insl.il'ie~r·in Hi o Bl'flHil "" visse impedido de fazer a sun
expoc·Lac;ão ou Hi os fJL'CI)O< dcsc,.,scrn abaixo do que r.Hlavnm
·~m J90G. Nnda disto oceOL'L'<J. A expol'la~r.o·eonl.inúa a pude!•
ftt?.CL'-se e os pl'c~os são pcr·rt!ilarncnlc remuncrnda!'f.'S.
Eu J'iz uma uam do es(Janlo o exclamei:
-iR.emunerudol'cs? !
·r
-Por que'! tO senlror· não acha? ·
Hespondi-l·he .a verdade:
-Eu nfio lenho opinião nenhuma n esse r·espcil.o ..Niío
entendo nadn iJe eul'cí. Nem rne"rriu o bebo ... •r,nlro, port'•m,
lido C[llCJ os fuzendeit·os se qur.ixant e o acham muito baixo. .
.:-Mas eu Lambem sou J'uz,ndeit·o, grnndu l'nwndeiro r:n,
S. Paulo.
.
E, depois de me dizer quacs as suas profJéiedndes nnquclte
!Estado, aucresccntou:
·
.
.
..:.. O..~enltor· nunca ouvir:í uma dona de casa di?.CI' qur o~
gcnoros alirnenlir:i/1!; t•:il.iio IJur·ato.~. nem UIJI J'uzendeil·o achar·
qun o caJ'ú cslú. bern palio.
·
· E sorriu.)
·
Sr. Pre~idcnle, ningucrn talvez tivesse colhirlo J.anlo.q proveitos da valorizac;ão do caf(, de JOO(i r:omo os Srs. 8r:ht·oeder·.
'A rrirmam· elles que niio se deve tr·atar de valorizai' o cm fú po'J'' ,que os PI'ecos acl.uac,s ainda niio descoc•arn :ís colações de 190G.
Elles não se lembram ou nãn su.bcm que; na,r[uelln época, n
cafcí nos custava mais barato, por nüo serem os salnrios Llio
elevados. Com as 'colar,õcs !Jaixas, os lnvradoJ•rs hal'iam t'Pduzido os salnl'ios dos colono,;, Em logar ·de pagarmos, eorno
eslnmos pagando actualmente, 100$, 110$ c 120$ pelo tmtnmrnto de mil cafeeir·os, rmgavamos outr'ora 70~, '7il$ e 80$,
no maximo. Depois da alta de precos de 1U12, os colonos, com
.imta ·razão, ·reclamaram augrnenlo do salario, nugrnenl.o que:
J'oi do 25 o 30 o/o·. Quet· diz'er, portanto,' que ho.io o enl'•; nns
custa mais. NDJquellc tempo, com os salu·ios baixo~. poderiamos vender à cafd a ii$, sem lucro, porém sem p!'c,iuizo; hoje,
nilo podemos, porque o cafú nos custa 30 % mai:;. Vendendn
.por menos de G$GOO_ por anobu o lavrador r), positlv11mr.n~e1
sacrifica~o. · ·
·.

. -
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ASN.-IÉS DO 8ENADO

Tsf.o rl~mnnstra quo cllrs ignoram estr. fnc.to, aliás impor·
1nntissimo.
.
E' interes,ante constatar que, naquella éportl, nüo faltaram cemura.g, na Eu1•ops, nos Estados Unidos, como lambem
~ntre nós ao acto do Governo de S. Paulo, niio faltaram protestos eonh·a n ane1it111'11 da 1>al01•i;açüo doo eafé. Aqui mesmo
nP.ste recinto tivemos oppol'tunidade de ouvi!•, sentir e rebater
da tribuna a opposi~üo que se fazia :\quella operaçiio.
· . Entl'etanto. Sr. Presidente, . os americanos, actualmente,
estilo justamente empregando, em relação ao algodão, o mesmo
processo que empregámos, em relação aQ café.
Qual foi a razão, o motivo principal da apresentação do
1n~~~ec~
.
.
·
Simplesmente o de não termos absolutamente; com o blo·
queio nn Allemanha, marinha mercante· para transportar ü
no>>O café pam a região do Baltico e do Mar do Norte.
V. Ex. saoe. Sr. Presidente, .que n maior parte dos vapores cargueiros são atlemiies e •Que .a Atlemanha nos impoL·tava cerca de dous milhões de ·saccas, não só para ·o seu consumo como para reexpm'Lar para a .Finlandia. Todo o caril
que se bebe no norte da Russia é levado da Atlemanha. :Foi
por esta razão que apresentei o projecto. Nilo havendo ·comprador para dous milhõe.~ de ~accas ·.de café, núo ·havendo
U11nsporte, e, mais ainda,, sm•gincici difl'iculrtades extraordinarias para o commercio de café, visto como todas as opera"
r;ões eram feitas rJm leli'as sobr·e Lond1•es, niio se podendo,
absolutamenté, abastecer lodos os mercados de café po1• ''ausn
da· guerrn, entendi' do meu dever apresentai' .um . projecto,
eomo l'iz, determinando umn emissão de papel-moeda, correspondente ,iustnm;;nle no café que fosse retirado. café e"se
que se.ria vendido logo que cessasse ·a gJJena. Ntida mais
simples, ~ondo o café, como é, o nosso Óur'll. ·
Eu nüo quN·ia que o Governo compra~s~ toda a safr:.
de cáfé. Não; apenas a quantia necessal'ia para alliviar o>
mercados. As cot n~ões sustentat·-secliiarn e_ as pracas não
J'ioal'iàm desrnGI·alizadas. ENL est.e o meu intuito. i\las, nc.
n•rl'~!' do ·i'fltervi!!'l<>, diz o Sr. Shroeder· ·que em·issüo ·de papel
W)hi'H last~o de café pcrre<·ia-lhe a.~sim uma cousa como emis.<liO
dP. moeda falsa; entretanto, mais adeant~. elle diz .que o Estado
de S. Paulo é o uni•Jo ,que está cm sil.ua~ão financeira super·ior
'mesmo ú da Un'iilo I
·•
'
.
Vou ler, Sr. Presidente, do intervie~'' a parte referente
· ~ esse ponto:
·
c Perguntei-lhe si . con~recia o novo plano da valoriuicão
do café e o que pensava n respeito. Sem uma hesltacno, f'ir.mem~nte, cllc não leve duvida nlgnmn cm dizer que prn~nva
muito mal. Pensaova todo mal possivel: -uin tal projecto sll
8e justif.icnrla si o Brasil sa visse impedido ·de l'azer a sua rx·
po1ta~.ão ou si os precos descessem abaixo do que t'!llavam
r.m Ht06 •. Nada ·disso occorre. A etportacúo continú!l n poder
fil:er-se
e.
os preços são perfeitamente
•remuneradores.
··.
.
•
'
,I"''·•.
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Eu fi?. mna cara de C8panlo e e:tclnmei:
- Remuneradoreg? 1
-Por que? o. senhor não acha?
Respondi-lhe a vrrdade·:
-Eu não tenho opinião nenhuma a esse respeito. Nüo
entendo nada de cnt'é. Nem mesmo o .bebo. Tenho, porém,
lido que o~ fazendeiro.~ se queixam e o acham muito baixo.
-Mas eu lambem sou fazendeiro, grande fazendeiro em
S. Paulo.
E, depois de me di?.e!' qune~ ns suas propriedades na.quei!P.
Estado, aeerescentou:
·
·
-O senhot• nunca ouvirá uma dona de casa di?.er que c.s ·
genet~og alimenlicios estão bamtos, nem um fazendeiro achar
que o café está bem pago.
· E sorriu.
·
Allndiu ao preço pelo qual o café está vendido e tornou
aili~:

~.

·

-E' perfeit:Unenle remunerador.
Logo ·após, voltando a. t'allm· aa emissão de papel-moeda
pal'll comprar café, pareceu-me ·hesitar um momento em soltar
um phrase um pouco forte, mns afinal sempre disse:
·
-Faz-me a impressão de uma emissão de notM falsa~ ...
Achando-o tão disposto ú l'ranquezn, perguntei-lhe o que
pnnsava da possibilidade de fut.ur·os empr·e~timos brasileiro.~.
Confirmou-me us declarações dos Srs. 'Rotschilds e nccres·
centou:
-Aliás os governos europeus serão os primeiros u diffi·
cultar por· todos os modos a snhidn de capitaes.
.
Fez uma pausa e continuou:
.
-Si, porém, rt lg-uem pó de pensar em emprestimos, é
S. ·Paulo.
Eu sorri. com uma natural ironia.
-O senhór· é suspeito pal'a di?.er· isto, sendo como G o re·
presentante financeiro de S. Paulo .
..._.'\oh 1 não I Pr•ot.est.ou e!lo) com energia. O caso de São
Paul.o é liquido. E' um caso unico no mundo. No mundo, note
bem. Nenhuma nncüo, mesmo entre as mais ric11s, póde só
com um genero de sua produccão cobrir· toda a sua divida
extet•iot·. E' a Rituacüo prtvifegiada de S. Paulo.
E como elle via que o meu sorriso ir·otlico se apagai'~
apagou-o de todo com esl.t~· ultima phrase:
-Não é uma {JUcsliio de opinifio. E' uma questiio de ract.o.
Eu liüo queria abusar. Levantei-me, ns·radeci-lhe e disse-lhe:
·
.
.
-O senhor sabe que nenhum jornalista é obrigado a dize.r
a verdade, quando reproduz o que o seu interlocutor lhe.
espoz, Mas, por exoepç!ío, eu teucJono
ser e>ct•upulosQmente
'
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Vi!J·idico. Posso. pm·l.tmlo. cli7.r.l' qui• o sr.n!Jor .nclin mnl o plano
do Senador E li i,;; que. ~onsideJ.'a os preços <l~luae,; do café
J•cmtmeradores; -que só c:cmprehenderJn uma· tal. mcdid,n,. ou
;;i o Brasil não pudesse ra~cl' a sun "xpol'lur.fio, OLJ si os pJ•r.ços
fo;.<em nbal'xo do que estavam em IDIJll?
·
.....
-!Precisamente.
E, ·hesitando um momento, nccresccnlou·:·
-Espere· um pouco. Essa t\ a minha opini:io pessoal.
.Pôde não set• a do meu sacio. Vale mais a pena que o senhor
exponha o que pensa a nossa cusa.
· E entrou pára consullar o sacio.
Cinco minutos depois, voltava:
.
-·Póde publicar. Meu sacio pensa exaclamcnle ·eomo eu.
E>l.amos de perfeito accõrdo.
.
.T:í de pú, prompto a part.ii•, pergunl.ei-lhe si aill'~dit.nvu
:crue após a guerra pudessemos contar aind~ com a emigmcfio
européa.
.
Franziu a testa, fez uma mi mica de duvida e rrspondeu :·
- Niío me parece provavel; .. Ha\'el'tl t.unln falta de homens validos, mesmo na Europa ... E !Ja ainda a ~nhel', com
a entrada ela Ilalia na luta, que rcpc1·cussõl•B i<:;o tmt:á para
S .•Paulo.·
·
Si eu tinha snihido satisfeitissimo com a recepção dos
notschild,· com a do bnriio Sc.ht·occler sahi encunt~do. Niio
podia esperai' melhor.
·
·
D:!s duas cntrevist.ás uma conclusflo resultava nilidnmente: o Hl'azil durante muitos annos HÓ póde conLal' comsigo mesmo. E' inutil pensat· lüo cedo em ir buacat• na EUI'opa
dinheiro ou homens.
Pouco tempo depois, lendo os .iomaes da tarde vi· que, á
llora mesmo em que eu conversava. com o barão Schroeder,
e!I e eJ'il atacado no Parlamento. ·Atacado e defendido.
·De facto, no pJ:oprio dia da dcclaracilo · da guerra, pela
manhã, elle se naturnlizou ing~tez. Um deputado pcl:guntou
ao governo porque concccleJ·a essa naturalização ..
Quem .J·espondeu foi Lloyd. Gco[·ge. Disse simplesmente
que a casa Schroedet' ó uma velha casa inglc;.:a, acreditada no
mundo .inteiro. Quando ulr;uem, na Argentina ou no )lrasil, !'az
negocias -com ella, sabe quo está lidando ·com uma ·firmn. de
lrJ•glatet•ra. A nacionalidade allemã do barão Schroeder ern, no
fim ue contas, um simples accidente. sem importancia. poJ·quc
<•sse grande t'inanceit•o estava, ha muito, naturalizado de facto,
E concluiu· dizendo ao int.erpellador: ·
'
-O JJat·üo de Sch1•ocder é pelo menos tão inslez como
o nobre Deputado. ,·, Todos sorriram e o incidente ricou liquidaria. Liquidado muito homosnmcnte para o banqueiro, que
J'cccheu desse modo uma eseecic de .chrisma solomne, dado
pela Cnmar:1 dos Comm.llJlsL E t~ssim se ncc.cntuo)l 11 sua. iii!·
P.~~tan.cl!l.
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Lei\do os tlebaLes c Jemlll'nndn-me da convei"sa que

acab;~va

de t.ot·, eu puusrLva. quo pura aeiJUJ' tlefeltsot·e~ tão ctuinenLc:-;

dcviu. cOill!Ot'L'CI' ~~1\l parle
~cctucl.;fio que ti ~l'Ulldo. »
As dt~clurn1:üe~ du ~~·,

a :;etltWI:[io
~~~ll'l'oedt'l'

pe~soal

são

do holllelll-

conLrapmluut'tllt~:o:,

Jll'itneir.·o a rJc<"lm·at· que o ca1'1i collom ::i. Pa.ulo
~~m tJIIHt ~il.uuv;io exet~neiotwl, ,.acima das u:u;ões lllUi~ t•ita:-; ·tlo
mundo. Go1 no V(ltn, poJ'ta.nl.o, ello diz:m· que .. a emJsstio subt·t~
lastro de ""/'li I' 1111111 wm.issrio rlt: uwedu (o.l.su. l'or't]IHJ u ea~li
•:ulluca :; .. J>uul.o, quo o fl'l'Oduz, cm siLuaçiio eXIJepcioual'!
]!!' POI\QUg O C!i\.l•'l:: VALB OU !lO.
.
.
Nüo• IIII duvida.
·
O eal'ó l'u~ :t r·iquer.:t elo ll'l.arlo d(l S. Paulo. [\':;,;;[r l'iqueza ,;
sulicl:r, l.an~J que eollo!Ja e~lo l~slurlu eur um logat· r:xr;L>p~ional,
l'illaJu:oiJ•amonLu, t!UIIJO n nnh!o eapa~ tle lt~ValliUT't ue:;l.a quadJ~u.
pois r.•llr.

<.' o

Ulll enJpl'esl.itrw uo.est.r·;uJgei-1'0, Corno :-1n \lellJ di~el', 110i:::, qun
em bsãn l'Hil.a sobL't~ n la:;Lr·o rleHse c~al'é•! 0 Sr o ~eiJL'Ot!dt)!'

Ü J'ah;a li

,·, illogitlo. Si o earé vale nut·o, n nola emiWlla sollr·o Pile deve
valei' omo, o nfio. póde· sr:1· t:onl'unllidu uotu a no la l'alsn.
· Lawent.o que nii.o l'o~F;c nc:~:uil.o {l nwu IH"O.it-ml.o, lJub t!SI.ull
t~f.·t·l.o de qnn si o ro:;so esl.aJ•iamos. vtmdnndo hoje o c~a!'i'~ pot·
. lÍHt · prcco nHtHo .mais t~levn.do ~~ n lavour·a não e~tm·ia .lulal\do
eotú u~ dil'fieulrlndcs e pcl'igos rio momento. Oumpr·i, pot'l'tn,
•(i ·Ji1eu ·dúVf!J', 'ronho a con~eiomdn. ltroanquilla. Nunhuttm r·espotrsu!Jiliclade ·me cabel':i nos tlnsuslt·es l'ul.mos.
Nos Eslndos Unidos fer.-so unia emissão tle lrillrPI.t:' d.'-'
Tlrcsouro sobt'l! grande nurnet•o de ar'li~os do pr·nrltrt•.t;iw ttlllt•l'icat'ra. Por- quo l'Uzão não l'nzcmos nós o mesmo mn r·clac5o no
l:n.l'{•, .l'l borJ•aellfl, ao algodlio, ao rumo, no eamio e nnB

ou~l'ut..;

nossos produdos'? Ainda honl.t•m, Sr·. fli'JJsirJenl.e, li em um do'
,iOJ'IlUes da rnanlrã. ·uma ;im·wminlla.. a pt•oposll.o dn t•onl'l'tlulr.'
enf,r•e a si~unç;io 1'innnr1eim rJo Hmsil e a rln llopublimr i\rll'••ul.inn .. 1rn~ia-sc 11 eompal'acilo dn.i vantagens tJ dos lu!JI'Os r.xlt·aorditt:n•ios que· a llcpublica Ar·gr.nl.ina eslá aufel'iudo t:orn a

:guel'l'll eut•opén, venrlenr.lo ~eu l.l'igo, lã, uarne t! n.V~ a:-i.'Hicnl' ...

110r altos pi•eçn.<.

.

·

Nunca me Irei de esque!Jr.r· de uma pet•gunln qm• rir. no .almiranle Schley, quando, em 1898, veiu tJOnt·ll e,;quadl'a atrrer·i!Jana nssisl.i·l' •i posse do inolviduvel Sl'. Campos Salles ú
ru·csidenciu,da Ropubli!Ja.
A bordo do' l'01rJa, JW8I.a hnhia, depois de lN pcr·rnl't'ido o
uouracndo que hnvia !.amado par•J;e com o 01•cuon na lralalim
ele Santiago, perguntei an almit•aul.c arnol'iuar.o: •si, por· vrml.um, e.slivessurn invcr·l.idos os pnpois, si os hcspnnlu!t:.< rli~
pu~es::~em ·dcslns cout·a,;ados, e tL mai·u,jn :unu1·icana. cuJIJ a :;ua
ofricinlidaac ostivcsso lltaiiObJ"ando a rJsquadt·a hustlanhola, o
resultado da batnJ.ha mio seria dil'fel'Cule'? •
·
Respondeu-me o almiÍPanLc:
-'Nlío; não é o mnl.nrinl que gonllnn bnlnlha •.E lnn~.ando
·OS olhos pam ns bnlrrias, onde aLI':'1s de cudu ~anlüío sn nehavu
. posLado utn ol'l'iciul, clissc-mo:
·
·

•r,~::..
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ANNAES DO SeNADO

-E' o official ciue ali i está Htrás do canhão· quem ganha
as batalhas. Si os hespanhóes estivessem aqui seriam \'encioos

mesmo modo. Si os americanos estivessem na csc1uadra
hcspanhola set·iam ellcs os WJtwedores.
.
~ssim t.umbem si u•'•s. ·~m lagar da Argentina, tivcsscmo:;
o t.t·igo, u cat'lll! •J a lfi, e.;l:H·iamos_pauperrimqs da me.sma maneil·a, porque ná.o sauemos defencfer os nossos productos; c ~i
os nrgent.inos tivessem o o:afé, o ca~;ío. a borracha, o ul•;odão
e o rumo, (lstariam t•iquitisimos, com m;sr.:; prorluctos t.ropieaes,
cujo monopol io t.emos, ma> ·rrue nfio 'abernos defenuer c que
eniJl'egamos ao estrangeiro ao prer;o por eJJc imposto ..
Continuantos a ser o que lemo> sido até hoj11:- UM.\
do

COLOI'IJA DO EBTI~\.l<OJIII\0.

•

Empobrec•mtos, pl'odu:ludo, ou rf!wsl nndB lvcl'!lmos, ao
!'OSSO

que O eSli'O/I(JCf,/'0 Citl'iquece CO)I/, O l/OSSO fl'abai/UJ!

Mas.. • em

eom1)ensa~ã.o, fa~enios

Palria I (.llttito bem.; muito bem.)

poliLica ! Está salva a

O Sr. A!'cin'do Guanabara- Sr. ·Presidente; conio V. Ex.
o o s~nado S•J re.:ordem. o urçarno•nlo da fit)ceila nos 'i'oi eu~
viado às 3 hora;; da tnt·dc,do dia 30 de detembro, vcspera do
encerramento das s~ssões do Congi'Csso. Não l.owc. o Senado
tempo de collaborat' eomo a out.nl Casa na coofeccã.o •Ja mais
importante das leis annua;;. IE.n Lt·el.anto, estudando-a. ainda
que pet•furwlot·iamentc. a sua Commissfio do Finança;; impressionou-se ··com a l.abella 'de impostos sobro veucimentos que
ulla consignava c. fol'llmlou uma emenda subsLit.ut.iva daquella
lab~lla. Como, porém, não houvesse rrw~erialment.c. tempo ·do
::iettado sobre clla se lll'Onunciat•, t'ot·rrtalrncnte condcmnou-a,
declarando que só pat·a não deixat• o Govcmo sem a .lei de
meios se. abstinh~ de emendal-a.
. .
.
De-sele. poJ·ém, que as rlircumstanciils forcat•arn o Con):'l'cs;o a ruuccionar em sessii.o ·cxtJ·aol'dinaria, a Comniissão de
l''iuan~11<1 julgou oppol'luno e convenient.e apt·ovcitar a occasião pat·a sujeilar à aprecia~áo do ConsJ·esso .urna nova emenda
, subst.Hutiva da· ta bel la cm vigot·. Essa emenda consta .do seguinte pt•o,ieclo que.\'OU ter a honra de enviar á Mesa:
A Commiôsão de Finan~as ofl'crecc o seguinte
PRO,TEC'J'O

N. 1- 1015
O Coll~l'e;,so Nacional decreta: ·
Art.. 1." A l.abella a que se rcfer~ o n. 31, t,itulo IV (Im-

'POstos sobre renda) ·Jei n. ~.~119, de 3t de dezembro de t91-i,
fica assim substitui da pela seguinte:
De
De

De

201$ a
301$ ii
.\·O IS a

300$,.

.. " ."

,,

inclusive ......... ·............. ·:

~00$, hlrluRivn ............. o • • •·O o o. o.
500~, in~lusive ................ ,.: ....

3o/o

4%

G%

1

• '

-

~~o

..

-~

'"

li '
• I•

1 1•
' I

•,

'

,

,

,
' ''

'
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De 501$
Do 601$
fJe 701$
De SOl$
De OOl$
Do I :001$
De 11:.500$

iM

•
31
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a 6ü0$, inclusive ........... '. . . . . . . . . . . . 6 ~~
a 700$, . in,!usive ......
7 r;.
a SOO$, in~lusivo ..
oo . .
oo ..
8 o/o'
a 900$, inclu>iveoo ............. oo
!lo/o
a l :00{):!<, inclusive ..
111 '1o
a l :500$, inclusive ..
l.~ '/o
ou· n1ai's •.. ................................ 15%
00 . .

00 . . 00 . . . .

00 0 0 . . .

00

00 0 0 . . .

00....

oo . . oo oo o o . . . . . . . . . . .

oo oo . . oo oo . . . . oo o o . oo

O Presiden.te da Republica. Ministros r;r. Eslado. Senadores e Deputados pagarão 20 </o c o Vice-Presidente da Republica 8 'Y•.
Ar L. :J." It.ovosam-~e as disposições em con!.rario.

Sala das Commissões, U de janeiro de !!ll5.-F. Glycerio, Presidente.- ..tlcindo G!Lanahara, · nc!a.f.>Jt',- A. A:e-.
redo.- Bucno rJe Paiva.- EI' i.: o Coelho.···- .~á F1·eiré.--· .ioão

Lui; Alves.- Victori110 Monteiro.

Confeccionando essa. ta.be!la, a êommissão de Finanças,
t.eve corh attenção não csco!'char o eont.ribuinte c toda,·ia não
reduzir os .recm•soH do que o Go\'c·1'nn nm•ta hO!'a amn1stiC\sa.
precisa e Lom direito de I'cdnmat' de f.odos. Lança!!do uma
pequem~ contl'ibui•;ão tiobl·e os ·pequenos vcn<~Ül!iJI!los e urna
maio!' contribu icão so~l'<l os maiores, a tabella •i equitativa:
pede a cada um na pt·otlor~ão do que cada um sanha.
Por essa tabel!a. as qnant.ias infeJ•iores a ~00$ não são
su,ieil.as a. imposto. Não !la ho.ic em dia quem não suffragne
a theol'ia do que os pequenos vencimentos, as quantias C'fUu se·
podern dizel'-·custo de alimento- são exc·luidas de toda c
'qualque1· tributaciio.
Sujeitando os vencimentos de 300~. 400$ e 50()$, ao imposto de 3, 4 e 5 o/o J.li'Oporeiona !mente ao que cad;~ nm ganha,
não exige sacrificio insuppol'favel: exige uma maio1· eont.rilwi<.JãO daque!lcs que maiot· ganham. E' um : PI'incipio, de
pct•feita ju>Li~;a '' equidade.
.
E' impossível quasi on;ar exactamente a somma que essa
la.bella deve prodmir. Faltam-nos elemento> P.statist.icos minuciosos que nos permHlam faze!' com riso!' esse ca!c.nlo ..
Mas. com os elo.menLos que (•xislem, preuumo que a tabella
actual deve ser mui·to mais do que aquil!o que csl.<i orçadp,
pelo menos 20.000:000$000. Ass,irn Lambem presumo que ;1
tabella que Lenlio a honra de apresqnta.r deve produzir sen·
.
sivelmente cerca de 14.00ü :000$000.
Penso que não é preciso d.izcr mais pa1•a justificar o
proj~~t.o que a Commissão de JTinnncas t.em a hom·a Lle offcrecet· á uonsideracão dó Scnadu. (Muita bclm; mttilo úeut.).

··I

i

o

.
..

o.

..
'

'"· ,·

··'
.

Cl

... 'ANNAES DO SENAtiU

O St•, 3' Secretario Jll'Ocecle ú loil.ul'U

uo S•!'guinto

PnO,fECl'O

'N•. I -IUW

··

O Congt•esso lincionul dcel'eln:
:\1·1 .. J.• 'A l.al!cllu a 1]111! HC rrf'nl'•' n 11. :11, Ululo IV (lmposlus ,.uiJre renda) lei n. 2, !li !l, de ~ l de de~é mlJl'O de lU I i,
J'icu assiru subsLHuida poli\ ,;çguiulu;
·
DO
[)e

De

.I"Jo
])e
IJn
1),

1),

Dt~
J~c

.:Wl$ a

~01.~ :1·

300$,
·100~,

inelu~in~ ...........

, ..... ,·,·.,...

3%

!, o/V
·Hil$ a
r>OO$, inl:lusive .. ..•...... , . . . • •.• . . . . . . .
ú%
501$ a
!i()O$, ineJu,ivl! .........................
li•Y,,
1~01$ a : 700~, inelusiVt 1 , • • ·.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • •
'7%
701$ a
HUO$, inelu:-~ivt! .... : ............• : •....
Bfl/t1
HOI$ a
llliiJ*, illl'lli,ivo....................... li%
\IUI:j> a I :000$, illl:ltlsi\'IJ,, ... ,,,.,,., ......... , lO%
1:0111$ a I :3011~, inelnsi\·~_~, ... , ... .·,., ..... , ..•... lj r;/,!
1:~00$ ou mui~ ...................... : ............ ·15 'Ir)·

· ÍllldU.,ÍV<'·,, •. , ... ,,, ... ·.... , .. ,,

.. 0 Pt·csidentc da ncrlllhlh:n. Min i>tl'OS de Estados, Scnnc!o!'os
c Düpul.ados pag:mio ~o %, u o Vwe-l't·csidúul.c ria ·.nopu"

blica 8 %.
·
.\1'1. 2." nevogam-sc as cti:;i:Jo>i~úos cm contr·at·io.
Sn la das t:ommissõcs, 1!, de l'owrciro de 1o!ti. - F'. Glu"'JI'io, l'l'esid~uLc, - 'Alci11do Gurm"""''"· llolal.or·. - i\. Azc1't!tiV, llueuo de Pai'v<t. - ISrico Coelho. - Sâ Prc'lrc.
Joao I.. ui; Alves. - .Vi!!MI üw Mo11tui'rv. ·

onDEM DO 'DIA

O Sr. Presidente - Constando n ot:dcm do dia do Lt•abnlbos de Commi:;sões, vou lcvaulal' n sessão.
Para ordem do dia da seguinte designo:
'I'l'ubnlhos de Corninissões.
Levanta-se a sessão ás 2 horas c 23 minutos.

-1" SESS.\0, EM lu DE .L\NE!HO Dl~ J()!G
PO~SI O~NCJ.\

DO

.

·sn,

Ul\8;\NO · SA~'l'OS, Plli!SIDEN'l'E

.
A' 1 hom da tarde, nrescn !P. numrr·o 'legal, nbi'C·se a ses•'

.

'

são, n que concaJ'I'Om os SI'R. Pinhcit•ó ~lnchndo, Pedro Borg'rR,
ill'cl.~llo, Gnbl'Í•)i Snlg·ndo, At·Lhlll' lhnos, J.nrlio do· B-Pnsil. ~~~·[[·
~e.>

de ,\I me idn, Ilibe iro

Gonc•llve~.

Antonio do Souzu, lliJJCiJ·o

•

\i
I
I

•

.;')'

1
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de Bril.lo,Raymunrlo rle Mir·anda, Pereira Lobo, Aguiar e Mello,
João Luiz Alves, Erico Coelho. Augu~Lo do Vasconc•ellos, Bueno
de Paiva, BcrnaJ·do ~lonLciro. Adolpbo Gordo, Alfredo Ellis,
l"rancisco Glycel'io, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Gcner060
Mat•ques, licrcilio Luz o VicLorino 1\!ontoiL·o (25).

•,

..

Deixam do eompa l'ecet" com causa jusLifieada. ·.os Srs.
Arau.io Gócs, Gonza:;a .Tayme, Silverio Nery, Tefl'é, Laura So·
dr6, .Josó Euzcbio, Pit•es l"erreira, Gei'Va~io Passo~. Francisco
Sá, 'l'ruomaz Aceioly, Elor de Souza, Epibacio Pessoa, Cunha
Pedrosa, WalfJ•edo Lea I, Sigismundo Goncalves, Gonoalves
J.cerl'<lira, Gomeg Ribeiro, Guilhnrmn Campos, Luiz Vianna, ,José
Marcellino, Ruy Barbosa, Bernardino M<mLeiro. Moniz Freire,
Nilo Pecaulla, Lourenço Baptista, Alcindo Guanabara, Sá
Freire, teopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, José 1\lurtinho,
Xavier da, Silva., Abdon Bapli>;la c Joaquim Assumrcão (34).
E' lida, JÍOoLa em rliscussfio c, sem debate, approvad:t a
acta da sessão ante1·ior.

·•,''

O Sr. 2" Secretario ;(sCI'vindo rir. l'l': declara .Que não ba.
expedieul.o.
O. Sr. 3". Secretario (san·inclo de :l'). declara que ·não ha
pa.L·eceres.
O Sr. Rayrnundo de Miranda- Sr. Presidente, estando ausentes 11S Srw. Senadores Epil1acio J>essoa. o Eloy de Souza,
membros da Commissão ~lixl.a. sobre arrendamento de estradas
de forro, pediria a. V. Ex. que ~c dignasse nomear dois eollesas pa.J'a substituil-os interinamente. ·

·O Sr. Prosidontc- Nomein para substituir o Sr. Epítacio
Pes.soa. o St·. Senadcll' l'ercim Lobo, c para substituü· o Sr.
Eloy de 8t11.:za, o l:iJ•. ~(·.nado:· ind(o do Bra~il.

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente- A ot·dcm do dia compõe-se de traba."lhos do commissões. A' vista disso, vou levantar a sessão, de·
signando pal'a a de amanhã a mesma ordem do dia de hoj!il
isto é:
'l'raballlos d•) Commi•sões.
L~v~ntr ·•· R sessão á 1.30 p. m.·
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1\NNAES DO SENADO

.
.
li' SESS,iO, EM lü DE JANEinO DE HHu
r>RES!DENC!t~

'

OU SR, URBANO ShN'l'\lS, .PliESIDEN'rll

'

•'

.

'A' i hora da. tarde, presente numero legal, nbrc-so a: ·sõssão, a que concorrem os· SL·s •. Pinheiro Machado. Pedro Dorses. Metello, Gimznga ;lal!'me. Gabriel S;olgado, Lauro Sodré,
Mendes de Almeida, José Euzebio, Pires :l!'cl'L'oir.a, Ribeiro GonGalvet., Anton•lo de Souza; Cunha Pedrosa. Raymuudo de Mi·I'and:i,: Pereira Lobo, Aguiar e niello, Joii.o Luiz Alves. Erico
Coelho, Alcindo GuannbaJra; Sá l!'rcire, Bueno do Paiva, Adolrho Gordo, Alfredo EHis, Francisco Glycerio, José l\!urtinho,
'Alcnt:ar Guimarães, Generoso Marques e ·Abdon Baptista
.
.(27).
Det;(am de comparecer com cnusn justificn.da os Srs.
Araujo Gócs, Silverio Nory, · Toffé; Arthur Lemos, Tndio do
Hrazil, Gervasio Passos, Francisco Sá, 'l'homaz Accio!y, Eloy
de Souza. EpilMio Pe:;soa, Walfredo Leal, Ribeiro de BriiLo, .
Sigismundo Goncalves, Gon~alv•es · Fert•eira, Gomes .Rib~iro,
Guilhet·me Campos, LU>iz Vianna, José Marccl!ino, Thuy BaTbosa.
Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Pecanha. Lourenço
Baptista, Augusto de Vae·concellos, Bernardo 111onteiro, Lco- ·
poldo de Bulhões, Braz Abrantes, A. Azeredo, Xavier da Silva,
Horei! io Luz, Joaquim Assumpcão e· Vict.orino ,Monteiro (32),
· E' lida,. posta em discussão e, sem debate, appro\'ada a
acta da ~·essüo anterior;
.•

O Sr. 2' Secretario .(servindo de 1') dá conta do scguil1LO
'

..

..

EXPEDIENTE

Offioiós:
· Dous do Sr. 1• Secretario da Camara.dos Deputados rcmcttcncio' as seguintes ·
·
·~

PI\Ol1ÓSl(:Ü llô

N.

•·

1~1915

·o Congresso Nacional resolve: ' ·

i\rt.iso \mico. Par:t M• ciTei tos da. reforma, fls offidncs do
Exm•eito e da Armad'a contarão pelo· dobL'O o pe!'iodo d<l urll.L'CO
de: 1903 a abril de 1904 em que serviram na expt~diciio de ·
Mat.to Grosso, sob o commando do general Cesnr Snmpaio e
bem assim OE• que serviram nas forcas expodiciomu·tas do
m~smo Esl·ado, sob. o com mando do marochal De odoro ria Fon8eru, de 30. de ,janeiro ;:i 29 do agosto de 1889, o t1UC <>indu .uüo

.

'"".

'.
,j.

1

-

'.

-·~ ... -~~···\·

--

.,

SESSÃO l:iôt 16 UJ:; MNE!RO Dll 1015
•.

~~~

se acltum u'o go:lo dessa \'.Unlagcm, .iii r.,oncedida ·:'i maiot· pari~
dor. o\J'iciae~ cxpodicional'ios; rcvo8'adas as .disposições c~1
conl.rarw.
Cnmara dos Deputados, 3t ao dezembro de 1014. - l1.~
toLplw Dntr•a NicaciQ, Presidente. - Ely;·io de A'rau.jo, 1" Se·
crel.ario. inlef'ino. - An!l'ibal B. de 2'oledo. 2" Seut·elari•o inLc'l'ino, - A's Commissües do Marinha e .Guç!'l'a c de li'inamça~.,
N .. 2-1915•

O Congre:sso Nacional .resolve·:·
:Artigo· unico. E' o f't•esidenLe da Republica autorizado n
conced·cr, som onus pa1•a a União, e pot• concurrencia puhlicn.
a uma companlüa nacional ou estt•angeira, a construccão, uso
c goso, por üO annos, do um:t esLl'acla de fel'!'o, que, pa.rLindo
de Fortaleza, passe ou se approxime das eidades ou villas de
Mccejana, Aquit·az, Guscavol, Hussas c LimoeiL·o, suba o va.Jio
do t•io .Tagml!'lbe atú se entroncar cm Icó com o ramal da Es·
tl'ada do E'cL'l'O· dtJ Baturi\6, procurando p~ssnr ou se appro:dmar de Jnsuur·ibe·miL·im o demais villas marginnes do mesmo
ri(t e derivando de Russas um ramal para União. e Aoraoa•tY;
revogadas as disposições em contrario •.
Oama,rn dos DcputadoB, 31 de dezembro de 10111 •. - tts·
tol;pho Dnlm Nicacio, PL·esidente. - Elysio de Amu.jo, 1" Se·
cr•e~ario inter.ino. - AnniiJat B, de .Toledo. 2" SecreLat•io inlc·
rino. - A's Gornmissões de Obras Publioos e de Finanyas.

·,

Dois .do Sr. Minigtro da Guerra,. reRlituinao dois dog :mtogra11hos das resoluções do Congr·csso Non.cional, sanccionuda,,
qu·o abrem os (n·cditos de 98:000$, supplomenttLr :i. verba 1<1"
- 1\laterial - N..18 - Medicamen.Los, drogas, etc. -;'da lei
n. 2.S!t2, de 1914,· e de 1.500:000~. pa.ra ai.Lcnd•er :i. despezas
resnlla·oLcs com o trnnsriorte de tr·opas no anno de 1914. Al'cllivo-se um dos 'aulogr:~,phos !) ret:netLa-se o outra á Camara
dos Deputados.
·
Outro do mesmo senbor, communicnnôõ que o sr.- Presi·
'ciente da Republica opposLo vetá :\ l'Csalução do Co•ngresso Na·
cional que concedo cerlit'icados de cngenlleh•o militar n.os
alamnos oom o cm·so de .engenharia pelo regulamento de 1!!1:·:,
cujos aulog.raphos foram devolvidos {, Gamara dGs Deputado,,
oomo sua iniciadora. - Inteirado.
' t•estituinao
.
.
])o is do Sr. ·Ministro do Interior
dóis dos au·
togr&pllOs da~ resoluções do Con~tresso Nacional, sanccionada$,
que abre o credito .de 232:612$173, para occorrer á solução
de compromissos da Brigada Policial, relativos ao •nnno !lo
·1911, e. que equipara, pa.ra os effeitos da vitaliciedade, os Pl'f!·
l'lnrndores da Escola PolyLechnica do· Rio de Janeiro, aos dM
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}';wuldodes i'Jn ~lcdicina da Bef\IJhlier<. - ·.Úcliív~·se um "dos
aui,L)g"J'aphos o rmnnt.f.a-sc o oul.t·o n. c~m~r•. rios Dcpulados.
.
nutro da me5tnn proer.drmcin l'llViando n mr..nsagern com
qU>) n Presidente da Republica pr·e;;l-~. illi'OI'llH!i.;Ões n. proposit.o
ria nxped ir, fio do So.lcllitc, cm dczcllllH'o rio Hll O. - Ao Sr.
Senador Ruy Bat·bosa.
Oulro do mcsmn senhor. comnlunicanrlo l.er n Sr. P•resi·
rJ.ente ria nepublien. npposl.o 1J~to :i I'Pmlucfin rlo Congresso Na·
1\ionnl ~uo provirlcnda. sohro o rlrsLinn ~uc devam l.er os livros
rle. Rer;isl.ro Givil. auLo~ c domais papeis findos de pmccssos
,iurlicial'ios. -- fnt.eirnrln.
Um do Sr. Custodio Feneirn rlfl. Silva Vin.nna -e outrn~.
·residente~ em Campos, Est.ado rln Rio rlc .raneiro, prof,r..slando
eonl.t•a •) aelo rio Supremo Tribuna I Fr.det•al e affkmando sol i·
daried3rle ao governo do Sr. J!'eliciH.no ~odré. - lnteír·ado.
Outro rln St·. Manocl Rnhello Juniol', presidr,,n.l,c ria. Asso·
r.ia.cão Cnmmercial cln· PHr~. ace11,ando o r11cebimento dos n:;:em·
rlall'P.s do proJP.r,f.o do Codigo Commercral, em estudos no Se·
nado, - Inleit·ado.

.

o Sr. 3' Secretario '(scrv{niio rir. 2') procede ã leitura i:!()
seguinte
PARECEI\

N. 1 -

1015

PAnEC:ER

N. 1- 1\l\5

.'A' Commissüo d8 Constituir;ilo c Diplomacia l'oi presente

a mensagem do S1•. r~rcsidente da Rilpuhlica sobre a- situação
politica do 'Estado do Rio de Janr,iro.
Pot· duas vezes .h\ o ;senado, sufft•aga.ndo o parecer desta
CommLssão, reconhe~eu que niiLl lmvia dualidad'o de Assemb\éas
. Lesislathlas no Estudo do Rio de Janeiro e consequenLemente
não havia dualidadn de Podet· Executi-vo. Entretanto, havendo
o Supremo Tribunal Federal eoncedido ao Sr. Dr. Nilo il?e<;anha um ha.baa~-t:OI'tJu.s pm·a o ell!'eiJ:o rJe exet·eer o governl)
do Estado p{llO praw de quatro anrto", novo aspr,ct,(' se· apresenta rnrn a questfto porque, cumprida ns;,n dct:isão pelo Go-.
vet·uo FedcJ•al. llDmo t;onsLa da monsugnm dir•igida ao Con·
gresso. estabelecida J'icou a dualidade do Poder Exeeutivo
nesse EsLado: de um lado, o nr. Féliciano Sodré, reconhecido
de BI}Liórdo eom as J'ormalida:des prescriptas pela ConstituiçãD
do Eft.ado pela re.spectiva Asscmbléa, tomou posse do cargo
de Pl'''"ident.c do EsLado pcl'anl.o a me,;ma Assemblr:a. enLI'andD
em •.. ~cr~k io de fullciiõc:;; de oulro, o Dr. Nilo Pet;atlhu, L' C·
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honher.ido fim uma ~r..~.~ün ·exLrnorllinnria, pnl'a outro rim convocada, I) pela miaoril\ dt" me.mlH'O., da. :\~sriui!Jio'a Legh:lal ivtt
antes que fusse J'eit.a n !lfHll'at;Do purr:iul dail eldçüe,, '·'"'"
fJO.;son-se t.ambem pe•·ant.e a lll!!SIIIU minoriu, gal'ant.ido pOI'
~1ma deeisilo rJe 'lwiJ,!us-t:u·,·plts ~~ pass.ou taml.wm a I:'Xl!l't'~JI'
runt.'i;GOs dt~ 1Presidento do E.~t.ado.
~-'s~im,

us:-a dualidadtl dn

gO\'Pt'lHI ~lll'giu

inlr.t'YPiu;~o
"111 u'sullliJlu
manil'r;glamr•nt.t• t!~

pol'

do Podei' .fudiei:wio inrleltila. pni.' ''' "x"rer.u

de

nal.ure~a

exchJsivmnr.nte pnlilira " que

t!apa :'1 ~un l~ompt~LNJL:ia.
..\ ConJmi:;:~fio r~lwrna n ni!Pn(:fio do .senado 1KH'a a
11a .itll'i'prudencia dos lr•ifnmnns lll':tsilnif•ns em

~~volw:~o
rnol.et·ia rlr-,:~1:\

·

~;pecit•. A prineipio, eomo oo Lrihl!naes dos imi?.Cs d" Clrgunizacito polil.iea semull1nnle :'t nossa, r.xeusnvum-sn dr prrJI'el'il'
dt'cisiie> sobr·e os ~aso' de nalul't;r.n politica. Depoi.' pnssur•am
(r. decidi!· nesses casos rnns .-r'> ernqunnlo. os poclel'es poliliflos
se nfio pronunciavam a l'r.>prif"o. N•,ssc enso du llio do• .Janeiro,
por~m. o Suprt~mo 'l'1•ilmnnl Fr•do>r·al. oxccdendo dos limites da
.iurispr'IJdencia at.•l ho.ie adoplndn, arrogou-se exelusivamr.nlt~
(• l'ar:nldnde de est.ntuil' sobt'"· c•nsns J!Olitieos, pois qur. o fez
depois dl' pronnneiamonl.o do Gon~re~.-o na r.,;pecie, em vislu .
ele pt•ovoc:n\•fto do P1•esirl•.>nl." da lh:pnbliett.
Foi assim que impoz no Congresso numinrmr., por um
primeit•o accúrdrto uma )lesa pnm pr·esidil· o., >ous l.rnhalhus,
apezar· dn,; presrwipçües rlo .neginwnl.o dessa Assembl•\a ... (lo7.r•
pr·eced~nl.es em casos int.r;ii'Ument.<• annlogo;;; igunlmenle irnpoz que só seria Congresso tlo Jl..;:lado o grupo dP rrpresentnnl.es
pr~sidido por· essa Mesa, 1111 ,fJ~·polh••>e a minoria dos membros
da Assembléa; e !'inalnwntr• na dreisi:io rle lra/Jcl.ls-co'I'J>Irs que·
deu togar· á eri;;e ncLual, impoz no E.,tado o Pre;;ident.e l'er.ontierirlo nr·Jn minoria dn ''"'omblt'n, n quro ncilna sn refrJ•(• n.
Commissüo, sem ut.Lt.~nçoão (ti=i normu .. ; legue~ o no~ do~umentrJ~
eleilorne•.
No regímen americano e argentino, qnc rrmlmenl r, serviram de ha~P (o m·sanizuc:ito politica do Republiea, nunt:o foi
~ulgado nssumpto de compeLencin .indiciaria a decisfro sobre
dualidades de sovemo e é dogma de di••cilo f'onstilucionul nos
Estado> dn Americn do Norte que lul caso nüo pócle ser decidido. pelo Poder .Tudicinl'io.
.
Como perl'eitamentr doutrina Vnllr.rla. eminente mmnbrl)
dtl St1prmna COrle dos Eslados Uniuos ~lexicano.<. é n rloulrint~
corr!!I!.le n incompet.endu do ··Pode!' .Tudieinrio !IUI'a dolillerur
em assumplo~ politico;;.
.
Entre nós, ntó o momento uel.unl, surpl•elir.nd.idos todos
pelo llnbrns-cm•pus cencrdidtl no De·. Silo l'r;çnuhu, eoutc·a o
t]llnl eminentes ,iurisctmsnll.o., dn Supremo Tribunal Ferkrnl
se insurgimm e eom cuja douft•inn if'irmndn t'lll muilo.• cus•J~
de que na t•apccie ,: o .Podr,t· Lt•;i.-lntivo Pxelu..;ivnmr.nk colll·
petente pnrn resolver. :'irto ha ll(•gm·, poi3, qtw disso ú l•~tc
munha a menst~gern clara e r;xp1·essiva 1lc• Sr. rPreoidenle d:.
;!\_eP.Ub\e~. _que :1 du~l~ciJ\({e upp:n:e~eu nu Go\·eruo do Rio tl~o~
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i:ielo que esl:í de.turpnda a: f6rmn republicana i'edr.rnmesmo Estado, oendo indubituvel Q'lle t\ ne~essaria a
·intervenoão para sP.r alli normalizado o governo do Estado.
O Poder Executh•o muito constitucionalmente convocou o
:Podrr Legislal.ivo pura a competente decisão.
Xiío obsta a exislrmcin ue uma ~enl•,n•;a de ha1Jeas-C01'pm
nxol'hitante da compelen~ia do Poder .fudicim·io, proferida df'
plano ·sem uudient!itl de oulroR intel'essados com menospreso
das prerogativns do .Poder J,egislalivo.
iAinda mesmo que essa sentença tivesse apoio na Conslil.uiçiío, seu erreito- de g-m•antia contra iilegal coação- ce~
Huria c deverá cessm· dcantn da. maniJ'esl.a~fio do poder consl.i-·
tucional compelentn pam decidi1· na h~·potl'lesc.
·
Caso politico desdP que foi dceirlido JWio Podm· Legislnl.ivo, no xercicio de suas at.Lribuiçõe~. não pódc mais consl.il.uir constrangimento illcgal t]uo 11odcria autm·izar o ltabeo.<"
r!orpus, poNJue este perde neeessa1·iument" o ~cu cfl'eito, pois
rlesappnrecc pelo pronunciamento legal u Jll'Clcnsa illeJ;alidadt•
ria coacciio.
c<\:. •Commissão, que .iá por duas vozes se .manifestou de
accllrdo coill· essas llwses constilllt!ionae,, e o Senado plenamente conhece, limiLa-se a suggcrir n r·cmcdio, qur' llw pnrcer
acertado para corrigir· a anomnatidnde vel'irieadu .
Dada a dualidade de gnvt'I'HO, dercmos verif'icar qual o
poder. legitimo para se pronuncitu· sobre as eleit;ües estnduaes,
que é o que a Coml.ituicão do Estado cstaheleeeu, garantido
pela Constituição Federal c examinar em que sentido se pronunciaram os poderes compl'lentr,s.
Ora, é nolr.ll'io. % o rieflirliu o Senado, sobre pareceres
desta Gommissão, jiÍ o decidiu o Sr. Presidente d~ Repuhlicu em sua mensagem, que a maioria dos membros da Assembléa Legislativa do Estado de• Rio de .Tanr>iro na ópoca pl·opt·in, no edJJ'icio proprio, depois de conhecer as up,uracõos parciacs exigidas pela lei vigente no Estado uo llio, rcconhec•m
e proclamou Presidcnlo! desse Estado, pelas clr.içües •alli realizadas- o Sr, Dr. l<eliciano Sodt·,;. Portanto. o poder uni~o
competente para pronunciar, l'f!eonh.,eido pflio Senado em suas
expressivas volucõcs, ú a ,t,ssembléa L·egiôlativa do Estado do
· Rio, que, pela maioria dos seus membt·o:;, por sua vez reconheceu· o referido Dr. Sordó e. assim, para que o l'·odet• Legislativo ],'cderal J'a~a cessar a dualidade dt! governo, propõe a.
Commissão de Gonslituiçíio e Diplomacia seja dccretnda a.
intet·vcm;üo na·~uellc Estado, nos termos do se~;uinte projecto,
que otlf'crec~:
·
~lllil'êiro,
~ivn do

..

N. 2-1915

O Congreilso Nacional decreta·:·
c<\rLig·o unico. O Prr•sidrntr rlll Repnhlicn intervi ri\ no .Esl.ntlo do Rio ele ;rancit•o pam ns,egurat• ao D1•, Feliciano Pires
de Abreu Sodré o livt·c c;tcreicio !lllil .funccúes de l>residQiltE!
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'do mesmo Estado no qi.lat.riennio de Hl15 a 1918. do ac·cor·do
com. a decisão da J'espeeliva I'dscmhléa Le~islativa, pél'ante
a qual tomou posse; mvogadas us diS!JOsições em contraJ•io.
:%ln dn., Commi~~ücs, 1G de .ianeiro de fP15.-il!. lfcnrles
ii~ A l:rrwitlu, Pt·esidenle .-Jo~é E•ttzebio . - Aleuca1' Gu:i'll!a:l'ãe~.
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MllNSAOilM 'A QUE SE n!lFili'llM O !>ARECilR E O r>nD,TECTO SUP.JI!I

Srs. Membros 'da· Congresso Nacional- Terrninnndo a Si'
de dezembro proximo passado o mandato do Presidente do
Estado do nio de Janeiro, Dr. Francisco Ohnve~ ·de OliveiJ·a
Botelho, procedeu-se á eleição do substitlito J•espcctivo, em
,;poca prefixada pela·s leis cm vigor, operando-se por esse
motivo, profundo dissentimento na politica local.1• •
Duas correntes prodamuram-se victoriosas.
·
Scindiu-se a Assembléa Fluminense, impetran:do :i rife~ll.
que presidu os trabalhos da uliima reunião ordinnria. uma
ordem de· habeas-cOl'Jl'ltS, pura que, em sessão exLL'alll'dinaria
"onvocnda pelo ·Presidente, do Estado, continuasse a rlirigil' o~
·mesmos trabalhos; c o <Supremo Tribunal Federal deferiu o
pedido a. sua plenitude (accól'flito de G de ,iunho).
. Posteriormente a mesa rei'erida, jú amparada pelo primeiro ha.ucas-co1'PltS, designou pat·a local das sessões cdificio
diverso daquelle em que habitualmente funcciona a Assemblúa,
e varias Deputados, allegando não terem podido penetrar no
antigo palacio da legislatura nem estarem livres de coaCI)iío
no outro, requereram nova m·dem de l"'ueas-corrllts, em que o
Supremo TJ•ibunal ,iulgou regulai· a transferencia de séde dos
l.t•abalhos parlamentares e mandou pro"essar o P·residente Oli''eira Botelho, como incm·so nas penas dos arts •. rl10 e .1111. do
Codigo l>enal (accórdão de 25 ·de .iulllo).
·
Abl'(}(juelada. pelas duas decisões, a minoria, antes (lê se
proceder ás apurações .parciucs uas sédes das difi'rmnlr~ rircumscripções admini·strativas, ei'fl~ctuou, em sessfin ..,;dJ'anr·dinaria, apuração geral do pleito e reconheceu, como !H'esidente
eleito, o Dr. Nilo l'e<Janha. .
·
.
'Por sua vez a maioria, em sessão ordinaria. rcn lizada no
edifício destinado aos trabalhos parlamentares, tomou conhe<~imenlo das apur~Lcões pat•cíaes exigidas por lei, nrocedeu
depois á apuracão geral da <!leicão, reconheceu e proclamou
presidente do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 31 de
cler.embr<J, o Dr. l<'eliciano Sodré J'unior.
.
· O Dr. Nilo Pecan<ha impetrou ·ao Supremo Tribunal Fellerril uma ordem de /l.al>as-corpn~. a'fim de tomai' posse, a :H
de dezemhr'O, da p!'esidencia do Estado referido e governal-o
,
dumnte quatro annos..
Em tudo que foi o solicit.~ute att~ndido \1ela. venerãn'tln.
rorpor·!ll',iio ,judiciaria, ~ 1,10 d!n 21, de d~z~rnbro o .i)li7. Ooto.yio
li:l;lly apresentou ao MmJstcl'IU da .Tusttça e Negoctos IntertoTes um dl'ricio em que requisitava uma :força de mil Q A~.i.-.
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nhenl.os homon~ parn l.orna't' effecLivo o cumpJ•imrnto integral
dn ordem dr hnbr.os-corpus. ·
Ficou o Poder Exe~utivo em con,iuncLura profundamente
deBngradnvel, cm situaçiio mclindrosissimn.
Negar cumprimento no nccórdiio, sm·in lnlve?. quebrar a
harmonia ..('ntre o.s tres poderes conslitucionaes.
.
Aequiescendo no •que delillernrn o .TudieinPio, arriscava-se
n postergar· ntt.rihuiçõe.s e actos, tanto do lrgislntivo estadual
como do federal.
F.~le, provocado a resolver o. ;;onflicto, ,iú rntr.o inilludivel, limitou-se n mnndap ar·chivnr· os documentos I'P.cebidos
do PPesident.,_. Oliveira Botelho, por Hiio re~onh~~e.r a exisl•mciu
de dualidade de governo.
·
;No mesmo sentido opinaram, npó.; o d•:ferimenlo do pediria de habeas-col'pu.., apresentado a favor do Sr·. Nila •l'eçanha, o Senado'·'e n CornmissüQ de t:onstituiçüo e ..Tusti~n da
Camnrn d~ Deputados.
Compenetrado dos seus deverPs nestr; regímen de pod~re~
limitados, o Governo proclamou n sua resoluçüo diJ •eurnprir o
·neredictum. Judiciaria, revelando deste modo o proposito. em
que se acha, de concorrer para que se não ·quebl'e a harmonia
en.t.re os mesmos poderes.
· · Assim procedPndo, entendeu, eni.J•etanlo, acertado resalvnr· o seu pont.o de vista constitucional conlrnrio ú rornpetencia do Poder· .Tudiciario em assumpt.n de natureza egsencinlmente politica; pelo que rez publicar a seguinte nota:
«O Sr. PJ·csidNite da Republica resolveu pür a rorca
federal (L disposição do ,iu.i~ sell~ional do Rio de :taneir·o. ·pam
1:mpossnr o Dr. Nilo Pr~!l!nhn no c'nrgo de Presidente do Estado.
·
F.ssa resolução do Executivo Fr.r.leral n.iio imporia em
•lrmonstracfio dr. solicla!'i~dade "om a doul.riJm r.on~ignada no
UL·•·I.irdão prorer·ido sob1·" o nssmnpl.o.peto "Supremo ·rr·ibunat. ,,
Transpoi·l.ou-se pnr·a Nict.heroy, nu manhã de :1 I, J'orll!
~onLingent.e do Exereil.o. 'f)rotr•gil.lo. por· unvio~ ·da Mmnda.
Apegar dis.,o, ús ü llOI'as, ·a As~cmbléa Legislativa do flio
de .Janeiro I'Cccbru. no Sllll pr·opr·io l!úil'h·in o Dr·. Fr.lieinno
Sodré e lhe den posse do eur·gn de l•m,iJenlt< do Estado.
Quan.do a ror('a fedrJ·nl ''ilf.'gnu ao Palacio do lng(, ,it'1 o
Dr. i:lodré se havia l't•l.inJdo. i.lrpL1is ele publicaP a r.l•>litlP.l"açiio
d~ transl'rri r· pura a sua I'Psidrrwia •particular· a s1:dr dli.,Joverno.
Horas depoi~. ·r:ont'orme wmmunicou no Poder Executivo
•l:l Repttblir..a o ,i ui?. st>c·cional. roi "umrwida eabalrnenl.•: a m·de.rn
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Momrntos :ml.l!s dp rnci!l'l'UI' o Congrrssn :t sua ~rssüo
annual, a maio1·ia da Assembl6a do Estado. JIOJ· lr.lr;grarnrnn .
... o DI·. Sodr6, em officio, pedir·am ao Poder Ex~cutivo a inl•.-I'Vcnç.üo feder~! nos termos de• arl. t\", §§ ::· e :1" da ConstiLLI içüo.
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Acompanhado~ rk Jn·cve

rnen.sagr.rn. rnram rs~r.o dncumenl.os logo unvia•lo.; "'' l'ar·larnr.nto.

Nada foi l'ú50ivido. ArH.•nu~ n \h~:;n. t·nviou :.\:. papr.ii; ·fl

Commis~üc•

de Constif.ui•;fto f' .lmtir;a.
Ao ·congr•esso !'Ora u"irn al'l'r.darlo u •:c.nheeirn~nto do

oaso.
56 a r,llr.•, pois, enhia r.lil.ül' 'nbrr a nn,,i,·r·l im·asüo rla
"ompel.enc ia el)n,t.iltrl' iorral: dulr i de•:·or·r·ia para o E:t~cuLivr• a neer•sidade df.' o·onvor·al-o, uma W7. qu~ o pNiido
r.le infervenr;iLO lhe. elir.g-ar·a no dia me>rno elo rmeerrnmrnto.
!tio d~ .Jancir·r.•, O· ·dr• ja.n•,ir·o de 10J:i, \).'," da Jnr.l.:penden,;.ia " 2"i" da P.•:<publieu.- \Vfrn:e•lti<i 13-tllz P. 0(•'111"-·'·A' imprimir.
sua

O Sr. Alfredo Ellis (')-SI'. rresir.lenl.r.•, \'enho ú tribuna.

nüo sô rrn mNl ncorrr(', mas lmnbr.rn •.•111 nomr dhs'rn••rrs !Ilustres
amigo.-; r. r.ollr.::rns de l'í:>!)l'P~t:>nlntJÜO, ~lpJ·P.~(·nlnl· nrn t'equerimento par:. qn•J o S~nndo da 11rpublil·a s<.' P'·'-''D •.:c"empenhar
de um dever social, deonle ria horrive.l r·alosl!'ophr: que •mluta
a ltnlia ,pniz nrnigo e ligado no nosso por· trrnn intensa corrente ele intüres~e;; rconnm Jros.
O Sr.nndo lamenta o !'neto, r! corno reprr.;entnn!e do povo
brnzileiro. justo ,, qLro ;mviH no Srnndo italiano a C'Xpres>i:\'o
<lo sen sentirnr.nLo ,. do seu peznr.
A' representnr;fto pnulist.a. mais do que :'1 d•J qualquer outro F.slndo, cornputin esta iniciativa, porq1.1nnto dentro das
front.eir'ns daquelle Estado residem mnis rle urn milhüo de
if.ntinnos, trnbnlhnndo comnoseo, collnboranclo comllO>eo. sen- ,
lindo ns nossas nJc,grins. e comnosr.r> <'UI'Iindc, os rnesrnos rezares. Foi por este motivo, Sr. Pl'esidr.nl(•, qu~. r,m nome rln bnncudn que t.enho a honra <I e J•rrwr~cnlm· neslu Cnsn. solicitei de
V. Ex. a palavra paPa formulur P>Se reqw:•rirnenl(o qüe t.rndu7.
o profundo pr.znr que ne;tt· rnornenlo ucnbnmlrn nrw só o
povo pnuli;tn. mas lambem o povo hra7.ileiro. (J/u.iW h-,m,
muiro Vem.)
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O Sr. Presidente - O Sr.nndo acaba rle ouYiJ' o requerimento 1\ll'lmrlndo pr.lo llOnrado Scnodor· por S. Paulo, o Sr.
Alfredo 'Ellis. no sentido de dirigir-se a ~{i;.,a. do Senado (\ do
Senadc· it.nliano, apresentando-lhe a expre.>siio do seu pe.zar
pela cntastrophe que acaba de peznr sobrr. uquelle granda

povo.
Os Sr.•. qu~; approvum o requerimento de S. E:~:,, quei~
rum se ]Avunt.nr·. (/'ousa.)
Foi approvado unanimemente. •

. ,I

---·.l') 1\'<io !J"i revisto pólO orador.
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ANNAES

DO

SENADO

'li Mesa se desempenhar(, da incumbencia. que lhe acaba
de ser cornmetlida pelo voto do Senado.
ORDEM DO

I,

DI~

O S~. Presidente - A ordem do din compüc-õe de trnbnlhos !lo Commissüc~. pelo que vou levantar a sessão, de.•
signoncto para a de segunda-feira, a mesma de hoje, isto é,
TMBAT,JiOS DE COMMISSÕES

Levanta-se· a sesslio (, nnut lwi·a e .-,;, minutos.
rr
'

j

I,.

C' SESSKO, EM 18 DE .TANEJHO DE 1f1Hi
PRllSIDF.NCg

00 SR. PINHEIR.IOI MACU.~DO, VICE•PllESIOilN'l'll

'A' 1 hora da tnrd~, presente nume·ro legal, abre-se n
a que coneo!'l'em os· Srs. Pinheiro 1\\achndo, Pedro
rRm·ges, Metello, ~~el'fé, J~aUl'o Sodré, Indio do Brazil, Mendes
de Almeida, .Tosú Ettzebio, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa,
1\aymundo rle Miranda, Pereira Lobo, Aguiar e 1\lello, RuY,
Barbosa, Erico Cóclho, Alcindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glyccrio,
J~copoldo de Bulhõos, A. Azeredo, Alencat· Guimarães, Gene,-roso Marques c Hercilio Luz (25),.,
.
·
Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs •.
i\raujo Gó.es, Gonzaga Juyme; Gabriel Salgado, Silverio Ncry,
,\t•thur Lemos, Pires. I•'crreira, Ribeiro Gonçalves, Gervasio
,Passos, Fi•ancisco Sd, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, Epitacio
Pessoa, Walfredo Leal, Ribeiro de Britto, Sigismnndo Gonçalves, Gonçalves Ferreira. Gomes Hibeiro, Guilherme Campos,
Luiz Vianna, .Tosé Mtu-cellino, .Toiio Duiz Alves, Bernardino
~f.!mteiro, Moniz Freire, Nilo Pc•:nnlm, l~ourenco Baptista, Sá
Frci-t•e, Bueno de Paiva, B~ruardo MonLoit·o, Braz Abrantes,
José Murtinho, Xavier da Silva, Abdon Baptista, Joaquim Assumpcão e VicLorino Monteiro .(2'•) •.
· E' lida, posta em discussão e som debate appr<!vada n .
acta da sessão anterior.
.
o Sr, 2' Secretario (sei"Vindo de ~·); dá corita do se~JUinte
R~ssiio,

·.•.

EXPEDIENTE
'fele~~:ra.mmM:

Oo SI'., ministro do Reino dn Jlalia, agradecendo a communicação de h1lvc1: o S~n11do J3Nisile)l'.o :votado uma mo~~o

• i
I

'
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dr :pezar· por motivo •lo. f.err~mo:o qur. aenba de enlutar a
!la lia, com a destrui\'t•o de alguma~ du sua-; eidades. -ln,..
t.r.il·ado.
.
• Do Sr. Frederir.o de La Vr:;a. presidr.nl,·· da Camarn de
vnlenç~:~. comrnunieamlo t.r.r ~ido approvada um~ mo~fto de
HOIIdnrwdade ao &OVei: no do Dl'. .I" cli ciano t'otlr·é. - In te i mdn.
O Sr. 3' Secretario (sa·vimlo tia 2")' lleclara que não ha
vnrcu•;r·c~.

ORDEJI IJO DIA
. O Sr. Presirlente- Conslundo a or,f.iem do dia rle ·l.rnballw.;
de Commissúes, v•.•U levantar a se~,;ão .•. ·
~
Designo .para ordem do dia da seguinte:
2• discussão do proJecto do :"cnado n. 2, uc 1015, deler·minnndo qu& o St:. Pre~id0n,te dtt Hcpublien intervir[• no
lauo do Rio <lo .lnru•il'o parn a>s•:gur•at· ao Dr·. Fr:lici1Ulo Pit•cs

1"•-

do Abreu Sodt·é o liVJ'C OXJ!l'dl\iO Uns func1,;ües do Prcsillente

do mesmo .Estado no

~uadrienniu

dn lü15 a

1~18,

de a.ccõr·f!•.<

11:.0rn a deeisüo 1.la i'CBpeetiva ..\ssembléa l~egis·l:.üh•a pernntr.•
a qual tomou >lOiiBI! (da Co;nmissãCJ tlc Consliltrioao e IJitJlv•macia) ;
•
·

2' discussão do pro.icclo do Senado n. i, de 1915, motlificnndo a tabella a que se refere o n •. 31, liLulo 1,- Impostos sobre a renda- da lei ·n. :l. 919,· de 31 de dezcmbi·u
de 19llt (d<t Co1mnissão de Finanças).
Levanta-•~

a oe>SÜ•J á

hot·a c·"" minutos.

7' SESSÃO, EM 19 DE .TANETRO DE 1915
Pl\ESIDENCIA DO SR, PINHEII\0 M.•.C!!ADO, VICE•Pl\ESIDENTE

A' 1 liorn da f.nNle, presente numerb l<!g:tl, abre-se a
·sessão, u quu cOIIcOI'I'em os St·s. Pinheiro Muuhado, Ped!~>
Borges, Mclcl\o, Lauro Sodré, At•tlmr· Lemos, lndio do Bmztl,
.Tosil Euzobio, Pires Ferreim, Ribeiro Gonçalves, Francis'!O
Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, !libeiro do Britto, Raymundo de Miranda, Pcreim Lobo, João
Lufz Alves, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Stl l'r~ire. Augusto do Vnsconcellos, Adolpho Gordo, Alfredo Ellr.'. Francisco Gi)'CCl'io Leopoldo de J3ulhües, José 1\lUT'tinlw, A. 41.cl'lido, Alencar 'GuimarãcB, Genct•oso Mnt''lllCS, A!Jclon BnptJsl~,
H.ercilio Luz e Viclorino Monteiro ,(32),••
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Déi:tam de

compnrcc~r com cansa jml.il'inada o;;
G6ê~. Gonza~n .Tayme, Gabriel Salgado. Sil\;r.-rio

::u:ta do

sr:·~;; tio

Srs.,

Ner)',
T~l'fé, M.enrJe' de Almeida, Gervasio Passos, Eloy dr. f;ouza,
Epitar.io Pe.,son, W•all'r·edo Leal, Sigismundo Oonr;alves, Oon~alvro; Ferreir•a, OomeR ·Rib~iro. Guilhermn Campos. Aguiar c
!llello. Lui?. Vianna, .Tos•:• \lal'eellino, Ruy Barbosa, Bernardino
Monteiro. M{lni1. Frr.ir·e, Nilo Peçanhu, Lom·ençr.,. BapLiRia,
Bu~no r]r, Paiva, ..Bernardo ~!onteiro, Braz Abranlc;;, Xavier d~
Sill'a. e .Joaquim As~mnpçfio (27).
E' lirln. pn;la r·rn di":ms:ic1 '\ sr:m debntr.. npprovada, a
:1111 i.•t·inr·.

O Sr. 2' Secret~rio (SCI'lJinllo de I") d:l conta do se~:uinte

EXPEDIENTE
Offi~iOR do Sr. Minislr·o elo Fazendo, rr.slituindo dotrs dos
autogrnphos das r·esoluç,Jes do Congresso Nacional, snnccionada>, ·que· nbrr:m no mesmo rninisterio os sr.guinteB cr~ditos:
D~ 20G~Sú0, pnl'n rmgamento
Antonio Tr.ixeir~ Netlo,
em virlttd•) de .•r.ntençn judieinria;
De !li :299$4fif.l, pnl'n rr.sl itu içüo de impostos devirln' a
Louis Hr.rmnrrny & Gomp. e oult·o>. r~m vit·lur.le de >'Cnt.en~u judiciaria;
·
'
De 28:725$02'•; popa r.llenrlr.r :í. differenGn de vencimentos dos njudnntes de porl.eir•os do i\linisterio .da Fazenda e
Thr.souro Nncionnl '' no prr.catorio r;xpedido em 3-t de dezembro de 1912 :í. Delegar:ia Fiscal no li:st.ndo d~: S .. Paulo, parn
pngnment.o a !llnnoel Emillo da Silvn;
De 502:21 D$7Gr., pnm pagnmen to dns quantias que foram
del'idas nos hN·dril'os do n.lmiranlc .Eiisim•io Bnr·bosa -e outros, em virtude de scntenen .iudiciar·ia;
Dl• 2G:2GS$'ll''· pnrn. pagamento ao Dr •. Lui~ All'es Pê~eirn, em virtude do sentença judioiar·io;
De ·lSG :80\i!!Z&3, ouro, ,, ~1. GGG :53,iiS/.5ft, papel', para attender no pa~::rmr.nto de .dividas por exereicio findo; e.•q\le
·
Con,~ede um anno elo lkr.nçn, sem vencimentos, a :Antonio
Cardoso de .<\morirn, rscriplurar·io da Dr.!egacin Fiscal do Thesottro, no Estado dn Bahia;.
Releva de qt\nlqucr· pre~e.ripeíio em que ha.in incorrido o
direito dn D. "lnria Amalia Bulcüo VrJlloso ú percepcfio da
pensão do monlepio cleixadl) por seu rinudll rnnrillo, Dr. p,~dt•o
'i\loniz Leiio Vello>oO .-·Al'chive-se um dos utltograpllos e r e·
metta-se o outro :1 Camnrn dos Deputados.
.
· Um do Sr. Ministro dn Viaçiio e Obr:~s Pu'!nicas, ~est•
~\l.i.n.~o do(s dos autoé)raphos d!~ resoluç~o do CCI~~SS!' Na•

n

.,.
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clona!. ,;ancdnada. quo. nbr~ c) ercdiln de 27fi :738~2Q6, oure•.
para ptJ:;(a.nwnl<l d1• .iuro> dl'l'idns ~ l':nrrtpanhia EsiTada do
Ferro S.. ,Pau1c-·R.hJ Gra.w:!e.- .-\J·chhe-~·,i um dt)~ auto.r;ra.phos
•.:! l'tJI1'Jl~l.la-:-:•) L• outl·t:, li Cama r-a do~ Dcr,u ta<lo:=:.
Um dn .sr. ~linhl.r·o da. ~lar·in·ita, r·e;;litnindn rloi;; dos auto;;rapho;; do. resolw;.;ío do Gnugr,~>'" :"neionnl. snw!l'ionada, que
abro o er·P.dit.o c:dr·ao1·dina.rio dn '\ .lll.lU:IlllO$, par·,. nl.l.en!ler· ~,
despezas rcsullanl•Js da nenl.nliidat'ie du Br·o;il na >ll:tua.l ;;•;erro.

elH'opé;l.. -;A·t•eh (,·n-,:.;e urn do:; aul.ot;t'3pho:-; e l'emelLil-::~! n

oul.ro á Gamam do;; 01)pularJos.
Um do Sr ..Tmmtln'~ .Pedrosa.· c:,w,,r·nador: rlo Esl.ado d11
Amazonas, offer<~c•)lli:lo urn ,,x,_,mplar im,,r.~o::;o da lel que or~r.
;,, receil.a. e 1'ixa ;, dcspezn. do refer·ido E;t.ad•J :.ra. o exercício
de Hl15.-lnteiraào.
·
Um do Sr. ,J. Rodr·igue:; dlJ t)ueiroz e tlUI.ro~. membros
da. Camara ~lunidpal de S. Scllasl.iitn do Alto, prot.e~tand•J
contra a intromissão do t:uocerno Tribunal Fetleral nn vid?.
int.ima do Estado " n.ffir·nmnao solidariedaúc com <:• o;overno
do Sr. Feliciano Sod.ré .. -luteirado.

:Tcleerammas:
Do Sr. illa.nfredi, presidente do Senado do Reino da. !La!ia,
aerade~cndo cm nome do povo italiano as manifestações de
pezar por parl.c do Senado Brasileiro no luctuoso acontecimento que destruiu alsumas da; cidades italianas.- Inteirado.
Do ·~r. Sen<J.dot· Teffe, communicando n:ío JJoJer conlparecet• <1 sessão de ho,Je.-lnleirado.
O Sr. 3" Secreta1·io (scrvilulo d~ s·,i dcelara.·que não ha

pare~ercs.

··

·

1

· O Sr·. Presidente- O i:icnado ,j;i é sabedor dú ine;p(IJ'ado
fallecimento, cm S. Paulo, do venvr·ando br·asileiro Dr. Bernardino do Com1105.
!Entr·n os sobreviv.::ul.es da iliuslro 1doiadc ·de homens que
propagaram o resimen J'OilUbJicauo ·~m no:;sa. PaLria e o serviram com devotamento nfto hll quern deva. mercct~r· mais rnspeito, ma.is admiração do que o illusLr·c morto. lnl.elli;encia
osclat•ecida, vontade ütquobr•anU• \'lll, energia ser·ena. todos esses
protih:ados elle os empresor1 ao se:·vi~r, da pair'ia e dos seus
tdéaes, l'evolando nos rr !los po,;l.us .que oc~upuu no l'arlameniD
e na administração, quer da União. que:· do :;eu Esl,ado, qualida.des inexccdivcis de estadista, teJidc• sido o or•ganizador desse
progr~sso a.dmimvcl, que eanilitue uma das glorias do Eota.do
de S. ·Paulo. (Muito bem. l
·
Em momentos bcn) dif!'iceis para a •Republica, clle, eom
igual desprendimehlo o altaneira cjvióa, ptlz-sc ao lado do Governo da Uniito, sr:rvindo :i ot•dem ~ ;i. it'S'a.lirfadr•, etlll'L'<1l'.l'cndo
com o :~u r,resligio, ~om o seu esfor~o. cum u ollu lan;:• mflu-
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encia para que o Eslado úll S. Paulo JH'estassc braco ·forte ;ioituat.:üo govcrn~mcntal ammu~.ar.Ju n~o t'Ü J'OL·neccndo fot·çus COlHO
eonco1·rendo eom o seu lhesou t•o vara ru deJ'ctia das instiLuieõcs
republie;nm~.

Posso dar disso tc,;l.emunlto, porque, no extremo sul da

:ncpublieu, naquclle mn1nento •tel'l'ivel, em que cnl'rentavamos
a I'IJVO!UI;ão, tivemos alli .auxilias. eJ'I'h!azes fornecidos pcl11
illnst.rc rc]mhlico, 1'o1·ne<:enrlo-nos nr.·mas e munições, que hem
><en·imm para dr.IJellat· a t•cvolur;ão <JUe alastrava Jlelo nossu
J~stado.
·
Agora mesmo todos nús sPnUmos. c lamr;nl.amos a ausencia dos seus con•clhos, o conJ'ort.o f]IW nos daria a sua expericucia .c o seu .~abcr no momeuto delicado que aLravc~sa o
paiz.
•
Ainda ha pour~os dia;;, aqui, I'CJiCrcutiam os nobres rico~
do sua voz, quanrJo aconselhava cow~ordia o harmonia entre
os rcsponsüveis Jlfdo l'eS'inwn pal'a por.lcrmos, cOngregado:;, en-

J'rcntat•, triump!.JUutclllcutc, as diiiiculdadcs .que assoberbam u
Brasil.
.
.
.
Trazendo rst.n noticia lamcntavcl no conhecimento· do Sr!nado, tenho a ecrteza rle que osla Casa, que teve a honra cl"
tel-o no seu srio, saJJe!'li condignamente exalcnr· a sua memo1·ia
augusta, rcndcndo-IIH• o preito e as homenagens a que tem di- ·
reito tão dis-no tJI'asileiro, por todos os titulas merecedor da
nossa veneração. (Mu-ito bem; muito bem.),
o Sr. r. Glycerio (commovido)- Sr. lPresidente, reccl1i
(Jo P1•esidcnte de S. Paulo, hontem ú noite, o seguinte tclegramma: "Acaba .de 1'aiJHcer quasi repentinamente o· nosso
JH'zeado amigo D1·. Benwrdino de Campos.-Rodriyu.es Al:uf!s.>
Apcr.ar da visivdl rnolestia que me itnpcde. de l'allar, rog·u
ao Senado'o favor· de me 0uvir no momento r.m que busco em
vão exprirn i1· os! li'a('Os rJssenciaes da vida puhlirla de meu in~
J'ol'Lunado amis-o que a morte quasi subitamente acaba do
subtrwhir ao ser·virjo do Ht·azil e das suas instituicões polil.icas.
Ha .qunsi sessenta annos, encontrúmo-nos pela Primeim
vez na vida: cllc viel'a aeol·her-se ;l minha terra natal, na ant.iga pt•ovincia de S. tPaulo, tr·aúdo por seu pae, .que escapara :J
uma violenta reaccfio pnlilica em longinqua região do terri- ·
torio .brazileiro- c sónwnte agora nos separámos.
Ení1•úmos juntos na vida publica, formando, no partido liberal do antigo res-imen, o grupo que primr.irn emergia ern
terra paulista, bntaiiJando pela rcfoma repuhlicana, no temp1J
em que o int1·epido Haldunha Mm·inho or·ganizám a sonhadot·a
vanguarda sob os auspícios do muniJ'csto do 3 de dezembr'J
de 1870.
Bacllalerou-se poJa Faculdade de Dii'Oil.o de S. Paulo,
l!lll 1863, e jú em janeiro de HfM o insensato homicídio ele
que seu pne fôra victima chamava-o a vingar-lhe a mnmoria,
missão llo .que o ,ioven advogado se desempenhou· com ardor
t• l.cnacidade que os annacs ,iudiciarios poucns vezes rcgistranJ.
Nessa plhusc du sua vida seus ami:;o's notaram a mudan~a

•••

'"

i'JUO lHJ!Io operara a moi'Lc de seu rme, sng"uirla ria luLa .iudidat·ia, pel'flcndo D. ,jovial idar!" que o cameLet·iwva, fJal'a culJrir-se da,quella me!uncolia .rJuc mmca mais o deixou.
A politica c a aàvoear:in " nhsot·vet•am no interior da provincin atü ISSG, assumindo nes!31l época o papel prepondera.'llt•
que manteve al.ó llontem na dii·cc<;[io da polil.ica republicana
lf•~ S. Paulo.
.
Deputado Jll'ovincial republicano, chefe de Policia cm 1~.
de novembro de '1880, Mini,l.t·o ri•' J•;<J.ado, Pl'rsirlente rle Sflr,
Paulo por duas ve~es, Scn:tdot· Federal c adimlmcnl.e mcmhl'n
,tJo Senado paulista, o Dr. Bemal'fJino de CampoR guardou
ininLerrupLamenl.e a mesma fórma rJo J!l'Opagundbl.a enthusiasta, intrepido, do chefe eora.ioso, prorumlamcnl.e dominado
das preoccupaçües de homem de rartiào, ao passo que a frente
das ad:ninisLmções de que pot• vezes se encarregara soube imprimir nellas o cunho das suas idéas, o traQo da sua acção p&rtiistente.
No Estado de S. Paulo. tudo quanto se relaciona com a~
obras modelares. da hygiene publica, das fundâc<ics do ensino,
da viação intorna, .cm summa de todos os melhoramentos qu'c
dtamarn Jiara S. PunJo a atl.ençiio do Brasil e do estrangeii·o,
teve inicio na sua primeira presidencia.
Bêm me recordo de que ellc inaugurava uma escola normal, quando recebeu o telegrnmma de Florianno Peixoto, avisando-o da revolta d·n Arrnndn em ·ISG'.:. Retirou~se dessa festa
e~colar para promover immediala:nente, com a precisfto · do
,;;eu . alto· esp ir i to do administrador e politico, os metas de
defesa do Estado o {JS que dr.v,:·rmm acerescer ás preparações
qua enbinm na esphera de ae<;iio do Presidente da Republica.
· Cégo aos 70 annos, ninr;uem o viu descançar, accettando
com a· mesma conLinuidado torlns ·as rt:Sponsabilidades decora-entes da legislatura, da dirccçfLo parLidaria, das reformas soCJaes e até mesmo do ensino superior.
.
.
· Cégo! Já mais se ouviram da sua boca palavras que inuicass~m outra cousa que !ltt.<> fosse a rirmeza da sua ulma,
~feita aos sofl'riment.os, que <mt verdade foram os mais assiduos companheiros da sua longa olXisf.encia.
. , Nin~nem mais de que clle aprofundou e dilatou as ori. gens em que assentam as instilui~es ·POliticas a que estamos
SC!'Vindo.
Entretanto, sem exagero vos digo, ftoi clle o martyr primeiro que pela Republica padeceu as mais duras flagella~iios
que a vida publica resçrva. aos homens que a servem.
Vou santar-mc, Sr. l'rr.sidente, dominado pela dôr. di7.endo o ultimo adeus ao velho companheiro. cm um passado
ebeio de recordacões ··digna~ sem duvida da l'at.ria, mas que a
tristeza do momento impede de rememorar.
Bem pou ~os somos os Robraviventes, a moc.idnde que pré,zou o novo regimcn - . d~Jlcs solicito. com veuia do Senndo,
uma prece (t memorio. do nosso inl'orl.unado amigo. ·dr•""
grande cMI'~ i!Uº .ac,qba d(! desappar·ec.~t:; e a ~'.•. Ex., ~r.,

rt•esidenl.e, por mim ·~ P<n' mc;us umig·~s de S. ~auJo, seus
polilko;;,..
·'
0 51·1. PIRE~ FEIUIEIJU- I~ POI' fjl\1! n5o di2er Clll nome
<1c lodo~ nós '?
O SI< ..\. A Zf:REDO- .Em llOil<•J do• Indu o Senado.
0 SR. LEOPOLUO IJJ:: BL1LllÚJ::ô- \'. Ex. jllide fallar CIH
nome do ::!rmuclo,
O fin. Fr:.l:<crsr:o GL YCI\Riü- Eu 1n" siul.o Pl'ofundantentc
:-:ensihilizado pot· essa pr1H'a. dú .:'il~ntinwul.n qu-r~ os Sl',-:. e·mbai:l'adorcs de Eslwlos me •Jão cm unm hora do suprema dót'
para O> 1'Cpulllieam'" e mais espceialnwntc para os paulisl.a;.
A~"irn re.queirfl t'/Uf! V. Ex. s.~ digne.. r..on~till.ar o Sonado
;;i coneorda no !e' anl.amento •Ja. sessão, Jan•;ando na. aela dos
I(<Jllp~nlwirco,;

1l1)S~o~

l.rnhaJII,)f• de Jw,i1) um vo/.t, de

pe~at·

por

t~:o:-r. !'a!lí'I~Í·

ifa'nto, " communkundo. pnr t11Jc::;'l'amrna ao Pre5idenl.e doEstado do S. P~ulo, ti. fami!in do illu•:<I.J··• morto o sentimento
,de.sia. Casa dü Congresso. (JJuito. br~m; m.uito bem.. )

r·)- S1·.

ao tomar ho,ie,
e111 Petroroli5, o l.rt'lll qnc me devia o:on·duzit' a,esla Capital,
fui :·urprelwndid0 ~:om a nol.i,ia do grande golpe tlO!' que
;;ca.b;, de. p~;;s3r a :Xa~:;ío com a. pel'lla dr. um dos seu~ grande:i
liomens, o venerando Sr. Dt·. Bem~.rdino de Campos.
Xfio ;ei, St•. l'r••sidenl.r,, neste momento, quaos ri~· pa!avra.s
qurJ deva pronurwhu· nul.e lamonho desastrr,, O D1· .Bcrnrurdino
do Campos o)ra agr!l'a um o:égo, mas um eégo que ainda conserva.va ns me;mms rihra.,·. ele en•l<'r;ia, mantinha inlael.o o seu
''YSlema nen·o:;o, q<lf! vibra.va · rJe. palriot.ismo hoj·e, como
quando ainda lhe' era o:onservHdo n orgão da vi~fio. sempre
ouo tinhu o intuito df! pltlile~r qualquc!' !Joneficio pa.ra. a Ropuh!ica (oU con<:.m'l'et• p•m o <mgrandeeim•~nt.o do Estado. ondi'
re1. a. ~u~ ea<·J'e.irR polit.io;a .
. E' por isto, St·. Prüsidenl.l', n porqu,, eonhe•;n de perl<J Oo•
sct'Vi•:os relevantes pJ·ost.wll)s pelo nncin•J que vom. de de~ap
pa;t·eceJ·, que nô;;, os I'CPI'esenl.aslcs do E,l.ado do P~auhy. qu<1
lb~>. devemos in•,st.imav!lis rmsinam•ml.o~. li<;iíes r.roveit<Jsis~·i
ma~. ensinamentos o Ji~õc>·· minist.radns dcBdo o inicio da organi~arfio republicana. em nossa Patria: ,; l<OI' isto, dizia, que
eu. cni nomB dos meus Rmi~os do Piauhy. Yen'ho affirmat• ;í
banc;;da paulisl.a. que o::. piauiWêllSols senlem de corocão a dôr
profunda e !:uwinn.nl.e rtue nnsle momento mar;óa os digno~·
•·cpresenl.anl.cs daquelle Esludo, ou melhor a todo o Braz.iJ.
O Sr, Piros Ferro ira

Prc~idenL>\

•
IltJrtl.;.
'
,I Jf1nto
· ])ar'•lce·m<J, Sr. Pl'ei·idenl.~. ainda wr P.ernardin•' do Cam-

,:,os ã J'rcuLé dr1 ropr··~"~nta0fio ila. Conslil.uinlc :'irtcional em
demanda du 1':<1>01'!0 qw:· lht: J'ôt•a deslinndo " que ;u cncon.
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tra.va. de portas fc~hada·, onde ~cromo e imnavido entregou a,o
ofl'icial que coromanda.va a forca que o guardara. um protesto,
em nome da Nação.
·E' de todos conhecida a phr~se memoravel de::•se eminente
bra?.Jleiro, quando, ]lO!' occasião ela revolta de 6 de setembro.
no momento em que o navio rebelde atirava sobre a cidade
de Santo:;. O!Jde visitava. a. fortaleza da barra, os seus ami;;ot•
o aconselharam a que não ~e expuzesse, Bernardino de Campo~ lhe:• respondeu: <S. Paulo não se abaixa b
Esl.a phrase, S1•. Presidente. basta para definir a individualid<~.de dt1 srande morto.
Em nome. pois. da bancada do Piauhy faç.o minhas ru;
Palavras do illustre republicano que acaba do occupar a tribuna, lf;mbrando á mocidade de hoje, uma vez que aquelleoi
que t'izeram a propaganda do regimen que adoptamos vão
pouao a pouco desapparecendo, os exemplos de Bernardino de
Campos, e:.:emplos que de\·cm ser seguidos como um dogma,
senda que merece ser trilhada por toda essa mocidade, que
formará os homens de amanhii.
Era. o que tinha a dizer. (Jfttito bem; muito bem.):
O Sr. João Luiz Alves (')-Sr. Presidente, a.o requerimento do honrado Senador por S. J•au!o quero additar um
pedido.
Filho d() Estad() de Mmas Geraes, representante de ()utro
Estado nesta Casa do Cong'!'esso, me ()J'gu!ho de tet· tido meu
berço no mesmo Estado que foi beJ'GO do srande republicano,
cuja educa1iilo civica e poli ti ca, fazendo o or:;ulho de S. Paulo,
honra lambem o Estado onde nasceu.
!llineit·o. orgulho-me de ser seu compatricio; brazileiro,
desvaneço-me de tet· sido seu discipulo, na Republica, e, como
Senador, vcn bo pedi!· quc ., se complete o requ~rimení.o do
honrado repJ·~sentante de ::;. Paulo, nomeando o ::;enado uma
Commissão, que a.ssista ás a'-:equias que serão celebradas,
necessariamente, nesta) Capital, cm homenagem ao illustre
morto. (llluito bem; nutito bem.)
O Sr. Presidente- O Sr. Senador Francisco Glycerio
requereu que s·e inserisse na acta um voto de pezar pelo fallecimento do Sr. Bernardino de Campos.
Os senhores que approvam o requerimento queiram se
levantar. (Pausa.)
Foi approvado.
Requereu tambem que ~e.ia levantada a se5sao.
Os senhores que approvam o requerimento queiram se
levantar. (Pausa.)
Foi approvado.
(' J Este discurso não fpi 1evisto pelo orador.
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Requêrcu aini:la que se.in dil'igido ao Prcsidaute do E!Mtado
de S. Paulo c :'t família do morto um Lelegrumma do po~amc~.
om nome rlo Senado.
Os senhores que approvam G requerhncnLG qucil':ull se
levantar. (Pausa.)
Foi approvado.
O Sr. Senador .Toão Luiz Alves requereu que se,ia nomeada uma CommissãG para assistir, em nome do Senado, :l.s
exequias de> mallogrado brnzileiro.
Os senhores que approvam o requer~imenLo, queiram se
levantar. (Pausa.)
Foi approvado.
Em virtude da dciiberaciio do Senado, vou levanta.r a
sessão. Antes, porém. de o fazer, communico aos iIlustres
Scnad.ores presentes que, havendo nssumpLo de natureza
urgente na ordem do dia, convoco uma sessão para us O hot·us
cJa noite.
Para ordem do dia dessa ~cssiio, designo:
2• discussão do proJecto do Senado u. 2, da t9!5, determinando CJ,ue o Sr. Presidente da llepublien intm·vil·á no
Estado do RIO de Janeiro para assegurar ao Dr. Feliciano
Pires de Abreu Sodré o livre cxcrcieio das runcoõcs de t:ll·esldente do mesmo Estado. no quadricnnio de 1915 a ·1918, de
accOrdo com a decisão ·da t•espectiva Assembléa Legislativa,
perante a qual tomou posse (da Commissãõ de Const'itwigiio

e Diplomacm) ;

.

2• discussão do projecto do Senado n. 1, do 1!!15, modificando a tabella a que se refere o n. 31, tiLulG 4 - ImpGstos sobre a renda - da lei ·n. 2. 919, de 31 de dczcnlbro

de·1e14 (da. Commissão de Finanças).

Levanta-se a sessão.

s•SESSÃO, 'EM Hl DE .JANEIRO DE 1015
(Nocturna)
PREBIDENC!A DOS SRR. PINHEIRO MACHADO, VICE·PRES!DEN1'll 0 ll
l>EDilO BORGES, !)• SECRETARIO

A's 9 horas da no ite, presente num>ilro legal, abre-se a .
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Pedro
B01•ges, Metello, Gabriel Salgado. Arthut• Lemos, lndto do
Brazil, Mendes de Almeida, Josú Euzebio, Ribeiro Gonoalves, ·
Franci,sco Stí, '!'homa~ ~cqioly, Ounh]l P.e.dr.os.a, RaY,mundo de

5!

SESSÃO EM 19 Oll ,JANEIRO DE lUJ5

Mi·randa, Pereira Lobo, Aguiar e Mcllo, .To~·J Luiz Alves. ~ar
l!UI'dino ~:onteiro, Alrlindo Guanal•am, Bá .[IJ't:il'l!, Augw,l.o de
Vaseoncelloo, Bernardo Monteiro, ArJolpl!O Gordo, José MUI'tinho, A. Azc,J'crlo. Alencar Gui mur[Lc~. Gcnol'0$0 Marque:tl Hcrcj!io Luz (27).
· · Dr.:il:arn de comparecei' com causa justificada os Srs. :
Jlruuj·o Góes, Gonzuga Jaymc, SHvcrio Ncry, Teffé, Laura
·~odré, Pires Fcrren·n.- Gcrvasio Passos, Antonio do Souza.
Elcry de SOuza, Epitucio Pcs~oa, \Valfrcdo l.eal, Ribeiro do
·:BviLto, Sig1smundo GoiJGttlves, Gon~alvcs Ferreira, Gome~ Rillciro,. Guilhm·mo Cawpo8, Lu ir. Vianna, .José Marcemn'o, Ruy
Darbosa, Moniz Freir·o, 1'\ilo Pcr;anha. Erwo Coelho, LourenQo
.IJ;tpl.ista, Bucno tle Paiva, Alfredo EI\Is, FJ·ancisco Glycerio,
'Leopoldo de Bulhões, B1·az AbJ•ant,e-~. Xuvicl' da Silvo.. Abdon
Baptista. Joaqui!IJ ;\,;sumpr;ã<.> " VicLorino MonLciL·o. (3~).
E' lida, posta ,,m discussü.o, o som dcllate · approv,aáa a.
aeLa da sessão anlcriOl'.
. ·.
·
O Sr. 2' Secrct~río '(sarvindo ele 1'), dá conta

do seguinte

l!)XPED mN'rE

. ·. OJ'ficio·.do Sr .. Sccr·atario da Camaru dos Deputados,· re•'

'

stituinrlo um do~ u.utusr.aphos da J•esolucão do Congresso NaciQnHI, .sanccionada, que eoneefl" lieflnca a Honorio Gonçalves
Ribeiro, !'uf!ceiouario da J~sLrarln qo l'erro Central do BrazH,
para tmlamenLo de saude. ~ Arcluve-se.
O SI'. 3' Secretario (servindo de .2') declara que não ba

parcce1:cs.

'I

•'

·

X.'

ORDEM DO DIA '

lN'J'Jli\VENÇ.~O NO E61'ADO DO

mo

DE JANEIRO

2' discussão do projecto do Senado, n, 2, de t9t5, de·
tm•minando que o Sr. PresidenLo da Re.publico. intervirá no
Estado do flw de Janeiro. pa,ru assegurtJ.l' ao Dt'. Feliciano
Pir~s de Abreu Sodrt\ o· livre exercício das funccões cte· Pre·
Midente dó mesmo EsLado, no quadt•i.ennio de HH5 a. '191.8, de
accõrdo com a decisão da 1'ospecLivu Asscmbléa Legisla-tiva; pe.rante a qual, tomou posse. · · "

· o Sr. Adolpho Gordo

~ O projocto cu.ia diecusssão acaba

de ·ser ~nnunclada, formulado pela hO'IIrada Com missão de

Constituição e Diplomacia, determ~na que ~o .Presidente· da
Republica intervirá no Est~do do Rto de Janeiro para. assegu·
rar ao Sr. Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodré o livro exer,ci.cio da~ l'unc~.ões de Pr·esideate do mesmo Estado, no qua,·
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trienn.io de W!5 a Hl!8, de aw>rllo com a deci~ão da Assen1·
bléa Legislativa, perante a qual tomou posse».
., . .
Desde o dia 31 do dcwmbro do auno piLSsado. o 81'. Ntlo
Pc~:anha acha-se no exct"J.\icio pleno de todas as funeções in·
herentes ao cargo de Pt•csident.e do Estado do Rio dQ Janeiro, c
<J nt·ojcelo ordena ao Sr. Presidente dH nepublica, que o subs·
ti tua 'no e.Xercieio desse cat·so pelo tenente F'eliciano ·Sodró.
Por ,bso mesmo. quo ó um aplla.l'elho crue só deve ser
posto eu1 movimenLo, em condicõ"s e cit·cumstancias de extre·
ma ;;cavidade, a. intervcncão da União, nos ne;;ocios pooulia·
res de um. Estado. com o fundantento no cjispositivo do art.. 6',
11. "!, da Constituioão politica, s6 drJvet•á ~el' proposto em qualquet• das Casas do Const•esso Nacional. depois de uma·. de·
monst.racão cabal que houve viCJlacão da. fót·ma rrJpublicana
federativa, em qualquer dos seus caJ·aderes cs:eueíao:, e que.
dentro do Esta.ôo em que so commelteu o attcnl.ado, não ba
remedio efficaz para <1. lesão.
.
O qua di~ a. illuslra.da Gommiss~o de Const.ituicão e Di·
plomacia pa;ra justificat• o projecto '! Dit Que no Estado do Rio
de .TamJit'o não havia dualidade de Pode!' Execut.ivo, o que essa
dualidade ;;ó sm•giu em uezcmbro do anno passado, 1111ando o
honrado (;hefo da. Nacüo dou cumprimento ao aecôl'díio. pelo
qual o ~upremo Tribunal assegurou ao St·. Nilo Pecanha o
CXOI'CÍCÍL) do ~argo de Presidente ao Estado, durante todo o
período do ô~U mandato, awórdão esse, di~ a Commissão, Que
c.rm=l.itue uma i-nteJ·vencão indebita do Poder Judiciaria Fe·
deral, por não ter clle competencia para decidil· uma..queotão
de rm.lurcm méramente politica.
;\CCJ·cscentou a Commissão que o Presidente legilimamcntc
oleito no Estado do Rio de Janeiro é o Sr. tenente Felicianú
Sod:·,;. pot·que foi proclamado por uma !'t·accão da Assemblén
Legislut.iva, em típoca propria. em edifício proprio, c depoi~
do ter ella tomado conhecimento das apuracões precis~~ exi- ·
;;idas peta lei. E eis tudo ! E eis as unicas ratões invo~ada.o ·
pci:J Commi~~ão de Con;;tiLuicão e Diplomacia do Senado para
ucon;;clhm· a intcrven~ão da União nos· negocio~ pecuJi;u•es do
E~tado do Hio de Janeiro.
Sr. Presidcn !e, ~ propria Comm issão de ConstiLuir.ão o
Diplomacia, ila dias. jti depois de ter o Sr. Xilo Paow.nbã sido
ré~eonhecido pot· uma fraccão · da Assembléa. Legislativa do
Eslado do Rio de Janeiro, c já depois de ha.ver.o Supremo Tli·
bllnal l"cdcl'al eoucedidr.1 uma ordem de lwbca~·corpus afim
do ~ssc;:;ut·ar-HJC r:r JJXPI'cicio das l'unccões desse cargo, foi de
parecei', a propnsifl> de um protesLo feito llOl' alguns ·Deputados
da maio1·ia d~quel/a As~embléa, que não havia no Estado do
Rio de .rantdro duulidado do Podot· Lcgislath·o. nem dualidade
,Je Poder Exe~.ul.ivo c nem facto al·~um CJUe dt·l~t··uJ.inasoe a lo~
gitimidade da inlcrvc!l~ão; de modo que, si, porventura, uo dia
:.H de de~ernhrn.· n t.rnenteiFeliciano Sodré houvesse assumido o
cart:o de Pt•r.•<idr•nlr• dn gslado do R.io com todas as soleroni·
dades coeri que u ussu111iu o St·. Nilo PL·~anha, ualul'lllmente

sr.ss.•o c:.1 :19 or. .T.\NW\0 Dr. 101'>

a Commis~ão d~ Constil.ui~üo I' Diplornn~ia continuaria n dizer·
quP. não lm nn-qne.lle F:~Indo dunlidmlr dr Podr•J· Legislul.ivo "'
nem df.l Podm· E:to?ci.Hivo !
·
~-·
OSn••To.\o LJJJZ .Atl'f.R:... Nrro poderia ronlinnnr a dizer
~emelhanl.e 1.\onsn.
· O SR. ADOJ.PHO Gonnn- Enl.rrl.anl.n, L'O.mo o Sr. Presidl.'nte da 'Repui.Jiien deu curnr:n·imenl.o au :weordlio e garantiu
a possl.' do Rr·. Nilo Prr;nnha. a sil.ua~iio mudou ~amo que por
~ncanl.o .•lá ha nlli rlons porler·r.s e.xrent.ivo~. dou~ lrgislat.ivo~
n é tão gr·nvl) a silnn!:iio tllH• rxige a intrrvrnr:iio da União.!
Fni .essa mm;rna Cnmmis.srro d" Cnnsl.ituir,ão r Diplomooia .que ha dins. a pr·nposilo da inlervrnr;ãn allnrtida. sw;tentou, em um do.; sem parrcr.rr.s. qnr. a inl.rrn•nr,iio para
m:mtet· a fór·ma r·epuhlicnna frrlr•rnl iva eomprt.e ex.·lnsivamente ..no Pod~r· Exer·.utivo c nilo oh~l.anln o.~ prole~los do
eminente Sr. Senarlor Fluy Bnrbosn. o.~ pr·otP.-tos do illu~tre.
Sr. Senador· Frnnr•isr.o Gl.l'epr·in " do illl,rrr.ildr. o'r·ndor que
nesta occaRit<O or••upn n l.r·ibuna. nq1.w!IP J'nnrlnrnenlo do pnreMr foi volado pr.ln maioria rio Srnndo. rle Jnodo qnr o Senado nffirmon que no rnso rm {]nr a in!Prl·rnr:fin lrm o ~ru
fundamento no nrl .. ~·. n. 2. da Comtilui~~o. o poder competente ~ o Porter Executivo.
0 SR ••JOÃO LUJ7. ALVBR- Prla rlonfrina de V, E!., o
.9Pnado não affirmou couRa nen bnmn.
O SR ••Aoor.rno Gonoo- Enlrrlnnto a Commi.l,ão \'em
hojo propor· a intcrvrncno rla TJnir.o nn P.in d~ .Janeiro por
rneio de nrnn lei r.sprr.inl; r·rr•onheerndo P:<:pressnmeole a rnmpetencin do Poder· Lrgi.~lnlivo. '(Trormn-se ·••nrio.o npnrte.<.)
Estas contradicr,ões e n fui ilirlnde do' conc~ilo; ron.stante~ do parecer veem drmonslr•nr· perante I) pniz qur, 01.1 o
Congre~so não tem noção nlgúrnn ar.rr·ea da inlr.rvrnr;iio. on 10
intervenção j(t está ronvnrlidn (•m in~r.r·urnr.ntn de oppres.>ão
eleitoral, ou
de vinganca·pnrtidar·in!
' .
oQ .SR.•ToXo Lmz M.V8R- :'\fio npoindo. O Gongreg;o trm
noc5o completo n cnbol do que é intervr.n~iio c eJio 1run•:n s~r:i
instrumento partidnrio. Instrumento parl.idar·io ~erin a sua
regulamentação.
0 SR. ADOT.PHO GORDO- Volarri conlr:l. P.>lP pro,iPr.f.o, primeiro porque tem por fim· fnzPr o Congrr.s~o Xncional r.~
formar uma d~cisão do Pod~r· .fllllicinrio ...
·O lSR. RIBF.JIIO •GO:-<CALVF.R- O que ,1· um olmmln.
'
.
O SR. ADOI,PHO Gonnn- •.. ~rgtmdo, porque P~tnn pieMmente conven·ciclo di! quo o· Sr. tenente F'elicinno Sorlr•1 não
aprMent.a um. titulo J~gitimo pnm · rxerc~r n' runcr,õr' do
Presidente do Estndn rln Rio de .roneir•o.
Para justificar o meu vnto, dividirei o meu di.mmo em
duas part.es. Na primeiro procumrei drmon~trnr qur o Conrt'Nio Naclon~l 'carece de competenci'a ·p~r~ r~rorrnar uma
•'
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deci·slió ilo Poi:ler :rudiciario, e na segunda procurarei ile·
monstrar que ·quando •rn.e;;mo Livcs~e essa compcf.encia, ainda
assim nií.o poderia approvnr n pro.i,cl.o, porqu" o tenente Fr.liciano Soclné núo l'oi legitimamcnf.e eleito pal'a o cargo dr·
presidenl.e rio l~sl.ado do Rio de .laneiro.
Diz o parrceJ' que o acc&rdam alludido constitue umu
inl.ervf!n~iio indebiia da ,iustica fedem! em assumptn que es:llllpa da sua eompetenrlia, por l.mtar-se de um eas~ de n[tLm·eza inteiramente politica.
.
Quando em i891:l SP. discutiu na C:lmara dos Deputados
um Jli'O,iecto relativo :i. intervenção da União nos nllgocios rln
Amazonas, combati lour;amp.nte. quer a opinino daquclles qu,.
sustentavam que a intervenção eom fundamento no dispositivo do art.. ü", 11. ~. drt •Constituicão G da competencia do
.Pod~J' Executivo, t!omo a opinião duquelles (JUf! susLcntuvorn
quú a compet.encia t\ do ·Podet· .Judir:iario.
E sustentei, de nceü!'fJo ~om a lir,fw de quasi Lodos M
puhlicistas ·americanos " ar·gent.ino;; o com a ,iurisprudenC'ia
da Suf}rema Côrte AnJCI'icana, que a inLorv~>nt;ão, por· ser urtr
ar:Lo de soberania, pm· se1· um· ussum:plo eminrmtemente pnlitico, escapa da complll.encia do PndeJ' .Judiciurio, e é da competcncia do Poder Legislativo.
·
c<\ inteJ•vencão para « munttlt' a J'órmu republicana fcdcrnt.iva~. só poder{t Ler lo~ar, em virtude de uma ltli CSPt'ci:tl. concorrendo assim os dous ·Poderes- o .Legislativo, qrw
,:, o que decreta a intcrvellção, e o Executivo, que é o que n
•:xecuta.
Os nrts. 59 e GO da Consl.il.uit;ão Politica, estahelecenrln
os casos em .que os Juizes e l.ri!Juuaes, e cm qw,, especi:t'lmente, o Supremo 'f.ribunnl pódem processar c julgar. n:lii
incluem, ern qualqucJ• de suas disposições, o acto tia inler\'enc.ão.
\
.
·Certo, o Pod'er Judiciaria .Federal •l um poder politico,
em nossa organização, porque tem a missão de velar, na
phrase de Laboulu~·e, pela Constituição- essa arca ·santa
em que o povo tem depositadas as suas liberdades; porque .:..
no dizer de Campos Salles, a pedra angular do edificio l'cdernl
e o unico poder capaz· de de!'ender com efJ'i.cacia a liberdadn
e a autonomia individual.
.
l\las de que modo, o Poder Judi.c.iario Federal exerce ·a
sua missão po!it.icn'l
,
· .
Interpondo-se entr'' n Constituição o os demais poderes,
:J'ederaes e estaduacs, pnra impedir tJUO seja violada, decidindo que são uullos c inappiicaveis os actos e leis que considerar contrarias á mesma Constituição, mas circu!'lSCJ'evendo
sempre a sua uccão a uma esphera de direitos privados, de
interesses individunes e julgando c'asos concretos.
Est.n ~ a opinião que semrpro sustentei.
Embora o Poder :rhctieint•io Federal possa pt•oferir dedsücs sobre assumpl.os de natureza mcramcnl~. politica, póde
4l Congresso Nucionnl reformar as suas decisües'l
· · ·
·Eis a fJll('.'i.~n.
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0 Sn. JOÃO LUIZ .ALVES- 'fi. questão é a seguinte-:· 0 Tt•ibunnl decidiu dentro da sua •compet.encia'! •Si deCidiU, cumr•re
obedecer.
O Sn. ADoLPHO Gonno.- Vou ll:tnminar o accÓrd!ío.
!Foi impetrada ao Supremo Tribunal Federal u!lla ordem
de habeas-coTp1M cm .favor do 'Sr. Nilo Pecanbn, para qur. elle
pudesse, livre de qualquer constran~iment.o e nsset;m·ada á
sua liberdade i'lldividual, penetrar a 31 de dezembrO do anno
passado, no palacio da presidcncia do Esl.ado do Rio, e exercer
a~ l'unccões de pt•esidenl.c do mc~mo Estado,. atll a expiração
do praso do mandato.
•Podia o Supremo 1'ribunal tomar conhecimento desf.e pedido? E' .iustil'icavel, perant~ a Constituicão polit.i~. a medida do lt.a.beas-corpus para garantir o exercício de uma
funcr,ão publica
Corno se interpreta o arl. 72, § 22, da mesma Constituição?
Essa disposicão esttí concebida nos seguintes termos~
«Dar-se-ba o ltabeas-c07'p!l.s sempre que o indiVíduo sof1rer ou se achar em imminenf.e perigo de soffrer· violencin.ou
coacção, por illegalidude ou abuso de poder :o.,
Segundo a interpretação do .Supremo Tribunal tiio 31lll1Pios
siio os termos dessa disposicão, que o /Labeas-corp-u.s nüo se
dest.ina a garantir cxclusivam~nle a liberdade de locomoção, ·
mas a liberdade individual nus suas variadas fórmas de manifestacão.
.
Diz -o acilórdão: «as expres~ões do texto constitucional,
mais amplas que as empregada~ na lei ordinaria para definir
a garantia da liberdade individual, comprehendem Quaesquer
coacões, e não sómente a violencia rlo nncarcer:irnento ou do
só estorvo :í fwr:uldade de ir e vir. Nenhum. outro meio existe
em no~so direito processual capaz de amparar Ct'J'icazmenle o
exercício livre dos direitos assegurados a quem Que!' que se.ia,
a libet·dade de accão, a faculdade de l'nwt· tudo o que n lni não
prohibe, de proteger o individuo, para não set· el!,, obri:;ado a
fazer o que a lei niío lhe impõe, umn gl'anrle pot•cuo rJc ar:tos,
emfim, de natUJ·ezn publica ou privada, '' cuja pratica póde
ser· obstada, niío sómento locomover-se. Nenhuma acção civil
ha para esse fim, nenhuma. uccrw eriminal, Lambem. esta propria apenaR para apurar a responsnbilidade penal <:!e quem
praticou ou autorizou a eoruCI)ão, a outra para t'irií'Jat· a obrigação ús i·ndernnizacões eonsequentes á illegalidnde ou abuso
de poder, uma c outra consBQuencias Hempre da concessão do
·habeas-corpus. ~
Da velha legislacão, diz o accllrdúo, apenu~ ,nbrevive a
locucii.o- habeas•C01'pus -, porque e.~ la insW.uição. da data
do Codigo do Pcocesso Criminal até ho.ie, tem: tWO\uidn no sentido de alargar a sua ~hem de accíío, r!P modo n amparar
effiea7.lllente o exercício livm de !~dos os direitoS. a liberdade de acção, a !'acuidade de fazer tudo quanto a lei niío pro.
bibe, uma grande somma de ootos, em~'im, de nQtUrP.Za pu,

blica ou privada e cuja pratica p6de sez· ob.1lndn, sem que seja
mister impedir a livre locomoção.
.
Assim intez·prelada a z·e!'ez·ida disposição constituciOnal,
decidiu o tribunal !.ornar· con.hecirnent.u da petir;ão.
,o SR. ARTHUR LE~'f08- E' uma interpretação arbitrari:l,
O Sn. ADDLPHO Gonoo- Essa mesma interpretação tem
sido dada por notavei~ ,iurisconsuHos brasilei~o~.
·Tomuz~tlo conhecilnento rlo pedido, decidiU o Supremo
Tribunal deferir o pedido e conceder a or.dem de Jr~~eas
co·rpus, pm· lerem concorrido os dous segumtc" requ1szt,os:
legitimidade do titulo do Sr. Nilo Peçanha pura o exerc1·czo
das funccões de Presidente do Estudo do Rio e n prova 4e
ter ;;lle estudo sob o in1minente perigo de um constrangimento.
O Supremo ·rrihunR,J concedeu a ordem de llabeas-co~pus
preventivo ao Sz·. Ni·! o Peçanha para que elle '•Pudesse, hne
de qtmlqu~r constrangimento e a~seg11rada a sua liberdad"'
individual, penetrar no 31 do mez ·de dezembro corrente no
palacio da Pl'csidencia do Estado do Rio de Janeiro, e exerPer suas l'unccões de presidente do mesm') Estado .até a expir~no do prazo do mandato, prohibido qualquer constrangimento por pnr'te d'as uu toridades ·~ funccionarios. estaduaes
ou t'ederaes, assegurada a execução ch1 ardem pelo ,iUJz federal da secção do Rio ele .Janeiro, cumprindo ao mesmo juiz
requisitar do poder competente a força qu~ julgar precisa
pura o cumprimento desde uccórclüo.~.
O illustre Minist1•o da Justiça do Gover·no Provisorio, o
Sz·. Campos Sulles, no preambulo do clecr·eto d\! 11 de outubro)
de 1890, que organizou a justiça federal, disse o seguinte:
..E' a vontade ab~oluta das assembléns legislativàs que
se extingue, nas sociedades modernas. como se hão extinguido as doutrinas do arbítrio soberano do Podêr Executivo.
A funccfio do liberalismo no passado, diz um eminentt>
pensador inglez, foi oppôr um limite ao poder violento dos
reis; o dever cl<1 Hberalismo na época !1Ctual é oppOr um limite ao poder limitado dos parlamentos.
Essa missão historica incumbe se.m duvida ao Poder .Tudiciario, tal como o archilectam poucos povos contémporaneos e se acha consagz·ado no presente decreto.
. Ahi está posta a profunda diversidade de índole que
exzste entre o Poder Judiciaria, tal como se :tcba in.stituido
no regímen clecahido, c aqu,>lle que agora se inau<;ura, calcado sobre os moldes dcmocratioos do systema fecterai. De
pod~r subordinado. qual era, transforma-se em poder sobPrano, apto na elevada esphl·z·a da sua auiJoridod'e para interpOr n benet'ica int'luencia do seu c1·iterio deri,>ivo afim d~
manter o equi!Jbrio, a l'egularidade e a pl'Opria independencia
d~s ~utros pod~res, ass<gur·ant.Io ao. mesmo tempo o livre
~x~rc1clo dos lllrertos do ddallão
'~

!J ,.

F.' por i>so que na grnnrl" UniÜI~ Am.;ricana Mm r~7.ão
~e rons1r!e;·a o Poder .liHiicinrio romo a pedra angular· do
~dil'icio federal e o unko capaz d.-, del'ender· Cllrn el'l'icaeia a
lib~rda(le. a autonomia inr.lividunl. Ao inl'luxo da sua real soberania dêsl'azcm-sc os ·r•r·r·os lr.•gislativos e süo entregue~ :1

austeridade da lei os <'I'imr.s dr;' dr.posital'ios do Poder· ExeI:Utivo.
De r~sto, perante a justi~a. federal dirimem-se nllo s6 :..~
contenda~ qne resultam do r.lir·eito t:ivi·l como aquellas quu
mais pos~arn avultnl' na elr:vada ~spller·a do direito publico.
hf·O basta pnra assignatar n papel irnport::mt.issimo que a
Consl.ituiciio reser·vou ao l'or.lcr· .1 U(l iciario no GovN·no da
Republica. Nelle resid;; essencialmente o principio l'r•deral; e
da sua Mn organização, portanto, é que deYem decor·rar o.q
1'ecundos r·esull.ados que se e<;pN·am rJo novo regímen, precisamente porque a Fwput.lica, Sf!gundo o maxima arn~ricana..
deve ser o Gov~r·no da lei".·
·
Por isso mesmo que a jusli~<~ federal é. um Poder· Politico, pois que t.ern n rnissãc. de n·lo.r· pela. Con.<;l ituir:fio, interpondo-se rnll'f• as leis funclarnentae,q do pai?. '' os outro;
poderes feder·n1.•s ou esfaduaes. al'irn r.lr. impe.d.ir· quA sejam
violadas. por is,qo mesmo que eX{)l'CIJ a. sua missão politica,
,iulgaorlo nullos e ina.pplicaveis actos o ·leis ordinuria; que
considerar contrario.q aquellas ml'.srnus leis, ,; ~vident·e. que
essa justiça. é a int.erpret.e 'Ober·ana dn Constit.uição.
0 SR. ARTHUP. LE~IOS - Com os limites nece.qsariO!l.
O Sr.. ADOLPIIO GoRDo - A sua inferpr·etação acertad::~
ou ·er·rada, jurídica ou não, tem de pr·r:1·olecer.
No ll:lso de um coruflicl.o entre uma. int~rpr~.tor,ão do Supremo Tribuna.! F-ederal e umn inlerpref~çüo do Congre~;<:>
Nacional. prevai.P.cerá aquella. Di?. Xerincl::
•«i't!ais en r. a~ de conflit. ''ntre eet.te lnterprétat.ion
o;t,' cellc des tribunaux, la décision de~ cnagisLrnt.s dl•
la. Cours Suprêrne prévaudrn., et celle du légrili:Ll!.•Ur ne
liera personne. aussi l<mgf,emps qu(• l'interpr.:t~ autorisé de la Constitut.ion, c'est.-à-di·re le peuple nrnéricaio. lui-même, ne .sera pas intervenu ponr· t.ranchP.f'
définitiwment Je conflit. par ·le vot<1 <l'un arnr.ndement interprétatif de la Const.il.ution. Lr pr~l·tigr• d~
ces hauts mngi~trats nppréciom.t ln r:onstitutionalit···
des lois dans l'at.mosphêre sereine de lf'!ur prétoirP. iL
!'abri des passions suscit~es pnr tr<; intér..;t.s pnlit.iques. est te! c~enclanl que ~ktn? . presquc. toute~ ~~~
ci.rconstances I' mterpr.,:t.::tt10n .JUdJCJliire do la comhr.ution a rallié l'opinion publique et que les législateurs eux-mêmes Jjnrmi lesquels se trouvent. toujour.s
un grand nombre' d'avocats, se sont inclinés devant les
décisions qui att<íignaient directemeot leur QJU,Te.».•

íf
•'
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Concr.clen!tlo IJ ltaúeas-l:o-tpus, ul'im de poder 0 Sr,. Nilo
l'fJ!iDIIIiu Jll!ill!/.1'111' no palm:Jo da fJI'J>Hidnll:in do ERt.nclo rJo llif)
" exer~m· toda~ as runccllrs inherentllS ao "l1rgo de Presidentr,
:.~té n J:xpiJ·u~fio do p1·nzo d1o mnndulo, fundou-ou o Supremo
·rl'ilJUnuJ l•',e,leJ·ul na inl.o•J'tJI'JJt.a~üu lJ'IIC deu :1 dispo>il;fJO uo
urt. 72 § :J~ tln Constilui~ão Politica. e como a. sua interpi·cl.a(;ãr> ll'm tle Pl'CVJilm>~:J', mesmo que o Congresso a considero
tli'I'Wia, tí 1uanit'o~to qut· o t~OIIHrestiO enrccc de competenckt
fiO\' a rol'rJI'lnar uquollu ,J.etdHiío.
l~lli!JfiUleneirt fll\1'11 J'•:VJJJ',. rerm·mat· ou annullar decisão
do l'oilm· Juclioiario, o Uong•t·c~so J';ncional não tem: c,;:~a
J>lltnflt~leuoJa impol'tUI'ia 11'11 anrmllnJ;úo do proprio Pod!er .Ju,J,IcJuJ'JO.
·
OiHHo muito lwm o S1·. Cnmpo5 Snlles: o dever do lihe.z•alisnw ua époeu :wlual ,·. oppot· um limiLe. ao poder illimllaclo <lo lltU'Iamentu ,. eg:;a mi~~fio incumbe ao Poder .JntlieJal'io.
Um do:~ mais illugtt•es .iu·l'isconsultos desta Capital, o

:-ir. Candido du Oliveil·a. 11m parecei· publicado cm um do~
.IOI'llJa(>s lia tal'dc, uiss" Jtlll' o :!Iludido J\ccordüo conc<:dc nm"
urde111. 'ill~uat e que uiuguem & obrigado a cumprir ordens
i llogaes.
.
. Exl.ranho este parecer. O Sup.t'l'mo •rribuna.l Federa!
ag1u dentro do.;; limi•l•es de· sua cumrwtenciru, 110 exercieio de
uma attt•ibui~ii.u que lhe pertence de conceder lwbeas-carpu.s,
o desdt• (JLW !'unoou a ordem dt> lwbeas-curpas que concedeu
<JO Sr. Nilo l:'lliianba cm interpJ·et:u;iio que deu e tinha autoridade pam dar, a uma disposi~•iio da ConstituiJ;ão PolitiCa.
eomo 11izer-se que essa ordem é illegal?! (lia ·ff.nitos apa-rtes.),
LI 111 outt·o no~wvel jut•i$CI}usulto. u Dt:. lnglez de Souza,
üisse tJuo u iwbeas-curp~U~ não est.abelec•-' t.lil'eito· e que é uma
medida de earactel' p1·ovisorio. Pede~ I icenca para ler 11 re:;posta ttlte u este p(l.ro•cet· deu o Dt·. Estevum de Almeida; illustl'at.lco J.H'OJ'essor úc dit·eito na Faculdade d·~ S. Paulo. Esta
rosposl.a !'o i publicada nu Noticia de H t.lo cor·t•ente:

•A investigaçfto c:os efl'~ioos da~ d'ecisões sobre
não pl'e~cinde. poi,;, du considcra~ão uessa.s phases v•azia.> do iu.stilulu a denotat· conteúdo jurit.lico uão illentico.
A decisão dlenegatoJ•ia do halletts-corpas primitivo
qual inteJ•dicLo lic libc1·a Jwmüu: exh'ibencio [Jillladio
contl'a a l.ll'isii.o illegul. uào constitue cousa julgada,
pod.:mdo set· o puuidu r11novado a.W com os mesmo~ ruudamenros. l)u UJJt>isüo o;orwessiva o mtl~mo se nílo dirá.
Vl\riam seus eft'<Jitos, conforme os ca:;os: o pacient.•·
que a obt.eV<J não póde sul' pt·~ pela. meHma causa
uul.tls d~ pronunciado ou condemuado, assistindo ~ott.u
a todos os tcr•mos p.t·ooessuueo, JCll}l; o rn·ocesso, em tJJ,.~e. vatJ a.~Le ui\o envolveudo aquelle julsildo absviViição do dnliclu ou peJ•smpcilo dn accu:JUllilO; nu •>tlttllulo.. iú qu:mdo a JJOnlltll!:;Üo ~ fuUdtl ~~~~ iuUO!IIpetoo~
haiH:as-c~YI'Pll~
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cia <ln auLoridnrle fJJ'ocussnnLe é ei'J'eiLo virtual della
pOr Lermo uo processo.
A rlecisíin dr! /i.fi/Jcns-corp!t.s, nn oun moderna an\plilud~. como meio ,iuridieo com qur. n Poder',Tudfc!nrio em ge.ral repulsa lesões de dir<Jil.o, w1 relncr.o com
a liberd:l.(]e individual, " eomo no eoso pnrtlcular, aRsegura no f1Jnccionario a liberdade necessuria para. o
exercicio de suns funcções, constitue ·Julgado com o<
imrnctr.r·isl.icos normaes de fixidez. Assim ao Poder Ex"cul.ivo ineumhe eurnpril-o 'tttanu nâtilltri, si tanto fOI'
preciso e no Poder Lep;islnl.ivo, si vi; nhi uma invnsfio, incumhirá rncdianl.e lfJi inl.erpretnLiva d>o caracter
<Ir, inl.f;rpre!.andn, prommu· evitar de fut.m·o a reitera';fio d·a incu~ão .iudiciariu.
O habens-r:orpus, ern cn.irt exr.cur;üo foi o Dr. NilrJ
Pr.çnnha r.mpossnrJo na fJI'CHirlenr:in rio Estnrlo rJo flin
dr, Janeiro. clammeniJJ s" erU'nr:ter·iza peln fixidez ri e.
seu dispositivo " o Supremo 'I'r·ibunnl, eoncfJrJendo-o.
proseguiu rm réito que vinha trilhando. IO:IIe ,iu!gou '""
gal a mesa da As;;crnbléa presiilida {Wio Dr· •• João Guimarães •. iul~ou lr.~al a esr:olha do ert1fir:lo feita por ell"
para o f1inccionnmr.nto entno dn nssemhlr\a; nss1ro, sr:n1
illor.:ismo, nitn poclin deixar· tle ,iu!grw prn.-idrmt.<, lr:gal
aquPile que fora por r.ssa nssemblh pr·t,clamado.
Imprimindo com precisão not.ave!, feição P'Crmnnente ao seu !lererlit:tnrn., mandou empossar· es!le prt;li·
ri ente e amparai o com :r força neer:s.<aria ern Lorl1, "
periodo dr: seu mr.nrJal.o. :.rnis: o Dr·. Ni!o Pecnnlm pr·ovocou a infJJrpretar;ão ampla qur. decorria do .iul~nr!r•.
não se satisfazendo com :, •:nLrr:gn do palaeio prcsirlr·n·
cial, m3.f, exigindo a de torlas r.s rnpart.ições r!m qu•: n
sua acção admini~l.r.a.t.ivn rlcver·ia exercit.ar-'"·
Portanto. qualquer qur: geja a inle.rvr:nr,5o fedN<•I
d·ecrel.ada. fa~l:trÍI. R· ella a ,,ffi.caeio .iurirliM: para IJII>'··
brantar, em sua i nJ.e~:ridaàe, o accórdão do Suprem< •
'fribup.ab.
O Senadq está, ,;t·irlrn:.mnr,nl<:, perdendo o seu tempo

r~m

'!le>·te projecto. Si !'rir approvado, ne:Jta e na ""I r·n
Ca.•a, iii fõr sanccionado pelo Si·. Presidente da Repubiic:: •·
convertido em lei. no dia .;m q~:e se quizer execul.ar eilil<• lr:i,
depondo-se o Sr. Nilo Peçanha, poderá este requerer u mn
novn ordem do h.abeas-corp'lls, com o funr.lamentl> dA ljU<: I ai
lei ,; incoMI.it.uoional ,; o Supremo Tribunal não pod·erá negar
a ordem e nem o illust.re Chefe da Nar,ã·o poderí4 deixar ri<;
e:~:ecu lai-a.
0 SR• .To,\o .ÚUIZ A!LI'RS - A obrigação t VP!ha "' f.lll'â
resposta.
0 SR. ADOLPHO: GoROO - )';guardo essa resposUI,
Eut.ro na segundn na ri" ,J<, ~e11 discurso.
a rli.~cussiio

,, . '

~~·~~:wu.:..~~w..:.:.....~~~~~......:.:·....... ,_~~~~-·

'·l~~,·,,::;;~n,

....

Quando nwrmo o Congrr!sso Nacional tives.se competencia

11ar·a mformur· deciRiio tio Poder ,Juridico, mm por isso po<l•.•ria appr·ovar o pr·oj~çfo Nn debat.e.
In~ervir, no dize.1· dos mais eminentP.s escriptores, "'

é:J'P-rr.e1•, r>rn nom~ da so/Jcrrm·ia 'IWC"ionrrl, uma autoridade ple1la,
mtlis ou 1111:1/0S e:t•tensa, rlrmtro rio krritorio rio Estado; ·inte"r·
·trir, ·impnrta rlbSOJ~lf•r o.< porlr17'Cs do E.<lndo lllé ouelc seja til'·
t•Pssnrio .JJOI'n o ;,J.1upri7fll'lllo ela um•m1tia ~·on.<rit·llc-ionat:
. '<!\ iufPI'I.'t'm('IÍO, diz Snh's, suspcru/P.,. emqunnto dura, as TI'•
laçü~s 1'f{/UÜII'P.~ ~stalirlecidas pc/.t1. nossa CtmsNttt·içüo e11tre a.
Cou{11dern~tin " o Cnutüo que a so{{1·e. O Cat1f<io {ica p7"ivcuta
de sun sollf•rllfl:ia e f'icn co/locru.lo MI• a tutela da Confederação.
O Collttin. 110 raso de ·i-ntervertr<io, só "xerce os llireito,ç e com(wlmcia.~ dárn/la,ç â.9 sua.~ nutoriclmles e {11'11Cc~onarfos peln

·•.flterí•eouron,.
·
Cito Pstas pnl:wrn.~ ~ conceilo,, parn tornar bPm saliente
a ~:tti·,.,nn gmvid!!de d~ uma iot.PI·ven~ão com fundamento no
"rt. 6•, n. 2. u·a Constitn.içfio polit.ica.
De rr;to, o que A 'J'6r·11w repu&lirnna tedemth•a,?
i
llm di.~tineto escriptor argentino diz muito bem:
«A t'tlrmn I'Ppuhlicnna póde ser nIterada por causns
"' acerd!'nt,~s Qllt) variam segundo os , tmbito;:. " tradiccões do caila povo; porém, como o nu é se quer garantir
~ a snn existenuia t) plenitude. devemo;; P.Slab!.'lecer
quaes Rão o.s sem. earnctere.s Pssenciae~. pal'a pod!.'r det•wminnL· quando é (!)regado o caso dl' se tornar el'fe·
f:.tiva a gnrnnun.
Hl•inl•lonando o con.iuntn :i~ nossns insl iluicõP.R
t•orn a IIOQúo que n sciencia ~oliticl nos d~\ da l'órma
L·epuOiicnnu do governo. verit't~a-se quo a gm·anlia do
poder fpd~I·ul d•ve alr:nn~ar a todos os seus caractere.~
e.~seuciaN.

E.•sn l'órma fil'orú a!tet·oda para o;;

~ffeitQs

da !n-

tfrven~~o se111p1'P IJUe o,ç pOdt'l't'S <le governo em algu11!r.
l>fOlliiiCia 11<io .~w·:inm lte .,,o·lltatle pop-uln·r; q·lU!ndo núo
se cx~r(·a:m em sua ·reprt!.<entaçtio, ou, emfúa, q·uando
.~ejam il·respo11sm.•eis o.< 'IIWTU/ata1·io.ç no exe-rcicio ae

suas

(l'nc<•õe.,.~
aind~ o me.~mo

Diz

escriplor: <SI!'m.pre que o pOt•o
·não ,çe aoveme por mt>io ele .<ell.9 ·rr!p·resenlonte.ç, semprP
que 11ão e:vista1fl. outros poderes, ou algum delles 11.9urpc

e, sempr~ emfim que algmn
as sua$ func;;iles com inteira
independencia, a base- da nossa fórrna de governo t.er:i.
aldo alter·ndo.
E.m lodo~ os rnso~. poi~. em que OR podere~ qu~ ·
constituem a essencia da noRsa fórma de governo tenham de.oappnr~citlo 0\1 se.iurn obRtruidos em . sua~
funtcções, o poder federa I tem o i mpresciodivel dewr
de intervi!·, por direito proprio, nu província que. seja
o ~heatro lie tae& attentad.os.:r
att1•ibuiçüe.~ de ou.r-ro.
delle~ nüo possa ~xerce1•

a.<

•

J
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Ora, o que diz a. Commissão de Con~liiuioão e Diplomacia?
Que ,_,,;lá exercendo o e~r;;o dfJ J)l'esidenle do Estado do Rio u•n
cid::diiu que não foi eleito par~. es't· .~ar;;o.
Certo, niio compele ao Con;.;Tcs~o Nacional fazer a v8rific~•;;io de fJOderes dos presidente,; 11 vie•J-prc~idenlt•s do:; Estado>. porque cm face do arl.. ô3 da Constituif;.flo po!il.ica •ca1la
T:.'slndo rcocr-se-ha r•cla Con,,litu.içáo e pelas leis que adoptaJ•,
r.:spcitados os princip·ios cous'titu.r.in•J?PS d11. União.>. E. l'•)lah>
lei~ do E!Lado do RIO, aquella. apuracão de\·e ser !cita pelo
Con;;resso Legislativo do Estado.
Mas t.sse Congresso scindiu-se em duas fraccõcs, que funr.r.ionar~.m em lo;;ares diffcren(ll8 ~ 80b a direC~;.iio à~ JUesas
diffcr<Jnte~. Uma proclnmou o Sr. "iito Pr.ca~iw c a outra, o
t~neot.c

F'elit:ia.o.:> Sodré. Presidente letgil.imo do Est.&ilo do

Rio fi aquelle que foi prodamado pela parto da A~sernbJ.;;,
Le;:i~laliva. .que fun.:llionou legalmente. Qu:tl foi a QIJC funcdonou Jcsolmenf.e ?
'
O honrado Senador. pelo Estado rl·:. E;pil'ilo Sanlo,cujo nome
pede li•ccnca para rnencionar,o Dr .. Jo'<n Luiz A:vtJi.mn di,eurso·
pronunciado ha alguns a.rmos ncsf:a Casa, a propo:ito rle' uma
ouft•a int~rvençã.o no Estado do Rio, querendo d~t· um criterio
par·u a verificacão da le;;itim idade de uma assembléa legislativa, di:se que. n~ hyrot.hcs~ de dua.!idadr. de a;scmbléas. o
Congre~so Nacional o1cve verificar-~ de que lado estd. a teoitimidadc orywtica ».

.

O SR. Jo.\o Lutz A't.VEs-E' isto que ~u:t.enta o parcc~r
da Commi:;:;ão e é isto que hei de :.usleutar. desafiando o:,
a~;umentos em contrario de v. Ex.

'O SR. AOOLPHO G<lRDO- Funcdonava regularmente a .~
scmbléa Legi;;Jativa do Estado do Rio. quando, a lO de junho
do anno passado, t'oi convocada uma oes:ão cxtraordinaria.
Que Mesa deveria prc:;irlir e:;ta. sessão'! A que foi eleita no
inicio da sess~•• ordinaria. ern agosto de 1!113'1 O Presidentu
da Asoemlllcõr·. interpretando os arts. n, § :!", 3~. 3!l e outro
do Regimento Interno ...
· O.Sn. Jo.\o L~1z ALves- E:;quecendo-se de que l·i meoas
'haviam sido eleitas em ses:õcs extraordinaria>.
'O SR. AOOLPHO GORDO- ••• dcddiu que a Mesa ele i la no
·inicio de uma sessão ordinaria con;;et·va o seu mandato ale rJnc
se inicie a sessão ordinaria seguintf,, presidindo qualquer >essãD
extraordinaria que se realite no intervallo daqnellas duas, e,
portanto, que a Me;;a eleita em ago;;to de 191~ deverá conoervar o seu mandato até agosto de W u, presidindo a ;e:;:;ão
extmordinaria.

O SR. Jo.\o LUIZ

ALVES- Convinha·lh~

esoa

i!)Lt•rp~etacão.

0 Sn. 1\oc.H..PHO Gonnu- Si lhe .:onviuha ou lião, 1J que é
ccl'lo é que o mesmo llegimcnto dispõe o ,;e;;uint.c:
1

• Al't. :!8. E' 'l!edatlo ao Pl'l:sidenle da Asseru.blén
"DltSILllW' l/. 11!CS'IIIl! 11 l'I!S]Jei{O IÜJ, 'inti:I'J)I'elautio qC lf1talf/IUJI' IÜS1l0Sição do lle(Jimettto, competindo-lhe dçci(iil• tt
'l't'S}Jt.'itO~

·

,

·

No caso de se tornqJ• nece,ç,çm•ia inter}Jl'etação au/Jwnlica, tJOJ' núo ser a do Presidente 1:onsaantc .c~m os
arliaos do llcuimenlo, serão estes interpretados mcdianl':
. Jli'Okelo de lui,

•·11icito ás discussci.:s teo·imentaes •,

I•; i,; ahi ! Nada mais positivo, nada mais terminante!
O PJ•e;;idcntt• da Assembléa ,; o unico com,JCiente ,·para
inl•:l'IJI'elat· u> c.lisposições do :negithcnto, sendo-lhes prohibido,
!W"' easos tluvirlo~og a. rncsmfl Assernblén.
·
Do modo que, quando mus-mo a mniot·ia da Assembhía cW
:is disrosicõL•s l'l!fdmenlues uma interpre1a1;ão dil'ferente· da
([UL' Livct· sido dada pelo Presidente, pt·eyolecerá ;1 ..deste. Ern
vivtude ela inlm'pi'etacão alludida, a sessão extraordiuat·ia de\'ql·ia sm· presidida pela mesma Mesa que funcdonat'a na sess;1u
ol·dinuria. l'relendlindo, porém,• a maioria de8tituit·, por um
·~olpt• de l'nt·~u. essa Mesa, os seus membros reQuCI'rrum ao
, tiupt'etito 1'••i!Junul uma o.r·dem de habeas-corpus vrcvenLivo.
A ot·dern • l'ni L'Oncedida, ma>. não se conformando com a dedsão uquella maioria e desconhecendo a autm·idade da 'lesa,
t!!'itn, na i[llpos~ibilidude de exercer as sua~ 1'uncr;õcs no pre:dio
onde ulé aquelle momento exet·cet•a, ·designou novo predio
para as suas sessões e requet•eu novo .haúeas-corr))ls para q)le,
~em t.:onct:üu al~uma. pudr!o;sr. proseguir· fiO e;tercicio de suas
l'unm;.õc~.

O 8u[ll'enw T!'ihunal cow·.-~dL'll a nova iH'dem de

habeas-corpus e mandou t·~~pousabili~ur eJ·iminulmente o Presidente do Egludo pelus l'lol"lid:ts qu•· l"•mmdlem.
De modo que a pur.le uu :\ssemlJléa- com le{fitimidarle
01'[JU1tÍCO. ll que l'UfiCCÍUIUJU lec;ultllllllle, foi a QIIL' J'UflCI'ÍODOU
sob a clirecciio cl:1 mesma ~lesa que havia pt·esiuido os tr:~
balhos da sessüo ordimn·ia. e. cnmo o Sr. ~ilo Peçanha foi
Jli'Cdarnudo po;· esla. o Cougt·esso :>iucionul deve considerai-o
como le;;·iLimo Pt·esidcnte do Eslado do llio.
Mas. dl~-•e: essa parte dt1 A~scmblén runccionou e l'ez a
Pt'Oelanm~iiu u;1o estanclo prest•Hlc a maiot·iu de seus rnembi'IM,
u onde .iú se viu llllla ll"l'rnbléa politica tomat· deliberaÇÕes.
·apurar pocler>e; e l'uw:· a proolamaçfio dr candidatos eleitos.
co!ll a minoi'ia de.sl•u,; ll'l'lllbros'/ !'>o ,,;;;tauo do Rio. A dispó·,.i~tlo do ar~. !I" da !lel'orma Conslilueional ·desse Estado ,;
tu1·minuute: li fJua.ndo ,_,~m, quatro St~ssü~s const'r.:u.t·ivas náo ti.cer
lOfllll' a vota•.'tlo,· por {alta da numero, a ella ·Se pi•ocederá •la

1/rtiuta cum a presenra !'elo me11os da n; Deputados, ccmsid.el'uudo-s•• ttpp.·ovarla on re,j,:•itadn a medida si obti·uer, a (avo.·
on •:ont,·a, nu miuinw duus terrus dos ·votos dos Derwtados
/U't:$Ctttos ~.

S&86ÁO EM 19 DI> ,JAN!Ill\0 DE 1915

Ora, não tenho furweionad() a J\ssernbléa durante qualro

no quinto funccionou- não com iü membros; mas c:om
c t.:Olll estes 18 membl·o~ fel. a verifieaçiio de pnde1·cs '~
pr()Ciamou o Sr. Nilo Pr~r;anila, por unanimidade de votos.
Di~-~o ainda quo tu! apur·a•;iio não é valiosa por t.ol' sido J'oit.a
llfll scssilo e:.:traordinuria, Qu" importa? Não h a no fie~ imonto disposir;ão alb'Urna qne vede a apuração cm sessão exl.i•aordinaria e, ao conl!•aJ•io, ·o at·l.; 158 do mesmo llogirnento
dispõe que « tl'es dias depois daquelle cm que l'ÍlJCl' tm"minado
r~ia~.

18,

o prazo dentro do qual devem scl' 7'cmctl'idas as actas dos
di(j'crentes colleya,ç elC'itoJ•acs, o Pres-idente da Assernbléa
marcará para ordem. do dia subsequente a 11leição de uma
Commissão de nove Depu;J.arlo,,, para veri{icw· 11 UJl'lt1'1ll' os
poderes do Presidente e .Vü:e-Prcsiclentc 1lo Eslarln •· Em face

do tal disposiQão, tão positiva em seus termos, a vel'il'iea~ão
não. podia rlcixur de le!' logat• na sessão exl.t'UOI'di-

.uc poderes

uaria.
,
Depois de outras r:onsidel'acõcs diz o orador que negar:í
o seu voto ao projecto: 1", pot•(Juc o Congresso Nallional r:aI'Cce IJo compet.cncia pa1•a I'·C'fo!'rnar uma rJecisfLO do Porlr!l' .Jul'idico e 2.", porque os factos que se deram no E>tado do Rio
l.<il'nam manifesto que o tenenl.r: F'eliciano Sodré não é o
legitimo presidente dessn l~stado.
· · Si· ·o Congresso Naeional approww um tal projecto, nfto
Mr r:ommet.terít um grave nttentado, como affrontarú a op·inião
publica, que eom tantos e tão sinceros applausos r·ecobeu o
acto do Sr. Pr·esident.r; du nepublica dando execução ao accórdúo.
Si o regímen republicano deve 8Cl' ~emrr" o vr:l'rladr;iro
J'cgimen da opinião, ncsln hora cm que o paiz mweia pa;m
que se restabeleça urna rira de onz, do ordem, de t•cHp,,ito ao
dir·eito c de observanr.ia das pt·al.icas demor:r•aticas niio p1\de
o Congresso Nacional, r:ollocnndo os interesses mesquinhos
de um partido acima dos gr·andes interesses nacionnes, apPI'Ovar um proJecto que tende a nnnullar um poder, que é a
pedra angular do P.diflr:in da fcderar;fio c que ri o amparo d1:
I odes os direitos c de Lüda; u~ gat·antias. (Muito bam; mu'ito
úam.)

.

.

..

Sr. Presidente, ni'io era nhsolul.run•mle
meu i~tuito !.amar parte neste debato . Entral.anto, n. inl"''PI'i:J.u,;iio que tem sido dada a um voto que tive opportunidade de
pt•oferir a proposito de uma mensagem do Poder Excw.l.j>Jo
Llirtgida ao Congresso Nacionnl, obriga-me a vi·r li. tribuna, ftin·
rlamentar o voto que pt·etendo u:;ot•a dar. Elle é pequeno. L1·H.i;o
por esoripto e pedirei á benevolencia do Senado a atlcnciio
para a !undamtm.tacão desse meu voto;
·

· ·... O Sr. Sá Freire

~

eNa sessão de 1G de outubro do·anno passado, rzunn·
do foi submcttido :\ votação, em discmsrto unien. n p:i·
recet· da Commissüo du Constituição i! Di plamac ia,

A.'I!-IACS DO SPIADO

11. 76, requerendo que a menSJgem do Sr. Presidente da.
Hepublic~. J'efe-rcllf.c ás representações do Presidente da
.\ ,,embléa Legi:;la ti vo fosse archivada., assim me pro·
uuueiei:

............................................... .-.·

Ora. si o Senatlo l'ederal. votai' fundamentos. o Se·
mdo opinar<i.; emquanto que. si o Senado Federal votar
eonclusõ~s. de!ibcl'arü.
Assim ~cndo. embora a minha. opinião esteJa, quasi
inteiramente de a~córdo com os fundamentos do pare·
•:er da digna Cornmiss~.o. cu, no meu modesto modo de
compi'ehcndel' a questão. ent.endo que só devo votar coo·
elusõ~s. porque o Senado, repito, é um orgão delibera·
ti vo."
'
A dec.I.aração de \'Oto, que firmei eon.iuntamente com o
honrado ~·ena dor Francisco Sá, é assirn concebida:
d)ecluramos que o TI Osso voto, de a~eórdo com as
r·~;ra.s ~ usos parlamentares se limita. a approvar as
conchJslios do pa.recc1· da Commissiío de Constituicão e
Diplomucia. sobre o caso do Est.ado do Rio.~
Razão t.inlla para assim 1;rocedúi' e com a mesma liberdade
c autonomia, que ,i:imais despoj~rei, passo agora n pronun·
dar-me sobi'•l o Pi'Ojeclo f:!iJ debato.
~leu emincnt.; meoti·c, o Sr. ministt·o Pedro Lossa, anteci·
pau, no oeu voto venddo, o habcas-~Ol'iJU8 concedido ao Sr.
Nilo Pcunnlw, a \'crdadc, a::;o1·a i'econhcrida como incontesta·
ve! pelo Podei' Executivo Fcdei'UI. da '·'xbtencia da. dualidade
de Pl'eoidante do lMado do Hio, du11lidadc que arf.iculara e:r:·v·i
dos effeitos de autm•ioL'es habeas-uOI'Jllls concedidos pelo S:u·
premo 'l'i·ibunol Feder;•!, tl •1ue o Podei' Executivo cortifica
pela dup!J posse oceOl'l'ida no dia 31 de dezembi'O findo.
São os seguintes os >eus conceitos:
O'que lemos deanle dos olhos IH!Sles autos é uma questão
de dualidade tle presidentes 0111 um l!:stado. O Senador Nilo
Pecanha allesa que receia constran,;lmcnto :i. sua liberdade
pessoa I, porque pretende t.omar posse do car;;o de Presidente
do Estado. c sabe que o actual 'Prcsid~ntc do Estado eleito por
ellc corn tanto esforce c cJl'inho e ilr.-estido nas funccóes do
llarso cm meio de um uiCII'e mau1wm de hab,•as·t:orpus desres·
pcilado, lhe Mga a qualidade do presidente eleito. Sem resolvei' a qu>lsl<io de clua !idade, não u passivei conct:dtlr ou ne·
t;ar lwbcas-r:orptts. Sem julgarmos primeiro aue o paciente
6 o presidente lesai, não podemos coneeder a ordem impetrada.
A resolucão dessa questão, por ser uma das questões
politicas frcquentementr aprcscntad11s como exemplo de casos
alheios li cnmpetcncia do Poder Juditliario não nos compete
{Jot·ém uo Coust·.esso •.
'
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Os salutares principias consubsl~nciaes no exhaustivo
voto do honr·ado Wnistt•o, eirMnLado> pot• accót·dãos de uma
.im·isp!'lldeneia do Tribunal quasi eunstante, não soffreram
embales que os t.iress~m eombalido, ~.Ando para notar que a
decisão do ha.beas·uo r;w> recebeu o fragil amparo do argumento que transcrevo:
<:0 TriLunal eslá eumprindo uma missão tutelar dos direilüs está ~voluindo com as necessidade;; da justiça: Si ha
~xceo~o, é o excesso que leva ao caminho d:J defesa das libcrda.d,,s constitucionaes.• (hnparciat, 1 ;· ele dezembro de
J D14).
A decisão, pois, que deu lo~ar :"t posse do Senador Nilo
Poc.anha resulta de excesso de poder da autoridade, que erige

pr(Jcesso de habeas·corpus, em mr.io capaz de
mvestir na posse do govct·no de um Estado "quelle a quem
julga titular d.:sle direito.
A affirmacúu, escl:.r~cendo os intuitos de um dos orgãos
da soberania nacional, ro;pelle a pos;dbilidadc do equilibrio
e independoneia diH poderes funrlam·~nlacs de todo bom govemo; no eoncc1to de i\lontesquteu t·epr,IIB a opinião daquelles,
que eomo A. Miltou. :;ustcnlam que a separa•;ão bem ponrlcJ'avel e u distriobuio)ão racional d;" June•;õcs do Governo são
o tracu caractet•i:;tico da Constitu,.:iio de um povo livre.
Si a evoluciio do t.t·ibunal, 1101 su"po,l.o de satisfazer as
necessidades da juslka, cllegat· até o '!imite .:lê se subsl.ituir
os rlr·muis poderes, alojm do at•l. 15 da Constituição, muitos
outrus set·ão revogados pelo Pode!' .ludicial'io, quo então deverá Lambem denominar-se poder consotituinte.
E não set•üt subverter os hüns rn·incipios. a accão de um
podet· ah!Orvendo as attribuicõcs que a Constitui~ão a outros
outorgou 'i
Story obs10rva ~que set•ia tiUbversivo dos bons princípios
o facto de ficar confiada a totalidade dos poderes de um dos
kes grandes departamentos do governo ás mesmas mãos. que
,já· possuíssem a totalidade dos poderes de outro depat•taniento.> .
. O caso é politico c sua decisão pertence ao Poder Legislativo.
. E para maior eonvicção do voto que pretendo dar, tornatiO dispensavel a.gitat· a rtuestáo de saber si pe!'tence ao Poder
.Tudicial'io ou qualquer dos oult•os, a faculdade de decidir
previamente da natureza da pendencia, porquanto tl aquello
poder quo reiteradamente tem affirmado que a intet-venção
nos Estados, usando da att.ribuição do al't. 6', é um acto.~
sencialmente politico.
Posso, pois, adiantar que além da ConsLituicáo, foi o propt·io Supremo Tribunal Federal que atlribuiu ti competencia
do Consr·esso Nacional u decisão da especie,
O accordão protectot• do sunpost.o direito do Senador l\'ilo
J>ecnnlttl t•eivindica para o mais alto tl'ibunnl da nepublica,
11iio em vil'lude da lei, sim pot• força da ~missao tutel111' dos
u summ~rissimu
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direitos, que ovolm· com as ncccssidndcs da jusLica», as alLribuieõcs do .Poder Legislativo. (Mu.ito bem.: rnnito l!am.)
·E cm assim procedendo snct·ifica n uirêil.o da dcfesu,
tripudiando do proprio Regimento do Tribunal, que, votado
a 2~ de maio de HJO!l, não definiu o caso de manrlar empossar
cidadãos como presidente~ eleitos, reconhecidos pela minoria
de uma assembléa, nsscgurnnclo o exercicio do cargo por todo
o período legal, com requisição da força federal em garantia
de:~sa posse c exerci cio.
Chamo a attcnção do Senado para este ponto. Foi o Supremo Tribunal que vedigin o seu Regimento, c cm nenhuma
disposição do seu Regimento, nn. parLe que se refere ao habeas-cor•pus, existe um meio de se considerar este caso como
f!BSO de habeas"cor·pu.s.
·
O Sn AnTrrur. LEMIJS - Não existe cm pniz nenhum.
O Sn. S.~ l<nEIRE.- Creon-se uma .iurisdicão oxccpcionnlissima, ou. como diz o brilhante P erudito Deputado pau lisLn,
St•. Cincinato Bl'ugn, quando combalcu o pro,iecLo Milton, de
27 de outubro de 1894:
«Esta ;jurisdição. Sr. Presidente. '' cxcepcionalissimn decisão definitiva d'o Pod'er ,Judiciaria, pt•nfei'ida cm uma
unica' instancia, ,; cousa tiio irril.ante das noções bnsicas do
dit•eito PI'Ocessual, que os cod·igos teem snmpre timbrado em
•Jvilal-a em todas as nações do Globo. E' essa compctencia
que denominamos strictissirnc iuris.>
E faz-se necessario recordar qur o projecto, Milton estabelecia um processo muito menos summario que o do ltabeas-r.orpus. s~m .iurisdier,ão c. portanto, sem compelencia,
o collendo Supremo •rribunnl não fJOdi'a, não devia decidit·
da especie proferindo o acc6rdão de. ·J 7 de dezembro de 191 r..
Imporfnr:í, emtnnf.o, em mvisão ela sentença o acto do
Congz•esHo, decidindo rlenLro dn csphcra rle suas atLribuições,
por· provncnc.iio do oul.!•.) nodcr, da dualidade dos Presidentes
do Estado do Rio de ;Janeiro?
Parece que não.
Os unicos effeil.os que podem produzir os ftaiJCas-cor·,ms
ostlão se fazendo sent.iJ• e permanecerão até que o poder competente resolva definiLivnmenl.o o litígio.
O ~minent.e Sr. Ministro Coelho e Campos precisou bem
a questão. nssim ~c pronunciando: «No juizo ordinario, conoed·ido o flnbt•ns-corJ1us, não obstante, proseguc o processo, c
si o imp~trantc é pronunciado fien n ordem sem effeito>.
Na esp~cie. n Presidente da Republica <larti mão t'Drte •I
decisão. atr. que o Congt•csso resolva, por acto de sua attribuiciío, sobrP cruern se,ia o Presidente eleito c rooonhrcido.
E paror.c que Cll$0 semelhante se verificou eom o pro·!n'io Sr. Pr•'sidcnte rio Estado do Rio, cu.io mnndato expirou
â 30 de d~ZP-mllf'O rindo.
O Supr(•rn•) TJ•ibunal nfi.o o l'econhecet•a como Presidente
i!leito, tanto a~sim que o MinistriJ Pedro Lcssa alludiu a essa
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cdr·cumslmwiu, tende> afJ'ir·maclo rw ~cu voto- investido nwt
{mu:~·~ties do t:t.u·yo e·m uu:io de dwheas-r:m·pus~ des1·es 1initado;
umLautn agoJ•a, llli.ÍP t;J•afio os :ITIIPI'Íores pronuneiumenLos do
Trilntual. eom olle ~r. cornlllunicou e o mandou processar. corno

J•r·c:·:itl•~nle ·do

Esl.ado do nio de .Taneiro.
A' \'i;;l.a dos l'undamuntos exposto;;, <J o meu valo que ao
COll/-:I'•JSso enhu o tloiJ•Pil.o do decidir ela dualidade dos !'residentes do E.ql.ado elo llio ele .Taneir·o.
E' ludo quunto linha a d•izer. (Mu:ilo bem.; m·uito bem!)

O Sr. Presidente (continuo " d'iscu.~são)- Ninsuem pedindo a palavra CllCCI'I'O a ni,russiio,

O Sr. Ribeiro Gonçalves - Peço

a palavra,

O Sr, Presidente- Tem a. palavra o honrado Senador.

o Sr. Ribeü·o Gonçalves pronunciou um discurso que será
publicado tJr,pok.
Adiada a volaçfio.
:\!ODIF/C,\QÃO 00 I~IPOS1'0 SOBRE ti RENDo\'

2" disr.u8SHO do pf'O,i~cLo do Senado, n, ·1, de 1915, modificando a l.abelht a que se refere o n. 31, titulo 1, - Imposl.os Robre a renda - da lei n. 2, 910, dll 31 de dezembro
de 1!JI•\.
Vem á MIJ:;a, é lida, apoiadoa c flOS~a coujunLament~ cm
discuseão com o projecto a seguinte
EMENDA SUBSTITUTIVo\:

Todos os f]tW receberem do er:J;rio publico a titulo do
vencimento, subsidio, jubiln<;ão, uposeuladoria, tcnca ou reforma, diaría, graLifieaçilo, por<:enLagem, pensão, r.~presenta
ção, pagarilo o imvo:;to mensal, de uccõrdo com u Labella
seguinte:
1008
1•01$ a
2018 a.

a
a
a
a
a
SOIS a
aof~

IJOf$
501$
tiO IS
701$

....................... ,,,,,,, ..•.
200$: ................... , .. , . , . , .... , ..
300$ ........... •............ ' ' ..... ' .. .
IJOO$ .............. , ....... , .. , ....... .
500$ ............ : ..................... .
600$ ........ , ........ , ..... , , , ....... .
700$ ..................... , ...... , .... .
800$ ..........................•.......
900~ ..................•...............

90·1$ a. 1:000$ .... , .................... ..........,
c mais 2 % pelo que exceder de 1 :000$000 •

.. Exceptuam-se ns praças Jo PI'Ct do Exercito, da
Policia, Bombeiros e Guarda Civil. - Pires F'el'l'eira,

j

'%

2 %!
3 %!
·1' %'
G-

5 %1

c%'
7 %
8 %·

.

q %
•'
10 1%
Arm~d;r,

----:-------
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-
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o Sr. Pre~ident.e- A diseussão fica suspensa, afim de sar
ouvida n Cormnisiiõ'w du Fimm~'a,; sobre a OJnencla.
Silo recusadas pelo Mesa., por anLJ-r~g·irnentacs, as ~c
guintes
llMEND.\S

Os baralho' de cartas diJ .io:;ar não ;ahirão das fabric.a;
sem cstareo1 sellados. - Pires Fen•ei1·a.

O ;;ello em recibos de quantias proveniente; de Lr<bai'!'!Os
de esLritda.s de ferro será elevado a 1$ por conto ou frac~ão
de conto de réb. - !!ires Fcrl'cil'a.

o Sr. P1·esidento - Nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão.
De:iisn.o para ordem do dia da ~eguintJe:
. Vota~ão, cm. 2' discussão, do proJecto do Senado n. 2,
da 1n15, detcrmmando que o Sr. Pn•s1dente da Republica
1nter·virú. no Estado do H10 de Janeiro para assegurar aQ Dr.
Fellciauo Pires de Abreu Sodré o livre exercício das funci'Õe!
de l't·esidcnLe do mesmo ~stado no quadricunio de t9t5" a
1018, de accôrdo com a deci~ão da respectiva As~embléa Legislativa. "perante u qual tomou posse (da Commissà(l de
Constituioõ.o e DitJlomacw) •

·

Levanta-se a scs·sãu ús 11 !JOJ'as e .íO minutos.

9' SESS.\0 EM 20. DE J'Ai\Elfiú DE 1!115
PRJOSID~NC!A

DO Sll. U.RBAJ\0 SAN'l'OS, PRJ::S!DJ::Nl'"'

A' 1 bora da, 'lat·de, presente numero legal. abre-se a
sessão, a. ouc concot·rom os Srs. Pinh0Ü'o Machado, Pedro Barse~. Metcllo, Gabriel Salgauo, 'J'cl'f't;, Laut·o Sodt•ó,
Arthur
Lc111us. lndio do B1·azil, Mcudes de Almeida, Josó Eusebio,
Pii'CS Fet'I'CiJ'a, lli!Jciro Gon~alws,
Ft·ancbco s~. 'i'homa~
Accioly, Antonio do Souza, Cunha. Pcdros~. Hiboiro dr.1 Bt•ii.to,
Raymundo de Miranda, P~r.,íJ•a Lobo, AguiaJ• o Mcllo, Huy
Barbosa. João Lu i~ Alves, .Bct·nardino Monteiro,· Erico CoeJbo. Alcindo Guanubaru. Sá Freire, Aususlo de VasconuL•IIoti,
Ado!pl1o Got•do, AI!'J•edo Ellis, Francisco Glyccl'io, Leopoldo
de fJulili'iL•~ .•Jost! Mut•tiuho, A. A~ercdo, Alcnca!' Guimarães,
Genci'O>o l\larques, Abdcu Baptista, llcrcilio Luz e Victorino l\louteiro. (38),

....

&

SESSÃO P.M ;~(I OP. ,J,\NE!Il(l Of, Hll!i

Deixam

de

Sr~. Araujo G(Jr~.

compnrrcrr

•'Om

~rr.usa

.iu~l.ificnlin o~

Silvt~I·in Nt"l'Y, Ot~rvnshJ
Passos, J<;loy d1.• Ronzu, l•:pitnl'irt l'r·~~on, Cunha P.r•df·rtRa,
Wnlff•rdo I.<'UI, Rigismundo Gnn~alvrs, {:on~alvf!s Fr~'l'~ira.

Gonzngn .laynw,

Gome.~ Rib•:ii'U, Guilh••I'mc Campos, .Luiz Vi:tnna, ,los•'• 1\lm·crllino, Moniz Fr·i!il'e, Niln f'<!<;nnhn, LOUI'<!llf)O Bnpli>ln.
Bueno de Paiva, Bi!l'll:ll'do Monleir·o, l'I!'U?. Aln•antes, X~vií:r d!l
Silva e .Joaquim :\,.,ump!:fin. (.21;
E' lida, posta ~m di~cu>sü 0 ''· sem debnl<\ approvad:J. n
acta da sessito anteriór.

O Sr. 2' Secretnrin (.<e.r11im/ú
P:tpedirnlt>.

!{~

1')

d•'l'lnl'a quf' nfio f1a

O Sr. 3' Secretnrio (.<erl!indo de .2') dr.clnrn.
pareceres.

qu~

nr.o hn

o· Sr. Ruy Barbosa (")'-Sr. Presirlcnle, pedi :t pnluvra
pura ml' queixar da fli'CCipita~.üo r•rn qun V. Ex. houvtl por
hem lanr.nr a disr:ussâo do pr·O:i ~r to coneel'nrnf.e :i. int.erveno;ão no nio dA .Jnneir·o, eonvoc:mtlo pm·n hontem n
sessão noctm·nn que eonvocou. Pe~·O· lic.:nça para me queixar, Sr. Presidente. por•quc ns s;;ssü~s noet.urrms se nüo podem consideror como um expcdir·nL'; ordinnl'io dos ser1•icos
nesta Casa. A autoridade qne n lllr.sa tem rara ns convocar
estriba-se, creio eu, na disposiçüo rio. Rwimcnlo quo a nutori~a n convocar sessüe.s <:xl.rnordinnl'ins dt.IPnntn n sessào le-·
gislat.iva. As sessües nocturnas niío estão nos nossos hnbit.o.~
pnrlamenl.nre.~ e só r.xcepciona I m~nte so {!tm\"ll'cnm sessões
nocturnas, com o fim de ultimai' os tratJnlhos, forçados peJn
necessidade de concluir no prazo eonstit.ucionn i n votar,iio elos

or~amentos.

0 SR, ALFREDO ELL!S - 'Apoindo,
O SR. fluy B.1RBOSA - Ain~n não hn muiTo lr.mpo as
se.ssües nocturnas niio se cCI>Lumnvnm com·Lwa I' r.om outro
ob.i<•cf.ivo; só deante de necessidmlcs rnuilo lll'f(enles, <lP gr·nflde necessidade nacional, recorria a MP.sn do Senndo n e~tc,
~xpediente, e, como já disse, qunsi qu.; sil para deli-berações
orçamentarias.
Agora porGm. ellus são o meio ordinnriO· poru se atro·
pelnr aqui ·O debnte .<obre muterin> (JI.I(• não tocam sinüo n interesse-~ de partidos .• ,
·
0 SR. ALFREDO 'EL!.lS - 1\poiudo.
0 SR. RUY BARBOSA - , , • •:m flpn~.l'i~io dos quoe,; se sa~rificam evid·entemente, ost.r.nlosntMnte, o,; grnn<.les interes.;:~s nncionaes: Foi o qu.~ s~ fez o annl) pQssado qunnao ~~
(') Eilte disctmo não foi revisto pelo orador.
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LrnVou í:la. prorogaoão do est.n'd!l de sif.io, rn·eairln viol.:;nl.a,
na qual as delibcrncões do Congresso .:o~·.t'•)!'3nl 1:om u prccipi.tar;ão nocessat•ia JlUra que o deba.lo r1iio l.ive>s.". n lal'gue~a.
devida. no .momonLo em que as nossas :·;:>pllilSabiiJdades, empenhadas seriamente para eo.m o pniz, deviam procurar ,iu~
tificnr-s·~, alargando ü debate em vez de estreitai-o.
0 Sn. ALFREDO ELLIS -· E' o r~curso d;< mordaça...
O Sn. RuY BARBOSA - Não I1a rar.fio nenhuma, e seria o
ult.imo dos aviltamentos do nos~o sy,lenm de Governo, obrigar ns caldeiras desta ma eh ina t.J•aballmrem sob alta pressão;
uni.camente. para l'azor passar o Pl'O;iccto que manda coUocnr n:~. presidencia do Estado do Rio de Janeiro o LenenLe

SOOré.

Nenhum interesse nacional impunha essa a~celeração dos
debates, nenhuin interesse nacional oxigi.a a convocação da
sessão nociurna de honLem, f]ue ~ú l.eve pol' fim "strellar as
garantias ao dailnle, cercear a libol'dade du palavm á oppo•siç!io, a essa oppo:~ição tli:o reduzida, a essa opposiçã~ quasi
insignificante, mas firme .••
0 SR. ALFREDO· ELLIS - .i\poindo.
O :>R. RuY BARBOSA - • • • devotada ás suas convíccões c
resolvida a se bater por cllas dentro do limite dos seu> dil'aito;; e do Regimento da Casa..
·
.
0 SR. ALFREDO ELLIS ...:.. E que nil.o tem receio do laço e
da bOla.
O SR. iVICTORINo i\IO'NTEIRO - Não temos p·o.JiLica de lar.o
é bola.

.

•

O SR. RVY BAMOSA - Não havia, pois, neces~idade.
pnr11 .iusLil'icar a convocação da sessfio nocturna <lP
bunt.cm. Si c Senad·o l'econhecesse que a mat,eria era do urn~nhuma

gencia, Liuha votado a urgencin para que se dissesse que esln
era reeon hecida por um ar: lo da Casa, sel'Vindo de fündamenM á deliberação exlraordinnrin dn. i\!csn..
Nmn ao menos, Sr. P!ICSidcnLe se r1odia allegar cm
attonuação dessa medida excessiva ...
0 Sn. ALFREDO J~LLlS - ]~ voxatoria.
O Sn. RuY BAnnosA - . . . que se trata de um projecto
do Governo. do umn medid~ rcclamurla pelo Governo, de uma
medida considerada pdo Governo r:omo· necessarm ú boa
~dmini•lrnçilo r, ú ordem nocional. Niio. 'J'odn gente .~abe
que o Jlroject.o não representa o pensamenl.n do Governo, lod:t
gente sabe, po•rquo o Governo o tem feito sentir a todos os
seus amigos •••.
0 SR. ALFREDO ELLIS - 1\:poindo.
O SR. RuY BAnnosA -- • • . porque n impr~nsn por todos
os modos •D. ~em dado a ent.ende!' (, opinião publi~n. porqut>
j:í

7l

n1í,o lia. sobre este .a,;<;umpt.o seg.redos, reservas, r·eticcncias de
especic alg-uma. 'l'odo o mundo sabe que o [H'OjecUo nilo rc·
presenLa o pensameuto UfJ Gow:mo, c não se tratando dfJ um
projeoJ.o que represente o i>onmmenLo do Govnrno. nfio se
compt,cbende o nçodamcnto do; orgãos cta maioria par~ fa?.et•
passar rapicln.meni.e IJ8gr t,ro.icdo, não se eornprchende r•sse
acodomerllo, não ~e c:ompreheud'' que a maioria, conhecend'o
que o pen~·amenLo rJo GúVl1!'i10 nfio csf:í. com o peu~umcmLo

desse project.o, insista em lfLZC!' tleSil<! IJI'Ojecto uma medida.
necessaria c t·eclama para esse projecto o beneficio de recnr~o
exLraordinario ela prcosfío J·escrvndn ordinariamente aoo• pro.ioct(ls de tunho official de unl·tii'Cza administrativa, aos prc·
.iectos que tcem origem nas d'r.libcrat'ões do Governo, no seu
pensamento, nas necesooidades publieas por elle interpretadas.
0 Sn. ALFIIEDO .ELLIS - Apoiado.
O SR. RuY .BARBoSA - Jlermitta-me V. Bx., Sr. Presidente, que eu me admiro que a maioria, tão addicta ao Go·
verno, a esso Governo eomo ao Governo ante;·io1·. ~m materia
de tanto melindre, de tanta gravidade e de tanta delicade1.a,
como esta da int,ervencüo no Estado do Rio úe Janoi t·o ...
· 0 SR ..LEOPOLDO DI' BULHÕI'S ·- Nada mais grave.
O Sn. lluY BAHBoSA- ... ma teria das mais gra\·es !JUC a
historia do regimen ·J·epubliearw nc:.te paiz alnd,,. :tLé bojo
tem l'er;istrauo, que. em materiu un t~nta delicadeza e gravidade, em vez dJo consultut· o pensamento do Governo... ~
O Sn. ~L'FREDO Ews -:Apoiado.
O.Sn. RuY BAneoBA- ... esta maioria dnlte se afástn, se
alonga c l.em toda essa pressa em contrariai-o de modo Ião
sotemne. Ei;-, a ·sif.unc:io. E' pJ•ceiso que as Jnlaiorias saibam
o que querem, como t\ pre~;iso que se saiba o que querem os
governos que cHas sustentam.
Não se pó.1e ser ao mesmn tempo carne e oeixll, r:e~.nr e
.Toão Fernandes. Deus e o Diabo. Mnterias haverá das quae~ vS
governos se possam desintemssaJ·, nas quaes us maiorias não
tenham necessid!ade nenhuma de consultar os govemos; mas,
quando se tr·atu de assump~o que interessa o regímen nas suas
base~. qunnrto se trn.t.n dr um pJ'(),icclo em r,n,jo bo,jo se con·
tém urna aggrcssfto directa, violenta e rJegmacaral()a á just.!Qft
do paiz; quando se :J~a.t.a de um projc<JI.o que i'ei'O" Com.t.ituiOJÜO l'epublicanu no seu cora cão, nas suas· entranhas, na ~ua
honm; quando 'C tmJ.n de um projecto que Yac erear uma ;:;.
tuacfto agitada c .rcvolucionnrin, como teria do c~r necessal'ÍUI!l<~nte a interv.enção no Estudo do Rio do Janeir<o, pondo-a
em conl'liclo eom o ;·.~nlimenlo rlnqucllt! Estado, com os poderes
conslit.ucionaes da nepnblicn •J com a opinião nlltOional; quand·o
se lJ•ata d,o um pt•ojecto dessa nalUl'cza, d'esse alcance. desae
naracter o desse risco, não é licito á maiori·a sustentar o Go·
\'erno (' adoptar ao mesmo tempo um projecto que tao ~'<:i•
lieutomcnte o contmria.
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O Sa. ALFREDo Ettrs - Projecto que

n estrada do Me:xico.

no.~ encaminl1~

pAr:>

O Sn. RuY R.mnosA - Senhores, a,. maiorias pJ•rcisam Raber o que querem. para onde vfto '·' o que fazem. Não deVIJm
~star ao mesmo tempo em pontos ·oppo~l.o~. llino era me~mo
licito, níio em convcnionl.8 tí nossa dignidade, não era. d'ecent"'
:1. n!Lura do nosso mand:tLo que n~·sumplo de l.ul mont:. aqui
se cnca~reirasse ·no rleb:üc o sem ficar bem de!'inidn n responsabilidade a que se ligava u origem des~e pro,jeclo. sem ~.e
saber ele onde é elle oriundo ...
O SR. T..EOPor.no DF. BuLHúlls - Apoiado. E' um arrnstão.
O SR. RuY Bo~naoso~ - ... si elle nasce realmente do seio
do Governo ou si dentre amigos seus divergrntr.R desse Governo, porque eu querh saber por que obra ou movimento de
danca uma maioria se pódc conservar a um governo e divergente delle em tuna medídu desta natureza.
Ora, sendo assim, Sr•. Presidente, V. Ex. ha de achar
natural a minha extranhezn e a minha admiraciío. Ainda esta
manhã os nossos jornaes do dia, em not.as evidentemente autorizadas por· quem as podia autorizar, declararam que rsstprojecto, aqui hontem atropeladamenle encerrado em horus
nocturnas, não está com o pensamento do Governo. que o Governo niio o abraça, que cllc contraria o Gover·no. Razfi<J era
portanto, Sr. Presidente, qu~ o discutíssemos com calma, tento'
a tento, afim de que tudo se apurassQ bem. e cada um ficasse com a responsabilidade nítida e inequívoca da sua posicão.
Dir-se-ha, Sr. Prt>sident.e, que a urgencia virt.unlmenl~
proclamada pela Mesa é interposta tt r.str•eitcza do 11m tempo
determinado pelos limites da sessiio cxl.raordin:u·in. Ainda
assim, não seria motivo r•ara que um assumplo como esfP.,
comple.:~:issimo, um assumpto no qual ::. nossa delibemçüo vne
inter•essnr a autoridade da Justiça naci·onal. e crear um prec.edenle novo nos actos pa:'lnmentares, nos !'assemos acobertar·
em considerações desta nature?.a, para resolvermos sem a devida pr•udencia, sem a devida garantiu e sem a devida consideracão.
.
O SR. ALFREDO ELtrs- E sem ainda o devido tempo de
·
ler os debates parlamentares.
O SR. 11UY BARBOSA- 'l)iz muito Jwn o nobre Senador,
sem tempo para ler os debates parlauwuf.ar•e,, cousa a que
,itt estamos rnais que mnitissimo acostumados.
O certo é, Sr. Presidente, que esse projecto estú fadado
a perecer, pela natureza de seu proprio desatino ...
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÜES - Apoiado,
O Sn. RuY BARBOSA- •·.. qu~: esse projecto n&o tem con~
diçües de vitalidade...
.
O SR. ALrnEDP EI.LJS -'- Feliz!!lenl!' .t
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O Sn. RuY BARBOSA - •· •• que es~e project.o não poder:í
nunr.a nrmbnr· ri e nascer·.
Snben.-se u;; di t'J'iculdnões ~ue se lhe nntolhnm na outra
Camar·a do Gnngr·r.>sso; snbl•-se. que a opinião publica o c·spera
com indigna~iio, f.'Om hor·ror· e eom r••<VOII.n: (npoiatlos) sabe-

se qu.e eRfe t! um

pr•o.it:~cto dr.~ ngg-rt~s~fio

militar· .••.

Er.r.rg - Apoiado.
O Sn. RuY B.mnos,, - ... de nggressfto armndn, P qu~
para o lo~vnr· ~~ e1'feilo, os seus nutor•e.~. o.< tJl'inripae~ nr~lle
interessados, pl'ecisur•üo de. cont.ar eom a forr:a das armas, que
niio ha de ~sl.ar· sempre disposta a auxiliar os perturbadort~s
du Cou,;t.ituh.:ão e du pu~.
E'. portanto, um proJecto morto, untes da nascença, mas
mor(n no ventr·t~ matrJrno.
O Sr.. Ar.rnr.oo Er.r.rs - E' o pror.lmto dn senectud~ politira. (INlm·icladP..)
O SR. RtrY B.lflllOSol - A opinião ahi dominante, bem que
<'U individualmr.nt.r· rnr• incline para o eontr•uJ·io. (: que o
mandato pal'lument.:u· r.xpir·u r:orn a nO\'U t:leir.:fto: o ~r.ndo
assim, todo mundo vü qun os poderes deste CongrrJ>sro tr.r·minari.io nlé o fim deste mo:r..
O SR. ALFREDo Er.r.rs - Nós niio podemos t·er duu.s procurar;üeg. (Mu·ito IJem.)
·
0 SR. RUY BARDOSA - Al~ O fim d~;t.e mez r.ntretanto, O~
autor·e.~ do pro,ir.r.to nfio pod,,m contnr· com o~· r.lement.os neer·~:;nr•io• parn lht• dar o tr·iumpho neste !'P.r:into e para g::tranlil'-lhe lambem a vicloJ·in no outr·o.
0 Sn. LEOPOT.DO DE BULHÕES - Muito bem.
O Sn. Ruv BAnnosA - Passando aqui. o'ssr• projecto est.(~
condemondn a s•,r· vencido ua outra r:nrnam. B J!lío •i, Sr,
Prl."sidente, raeionnl que. cinda. umn medida. dr.stu natureza, o
Congr•esso abdique dus garantias ordinnrias ria libel·r:lade da
palnvm as~egurodns no sr.u Rr)gimenlo.
Sabem todos as condições irr.cessorins no desenvolvimento
da autoridade que n Constiluir.fio no~ l'Ommetteu.
O Sn. ALFREDo ELLIS- Eo>e projr.ctll r; um projecto morto
por inviabilidade.
O Sa. fiUY l:lARDoso~ - A~ ses~ür.s nocturnas, ainda hontem vimns a que se redmem. A dt' hontem ar.nbou com us lmncadns int~ir:umente vnsias, t'allnndo o mcou illustre amigo, Senador peln l'iauhy pnl'n as poltJ·onns de.•occupadas do Senadll,·
Foi nssirn, J•edu~indo-sb i~to ::t umu ~imples muchina, Q.Ut'
Sl' engrolou a seguJrda discussão.
0 SR. ALF'REDO ELLIS - 0 P.rojecto h:!. de mor~t: d~ ID:ll
4e sete dias.
0 Sr..

ALPI\RDO

~.
•'
i
''
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. O Sn. HuY DM\DOSA -

~"JUeJx~r-me

a V. Ex.,

Eu

e~uera.ndo

S~NADO

venh(j, pai&, Sr. Presiuenl•~.
que a Me5a n~o r~~corea -!Hllra.

vez á violcncia de um tal expediente.
Ni'-'"' •' pOI' mim, Sr. Presidente. E~tou habituado a collocnr
as considera~G•s .e o;; intercs&es de ordem publica acima dn~
meus inl.é!'CSS•:.:l tJarl.i<'ulnr·es. Terei necessidade ne.sto dcllat.P
<lu falia r tarnbem; qur:rin desenvolver· as minhas opin iõr.;;,
(]Uél'iu niío sóment.c delende.l' a autoridade da justicn na.cion:JI,
contestada, não só mente defender est.a aut01•idade, que, cu considero incontestavel, ma8 ainda mostt•ar o aeert.o da decisiio
impugnada. Si, entretanto, a precipitacii.u curn que o Senado
t.ivei·, porventura, de!ibel'ndo a contiuuat· no exam() !lcsta IfiP.·
dida, me collocar no dilemmn de, ou comparecer ás sessões nr.cturnns, ou deixar de J'allat·, (, possível, Sr. Presidente, que me
ve,ia obriSiadD a rcsi.g·nar-mc :i ultima !lestas. duas altern~l.i
vas, porque o meu ·estado actual de saude provavelmente nilo
me permittirá comparecer :ís sessões nocturnas.
Mas, seja o que a Mesa deliberar, faca-se a sua I'Ontadc.
Manda quem pódc, mas fique lavrado o meu protesto.
Este projecto, si for discutido assim ate ao cabo, além do
surgir com a odiosidade natural das medidas que encerra III)
seu bojo, medidaR contra as quaes a opin1iitl publica está re\•Oilada (apoiados/ nem no menos se poderá defender· com a.
allegação de que tl'ansitou no Senado, tendo obset'Vado leg~J
mente as garantias parlamentares dos nossos debates. (Muüo
l1em; muito bem.)

O .sr. Pinheiro Macliado - Sl'. Presidente, si fossem
procedentes ns nspet·as censuras articuladas pelo illustre Senador pela Bahia ao acto da Mesa, convocando pat·a hontem
uma sessão nocturna do Senado, por cerLo que a V. Ex. não
"aberia responsllbilidadc. por isso que, não havendo V. Ex.,
pOJ' motivo de enfermidade, comparecido a esta Cnsa, a mim
me coube a presidencia da sessão diurna, suspensa em ,iusla homenagem ao nosso antigo companheiro, o mallogrado e saudoso Dt•, !Bernardino de Campos. Si a vchemencia da nccusação do illustre Senador pe<la Bahia corresse parelha com a
justiça, eu seria o primeiro a penitenciar-me da !'alta arb'Í.!ida por S. Ex .. Felizmente, porém, não me ,julgo passivei de censura. como rapidamente demonstrarei :1.0 Senado,
utilizando-mo dos proprios argumel)to~ apresentados pelo
illusl.re Senador pela Bahia.
Sr. PPesid<!nle, não 6 .,preciso d,ecJr,rar, pois ó evidente,
Que o assumpto em debato é de natureza Ul'gcnle c deve ser
deliberado pelo ConSTesso com a maior pr~stll7.a.
Sabem todos que, por motivos varias, a quesf;üo em debate deixou de ser desde logo tratada pela Camara e pelo
S•Jnado, devido - por que não rlizel-o? - :'tS tentativas de·
um11 combinaoilo politir.a, da ,qual a imprensa muit,o se
occupou c cm que S. Ex. esteve envolvido até o seu desfecho.

•

'

0 Sr.. !lUY BAHDOSA -

Peço a ptilavrn,

O Sn. P!~JiL::UttJ ~iACHAuo

-

Não <:8l•.Ju '!'.!D:5~aando a

111 ..

!.erveuçll.o de S. Ex.; apenas assignalo um facLO. jusLi!'icando
u altitude do ParlarnenLo retardando a solul'lio 1í mensa!'Om dirigida ])elo illustrB Sr. Presidente da FLe-ÍJublica. 'l'ev~
assim motivo muito elevado o adiamento da discussão desta
easo, pois, todos os ospiriLos, si não n. maiorin. delles, cogilí!vam de uma formula que. resguardando a Constituição
v1olada, pudesse L1·azet· a paz aos .:spiritos c evitar t'SSa agit~ção J·evolucionarin. com que acaba de nos ameacar o illustro
:::e.nadot• pela Bahia ...
O Sn. RuY BARDOS,\ - Eu nüo ameacei cousa alguma.
O Sn. PtNimmo MAcno~oo - • . . augmenLando dessa fór·
ma as . a ffl iccões do nosso pa iz.
·
•
O Stt. lluY B,\Reoso~-ll.evolucionaria é n obra desse pro.i,lcto e outras medidas semelhantes.
.
·
O Sn. V!CTORJ:<o :llo:o:'l'ElRO - E' a desse golpe de Estado
.do Supremo Tribunal.
O Sn. PtNHEtr.o MAI:HAoo - Sl'. Presidente, o proJecto
tão malsinado pelo illustrc Senador pela Bahia não é nms do
que a cousequencia natural, o consectario legitimo da men~ngem dirigida no Congresso Nacional pelo SI'. Presidente da
Republica. Ness:t meTisngem, com muita segurança, com a
mnxima firnlf!Ztl, o illustre chefe da Na~Aio delineou o seu
pensamento tJ.efinindo o ponto de vista constiLucional em que
se encontra' S. Ex., e que não ú outra. sinão {) estabelecido
pela Commissão d~ Consl.ituiçfw e Diplomacia do Senado com
tanta precisão c p'ropriedade no seu pat·ecer.
Pergunta o illustre Senado!' pela Bahia que maioria ti
essa que so acha tão divorciada do chefe do G~verno.
O Sn.· ll.UY BARDOS.\ - Nfio empreguei a palavra -divorciada.
O Sn. PlNHlltno MACHADO - Nunca, Sr. Presirlilnte, houve
. acto de homens, que apoiam uma situação. mais r.onsenlaneo, mais de harmonia com o pensamento daquellcs que reprcsenl.nm o Poder Execuf.ivo da Nnc;ão.
Por esse lado, trnnquillizc-se o:• illnsLt•c Senado:· pela
Bahin; nãn hu essa d•~ginl0lli:;encia que l:mto atemoriza o cspirHo de S.

J~x.

O Sn. nuY BAllllOSA - Nunca tive Lemores, nem falta de
tt·anquillidnde.
O Sn. PINHr.mo ~1.\CHADO - Daii palavras de S. Ex. não
se deduz oul.rn cousa, porque o honrado Senndor declarou,
mais de uma vez no sou discurs.o, que desejava que ficnsso
clai·n (•ssn sil.uaçüo, que se lhe nntolhnva confusa. S. Ex. nntumlrn~nlo leu notieins malcvolas, tendenciosas dn impronsa.
dest.u Capital, e pol' ellas fit•mou· o seu juizo ou as suas pre•
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sump~ües; m:1s, si S. Ex., como estou certo, nün leve jámai~
o espir·ito agitado por esta atln pros~ão a qne ha pouco aliudiu, e rst.ú, por·tant.o, rr~guardodo da eonfusão, qurJ r•mpnna
o •mtenr.lime.nto mais lueido; s~ S. E.~ .• rtlpif.o, l.ivesse lido
~om atlenr;iín a mensa!l'rm presidencial. t.eria ver•ifir..ndo qur.• os
trrmes dr.<.'<' documento estão em r:omplelo drsaccôrdo com
.~" notil•.in.q n nne S. Ex. allude.
A mnior•in, parn agir dr harmonia com o pensamento do
Govemo, não precisn!'in mais do que 1.omar• conhecimento dos
seus acl.os pnblir.os e solemnes, sem Jnmuis dm· ouvidos ao que
se murmura e se propala, :, meia voz, nessa ntmosphera
agit.ada por interesses innume!'Os, imlnsivr pelos qnP. tentam,
por I.<Jr.loz os modos, !.ornar· r~<r:.uro :IIJ!Jill<; que ~ elaro il
lr·an.,par·enle. Jancondo a confusão onde r•einnm n paz e a
tr·anquillidade e estimulando ~~sn opioiiio :~. que S. Ell. h~
pouco ~e r·eferiu, , ·.
O Sn. RuY BAneos.~ - Soccorro-me openns da minhn propPia opinião, porque supponho ter tanta uul.ozoidnde qnnnt.o

V.. Ex.

O Sn. PrNrrr.rr.o M.ICTf.IDO - ..• e~sa opinião, J•r.pito, que
ir:í. l'r:::nndn Q' pr·evisiie~ ri•~ S. Ex., nlt'• o,; nl!.imos tJe.s\'nrros
pnr·n irnprtlir qne se consnrnme n, gPnndP ntlentado rio Con;rr~.,sn Rr·n?.ileir·n. consuhsluncindo nesl.e prnjeelo e que exprimA n s~n decidido e pntr·iol:ico esfor·ço em l'e manter den-.
tro <ln rn!l'imen esl.nhelooido pela. ConsLiluição de 21, de feI'Preiro.
Sr. Presidente, qtw opinião ser:'t essa liio rnrlical r rlomngogicn? Sez·ú a opiniilo riu Praia Grande?
O Sn. RrJY BARBOS.\ - Não senhor. E' n minha proprin
opinião.
0 SI\. PINHI~IRO MACH,\00 ;_ Será a Opiniiio da l'r~ia
Grande, ullulantc, em redor destn Cosa ...
O SR. IlliY BAneoRA - Dr.sr.nnce V. Ex.: será a minha
propr·ia opinião, e dellu me sir\'O porque 'uppnnho t.er tant:~
autoridade quanto V. Ex.
.
O Sn. PrNHF.IRo ~r.~cHADO - ... ou será .. ·~
0 SH. RTJ\' BARBOS.\ - E' a minh:~ opinlilO, é 11 opinião
da justiça.
0 SR. PINHF.lRO MAC!HDO -.,,ou Rr.l'Ú, ••
0 Sr.. RUY B.~RBOS,\ - F.' a op.in iüo dn ,iuitiçn, QllP. V. E:t ,1
desronhece, porq~w V. Ex .. niio conhece rt Const.itui~Üll,
O Sn. PrNrmrno liJAC!l.Hlo - , •• ou ser(, a opiniilo dos
legitimas org:fios da soberania noc.ionul. que se t.eem m:mil'estndo, por meio dns assembléns estndunr.s e do., president.~s de Estado, sobre esta questão? (Pa11sa,)
Nesse terreno, níio de\'llmos nós, nem o illusf.re Senador
pelt~ Babia; · qu,er~r apurar onl1• ·eatú :1 verlilldeir!l opin!io
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publica. A inlegridado rias instituições niío Jlódó ~star á
mercê da vcrs~tilidarle demagogica da:; correntes populares.
A Constituicão e as lr.i:; t.r.r.m os seus e·~;<os de defesa.
O Sn. nu-r B.IHDOS,\ - Essu e n no;'u dever enu~tanlo
de representantes da Nação: apurar onde esl.l. a opinião publica.
O .:Sn. PIN H ~IRO :IIACH.~DO - Si esse é o dever coust.auLe du
reprcsenta.nte da ~ação, S. Ex. nfio tom o direito de diwr
que está com a upinião publica .
. 0 SR. HUY BARBOSA - Essa é a minha convic<;ão, ienlW O
direito de emittil·a.
·
.
0 SR. PINHEIHO :.!.\CH.\DO - Nós filmbem temos mani·
fcstacões innumera,; ...
0 SR. RuY BARBOSA - Di~ V. Ex. por um lado, eu digo
pelo outro. O paiz dirá quem tem razão. .
O SR. PINI'IEIHo J],\GH.IDO·- ••• de Ol'!;iios qua.lific~dos d~
opinião publica, que nos rm~stisiam. just.i!'ic~lll a nossa acção
con1 a sua assistencin, com os ·seus conselhos e pareceres.
SI'. 1'1\'sideutc, desviei-me do puuw cauiwl quo me t.t·ouxc
ã.·l.l'ibuu~. qui! ú1'3 o de demonstrar que o illu;,l.:·, ::ienador pela
Ballia não tiuha t·a~ão absolutamente em ilt~t·tJpal· a Mesa de
acod~uwtllo ...
O Sn. IWY R\RBOSA- E continuo a increpar.
0 Sr.. PINHEIRO MACHADO - • , • e de violcnci~, na convocacão da sessão nocturna.
·
veiu corro·
O Sr.. TWY B.1nsos.~ - O .discurso do v.
borar a minba opinião adminvelmente. Si eu não pene:asse as·
sim, estaria pcnaando asora.
O SR. Pl:sf!EIRo M.\CH.IDO - O illustre Serrador pela. Bahia
a.ffirmou o. porLanto, eúl'I'Oul)ra a opinião, quoJ ugora está ad·
quirindo fóros do cidade, de que, no CotlS'J'csso Nacional, as
funccões de Deputado c Sena dOi' vão até ã cloicão.
O SI\. Lr.o1•oLDO DE Bui.HõEs - ~ssa é opinião da CoJdi·
tuicão.
'
0 SR. PINNEIRO ~!.~CH.\DO - Para S. Ex., C estou veo<'
que. tambcrn pa1·a o illusLI'e Senador por Goyaz, a eleioão con·
siste apenas no acto ma.l.ol'iH 1 d~ rec~bcr os suffl'agios, io·
dependendo dos actos complementares da apuração desses suf·
fragios e ,verificação dos poderes.
O Sn. FluY 13Aneos.\ - V. gx, .esl.;j. rne attribuindo o que
não faço, está a me imputa!' opinião que não tenllo. A minha
opinião é muito diversa.
O ~n. PINHEIIlo M.~CHADO - Então não continuo nesse ter·
reno, desde que Lcnllo a meu lado a valiosa opinião de S. Ex.

Ex.
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0 Sn. flUY BARBOSA -.Corrente.
0 Sn. PINiiEir.O ~l.\CH.\00 - ••• Cúíll lrtnLa profusão,,.
O Sn. nuv BAnDoS,\ -- Doulrinu ;;cral. Eu pertm1~0 ao
numero dos heterodoxos.
O Sn. PINHI>mo MACHADO - •.• de que as funccões desse
Con[;I'esso terminam no dia 30 •••
O Sn. Ruy B.\naos,\ - Agora a minha opinWo j(L va!D
mui lo.
0 Sn, Pl!WEIRO MACHADO - •. , deste lllC7., I'a7.ãO mais
:rorLe haveria para que fosse convocada sessão noctur.na, dada a
estreiteza de tempo. Eis po·r que dizia que deseja1·a sr)cCvl'!'ermc dos argumentos do nobre Senador.
O Sn. nuv BAnDOSA - Está enganado, porque u esse urgumem·lo eu .ití rr.spondi com o meu proprio discurso.
O Sn. PINHEmo MACHADO -- Para dcmonsLrar que o alvitre
da l\lesa era regular c le:;itin1o: convocado o Cong·resso, em
uma situacüo especial como esta. que o pai?. atravessa, pcrlurl•ado POI' tantas crises, para tratar de um assumpto reputado
por todos n6s momentoso e por sua natureza m·gente, não dcviamos apressar a solucão ~
·
O ~n. lluY BARDOSA - Não il procurar adennlar: é procura•· atropelar. Atropelar não ~ adcantai".
0 Sn. PINHEIRO MACHADO -·S. Ex. qualificou esse acto de
;vio!-enlo. Onde a nor;ão de violencia?
0 Sn. ltuY BARBOS.\ -· Quem corre não chega.
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Si este assumpto não é daquelles que exigem pt·ompln solução, qual é elle?
O Sn. !luY Bo\1\llOSA - ~lestlw nos assumptos urgentes é
,preciso não deliberar às cegas.
· O Sn. PINHEmo M.\CHADO - Bazia pat·Le da ordem do riia
da sessão diurna a discussão deste pt·ojeclo.
Não havia, pois, surpreza.
O Sn. nuv BAnnos.~ - Não fallei cm surpi'eza; 'fallei cm
precipitação, que é cousa diversa.
O Sn. PINH!ltno MACHADO - Desde que o projecto devia.
ser disr.utido hontem, c por uma Lriste c'ircumstancia tivemos
de suspender a sessiio, era natural que procurussemos, dentro
do Regimento. um meio rle dar cumprimento no nosso dever.•
O SR. fll!Y BARBOSA - Não era naturái. Innumeras vezes
t~em-se suspendido os nossos trabalhos sem s•l coovoea1' ses2ãa
nocturna.
O Sn. PI~trEmo MACHADO - Isso em situações normaes.
em sessões OI'Jinarius. ~lns aclunlmente o Congresso está re-
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unido pat•a a deliberação de um só assumpto e fi natural (jüe
não demore a tiUa solur,ão.
Sobre o numet·o de Sen.adot·ea presentes ;\ sessão noctuma,
pcuo licenca para ponderar que responderam á chamada 26
Srs. Senadores. Não foi, portanto, tão rcdu~ido, como se afi·
gurou a S. E:<:.
O. SR. RuY BARBOSA - Compareceram, mas aqui as cadeiras ·ficaram vasias; comparecerarr, ma~ não so. demoraram
O Sn. PINHEmo MACHADO - l'ermitta-rne affirmnr a
S. Ex. que quasi todos se detiveram na Casa, embom não se
conservassem no recinto,
O Sn: RUY BARBOSA - Então não davam aos oradores a
honra de os ouvir.
·
.
0 Sn. PINI'JEIRO MACHADO - Até lá não vae O poder da
Mesa - obrfgar QS meml:iros do Senado a ouvirem os oradores.
O SR. RuY BARBOS.\ - Mas quem ó quo está fallando que
:a l\lesa obrisasse ? ·Eu estou mostrando que o Senado não
pre~tou atlenção aos oradores.
0 Sn. VICTORINO MO!'lTEIOO - Ninguem tem OS encantos d,\
palavra do illustre Senador.
O SR. RtJY BARBOS.\ - Muito obrigado a V. E:<:. Quantas
vezes tenho fallado aqui para as cad~iras dese~ta;; l
O Sn. P1NHEmo MACHADO - Devo affirmar ao illustre Senador pela Bahia que não ha absolutamente. ela parte daquelles
que propugnam pela approvação deste projecto, intuito algum
partidario e sim exclusivamente da ordem constitucional vio[,ada ••.
0 SR. RUY BAilBOS.~ - Não apoiaao.
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Apoiado. Violada crimino·
samente.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - • • • violada por um poder,
que exorbitou da sua competencia, excedeu de suas attribuições, para intervir cm questões dn natureza TJO!itica.
O SR. RUY BARBOSA - lstc ~ que é faccioso e revolucionaria. Linguagem de um Senador e do Více-l'residente do Senado, at.ncando aqui o Supremo Tribunal Federal!
V, F;x. é n revolução em pessoa; isso r. que ~ soberanam~nle
revolucionaria, atacar a ,iust.icn no recint.o elo Senado ! ·
0 SR. PINflEIRO MACHADO - Sr. Presidente, estOU muito
habituado aos golpes de habilidade tribnnicia do illusLre Sendaor pP.la Bahia. S. E:<:. acnba de infirmar a:· nossas de~isõcs,
3S decisões da Cas11 de que faz parte. achando que o C<msr~sso
não tem competencin, , •
·
0 SR. RUY BAnBOSA-Niio t.cm Cniio tem, repito. E' o qur. cu
tenho dilo durante ~5 annos e V. E:t. quer que me venba il~s-

so
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dizer "\/Jili il~tlra. Era prcr.i~n QIJe eu não soubesse o n. b c
(J,~.,,., re;;imcn: ~ra preci:o qur: "'l vo\l.a;~A á e:cola. de primeira~ lct.t.t·a5: era prcdso que cu fosse pedir aos meu~ profes~or~~ <'!c dircilo qu., m~ .:cstitui;:·eu: aquillo que cu Utc>
pasu<:;,
0 Ôl. PINHEISO :J,\CH.IiJO - . . . p~m inl.c!'\'il' ne~f.e assumpto. E S. Ex. nãu w 1t1elindra, não se clloca em espolmr
do poder do que faz pa.rte uma aLlribu içiío que lhe é peculiar.
11 vem, commovido de indignação, aposlrotlllar-mo porque contestei ~ intromissão de outro poder ...
O Sr:. lluY BAnscis,\ - Do Podm· Lcgi:;laf.iv,).
0 811. PINHEIRO ii!Ac'iiADO - ..• cm assumpto llUC a nó~
privativarnente cabe decidir. Tsto na opinião de S. E:o. é
uma ag)!'ressão innomina.vol. é uma injuria !
O Sn. lluY BARBoS.\- V. Ex. não tem consciencia disoo.
O Sn. PI!HlEIRo MACHADO - Do modo que estabelecer uma
opiuião com mais ou menoti visor. para o est•irito sempre
f,oJeraulo do S. Ex., já parece um peccado ;rave, mais do
tlUC h:~U, Un'l Cl'ÍffiC,

Sr. Presidente, estas questões quando d~scambaru Jlara o
terreno da paixão...
O SR. UuY B.\RSOSA , paixão em miro é a pai:oão do
bem que defendo.
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - . . . arrM;l3m O nosso esTiirito ao esquecimento das nossas responsabilidades.
O Sn. RuY BARBOSA -'Eu não tiro os ollios da minha.
O Sr.. PINHJ:;IRO l\I.ICHADo -O illustrc 8t)nadoJ' pel,a Bahirt
'-'· cmno todos nós sabemos e esto paiz proclama, e com
verdade, nrn illustre cultor do direito ...
O SR. RUY B,IRBOBA - N~o na. tal.
O SR. l'INHEIH.O liiACJUDo - . . • e sobretudo do direito
constitucional.
O SR. RuY BARBOSA - O que eu sou é um fossil neste
I'egimen de l'epublica moderna.
0 SA. P!NHBIR<I MACH.\00 - Não ha segredo! para S. Ex.
oo manc,itJ do mecanismo constitucional. Mas i :i sombra do
pas~ado de S. Ex.·. o não do nrcocnte, que me vou abrigar.
pal'a dedarru· que :5. E:o:. tem af"irmado, ·em mais de um documento publico c;ue estas questões são da cxdusiva competencia do COllb"l'e~.;;o.
.
O Sn. RUY 13.\nnos.l - Não se ade.:tnte, não se adeante, .
porqt1e nisso hnv1a ele t.e1' resposln cabal. Não E•ou l~o c\rirHwa
que me aventure a ser ~onfundido por V. l~x., neste nssumpt.O,
com í'acilidadc. Ha do se an·epender, ha dú let• r~sr,osla cabal
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e e por isso que r.n sinto qu0 a sessão ll1JcLurna.
w:>sc fi,~ixaclll fn lia r.

nao

me tiw

O Sn. PINJ!Im:n ~1.\CI!.IOO - Nün me r.:lUsat·ú sut·prcza,
porque, Quando as eircumstaucias rne rk:p:ll'"tll t'l :mmrgo ensejo de cnfrcnlat· S. Ex .. de anleruüu e11 sei quu marcho
pam n derrota.

O Sn. fiuY n.umos.1· -

Quaudo mt: "ceu:;al' di]

~etos

que

nüo commel.l i ·nu ineursões l]LtrJ nüo lnn!JO praticado, h a de

mi:n·chal' para. a. dcJ•roLn.

1

O SH. VIGTOHLNO ~JoNTEmn -

•

Diss,~

IJét nuttcn que

não

sabia. a Gonstitn içiin ..•
O Sn. PJNH~Jnn ~1.\cH.Inn -

P..~L:l, poi~.

Sr. PJ•esidentc, rducidarJo.
o !H'irnril.'u ruu1Lo, flUP, ntu miuha n11ittifi.r,, l.iuha ma.is

gravidade, pot·qur.

ti

i\le:-Ja. elo Srmarlo lH1.via ~ido iu,iustamcnte

· ~ecu:<a1Jr1. de espirilo d('

paJ'I.id~ll'i:mu,, pOJ'

lmvcr 'imrlesmenLe

tW111!Wido n ::~eu dnvf'\I' ini\Iudivel. t·.omn alití:-; Lt'l!l t'cilo sem ..
prc, !Jont·ando o mundat.n recebido do:: oPilS pat•c:;.
·
JlelaLivamcuLIJ ú Olltt'a pat·lc do disetmm do iliu;l.t'C Senador pel11 Halli;J, I'e,;ervn-J•lll
rnlit•a opporl.tmidade, pois
ú po~sivel t]Uc nu corl'l'I' desse ddJ:ll.t•...
·
O f':n. VJC1'0n1No MoN'l'Etnu- Moslt·,, quc.sabe lambem a.

P"''"

Conslil.ui•;áo.
O Sr.. l'JNUEI11o ~l.lcu.IDO - ·• .• l.··nlta rio Hltr;;iL· ~o lado
de S. Ex .. embora do mnlcl.~>. p:JJ':t ,r,.r,~wlct· o meu ponto du
vista. n. minha. consdcnda e il l't'llts!:l,!Jicia flllC L-i.!nlttJ de que
C!Sta qu•~sl.fío eutendu visecL·alrno>nl.c Cl)m a Ot'tlmn cnw;t,üuci'o':al I! com L' !'l·girnen J'epuhlieano. (Muito br:m; m1tito bem,
0 ll/'OdOr ti CllJIJ,J)i'Íll!Cillllr/0,),
.
O Sr. Ituy Barbosa ( • ), - W •:on:;J.J'an;;ido, Sr. Presi·
dente. que volln à l.ribuua, mas nün ha meio de evitar o
':umpJ•imento do devm·.
Começarei pJ:olr.sl.<~ndo eoniJ'<• a l'1)i<;ilo dada :is minhas
queixu;o, nas quae,: u nob1·r. pr,•opin;utl.e llu:;cou descobrir um
meio. fJOL' Jitim u,arlo, para al.acm· eom aspereza. a ~Lesa do

Senado.

l.:sei muito inlencioualmcnLc ela cxlwessão - l)ttai:w, empt·eguei-a desde o 1:omeço fio meu discurso pat•a tornar
bom sensJwl :L ausetwta em rnm1 de qualquer pensamento de
invecLivtt conl.m o::; honrados membros desta Casa que compõem a sua Mesa .
.!>fio rlbst..mte. St·. Presiclenl.c, desde que se lralavu. da
uma convh!Ci1o miuha, crH, ncl11 :;6 mt~u flireiLo, mas ainda
meu dO\'IH'. (apoiwiosi ddcndul-a com n eaiOL', a vivacidade
c a encr~ia do~ Henl.inH·n.to~ que me animam. Não são sentimentos do rhelol'ico, do declamador, ou do derna~õoso. São .

. ,,,, Eslo discurso não J'oi
\'uJ

r

revisto pelo

orador.
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senlimrntos do jnl'i>ln, "'o >enl inwnl.os do constitucionalista,
sãu ~~~JII.imeulos do J'i'!lublicano, :;iTO ,:-;entimenlos daqucllo
eu,iu alma cst(c iJIIfll''''"a em cada um r.los textos dtc Conslil.uil;i\o, agora dil:""'''atla pelos pnrl.idos que des!Jonram este
regimen. (Muilu he:n! Apoiados!) São os sentimentos daquc!Ic que não p:·,eisou que se cstnbelcc<Jsso no pai~ o regímen nctural pn:·n que o viesse a eonheec:·. e que o conh,ecia
de muito ante,, peln sua predilcccão pnt·a eom os estudos
politicas, pa.l'a eom os estudos conslil.ucinnncs, para com a
:J'<irma rcpublicm:a rio paiz onde ella se c:wu1·na mais sinceramente'. São este•' 'f'nlimentos, Sr. Jlrcsiclcnte, - sentimentos de verdade, s(;nlimr·ntos de pureza, sentimentos de desinteresse, senLiJ11entos qun se nüo n~rnl'nll) neste recinto, sentimentos que na o hfln de ser repercu IHlos umcnmcnte pelos
applnmos dos portida:·io~ apaixonados, sentimentos que u
opinião publica recebr, que a opinião publica acolhe, que a
opinião publica consagra. (.1Jwiado!) Sflo esfes os meus sentimentos.
gssa opinião, <le qne o nobre Se[lador ha pouco !'aliava,
de c•cnsurn pura commigo, poJ• bnvel-o invocado, procurando
vet· na~ minllns pnluvms uma incilac,,üo a movimenl.>os Pevolueion:ll'ins n uma amença :í perturbação da ordem constitucional do pniz, não·,; wrdadciru. Esl.e velho recurso não mo
fé:.•e, não 1110 nLI.inge, Não é vcl'dade; não sou revolueionnrio.
Jtcvolueiona:.·ios são aqucl!es que, não tendo senl.imentos vcJ•dudeiros das instituicüe;; que professam, nas posicõe,,, cujo
dominin empolgaram, t•,eduzem essas inslituicões a uma nypocrisia de si mesmas, á negação dnquillo que ellns exprimem, :\ antithcse da sua verdade, praticada c l'econhecida ·
em Ioda a partr• do mundo. (illu.ito bem!)
W.u não dcl'cnclo n Supremo Tribunal Fcdol'nl, cu não
11enho interesse cm del'ende:· o Supremo Tribunal Federal.
po:•que cu uiio pertr.n::o an numero dnquel!es que se arrogam
ho.i" uma opinião dive:·;m daquclla que hontem tinham. As
minhas opiniões. as opi n i•íes que eu sustento. sustento-as h:t
2!i anuas. Não Lenho rl!ewios das conl.radiccões buscadas pelo
mesmo, porque oui.I'n dia o nobre Senador pelo Rio Grande
do Sul julgou aproveitar-se por:t me esmagar desl.a tribuna ..
O SR. PINHEIRO JIL\ci:I,\IJo - .Tt1mais tive essa intenção.
O SR. RuY B,\nBos.\ - l\'üo Lenhn medo das eontrndiccões
buscadas; bem sei nnrl•' vüo nlla• toem·. Sei mesmo que a
J•c;;postn está prnrm·ada •! s.•:·;': fulminante. Sei como se
Lt·uncam c se rlestaean: 1.1 cd1os r! e um homem que tem esCl'ipl.o muito pm·a eo:n esse trecl1o se attribuir, em cerLrc
oppo!'l.unidadr, unw opinião conveni•!Jlle á. satisfação do amor
pt·oprio dos seus cont:·adicloees. E' muito i'acil, Sr. Presidente; disto sei cu bem; mas quando um homem entm ·na
vida pe·la linha recta, pela linha nitida da verdade, da VOI'•Iadn que lhü esh\, no lll'il.o, esle homr.m h~. de ~nenntrnr sc;mprP. a.trnv1\~ dP todns a~ t!Oilit't1.dicvües at,Pill't !1tcs, t1 I'Ceta do
dil'eil.o IIUO lL >UU villn llw ll'ill)OU ~ J)CIU (JUt11 ttiUdU 11ÜO dei1

\
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xou de deslisar, quet· eomo l!omcm publico. IJilCl" ~omo raJlL'e1en ln ul.u da NUL.;iío.
Defendo o Supt·emrJ 'l't·iblmal. defendo n. scnl.en(;a que or'
it•ro;;a de cxagcr:trla, de inva~ora, c defendo-a porque el;m
vezes a dal'ia, si fosse ,juiz, 1:on1 t,oda a minl1a eonscienei:J,
com tL minha conscicmia iiLluim, absulutamunle, uonscieulumcnLc.
O Sn. PrtESIDEN'I'E - Lemht•o a V. Ex. que a liora do
CXl)Cdicnlc está lonn inada.
O Sn. RuY B.1nuosA - Pceo n V. Ex. !JUc consulte a
Casa se conscnLc na prorog-ação da hora do expediente.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador nuy Gnrbosa requer
proro;;acão da hom dll cxpcdicnle. Os RrlliiOI''''' que valam
pelo requerimento verbal de S. gx. que i mm se levantai'.
(l'ausn.)

Foi approvado. V. Ex. púde continuar.
O Sr. Ruy Barbosa (contimwndo) - Pensando assim.
SI'. Prcsidcnl.e, cu· fa!Lnrin aos meus deveres de Senadot· si
nfio tivesse a corag-em do dizr1· aos meus collwas. nos honl'ados membros dosl:l Cnsn, eon1 n sinceridade que m~ caraol.r'l'iW, que erravam se~uindo o caminho par•a o fiUn.l este pro.iecto os esl:lt ehamu.ndo; faltaria nos meus maü sar;rados de-

ve!·es si niw lhes falia"" a verdade. A verdade é osln. no
menos nn. minlln. eonvicçüo: f~ rpmndo eu Lenho tl!na eonvit·.t;iLo,
quando esla couvicfJÜO é pat·a mim uma ve1·dad•~. eu a f~xpla110, eu a l.ot·no publica '''n lodos os tons, df! lodos os n1odos,
de todas as tribunas.
Não incilo a rcvolnr:iio. niTo rlcsc,io rcvollH:õcs, nito ehamo
I'üVOlucúcs. As rcv-olwrijcs :-;fto l'rit:ts pelo~ ~·owH·nos ron~J·a

si mesmo; as revoluções siin l'eilas pelos pnrl.idos qun oxploram os governos; as J"evoluçiies ião fcitn,.; por aquelles qun
'sustentam as dictaduras milit.arri'. que as apoiam r:om o,.; 'eus
appluusos. com o seu cnlllusiaolllO, durantn quatro tmnoô rlr
desLL•uic.;ão, ~não cnconLrn.ndo aLt3 -o tll1.imn momento sinii.o
l'lil.llyrambos e flores parn engrinnldm· aqueJI,, que. dmnnt.e
Lndo esse tempo, nada mais fez do flUI' do>Lruir as ll"'sn:;
inôl.il.uições, a homn do pa.iz. as finm11.:a:; nneionaes.
0 Sn. LEOPOLDO DI' BU~HÕES Este projecto· é a u!Li-

mnçüo dessa politica.
O Sn. -RUY BAnnos,\ - Sim: r>ses é que são 09 vcrdaduiros t•evolucionario:;, (!,;;ses ~fio n...: qttú ineitam a L"ev.olur:~o .
.\ linguagem do honrado f:enadoJ· l'"!lo Tliu Gl'andt• rln
::iul faz-me lcmbl'a.r aquella que era empregada pelos mon:m·llisl.ns nos ullimo~ I.Pmflo' lin rrginwn drr·nllido. Qu~nrlo
nm H~fm, me billin. .iulll.11 ;]ii illllll'i'adnJ· , . .illlllu nn ... pnrl.hios
inwcrhlcs ~la i.déa da rccten1~~u. uu1 illuS~L'e me!l)bi10 dc,la.

I.
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Cn~ti.

o Sr.

Brll'flo

de Cnl.c!~inr.. :-:;cn·i:~-~o rJe um di.;cur~o meu

pl'úttun~~iado na Bnhia paL'Ll vit· df•nton:o~Lt'al' nn Senuclo que
~ r"volucão o;tnva em m;crclw c 1!111 pl'oximidadc immincntc
de ltwar ele v1~11eida :1:; iu~l.í Lu H:ôtl~.
E' este nindn. •> rreut·so d~ Lodos os pal'tirlos, o rlc quuli-

!i· .
'

l'iiJaJ't•m de t·cvolueionmio; Hquclles que advcl't.cm eontrn as
N!VOlw}ôes que ellt!s ]Jl'Ovot~:.un, pnt·qun as l'C\'Oluç.õcfi veam
da irnmot"aiid<~dc do mein u ria vinleneia. dos Govcmos: a
.revolu~::io vem da in~.U'l'll!~kão do Gnvcrno eonLra· n lei, :\~~
rrvnlw;õcs!. .. E, d':thi qut~ prneeckrn, fJUando em um pai~.
•JW~ len1 a

fnrluna dt) possuit· ü:-:sc l.hesourn, que :=;e chama n

Supt•crno Tribunal Federal, :.1 !""·ola dHs iusl.il.ui•;õe' l'cpulllicanas. '!llfi tive. :1 fot·l.uua de .:opiat·, Lranoplanlat· para ;cu
~olo. uma insti!uitJ;ín de:-se valoJ'. de:;sa. ineo.mpnt·abllidadc• ~'
no recinto da mais :~lt.a ele 'u"~ Cnm~ms, pelo mais allo i]o;;
1nernbros da eorporat:fi.o lc~p;i:slat.iva e viee-prc~idcnlo do Senado, ::;c ou~a. qualificar de fuccio::as ítS decisões ·deSse nla;.d~l-t•r~.dos; sobeja raz;io J,l.!BBI n:'i :-;eu~ ntnú~us. us ;;~migas des~i-J.
tniig·bLt·n.LurH-· os que sfio amigtl~ rl;i, v~~~·tladei,ra ConsU.tukfit)
l'~·puhil!nn~t; J1'i.N~:t. dizrt• qur. não en11lwecm
ii
Cun~lllllii:~(J
aqtJi!•lle~ qu-e assim f.raLa-m nn 8l'HiHirt a garanf i;t da:-: in:--Lt··

Luit;ües republieanas, aquella do
~~i:lran-lo 0

0 Sn.

lnda~

as ::;ua:; t.:L'ei.lt;ões, que

eeslo {/a rnaellitw. t~ün:-:l.iLu~ional.

A vcrdadcil'a pedra anguiat•,
o SR. Ruy B.lllBOS;\ - Perd•'>r-mr, o honrado senarlOI'
pelo Rio Grande do Sul - n C•lu>lil.uil.:fio l'r.pul•lieana. ;;i n
q11iz~s:=;r.mos rcduzit' n uma só pa\a\'l'n, etlncenlt·.:d-n f'ln umn
<6 iustil.uil;ão, dit·iHmos - à Con;Liluil;fto t'l'IJUiJiicann ,.3 i•.
.iusli~a . .:, a lei. é o Surremo 'I'I'ihunat .Federal (apuialiosi.
e~sa

8'

ALFREDO ELLIS -

insl.i•LuitlHO

(~renda :-~oht·rl.udo ptll':t ~~~r·vir·

du dique, I'Jc

II:HI'••ÍI'a o de ft·c•k) :is mai(Wiil~ p:u·\nm~ul·<l't'Ci", pat·n conte·J'.
ii~; (•~pr1nsõcs do r•spir•iln do pat'l idn. Itf':o;se~ lllt1Vilnr•nl.n:-; eo,rno

1.endo que as
•1

I!
I

Ii

IJUf~

IJo,ic

idea~ em que ~s. Ex. !'oi Nlueado ntio n prepal'nrant
no~ vai al'l'ílSLílnfiO pat·a a n.ve·nLura capitancadti

pelo no1w11 Sondai' prdn lliu Gi·au.:t.c do Sul.
O í'Jupt·r.mo Tt•ibunal ,; ,~:;;a t'ol'•;a, Cl'l'ada, sobreLudo
par;·l i~so. ·lendo ~~5séucinlmento no e l'im i~so: - dizct• no
i'odor Exe"ulivo eomo ao Pndet· LP~;isl:oliYo: - atti aqui
w·t·millu a Const.ilui<Jíio que vás; dnqui n:io Jl>.'t·miLie a ConsLi1ui•J<in q1te passes. (,\J){)iados.)
Eis para quo se c:t•cou c"c Supremo Tl'illunal Federal,

qw~

núo Lem cmp1·ogos pnra dnl' •.•

O Sn. AL!'nJmo BL!,!S - Nüo tem lhesoul'o para sel' ra~··
t,ado.
0 Sn. fiuy DARDOS.\-·,, .não I.Cill ih•'·'OUrO pat•n <:Olllp!'ar
rledio:no;•jcs; não -tem soldados para invadit• EsLados; não tem

moi os flr. firmar n sua .nuto,·idnclc sinfio no acorlo du suas senlc~tttms,

'

J~·
'

nn mot·alidnr!f! de seu~ aelos, nn.
isso fJUC cxisle ttus Eslado; Unidos e

l't'r.rlito de SNI nNni~.
t\ u tJtW tOB,osuimos

""
""
introduzir no .m•nzil ,; o que niio se l.erin introduzido, si quar.do
elnhornma.s n. Cnn~l.itttit_:rín tivt• ... ~u durninadn nu ASSf!n1bl~a
C:onsLJtuinlt• e.,ôl.' '''idJ·ilo •h• diei.HcluJ·u, cm que foi educado o
nobre SenadOJ' ra•lo llio-GJ·Hnde du Sul ...
O Sn. PJNJJJm1n i\L\t:TL1oo -E V. Ex. roi etlucndo no espirilo r·t:\'olur~ion:.it·in ~~ f~wt!iü~u.
. O Srt. fluy ·nAueos.,- Nfio lliJ tal. ;\inguenJ ,·, r·npaz dt! m'n

dJ7.er com pr·ovas.
O Sn. PT:>IIErnn ~LICTT.\DO - Eu o dir<o r repiLo r.orn o
mr.srno nnlonu de \'. Ex. llepito que V. J::s. foi r.ducado na
escola l'Cvolucion:ll'in.
O Sn. RuY BAnoos,, - SJ·. Pl'e.'irJenl'.'• nfio quero offender
aos meus ndvel'l-3i11'ios, quundo Jli'Ot'lli'O r.~lnhelecer· as divisas
nnLm·aes o poli! ica.s, [t~ grnndt•!-i di\'bas t.1 \'idr~tllr!:· enLre :t minha

escola e nquelln ''111 que elles l'oJ·arn cr·eudo~.
0 Sr.. PINHEIP.O M.\CIUDO - Na es~ola da legalidade O da
ordem,
O :Sn. RuY IlAnBoS,\ - Não nffendo no nobre Senador, dipnr·n o regímen nmct·icnno. po1·que t•~sn.s id~n~ :;~0 as que 0st.ão
eslampnclns na Consliluir:iio de sen Estado, da qual desappnr<;.
cer·nm todos os elemc•nlr.t' republil':JfiiJS, uma Constil.ui<;ii0 que
não ú siniio 1.rrno dieladma permnntmle e perpetuada. umn
ConHiluiçfir> •w qual. do Poder Lc•gi,;lnl.ivo só se deixou esta
sombr·n chamada a assemlllé·a rl!'l:nmcnlnria, uma ConsW.uiçnQ
que ú um monstro, uma <.•nnJ·Jr:idaclr.. urna crcn~iio tetalolo·
gica entre todas as coo:;liluit;ú,;, modernas.
I) Sr.. Ar.FnEDO ELI.IS - Nua eslú de accurdo com ti nossa.
O SR. nuY BAnnos.\ - E' por isw que, ncredit.ando estar
S. Ex. de acet:•rdo com n Comliluir:iio do seu Eslndo, a qual
. é anlitllese dn Conslitui>:iO \JT'nzll•'il'o, n qual r; a negar,ão d~l
Cr.ngliluir;i\o hra7.il~ir·n, n qunl est:\ para com a Constit.ttlcilo
brn?.i!~lc·a, como o sim par·a o 'IUiO. eomo Ct weto par·a o ln•a'fi.IJ.
eu me ntN:vi n dizf'r que S. Ex. 1'ül'll educado nas trndi~ões da
escola da dictnclm•a.
Peln minha pnrle, nlri enli'ío ns minhas trndir,ões. Na mn·
norchia ern •nrnnlncln .r·omo I'Pflllhlienno; nu monnrchiu rompi
com o pal·fi(lo pnlili,,o n ~UI! ""'\'in pnrn prcpnmr pela semen~iio r.las idéns lilli•J"~It'<. JJIII dia d''-melhoJ·es insl.il.uh;ües: 'lil
monnrcl1it1 levnnl.ci n lHJJJclei!'n du descenir•nliza,:f•o l'erlern\.iva,
cujo exemplo Nl nrlinir:J\'tl na ll••(1nhliun dos Eslados Unidn'
dn Arnorien do NoJ•IP. l·'ni nhi. IJ"Iu con(jl·urio, eduoodo pe.lo
meu honrado ,, ~l'nndr• pnt:-, no horJ•OJ" nos Pspil'ilos r•r.volucionnrios no hm·r·o1· iÍ iut·nhimdn. no hor·I'OJ' :ís l.mdi<;úc•' de ·179~
e 17ni Jcoi pm· i.<"o qut•, t'dli•<·:Hlo por· meu puo nos principias da escoh1 da lihei·daclt• in<IPW, Pi.luendo por meu pae nos
·principias dn liberdade urMI'ieanu •. eu esluvn preparado para
entrar ne!tt: z·esu11en com todu u mmlm ulrnu. B~rn que. me. P~-
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~offr'er mndrwr:a no,, IJ:JIJil.ns ti;J, minhn
pcn~amcnlo, noR hnbilos do meu

vidn, nos lia·~
espirita.
Foi com essas tradições, boas ou mús, que eu pude ler na
el~boruçiio da Carta Hepu.blicana esse pa.pel que tive e que
a1e habilit~ a ser ouvido com als-umr~, uuloT"idndc .. ,.,
0 SI\. AI.FI\EDO Er.J.IS - Muito bem.
O SH. Buv BAnBoSA - ... quando se trata dn1 interpreta·
r:flo dos textos que eu redigi com os meus honrados amigos
que collabol'aram naquella grwnde obra.
0 Sn. FnANCISCO GLYCEI~IO -Apoiado.
O Sn. BuY Bt.nnosA - i\!os a minlm autoridade se acha
l'etluzidn hoje a. niio servir sinão quando púdo sol" invocada indevidarnen.J,c, pcl'fidamenLc, culnrnniosnmcnte cm apoio dns
opiniões que eu condemno, pot· rpoio de trcehos truncados de
~'Xi'CJ'[.•tos apanhados aqui, alli o awl(t, com desprezo das gi•nndc:; doutrinas onde a minha opinifto se M'l'irmu, se desenvolvo
e ôo dcl'ine.
0 Sn, ALFREDO ELUS.- Muito bem.

ll:itos do rneu

O Sll. lluY BAnnosA - Por isso mesmo, sonliot~·S, e que eu
dese,iava debate largo, o debate amplo sobro esta qucst.ão, é
por·que estava prepaNdo para descer a elle com os meus autos,
com os a11tos do meu processo, com os principias antigos da
minha vida, com lodos os documc'O los que desmascaram, que
esmagam, que fulminam os mc.us aecusadores; é por isso que
cu Qll!C['ia o dcbMe, Jwntem c ho,ic; é por isso que eu mo
queixava d:t prc~.ipilação na convocaoiio da sessüo nocturna de
IJOntem.
Nada Yalem os argumentos do nobre Senad(}r pelo Rio
Grande do Sul, para S. Ex. se dofmder, nada valem, po.rque
s. Ex. tf.nJm fieado pol' mim respondido nas poucas palaV!'as
com que encetei es~o debate.
Sim, havee:i. Sll qu izerem urgcnci:t na solução do assumpto,
pOI' isso ~ue o assumpto é objecto do uma convocncüo ~Lraor
Jjnaria; runs não ha nisso motivo, não hlu fundamento nhi p:1ra
que n discussão pci·ca dn sua gravidado, d:t sua lat·gueza e das
suus fnmquias, não ha motivo pam que a discussiio se estreite, pa,ra que a discussiio se nLI'qpele, para que a discussão
8e accele!'c. Não; ao contrario. Si urgencia lm, é porque o
assumpl.o é de gmvidmje excepcional, e si a sua gravidade <l
I'XcepcionnJ, maior al.le•n('üo nos merece, si maior nttençüo nos
me reco mais se impõe a um debate reflccLido c longo.
A mzão do termos perdido urna sessão diurna com a cir·
rmmsl.ancia dolorosa c funesta do fallecimento de um IID'rwado
lir·aziloiro, não é um ar~umento quo mcrecn n honrn da eonsidem~üo do nobt•e Senador pelo Rio Grnnde do Sul. Não eram
r\SI.!ls 24 horas dn dil'1'r.rença as quo iam deitar n pcrdr;r n sor·te
da Ferlernçüo, oncar~t:lda no colebJ'e projecto; uüo erwn essas
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2!, horas as qur, dcvinm ~CJ' resgnlnrln8 :í r•.mtn de uma precipitação na qua.J tif! enYolvesôe " Hl!l'icdarln rln riPhnLr. Porqu"
a verdade l\ esta: sob11c um assumpto rlt• Jnl ~~·nvidnrJe, nürJ
dispondo n mulcria, ,;egi:mdo o nosso Hegimcnl", siniio de duns
discussões, n. segunda cot•t·eu em duns hoi':H, em um rrcinlo
abandonado pelos honrados memhi'OS desta Cnsa, " tlm hnrns
noctUI'nus se enccr·rou cssn discnssüo. Jicnnrln ns pomos Ol'ndorns de IJUO a. opposicfio nqui dispõe redmidos a núo Lct•crn
sinão o refugio da ultima phnse dos nossos drlmlrs.
E' por isso, Sr. PresirJcnl;c, que cu em l.empn me queixri
pm•a evitar que Re:;nnda viàlcncia viessB eonsumrna1· a. suppressüo lotai da &ct·i,:,rJade no exame deste assumpto poJo :o;,..
nado. 'l'u.nto mais o devia l'ar.cJ· quanto ennveMido rston. mni,;
rlo que nunca, depois du ouvi1• 1J nobre Senarlo1· JWio Rio
Grande do Sul, que esl.e projecto não •·epresf!n Lu o pensamc•nto
r.lo Governo, quu r:sle p1·o.ieclo constitue flUI'll o propl'io Govct•no uma suc·prc7.a, rJUC este projecto ni'lo conlar·n para passar sinüo eom os r·ccul'sos rJo antigo c immenso poder do nollt•c Senador· pelo Rio Grande do Sul, sobl'u o cspi!'ito dos non'l'ados membros desta Casa.
O SR. JlrNrmmo M.\CHADO - E' mais uma injusliça que
V. Ex. está fazendo ao seu collega e ao SC11ado.
O SR. RuY BAnnosA - Onde <i que estú a injustiça?
0 Sn. PINHEIRO l'i!<ICHADO - Em me uttl'i!Juir O [lOder de
fascinar a consciencia dos meus illusLres ~ul!egns.
O Sn. RUY Bt\RBOS.\ -- Eu nr:ho que esl.on clo~iando aos
nobres membros desta Casa cm ,;nppol-os .:npa~es ol0 ::c• entregar :i dil·ecção es[liril.ual de Lãc illust1·e .:onfnsso1·. J->ms,
senhores. nflo ~~ isso que mll'tH:f.ul'iZ:t ou nue ennslitue O!-' gr·:m-

dü:'i chcl'cs de vartido, o~ 11onwus da ~nver;:mrlura ond,\J•osa
do nobre Senador pelo Hio Gnwdc do Sul'!. Não é esse' pocler

de Jusciml~'ão que os hnbilila a r;ov·~rnnr tão rucilmenle os
homens, os lava a exercer sobr·e as ussemlllén~ politica;; essa
influencia it·resLivcl que prodm milar;res eomo e~8es que
J'icuram ::em o J'Cgislro na vid:t politic<t do Estudo do ltio
Grande do Sul, nestes quatro anno;.
·
O SR. ALI'Rimo ..Er.r.rs- Nenhum povo nos poderú ip;unlaJ·.
O Sn. nuY BAnllOSA - Rendo preito lis qualidndrs do iilustre cmpitõo, rendo homenagem ús qualidades de forca, de
dominação, de mundo, de poder, <I e imperio ...
.0 SR. VICTORINO MONTEIRO - E do talento Lambem.
0 SR. RU): BARBOSA - ... do fascinacüo ...,
o Sn. VlcTomNo l\toNnmo - Pm·que c\ que V. F.x. nno
se refere -lambem ás qualidade.> inlelleetuaos do S. Ex. ·?
O Sn. RuY BARBOSA - Porque o~ burros niío r•.osl.umam
~xrr·c·~1· fascinaciio; além disso en niío sou obl'igauo a dize~
tudo quanto V. Ex. achar que eu esqueci no met1 rliscurso •.
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0 SR. AI.l''REDO ELLIS - Esl,tí claro.
O Sn. RUI.' B.IRBOSA .-:- Em segundo loll'aP ~cnhorcs cu
rendo homenagem ao espll'lfo rJr, Oi'dl•m. de cli.ltlplmu que une
os m•~mbros dest.n Casa ..E' n ~11'1 ll!u.ILre malOJ'W que consegue quanto queirn .••
O Rrt. PJNHlliRo l'r!ACIIAnn - E :1 inrlepr.ndr.nria de seus
collegas, em!Jora diviJ·.ia dn opini:in d11 V. Ex.
O Sn. HuY BARROSA - Qunnrlo V. Ex. li ver meninos,
dite-lhe licções paru elles •·epc•LiJ•cm. (Jii/a,•irlllrlc.),
O Sn. AI.l'REDo Eu.Js- V. F.x. '' tlm pastor de homens.
O Sn. PlNHErno M.\ÇH,\DO - !\ia' nun1:a pasloJ·iei V. Ex.
(Hlla1·idade.).

0 SR. RUY R11mos.1 - Sr. Pt•r..<ll)•'nle, vou PO!' lermo a
estas consider•ações, pe~lindo pr.•rrlfio ac' S•:nnrlo p,or !.el-o importunado l.unl.u l.<•mpo (uüo apoi"ri''·'). ,, :10 .nobre Senador
pelo Rio Gr•ancle do ~ui pot· IIli' lr·1· uill'ig~do pot· mais umu
vez u assignalur. ns divrrg•,nt:iud prol Ltnda.;, que, int'(dizm~nt.e.
neste momento nos scpm·um.
ORDE~J

DO DI.>\:

E' annuncinrln a \·otnt:flo, t.m1 2~~ discuss:ão, elo projecto do
Sen11do n. ~. d<.' Hi!G. dPh·mhHmLio qnu o ;;;r·. Pre>idenl.e da
Republica inl.er·,·ir·ú no Estado do Rio cil' .Tnneiro p<:J'a assegumr ·no Dr. Fc,JiJ,iano l'ir·r>s de Abreu Sodré o livre exer·-

cicio das l'unc~·tie~ de Presitfi. nlt· do rnP::;mo K;;l.nLlo no quadr.iennio {jl' ·J9Hi a ·t91R, de neJ:ôr·rJo eom :1 d.'~rsíio dn 'respe.
ctivn Assemblún Legi.,ltll.iv~. p•:.·arll•! u qunl tomou posse.

p.eço n. palavra.

O Sr. Alfredo Ellis -

0 Sn.

Pela ordem '?

PRESlDEl"TE -

0 SR. ALFREDO ELLIB I'

O Sr. Presidente -

Pela urdém, 6 claro.

Tem u palavra.

O Sr. Alfredo Ellis - Sr·. Pt·esidenle, l.rnl.nndo-se de um
assum.pt.o d., tunt.a gravidnde eomo o que ,. stú Pm debate, eu
requetro n V. F.~. qun c•onsullC' a Casa sobre si eonsenl.e qu~
a votação seja nominul.
. Consult.ad,,, u Senndu coneetle a ~olaçliiJ nominal reque.

rida.

·

O Sr. Francisco S:i -

O Sr. Presidente -

Peço a palnYrn pela o1•dem •.

Tew a pulu.vrn. o illusire ::ienador,

~ESS.'.U E~f ~0 DE .T.\:\EfnCI DE 19JG

O Sr. Francisco Sá (Jlc/u u)•dem) -

P<ço licença. a V. Ex.

parn. dai' urna f!Xpl icur:flo.

EsLava e estou eonveneido ü•: que a acçüo extra par'Jnmcnlur dos homens po\ilicos podia e devia dar ao caso do
Estado do P.io ,Jnnt~II'O por um ncl,.ll'<lo hunl'oso, sem r.tnebm
da dig1Jidnde ·~ tia nulo<·idndu rir; qu•em quel' que fosse, urnn

ooluç:io p:ici!'icndorn, l'•'•ra dns UÍ\'C•I'gcncius douLririUI'lUS c uno;
c•ompel.ir;ües rle purlidos, lO:IJlfJ!. de lJ·nzer a serenidade e u.
concor·dia que a siluar;lío gravíssima Je~ Repu])\ica eslú recla-

mando.
Empenhei parn esse I'Csull.ndo os mais vivo;: e sinreros
csf~rcos. Como oult•os r.Je riwior· valia não alcançaram exilo,
por motivo que PI'OJ'uudumeute acalo, d~parando-Jiws, enLretnllto, as eonscqut'~nc1ns.
As mesmas l'UZ1•es qtw determinaram aquella convic~ão e
aquelle modo de agir acon:;ellrarn-me :r nüo inler·vir em qualquer soluçüo contraria no iuluilo que me guiava.
Enlentlo. pc.H·tanlo, eumpJ'if· o Illf:U dever a)Jslendo-me da
\'·Otnçüo que se vae realizat·.
O Sr. Presidente -

A dcclaraçüo de V. E:\. constarú da

acta.
O Sr. Francisco Glyc9ri o ('i (prln O)'d••m) -Sr·. Presidente,
declm·o que voto eonlrn '' J.II'D.it•r;to, u:lto súnwr~l•• pela~ razües
manifesJ.adas pelo i\lusi.J·r. Senndoi··por· S. Paulo. na sessüo de
hontem. e<.•rno ainda para expr·rmir· mais radicalmente o meu
modo de.· pensar. poi,; enl.;nr.Jo que o projr,cto estn!Jelece n revisito da sentença do Supremo Tl'illlmnl .Feder·a\. (.4.)Joiados
e mi<l op,oimlus.)

Não hn nenlmm pod~r· eon~l.il,ucionul a quem sr possa,
pelo regímen dn Iro•sa Coustitui1;~o. incumbir a revisfrol> das
decisões do Supt•emo 'úilluu•tl. de>J.!,, que seja irrecorr•ivel.
0 SR. ALFREDO ELLlS - ~\ui lo bem!
0 SR. RUY BARBOSA - Apoiad'o.
Os SRS. MENDES Dr; AT.HE!D.~ E 'ARTHTJR LE~!OS - Nilo
apoiado.
O SR. FR,u'icrsco GI.YCERIO- A nr.nhum rnembro do Congresso cabe (I rlil'üilli ue ''X:lminnr· OS J'nndnmenJ.OS de umQ
sentencu t!nqtwl\1• podr•1', d~'>dr: que su I.OI'IJOU irro•conivel.
0 SR. ALFREDU .EJ.Lis- E' n V"l'rlUdPil'a t\OUlt•inn.
O SR, f\l!Y B.,r.eos.l- E;J,.•; sftu o;; rudimentares do sYS•
temo.
O Sr.. JCR,INCJ~co Gt.YC8fliO - Nüo enl.ro na apreciação
do :wt.u do ~uf't't 1 llJO 'rl'illllnal uPm uo cxamt! a qw~ n :wto d.a
interv,mcüo rw· :Ji.!slrndu d.o Hiu pudia dm· lotnu· .no~ d~bnt.f~.s
desta Gn~u. O meu volü t' ··~_;L•.>: vot.u eoul,ra u JJI'O,Iec~(l, porqu~
G revi,;l\l) du ;enl<ll~" du ::>utJI'i:flrü Tribunal; 1'<9P<ltando to"

\lO
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<l•tvia a ucci9fio dcsLa. Casa, por mais crradn que supponha:
estar a Conunissiio de Conslituic;ilo e a maioria do Senadil.
O Sn. Ar.FRllDO Er.r,rs - Este é o voto da bancada paulista. (Jiuito beru.; mu:ito bem!)

o Sr. Pres~diente- Vac-se •proceder :í. chamada para a
votação nominal. Os senhores que n.pprovarcm o pt•ojecto, dirão - sün - os senhores que o rejeiLa~·em, responderão -

rúio,

Procedendo-se á chamada, respondem sim os Srs, Pinheiro Muchatlo, Pedro Borges, Metcllo, Gabriel Snl!l':tdo,
'fcl'fc!, Arthur Lemos, Indio do .Brazil, Mendns d" Almeida,
.Tosú Euzebio, Pires Fm·reiru, Thowa:~ Aecioly, Antonio dc:
Souza, Cunha Pedrosa, Pereira Lobo Aguiat· c Mello, .Toüo
Luiz Alves, Bernardino Monteiro. Erieo Çoelho, Alcindo Guanabam, Si\ Freü•e, Augusto de Vasconcellos, .rosé Murlinho,
A. Ar.ercdo, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Abdon
Baptista, Hercilio Luz e Victorino Monteiro (28). e não, os
Srs. Laura Sodré, Ribeiro Goncalvc;s, Ribeiro de Britto, Raymundo de Miranda, Ituy Barbosa, Adolriho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio e Leopoldo de Bulbões (9).
O Sr .. Prcsi•wente- O projecto !'Di approvado por 28 .votos
contra n.
O Sr. Mendes de Almei!La, (JlCla ortlmn)- llcquci•po a
V. Ex. que consuiLe o Scnad,o si c:oncedr., dispensa de inlrt·slicio, pat·n qun o projecto, que acaba de ser· votadó, entre
amanhü cm 3" discussão.
0 Sn. L!JOPOLDO DE BULHÕES- Por que não propõe seSSÍÍO
noctu1·na ?
O Sn. A'. AZEREDO- Por que não a propõe V, Ex.?
0 Sn, LEOPOLDO DE BULI!ÕilS ~Eu [ll'OJlOl'ill ató scssfio
permanente.

o Sr. Presidente-Os senhore;; que npprovam o· requerimento do Sr. i\lendes de Almeida, qucit·nm lcvantrw-sc •.

;(Pausa,)

Foi npprovado.
:Vem :'t i\lesa ~ é lidn n seguinte
DECT••\IL\Q,'iD

Declnro que votei contra o projecto pelos fundamentos
e.xpostos no meu discurso antes da votação.
.
Snln uas sessües, 20 de j:uwiro de 19:Hi. -Ji'. Glycerio, ·

Ul
O Sr. Raymundo de Miranda (pela. o,•dem)'-Tt•ata-se ,],
do uma qu~:;lúu eompli.!Xil, S1·. l'rP:-;identt•, ern a qual 1:-~da um

vota l'onl'ot·me o ponlo de visla "m que '" eolloca por• motidifferent.e;;. E'. por· esi a J'Dzlio que pedi n pnlavro pP.la
ordem p:u·a let· un SPnndo a minha decl:u·uçlio d1• voto:
Vol.<'i eonl.t·a o pt·o,iel:l.o •·onstanle do pnJ•ecrl' n. 1 deslr
. nnno, da Commissfio de Conslilui~ão e Olplomw!ia, sobro a
interven~.[lo ·redet·al no Estado tJo Rio d1! .funeiJ'O, nelas sevo~

guiul.c~

motivo.~

essr~nciues:

L") Porque, lendo o Presidente da Republica na mensagem de \l de fevereiro dirigida ao Congresso Nacional, cornmunicado que, compeneti'Uc/o dos seus devere" neste ·,•eairnen de poderes lirnitmlos, deu e:r,ecuçtio cabal ú Ol'llem de
haueas-corpus ronce~ida pe·lo Supremo 1'rihunal Federa I
ab Sr. D1·. Nilo l'e,;nnha para assumir o governo do gsl.ndo do
Rio de ;Jnueit•,o, accentuou a con,inctura )ll'O{wndumentc dcs. om•ada1!cl, em siiUII('lÍO mclincll'Os·issima em que se cn1:ontrn
- ora dennl.e du,sa ordem de lwiJeo.I-COl'Jl'U.s, concedida pelo
Supremo 'rribunnl no Dr. Nilo Per;anha, afim lle tornar pass~.
a :H de diYt.ümbt•o, da presid1mcin do t•eferido l~slado e (!Over'wl-o durante quatro ánnos. - ora deanlo da t•equisioiio de
J'OI'CU pelo ,iuiz Odavio Kelly pw•a tornar c{{ecl'ino o wm.pri,·nenlo 'intca••al da or!lem. de /wbeas-corpus, e, finalmcn~c dcanle da all.il.ude do Congresso que, provocado a ·resoloe·•· o
con{l'icto jâ euWo ·iuillwUvel, se Hm'Uou a matula1• m·chivar
os docnw.wnlos l'cccbirlos do wesidente Oliveira Botelko, pOJ:
ntio reconhi'CIJ'r .a dual'irlnrlt: lle ao·ve·rno.
- Suecede qur. o~ alludidos pro,icat{) e parecer que o precede silenciam absolu,lnmentc sobre o acerlo ou illegitimidade da inter·vem;iio realizada pelo Presidente da. Republica,
nos termos do u. IV do arl. ü" da Conslituicão Foedernt.
Nestas condicõcs, proclamada pelo pat•ccer· :. illegalidad!l do habcas-co'l'pus nos ~cguinles c incisivos lermos:

•Não obsta a .exist.cncia. de urna ~enl.cm;a de h'abcas-col']nts exorbi tanlo da compeleiwia do Poder .Tudiciario, p!'OJ'cfida di' Jll!Jno sem audiencia de {)Utros
interessados ·eorn mcnospreço das prerogativas do Poder Legislrulivo» - a ~iluacão do Presidente da Republica, como qualquer brazi!eiro, deanle dos §§ 1' e 2',
do arl. 72 da Conslitui~ão, segundo os quaos' ninau.mn
p6;Je ser ob·riamlo 11 {a:m· o·u. deixm· rlr: {a:c1· al(JIOJII.to
"ousa sin!in wrn ·vi1'ittdu de · lei, porquanto lO!IO.• sao
·iauaes peranlc a lei,
,; melindJ•osn, desde que, tacitamente, ao menos, se conclue
que - o silencio do parecer sobro o ncerlo ou r.t•ro da inlervrnciio qur pt·aticou o Governo e a omissão do pro,iecto no
mesmo senl.itlo deixam o Presidente. da· Ropublicn exposto ;,
intot.eruvol sil.un~'üo de inl'ruclot• impune dos m•t>. 38, 42 o
4~ dn !(•i n. 30, de 8 "" ,inneit•o de ·JSD~. que cst.nluc sobre os
crimes dQ responsahilidade do Presidente da RrJJublica;

:.\NllAllS 00 SENADO

~.") Pol'~Uc ~ Con~Lil.uiçilo Federal só· ao Presidente dn
Republica (CI1cfe do I'Odiel' Execulivo ou Governo Fcdcl·nl
indisLinctamente donominu nossa Consl.itui~-iio) ouLOJ·ga
compclr.ncia para ini-r.'l'\'il' no> casos cxr:ep,innnr.'s do nJ·I.igo G". l'ncultando a Con~l.ituir,fto e leis orgnuietls os mr.lo.~

nect~ssnl'io~ :.10~ uul.t•t.IS podet·l-.,o; pnra cOI'I'igil' os

.,
,,

·'

.

c•!'l'f.lil.os

f:

punil' os "''imes que IN1hn praticado o Gül'c•J•no FedeJ•a! no
cxm•cicio dessas nxc(•pciomws nlll'ibui•.:úcs (lo eitndo nJ·t.. f.i",
que lhe confiou a t.:onsl.il.ni•;ão;
3.") PoPque o eri·l:,q·io ,jú nRinbe!ecido pelo Con~-rr>so
Nnf.'ionnl, Pspreialmenle pelo Senado no cnso de dualidade
de n. ;:,~embléns ~ ;.rCJVC:L'UOíi e:-;lndtuleB e dt h:gil.imidnde de exfH•r.ieio d(~ g·ovcnwdot· ou pl'(~sidonle de Esttldn, '-~ o qtw (!Onsla do pnl'ecel' dn Commi~stlo de Con~t.iluio;iio o Diplomacia
n..... de 1 de ,inlho de 1!ll·i, ~uc ,iulgou úiJo, il7J1Jil1'1111ln t!
('011Vf:nienle a acrao t'nir'ltl'eJI/UJ'n do S1·. ]',·esidente (/.lf /:f.'JW•
1

blir.rr 'fiO Eslodn r/o Ci.'Otli - - ]JOJ• mio ,:ouh'IJ·rim• e/la nenhuma
das t/i.~pOSÍI'I;,,, r/o llil880 7WC(O {um/WJI/1!1/f(l/ e
Cons(•guintt~m(•11lt\ o dec!'f:\lo n .... df' ·t.'J dr mnr~o, de

'1911,, com o qual o Govnmu Pedr.ral mwlvr.u inlervif' nn
1'6rmn do nr·t. fi" n. 2, fia Coí"liluit;fio da Hr.publir.a, no P.stM.lo
do Cem•ú nonwanclo nm seu reprt•sr•nlanltl com r.xcr·r:ieio dn

sun aulof'idndr• 1'edf•J·nl, (inlervenli.IJ'l que se leJ•ia rir. I'P.g•!T'
pelns inslnw~ü••R expedirias pt•lo Minisl·l'O dl1 .Tusl.iça C' Negocias Inlr.l'iOJ·Ps urn nonw do Clwl'•! dn 1\nçlio. t:omo aconteceu, - der. rei 0 esse quP, approvndo pi' lo CongJ•r•sso Nnciona I.
tem 1'orr:u de lei e (• n recente e unica inlellig:r•ncia do n. 2 do
nrt. ü" da Coml.ilnir,ilo pam· a nrr;tlo p1·al.ien do PJ•rsidenl.r rln
R~pullii['a na I!Xecuçiio, quando llw vareerr deviM, dP.sstl
atlJ•ibui•JfiO c•xeepeional r• dr• homosn cont'ianço, que lhr. impõe u Consliluiçiio no citado n. :? do nrt. G" qitnndo o fôr·mn
c·~pub!ica.na fedet·al ivu em al:;um • Estado csli\'er nlteradn
pelns dnalidades de assemhlilns. de ~OI'et•no ou de usurpaçüo
violenta de nlguem no :;ovel'no do Estado.
Era isto. ~r. Presiden t~. que tinha necessidade d~ ler da
tribuna do Senado.
.
·
O Sr. Presidente- Nnon mais lJnvenclo a trolnr; vou levantar a sessão, designundo •para a dr.. amanhü a seguinte ordr~m
do dia:
3' discussão do projecto n.- 2, de IOt;;, determinando
que o Prr.sidenle du Rcpu)l!ica inlcrvil'Ú no Esl.ndo do Rio de
.lnneiro, al'im dR nsscgnrm·, na posse do Govomo, durante o
quulriennio de ·ID15 n. ·1918, o Sr·. Dt•. Feliciano Sodl'G, de
accôrdo com a decisüu da Assembléo I.eg;isluti\'a, perante n
qual, tomou ptJsse (d<J Comndssau 11!: Coustilwiçüo e IJI,plomncw) •
·
·
!.ev~nta->l'

r;,.,

a sr.ssf.io -ús :J l10ras

P

15 minutos.
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A' 1 hora da irll'rlo, pl'fJSP.til.>l numero lega 1, nbr~-so ~
a que conenncrn o;.; -:-:r:=- . .Pinhoirn Jlal~harlt\ Pedro
Borges, Metc!lo, . Gnnzaga Jaynw, Gabrirol Salgado, Tcff(·,
LaUJ'O Sodré, :\ri hut' Lemos. lndio do Bra.~tl, ~!enfies dü Almeida, José Emebio, Pires Ferreir~, Rilwiro Gun<;.alves, Thol!'Jaz Accioly, Antonio de Sonza. Cunha i'•,·drn,.,, l\ibeiro rir•
Br·ltll~. Ha,,-munrlo de ~rrranda. PtH'í:!ira LulJd, A;;c.iat· e ~t8l!O.
fluy Barbosa, Jofln Ltfi·r. Alwi, Bernanli"'' ~lonL•liro, Erko
Coelho. s~ Freil'e, Al!f:l!Si.O c!(\ \'a:;t:Oil~l)l\Qe, .-\rJolpho (;ol'dt't,
.~lfredo Elli>, Frambco Glycet·io. Leopnlrlo d·~ Hnlhiic•S .. IOô•''·
I\lut·Linho, A. Azet·e.do . .-\!(•IH!;n· '.iuitna~·iit.:~, Gc.tH~ro::CJ \l:it'ques, Abdon Baptista, llen:iiio ,Lut o Viclot·iuo :llonteit·o (37).
Deixam Ut) t::omparecnr Ct'l01 t~an~a ,Íl!~til'il~ada o:: sr~.
Araujo Góe~, Sil\'ct·io X(·ry, (ir.rvrtsin Pa::~Oii, Francbcu S:-i.
Elt1y de ~ou~n. Epitadn Jle~~n:1, \\'all'l'Nio Le11l. ~ig1~11111ndu
Go ncal\'CS. Go lll~~iii\'•~S F1.' l'i' r: ir:t. (i on1(':-i 1: il.~cd r o GUI! ilct'tll''
Campos, Luiz Vinnn:J, ,los.; ~lal'eellino, ~l0tt11. Ft·•~it'l', :ii!"
Peçanha, · Louri!m:r, Bar·~btrJ ...\leinclo ']uan•ibal'a, Huetw <!t:
Paiva, Bernardo ~lontdt'll, Bra,. AlJrante.', Xaviet' rla Silva •J
Joaquim Assump~ã0 (~~).
E' lida, posta Ctll di:;cu~,J;o e, sen1 debate, aPtlrovadil a
at:La da ~essão anl et'JOl'.
st~S.5ft.o,

I

,.,., ... ,.,. n:

'l'J'::..

J.4.. \.l''..::.0.L.~.\

Doi" officios r!n Sr. ~I ini,irct riA> Rr.lar;õe,, Exterior<' S.
restituindo dou:-; dos aulo:;t·apho-:-; da:1 ~~~;:;nil!l.t!:~ tesoluç•Ses do
t;ungre;o;so ~'Ütl~lonal, !-:ianecwn.'\(!nf.i, llllC' nrprCl\'a:n n.~ convNIl'Õe~ de al'bilt'tLIIWHLo ulll.i'l! 1-' JJrazil e a ~o;uecia l' a Dini.l ..
tl]aJ·ea, nssignrldus ~~m Stod;o\md t.•m ! n'"~~~ n en1 Cop':llilnKu•:

•'m lDll. - Archive-se um dos auL08l'aphos e remetw-,u n
outro ;l Cnmara elo:; DepuLudos.
'relcgl'a.mma do Sr. DL·. Hodl'iguns Al\'c~, PL·t!5idenl~ di)
Estado de S. Paulo, agrat:h~l't'nclo a j~Otlll11l1Uit:~H:üo c\t~ qut1 ,,
~enado votou munit'esln(;üo~ .do PC!ZHl' c·m !wutt'IL<i~I-'Jll t~ memoria do .Dr. Bernat·dilrv do CampoB. ~ InLcirudo.
O Sr. 3' Secretario (SCI'Vi'iiiloJ de 2') dcclnt·a que niio ha
t!ar~c~yqs,.

•

A~INAES

OHDE~T

·.

DO 9F.N.\00

DO DIA

3' flisr•.nss:io, do JH'O.icclo rio Senndo n. ~. rle I n15. rleteq•minando qur• o Sr. Pr·e>'dr!nle du llepuhliea inl•:•r·vir·ú no E<·

tndo do Rio de Janeiro par·u a~segur·ar· ao Dr·. l'"elidano l''rr·es
<le .Abreu Sodt•il o livre CXI!t'eieio rins J"nner;iie> do Pres ..Jenw
do mesmo Estado no quadr·rennio de I!JJ5 a l!ll!l, d~ aer:õrdo•
com a decisão du r·espectrva '~sscrnb!<!a Legislativa, pcraute a
qual tomou posse.
o Sr. Ruy Barbosa (') - Sr. Prcsidcnlc, a orar:ão que vott

prot'(Wir. ou untus, n conv!?'l'f;a que vou ler. direi melltor, n

laJ·efa do ~ue vou da1· conta, sabe Deus com que esforço c
sacJ•ifini-o, mio scr·:í um discm·so politico, embora não possa
evitar por· este terreno as dig-r·cssüe> inevitavois na l!'ibuna
pal'lamenLa.J·; mas o est.ullo eonscirncioso de uma <;mnde
qursLão ecn~l.il.n~ional, dr, urna gr·ando questão rclaeionada
eom aulm' qu.· l'tn trwnn dclla gl'Uvilam e <:oncol'rcm-lodas

para impor· a

IIH!SUHl

::J,olw:no.

Sel'á, J10!'i.nnto, SJ•s. S•·nar!or·r.s, um l.r·nhalho longo, cm
corlos ponto:; m·irJo, talve~ ,,m muitos l"adidioso; mas cuja noerssidado se impüe ao llll'll cspil'ito com" uma evidencia ii··r·csistivel.
·
Estes n"umptos não são, <'lll geral, bem conhecidos,
mrsmo nn< r:<plre-J•as mais cull.ns; rlcmandnm vocar;ão especial, applica<;úo antiga, hnhil.o dn lidar com os mcslt·cs, com
as fonlcs, r:orn os g·mndoH l'epo,.il.ol'io~ onde se accumula a
scicncia juJ•idiea nos Jlll izes. modelos, a cuja cxporienr.ia· fomos bebe!' ns nos,sts insliluiçúes. Muitos não se approximam
desses problemns sinão prela supet·ficie, rlb longe, com as
lnmbug-ens fJIW "' apanham de oiliva, ou com os rr.buscos dos
jornaes quotidianos.
Tendo, pois ele fa llnr ngor·n a c,~ I. e rcspoi lo, c falia r espccialmenlo pam povo que nos escuta, prceiso cu de mo não
poupar a esforços, l.nnlo mais quanto a minha humilde indivirlualid:rde, pelo trahallw dos meus nrlvcrsnri·os, se acha envolvida no rlebal.c. cm uma teia do sophismas, dcsl.inarla a
· npJ•csentai·-me ainda uma vez ao pniz, eomo homem habituado a
conlrarliçües, como um t·helm·ieo inl"lammado, como um jogadm·
habil elo nrlil'ieios, como um iudividuo que se vale das qualirlades dr, sut, intcllif;r.ncin não para esclarecer a verdade, mas
Jmra obscurcccl-u, conlUl'IJal-a, no cspiriw dos seus semelhantes.
Não ô que ou me illuda. SI'. PJ•esiclente. Velho Pstou
pol'a que não tenha consülf.nelo h~slnnle a experienci:L Sei
que nas grandes asse.mbléas polrtlCas, entro nós, tudo cede

o
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qunsi co~amAnte aos dictames do esph•il.o de part.ido. Não
me •msano, pois, sr.nhoros; vejo qnnnto se ncha hoje desvariada e enfraquecida a tribuno, mas ainda assim con•"•·va
em si alguma cousa dessa antiga escola gm\.ltitn .de lihel'fiadn
e de c:ivismo que ella já l'oi pnrn o povo b•·:mleii'·O, c ,1 por
isso, Srs. Senadores, sob1·el:ndo. que cu me sinto hoje na nec,essirladc imtJoriosn de dar· dessa tnmhem, desta escola popular,
a minha lição, par·a merecer rle algum mario, não direi ao
Thesouro o subsidio que elle me paga, esl.e tem sido bem
ganho, nem aos meus üloiloi·cs a confian<Ja com que me.
disting-uiram, a e•ssn l.cnl1o hollJ·ado quanto posso. mas a Deus,
essa bondade ines;;otavel com qtw elle mo tem favorecido,
preservando-me nest.e periOdo, quasi c:rcpuscular da l'id:t, c
zelo da verdade, o amm· ao bem, o enthusin~mo pela iu.'Uça,
como vi!Jrat;ão de um cansado insLrumenLo que se depum e
fol·Lalcce envelhecendo.
0 Sn. ALFREDO ELL!S - Muito bem.
O Sn. Ruv BAnnos.\ - Perdoem-me, pois, os nob1·cs Senadores, si os cansar, si lhes esgotar a paciencia. Nem Lodos
teem o habiLo, o amo1·, o goslo desses estudos. Os qu•• não
estiverem dispo~los n collabm·n:· coinmi!;'o na penitencia qu"
o nosso de:vet• c·ommum nos obrig'a usem -~a sua liberdade,
não percam ·O seu tempo cm ouvir· ao fatigante orador ....
0 Sn. ALFREDO Er-r.ts -- Nilo apoiado.
O Sn. Ruv 13,\HBOS,\ - ••• no mrstrc do erro. ao ignaro
cultor de uma scienuia que envelltcceu pt·oeurando estudar c
ainda ig.nor·a.
O Sn. ADOLPHo Gonoo- Grande mestre de direito.
O Sn. RUY Bo~nnosA - It·l'ilaram-,e hontem aqui al!;'uns
do~ nossos honrados collcgas com um dess<JS deslizes a que a
presteza da improviza.;úo c a ,·ivacidade dos apartes muitas
vezes nos arrastam qunsi inco11ôcientcmcnte, por·quo, rel'el·indo-me a uma das personalidades mais respcitaveis desta Casa;
ousei di~er que ellu conhcein mal as nossas inslituif)ões.
Sempre foi minha convicr;ilo, Sr. Presidente, que as uosc
sas instituicões oram mal conhecidas aos nossos homens poli·
ticos, nüo tJorquo lhes raltc inl.elli!;'encia e saber, mas pot·qutJ
evidentemente carecem dessa J•l'cdisposir;fi.o de sympnthia que
pelo conhecimento anterior· dn~ cousas st>rve de incentivo aos
homens, para que elles se entranhem nn scicncm perl'eiln.
p!•ofunda c SCS'\ll'a das novidades rocem-introduzidas em um
pa.iz novo.
Quando adoptámos do;; Estados Unidos cst6 fô1•m:' de ;o·
verno c procurámos adaptar o >eu delicado o compleJ'O mecanismo aos nossos hnbitos politicas, evidentemente a nossa cultura, sobretudo, enl;re as J;et•ar,ões que vinham forma.r a Republica, ()l'U ainda. impe!'!'Pit~' 110 conhccimcnlo da orga.ni7.ac:io
da politica e da jUl'i~J•rutlt:nc i:: amcric~na. Yiuhumo~ nós, se-

nhores Senadores, da França, rja esr.ola frnnccza., das tradições
da gl'ande pevolu~:ão, ondtl ~ nossa mocidade, a de qu~si todo~
nüs, se inspirou nus p!.'ÍJJJeil'n~ lH;õcs ct~ amot· da liberdade.
nut.riu os set•s [ll'imcit·os eonhos de civi;;mo c foi beber arl
;.n·andes espel~anç~s dt• um futnro molhm· para :.t nossa i.erl'a.
cornmum. Ma,: as in,lil.uições que nós inLroduzimos no paiz,
e";;a.s graml~s inslilui<.:Gc;; uovas pela feição a!.'Lual, J1ela fei·
~.:fio

quo adquil'il'nm an

vns~n·~sn

na Constit.ni1:fio Amet·icanu;

r>sas insliLui~ücs :111f.if;a.l, todavia, pelo seu largo passado, peln
]lassado muitisO<)UJ~,. ~no deixava n.J.raz Je :'i n:t hisLol'ia d:t
Tnglaterra, na histol'i3 elas l':randes lihr.l'dadcs inglezas, ·na his·
t.oria dessas JiiJerdadPs que. eomc~ando desde o seculo XIIl.
r.om umn t.l':Jdicr;ão ininterrupta, pl'ogressiva, t:t·r.scfmLe, acil.-

haram no sen!lo xvnr com essa f!orr.s0cneia prodigiosa ela.
~~re:-H,;lio ~la Carta Bcdr.rnl dos Eslaclos Unidos da AnwL'ica do
Xm·f..c; essn.s instituições, Srs. Scnr~dores, nos cnc(lllf,ravmll
despl'epal'arle' papa t'eceb0:·, pnt'a assimilar, o para a> pt·aL:cat·
eom aquelle senso elo seu cspit'iLo. da sua Yercladc e da sua.
inteireza, ncl!essario ao dc!envolYüncnto salulat', ao crcsciTJ'Jenlo continuo, á reuli~a~G·o completo. dos iduuc; crue ella'
\'iuham inLrodu2it• rll' Bra~il.
·
NHo quo Nl llomens dr: 18SG, r.ni.J.'e nôs, ufío sto aehassem

;;;at,uradns do cs.pirHo dl' l.ibel'dnde. Nfío, Sr:-;. Se~lildürec~. Dr.\'CillOS ri. rnonr1rchia t!ssc gTandc ,;.;r:t·\·i!;o - o dr. f.tw, desde a
'lJa eL!a·on::.:::t~;:io, neste paiz, el'c:~!]n o regímen liberal, c, pela
.r·ratica, n;1o Hl~ito fit:~l, HliJ.S em :;randc pi.it{t; ::ítlisfacloria
desse rcgilnen, cdt.:l'ado goL·ar;6·~·~ ~-~ :.;cracõ'?~ de horncnos de E:-;tado, que soubet·am amar, ::onhecer ;) ;H·ntic:n· a libe:·d~r!l)
~~onstiLucional. Nán, J"Jürlamo, que os T!t~.;::.;ns poii:.ieos, os polJt.ieos dlQUella gcra<;iio não l.ive;sem internado cm si a ~u
menl.e àas liberdade,; t:onstil.ucionac.,, rn;r,; pot·que a Lran:formacão do regirnen corn~igrJ /.rouxet·a !ibre~·rlades l.ama.nllas q<Jo:

seria neccssaria. lJma rel'orrn:H;fio ~~on"!]'tl,~La JJO:-i nossos co~tumr.~
polHicos, pnra qucsD n:Jo pnzc~~e t!lil rr. nôs uma confusão faL?.:

(\ uma desordem ruinos:t its uovas instltuic.õe~ aqui estabelecida:.
Pasoava.mos do :;ovcrno parlarnenlar ao ::;ovcmo presidencial; pa;;savamos do governo da tribuna :~o soverno das commis.,õe; r;arlamenLarcs; r,assavamos a um ::;overno do responsabilidades, o. um sovemo uiJ mercdmcnlo, a urn governo de conquista das posicõe,; pela palavra, a um governo de irresponsahi lidado pal'lament.ar, a um governo do Lado, no seu chefe, dn
Pl'erog<tLivas l]uasi diclatoriacs, !L um governo que,. p_ara sm•
a·t·Lualmon,Le praticado, rcquct·orw a pr.,s<:llU<• .~.e hcoes 9ue
sot•vissem de col'rcd<vo, de Jt·cto e de wquu .cl!tc~z. F<H ts>o
que se Guiz rualiztu·, Lran;planLundo para aqui, wLetro, o mouelo norte-amct•ieano: foi i:;Lo quu ,;e <lUiz t•ealtzat', crcando
essa grande insLi Luiçãq, e~sa insliLuiç.ão pccul_iat:, essa insLi1u ir;ão soberana da jusL:<;a iedet:al, clesLmada a hm!lar neste .re··imcn a clictudL<ra do P:·es:dc:nLP, a sua uiCLadura consttLu~ionul, u:uu m\iUL".:l did~1duru, :.l di:.:tt~dul'u U9_ :um ~hcfc de so-
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vet'no

t·e~ponsRvnL

e a.

ornnlnolfmt~ta

rlns maiorias parlamenta-

res, l.eodL•lllf:s. mais rio 'I"'' ''' eilcfcs de Estado ainda, aos

:1busos, nos excc.'-isúB, fls u:::ttr:1;:,·~~íro.~.
Kós rmssavamos rcpent.in:Jlt:wnl.c, :Srs. Scnndorc:;, de um
l.t;rreno onde lod;t~ t•:;sas ~·at·anLi:-1:; estn.vam eonsolidada8 no

n:.ecanbJmo, n~ l'ól.'ma fHlrlamenLal', eom a pr~oscn~n. dos minrslros rros seros das Camnms, com n elr:gibilidade dos n.tioi•tt·os ,corn o., votos de eonfiar11:a, •:Olll as dhsolw;ões das Camaras; pass:l\'arnm: de um rcgirnen nndc lodr~s csl.ns garantilJ.S
~<! achavam r.on,.oliclada' desl.e lllodo pHl'a um l'Cgimen onde

nos enconLramos dPsLil.uídos inf,··iL'<tL1H·nl·r• dcs:ms garantias. e

<:ol!ocados na siLur11;fiu de um ô)>Lo:·ma que, ern lhe faltando
este grande. eorrcclivo da .iu,l.i<;a. nfin ,·, mais do que a diôsimulat~íín da aut.ocr·::wia russn, dcriv<tlia por um ~imulacro de fórmas pal'larnenl.arcs.
Nessa Lr.ansit;ão, senhorrs. fJ:: homens, quo não tinham

r_. habito cro pht·n ..::I'.•:Hln rr:-publicano, a faseinada> ideias do 89, a ucluea•.:iio dns lrabit.os da escola trrmcez:<. ~sses l10mcns se a~hava m hrddn,; eomnletnmcniP elaqui !lo que lhe,; era mais r;>s<.·n~ial para ernpr·chendet• rt rcalir.n0üo exacta da forma ele ~owrno quo acabavamos de
ndop ltn·.
A jusLi<:a et·eadrt pnl' esse moela, n .iustic.a insLiLnida.
nessí:ls propOL'ÇÚ8S, a ju::;lka oeguniwda e1)01 esses gra·ndes inluilos, n .iusl.i(;r: r:rguida na <:upola do r·e;;imen
como a gamnl.ia do cquilil<rio enLrc os sranJ'es podorcs JlO··
lif,icos. como a limiLndoru. ~·eral c commum de todos clté'So
não vinha eneont.rat· 110 novo rc;im•111 homens talhados pnm
a entenderem, piira a qth'rl~r~m. pr~t'tt n s.ab8rem amar. Tt)da.
a vez que ~ssa for<:« rnc"J"r·aclora, t.oda a \·cz que esse apnarelbo de resrsleneia, t.odrt a W!7. rp.w essa roda. mestra rJo regimen entr·ava cm ae<:ão rwr·a eonter os par·Lido~, para ~o
hibir o::; gO\'t~l·no:-:. pa1·a J',~s11'in:dt· :1:~ mnim·i~t~ parl:-nnenttn·c~,
par.a nl't!iH', cm summa, i.i poliliea, ü polilice, à politicapemJ
ri polil.i~a brnziluira, os impeeillros que ·ella cm dúslrnad··l a
L.ll'ear, l.odns t!S~rt::l forcas su f_!xall.av·am, ~ü reuniam e se re-

con1'!ig·o :::;inão
~.!n

bellav:un eorllra csso Ol'gfio de 11az. de ordem, de moral~Jmlo,
como si Josse a origem de urna p<}t'lurbação inloleravcl.
E .so:;inha, na sua fr3queza tlnturn l, nn. sun s·itnar:ão oe
podei' inerme, tinha ella de ver· passa•r a Lempeolade, s~m
ouLi'o ponto onde npoiar ns suas espo1'an~as siniio o l'uLnro,
essa lenta €ducaeão dos espíritos, essa dil'ficil adnptacjãO do
povo a um J·e~·inwn n qLw ,L 'Ll[l. falla de oducavão intcllocLua! não o [H'0Plll'rtl'a.
Ahi esüt, St•. Pt·Psir!Pnlf', dn onflc f.crn vindo pnl'a. a juslica 'l'rdcl'al, pnr·a o Supr·c·<ll<l Tl'ibunnl .Feder·nl. conLr•3 ao

dccisür.s juclieirn·i~,s l'rdi~I'<W~. c:::i-ia ~r·isü de i'uror, essa tD.l~
n1PnLa nr·mudn, L·:"i:o;n viuletwin, esse neeosso do louc.urn. nolt-

ticn., dt:' cujo exemplo, o maior (\c lodos, o exemplo

nanlc, (• o qrre '" ""lia ri•''lnle rio nós
hojo su.ieilo ú discu8>ão no Scnndo.
\'o/. I

ta~:rni

(UJJO•ia!lo~) 'l\0 [II'OJccto

'

ANNAES DO SEN,\DO
s~:m off.on~n. n~
nhum rlesdom. ~nm vaida<l'e nem or)!ulho, posso di?.et' ;i~
ve:t.cs, po1.;so lnmt~nlnJ' ~'ts vcz<!s nos hnnwns fJUO nos goww..
num a f·all,a di! eonliectmenLo das insltlui('úcs que enLre n•)S

Aq11 i n:;l.lí, Rrs.

Sr.nndoro~.

porqno rn,

nomiualmenl.e csliio imperando.
Não é fac ii 110 meio d:t vkln passa r rlc uma a ouLt·~s
ideias, dle uma a oulm insl.iLuicão, de uns a outi·os csluC:os:
nfio ú racil (jUatHlo se ehega :'t melado da cxisl.enciu V'"l'
eahil· um regimen e, allt·nçnnclo o t•,cgim-en que llw sueeer!c.
PIÜl'iH' sincoramc·nL~~ no c:-;l.udo
nee·Css:u·io para. o praticar
com conhcr:imcnlo. wrclbdc e cxar:li"dão.
Dcpoi~. St·s. Scnadot'l',,, hcm sahcis vós que o amot• uo
estudo não é dos habilos mais at·r·aigados, mais i!Cncralizarlos, mai~ vul:;arcs, soiH·cLudo cnLru os homens a quem a
paixão pol ilica a t·rebatn.
Enl.ro ul11~R. ltnrnens hn. (j,Q n.Jin ~nher, n~mig·os do l~t·nballlo
intollcctunl, c/cvotndos :'t nridc?. dos estudos de gabinelr., c

outros que 1nfio :-'fin. Elll

L~trl:~:-;

n:-o t:poens ilonvo

llomr~ns

de

tlm srí Iivro, homine ·uwi li!JI·e. lion•ens (jUC sú conhecem um
livro. ~tuil.os t•nhulas lm Jlnl' a/li qw·. pot·que conhPeem siruplesmcnte a~ ordell:t(;Õ(•:-i do Ht~inn, t'"?C evuu;;clho. ::;e, .il}l~arn

ltabilil.ndo:; a t•csolvet• todas as queslucs do mundo. Jutzcs c
,iurieeonsultos tnmbcrn n~ tenho ~:onhccido que ufio ptt:,,am
do l\lcllo Ft't!it·c. do Lobão nu do Cn0Jho da noeltn, e de po:;se
desse nleot'fio, tendo-o por ba ~"' ''' .i u/:;a_m t't aHura. de l'l'"r 1,·o.,~ todo:-:: ns ptoblcma~.
1-:lü qLw ~P da om 11n1a das~~~ ~
eommum a todos, c os homens de e;lado nüo escapam Lambem
a cstn, J'rnqucza gcnerali?.nrtn.
De um eu sei, por· cxetuplo --- c não commcLlo nenhum:>
indisct·e~ão cilnndo o !'neto mns não o nome da P<'sso:, - •w"
indo pn.,sat• um verão cm umn dn• nossas cidnllcs de c:ampo.
n dona dn pensão, uma in;;le?.n. trn l.nndo-sc de urna pessoa
t.ilo gr·udu. entendeu que III c d"via twnrur os nposr.n tos eu tu
ttrna grande e beiJa csLnnlc pnt·a liv!'os. Estes, porém, nunca
nnlrm·am ai/i; entrava ali i, unicamcnLc, lodus as munhfis, o .torual do Cornm.C'I·cio do dia, c:inlarlinho, •1 cinl•ndinhn l:'t ficava
c:umo as onze mil virgens ou como as unLi~;as damas feeltada~
:t eadcado no seu cinto de casLidadb pelo bravio ciume dos
~cus maridos c senhores.
Dn minha parLe. devo dizer ao Senado, não ha presumpção, nem póde hnvtll' vaidndo nenhuma no pouco que t.onho
couscguiclo saber, por•quc isso sli nos servo a nós outros pul'a
Jicurrnos cada vc>. mais sabcnc/o que nada 8abcmo8,
0 Sn. Ar.FHEDO Er.Lis - Apoiado.
O. Sn. ilUY BAnBoS,\ - Uns estudam, ouLros não estudam. c de estudar ou não c~Ludar ~ao o saber ou não sabor•,
nnriu m:us. T.ln modo que c uma lorluua, Sr. Pt•esidente,
qunudo uma. qucsWo dessa natureza nos obri~;a a provocar
,o, esLudo rnnt' allcnlo de um probl~ma sério, pam que sirvtt
r a cousn drJ tncenltvo a ouLt~os c,sLudos c se comprchcncln que

0\1
cslc~

não são in!.eil'nmcnLr in11lri:=->. no~ llnnH!Il.~ que govc•t'unm,
aos homens qu" domin:1111 "socir~dadr,, ::cos ltomcns que di;[JÕI!JII
do desLino rlo sc:u puiz. ·
Eis, uhi, porque, S1·. i'I'C>idc:nl.c. !'em me l'Cferir a nin-

p·uem, pOI'ffUC, repilo mais um;J ver., ou mr! ncho na posir;.fío

do velho poeta porLu::;u"z :'\ir·r>l;ío Tolcnl.ino, que dizia: d:u
dou golpes nos costume:, e cuidam que ü nus pessoas.» Eu,
í:ir. J'J•csirlcnlr., não dou ~r,lpu m1s r.e~soas. procuro dnr G~ll

pcs nos eostumcs. S.i um:1 u11 ouLI'a vez n J'evcz dn. Jnmma

resvala eontrn. a minlw \uol.:~rl·' e o meu desejo, na pelle du
ulgucm, não é por minha eul11a ...
O Sn. Ar.Fillmo l~J.J.JS - E' uma pancada de ruspiío.
(Itiso.).

... n Deus sabe que, si me aconpela twr:f!:o:~;idndc itwvit.a.vel das eousas, na lnta.

O Sn. Hr;Y D.1nnos.1 -

tece as

vezu~.

JlOiiLicn, u.;nJ' de in\'e1·l h·n~ r·.on!t·a os meus
ü pol'quc eu anw I'~S(' t'L~eut·:-:o, ~~sSt! meio de
fll'fJ

clellc

IIli!

não mereci.

anlagonisl:l~, nfin
luLa~ Qurt~i :-;t.~lll

ui ili>.u pum l'CVidar· golpes que nüo provoquei c
·

Eu 011izm·n. poi>. ;;:.,.,, SrnnriOI'es. mil.es rle entrar na mnlct'in, pndiL·
ft~ndcl'

lt·L~guns. tt'(*U:l.'i ;·~,.., pnixt~il~~. ·pOJ'fliiC

eu venho r!e-

u jusliça. :\ eatt::;a que nw !J'::tí'. a csla tribuna. ~~· a

cama qno df'.l'rndo 1m
dr.-.;clc~

~:;

aunos dc,;lc reg·imcn,

<':

a.

et\US:.l 'JIIC,

o ~~nnw1:n d1~sSt.! anno. nH~ Jcvnva :i. [WC SI~ III.' li
do Supi'PIIlll 'J'r·i'hllrlóll .l'i!rlr:)'óil, ]lóll'ól Íii\'O<:óil' peranl.r. elln <b
seus eruudcs tlf!\'el'e.-;, os ~eus ~nmdcs desUno~, a sua grande

desde ·1 HO'!,

licc;lio.

·

]~' ncs:-:;n. .mnsmn t:a tl.õ!n que cu, nnrruclln. épocn. dn. qun I,
alt~ 1tn,ie, vne j:í. dcc:Ot'J'ido lapso do uma ·g·era~ão. principiavu.

a niO!:ill'~ll' pL·at.it::llm~nl.c•, n valul' du.~ insl.iLuicüus uova~.
huseaw.lo ennvuneeJ' os nossos enncidndfio~ ti~~ quu a Hepul.olif:n, Hi lem de vivCJ', ha de vivm·, p!'incipaluHe~tl.c, pela
,iuslka; e .l.llif! a HcpubHca sem ,iusLiçn, dc.~Jlh\~l::gia lm!h.J'Onizuda e omnipolcnl.c, rl a iJTL'S[lOnsabilidacle, r' ú eoJ.·rupr;iio rj a
neio1· das Jr\i·m:1s o.le ~ovemn. Mni~ vnlr o ahsolutismo dr: um
auloeraln. do c:zar t·usw, do lmiser nllcmão on rio sultão da

'J'urquia; mais vale o alJsnlul.i;;mo de um auloemla encnl'flado
em um S(Í horuem, eu,ia eahc•ea prídr! voa1· a um movimento l'f"volucional'io, cu.ia l•e;;ponsnbi!irlarle pódc ael.utll' >Obi'C r:lle,
como um i'l'eio dr!ci~ivo; mni~ vak• a autocrncin dt~batxo dcs~n.

frirma, do qurl n. aui.Ot:J':H:ia di,simulmln. diluirln nn l'ÓI'IlJa l'r:puhlicuun. poJ• um syslemn que: põe :i. t'J•cnl.r• do p~i<. uma rote~Lade irre~ponsavd e cm l.ol'Jlcr della, com o nome de Jl:H·Ia-

mento ou de Congresso Nacional, duas cót·leti d~ · lisongcit•Js
aclsLrictos ás suas Ol'drnti, que pelo mecanismo estabelecido,
absoh;tamenlr• dispõem das lll'nns, renovam as mniol'ias r• tiominam os volos pnrlnnll!lllnJ'e'.
o sn. At.FnJ;:JJO C:l,J.JS c0co~.

Süo Jlô il'manllades

du

l';1J·t·i-

I (i (I
n SR. HuY BARBM~.\ -

E. t·.-,i :·1

:1 r·t~llt~a

quf:l.

P.U

advo~n.

;\;~o f.enhn su:-;p(•il;flcJ !;t·tdwma IJO,Íí\ r~onw nfto linha no pril!'H.dl'o· din, quando, advnp11flo R,J'ill.tlil.t'l L! u~pOJt!.aneo de dezenas

dn concidaclilns

J11P11:-i 1

n nwiot·

pill'fl'

do~i quae~

eu n.üo co-:

lthucia c Inuil.o~; do::; qu:w:-: r:t'Hlll tnPus arlveJ·~nl'ios, pt't)CUJ'•?I
;jú r~ntfto nw:-:;!J·nr· n t•XIPtJ~iio das :JL!J·ihui~~Ge::; dn ju~l.it.:n. federnl, razenrJn-IIJC:-i :-:,rtJtiJ' que o JWOprio f!~lado de til.io, a
:tmplitude (•XI.J't'llla das ~uas, mcditl:~~ oxet~pciounc:;, não tolhia :i. ma~:i;l.l'alut·:~ o dit·eito dl' illkl'\'it· em beneficio da li-

bet"dacir..
E' com c~sa mr·~ma in-;u~peir;fio quf~ ilo.ic compm·c,;o d+"!rtntc do Senado, ho.h~ que IJt·:·;ta e;HJ:o~a não po.~so eneat•at· sinão
as id1~a..- que el\n. r·r•pJ·e~.;(!nl:l, pnt·quc o:; nobn!:i Scnudorcs r)

sabem, f.tml.o quanl.n t'tl, arlvrr·:;:H'in elo Pr•r)::;idrnf,r~ ndual do
f"slado do [tio de .l:~ncir·o al6 IHillif!lll, niío Lenho· agora parti
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'I

I
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'

mo npfJI'OXimnt· rJ,~Jil', ;iniio a communl1iio civiea ·do;; pl'illeipios "onsl.itueionne; :'t eujn sornbra lll'~te momenlo se acha
o sou dirr.ilo.
E' con~·lt•:nudrln. que t·r~cor·do, mns, t'r:•eor~do pat·a me de ..
fender, pat·a nw jL"I iJ'ieat·. ElnituJ' do mnl'rellal Hermes, o
Dr. Nilo l'eJ;anlru foi u elemcnl.u enptlaJ ua \'Í!!lOJ'ia da pl'el.enção do· meu antn~nnista r JwnllunJ tJdadãn j:ímais sorn·eu
nsbuliJo maiOJ' do que o ele Qtw !'ui vietima, pela l'Cl'Ocidade
implacavel dos nrbitdos do pat·tido, cm l!Oôsa Le!'l'a,
O Sr.. ALl'llEJJo 8r.Lts - Apoiado.
O SR. RuY B.lnBoSA - Si o GovcJ·no que precedeu o do
Sr. tllat·eelwl flct·rne:; não bonve''"' cspos<Jdo tão inl.ima\Tlentc
a. cau,a da sua <:<lllchrlalu!'a. n minliil rlcpm·w.:ilo nfio tel'ia eneonll'a.do siquel' ,.,,,a apparcncia de elemcnl.os suoet•ficiaes
~m que ,·,eus cx:ceJll.orcs se fil'marnm para sentar uo throno
rto Cal.! etc o 1'rr:;idcn1 c cln ''"fl>lfln.
Quando, porl:mlo, o nobt·e s,'naclol' pelo Rio Grande do
Sul llonlem. rio ,,,u lo;'"'' no.' tlizia que vinha defender a
Gonsl.if.ui,;iio violada, PJrJfll'C~ancio S. 8x. n ling·uagem de quo
só a mim cahia naqunlla u''"asião (Jir·dl.o de Uôat·. porqlll),
diZP.l'JI'',., que vr"tllo clni'<:Jitlc•J• " Consl.ituição viol·afla, não 1'allo
nela bocca dos meus inlcrc~·ses. falto pela Llocca de uma seutença, J'allo nela bocca dn um m·c:;Lo, fallo pela bocca do Su·
premo 'l'l'ibuna l Frr.lcJ'a l.
Em nome dr; que podei', cm nome dt1 que autoridade, cm
1:omc de que pt·ineipio:; faliam os <mlros '/
Qlwl ,; a lo~a de que 'n !'evcsl·cm para vir nffirmar ao
Senado Brazileit·o (jll'·' a Conslil.u.ir;ão so acha violada?
E' a loga da polil.iéa.
O SH. ,\J.FllEDo EJ.t.ls - .\poiarln .
.o Sn. lluY n:.r.no,.l -- E' " Ioga dil omnipol.encia pn.rlamcnlnt•,

que

t'!

a lüg'U da fr)J.'(:n ...

() SI'. !.r.r.nEo<J EJ.t.Js -E' a loga lia olygarchia
douJiu~J o paiz.

politiC·~

SllSS.\0 F..\[ ~I M ,(,\,~ EJnü ng '[!I I :i'

1ll J

O Sn. nuy B.1nno~A - F.' a Joga dn ol~'f!GI'Chin polit.ica.
diz muiJ.o bem o meu noh1'1J •·nllr·~n. ,: n vrn rio" interesse;; prl-

lil.it~o~.

a que se (.'lP\'a pnru.

L'UIILt·adil~lnndo

o :-:;tlf.t!'l•rno •r,·ihu-

nal Fc.nernl. nos vi1· dize1· qu., a r:onsl ilui•:iío •:>'I !i violada e
que qut!m violou a Con.stilui •.:iio rui o Sup1:erno 'J.'ri!Junal F'e.:lera I.
·
.
Pr.r•mitln Dr.us nfin lr.rmn., riP ver ninrl:'t lr.•I11JlO cm que
~e nr·t'f!J)Ntdnm nmnJ·g·:..~tneJilt~ da stw in.iusLir. ~n ~" :-::.-·ti nrbitr·if.t
aqur.llüs quu !.fio sr:m l'mHI:uno:lllo JOI'ol'et·iroltl I~"'' palal'!'ns

nnimadCls urlienmcml.r.! clns

:-:u:1~

puixües, dos :;cus int,eT'essei',

da convcni••ncin do Sül.l pnr·l.irlo.
PoT·tnn!r•. ~~·. Pr·e::oid,~n!r!, 1} a mim qne n.;.;~·i::;lr• n direiln
flt: r:11lni· a..:l'inl. a min1 e :1 !DdO~ o~ fllH' e0Jll!1Hi ng-am na
me.srnn eHIHH!, cio mesmo Indo. pdns tne.:..:ntns idt!n~. pr,r·qn·~
somos •ntí:-; (t::l que lr~mos n. no~~n Indo ~~ ,!;:l':lnr.IP m:-~::i~tJ•atur·o.
/.l!'U7.ilc1ir·n, somns ncJ":; Of.: que. n:'l. pe:l.;:oa d-e~sü m~gblrulura tt~
IIIOS n no-:: ...;n (:onsti!.uidiu, somus Jlt.'•s os qw~. ecnn t.':-lla I)JnsUtuir:~o t.• t!flln ~~sLa lll~l~!isli'~Lt.ll'a, I.PllhtS pa1·a n~'•~ rwollt~~J· ·a
:;urn Jwn. l.!t)."l g I'~ ndt~:=> p r· i 1wi pi o.-; 1'0P ul•l i r:.~tn os. (t\ JHI i ru Jus. l
PPdut-'lJtl-lfH.', pois, ns nnhr·t·...; St>li~Hlor·r·~. u!llt·a \'t~7. lllP"
rogo- ~i ns mt.'to. ,qi os ~thnt't't.1 1,~o •.õ:i o."'i inlpot·luH•), ~i l•.ntl1t.t d'-·
rne lwvr.•J' nu ft·ibunn dw·anl.l~ ltotn·as pnJ·~t JIJU dt!Sernpenl!at·
rins rnr.'l.H (~Ompr·omi."so.s. dn.o:.; JtJÍnilw.; J·e.spon.;.;nhilid::Hit!S. dn:-: rui~

'nh:l':l S(•\'1 1 f':lS OllJ•igtWÜ(•;:;, J\I:JS, ~llll.t•;o; dt~ I!·!H~f!L:If.' O t'Xl'lllle do fl!'(l~

,it!dl.l, tJtlf' ,·, o •liJj(•elu "·.. l.lt~•·ial d:t.-; minll~t~· ('f'Jit."'itlt·r·:u~G·:~. l1:L
dt• filO prr·millir· V. Ex., :-:1• •. i'r·r~~idr.•nte, q1w l.ni'Ht:~ a urn ponL11
f!:'i.-::r.nC'inl. i1P111 IJIW de l'[!l'aelPt' putitir~o. uma \'t!Z qut~ di~::tnt.~~
de umn. nss(·nüt!t:·n. politiea 111•~ :.u;htl nt•sLe mouwnlo ~~ n Jiqui·
d!lçfio de.'1le ponlo rnuiLo impur·lu :'1 nossa silu~~t;rtf' t~ :.~o.-;; nosso::;
df~Vet·r.s n(~~tn Cn~a.

Qu[tudo :"~qui ]Wl·gunl.ni honltll11 elo cpwm f'l','l r•slt:• pl'r:t.ir.~
do, f.JtHlndo inlPI'JWIIPi IJOnl.t~rll th ;.:t·rrnflro ..; urPr11.l.~ dt•;;ln Cnsa
si o JH'O.if.'(~ftJ Plll tlehalt~ J'(•j)J't\.;;t•lt!:.tvn. 11 JWil ... :unr•nl.o rio Go~
Y.:Ol'llO, nüo o J'i1. innu't'l,in('nlc•nn•,l!Lt!, nfio o fiz imli ... cl't"•l:'.lnwnlt\
nfio o fi?. por· nmn rnl.ilidnr!P, t)tl Llllla t·.:tl.nJp.il't' UlJPO~itdu!listu.
Qunndo urn Jtl'O.it:'r~l.o f.!f~:o;la lt<llUI't Z:t \'l'!IL :-i•.dit·il:tr• n.s voto:-;
do Sen:Hkt, o noc.-.o diL'I•ito ô .-.::tiJPl' .'-'i ('.~sr~ pr-tl,it•t·l.n ,·., mél'n·
rnr.ntr uma l~t·rnr;Gn lk~ gt·npos dt•-.:1.:1. Cas~1. CHI ~i :1 t•\1(~ ~C! tH!Il~l.
ligada JHll' QLHII(JIIPI' 1<.11.~0 ~~ yunl:ul~· 'J•f•al do GtWP!'liO.
Rr.spondroJHin :'1 rnin!Jn ini••I'I'Uf.!'~ll;rio, di~~o:t:·nn;; !Jonl-r.m o
nobre ~(ln<ldl1!' Jlf'lo H ir~ Ut·nJltlt: dtt :--:ui 1\Uf-' u pr·n,i••t•l.o d.:ovin r•·~
pN~s~ntat· o fWJt~n.nwulo do Uu\'t•!'IIU. pnr·qut• 11 Jtf'll,iedu t.>i-il~v~l.
t. f(l COI'l'I. Sp0JU\t•1Jpj;_l t~\'idt•Jll.t• l'llHl ~ Jllt~·!l::: 1 J~·f•IIL qLW 111.1:-\ t.•OO.\'U·
1

1

c:r.n1 a

1

esln

Ht!~:=;~o f1 Xtr·:~or·Liinat·i:l.

Perclúnm·nw .o~ nol.n·p~ ~tlJHlddl'fls 'st! opponilo no nrgn·
menl,o do no~~o lwm·~HIII 1·nl!r;;a .u pt·upr·iu LI.'XLo da, mtotú:::ug·l!T/1
n Que illle lronl.em nlludi11. l'!'iiiWÍI'Ullll·ni.P, niio t•r·a pot· umn.
ütliuct.:üo qta' S. F.x. nlt~ (},.,~ia l't~.~pnnLit:r·. rnas t;Om unta nfnr··
.mnçüo, on eom mnn JWf;'Ot.iY~t eluJ•u e c~ttegot·iral medi~nltt:' 3

gt.1al a

no.s~~~

duviUu

~t~

re.solvco-:S('o:
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Sl~Ni\DO

Rr>,,pnntlotHlO:'i S. Ex. r~om uma inrlueção. V•!.imnoo si os
elemen!.us dellu süo lor;ico~. si a mcnsn:;cm realmorenl.e su!Jmi·
nistr·n. no homado ~·Pnndot· i'undmnenlo para asscg·urn.t• que
eom ello "stú em eorresponderncin inneg·avr.l n medida nlvit..r.ncln
·no projerlo. Que ú D qur nns tlit. n rnnnsng-e111, Srs. ~'Cnn.r.lo.res '!
Diz-nos a mcsngem que o Podr:t• ExccuLivo obedeceu ú
sentenr;a elo Suprem à 'l'i!Juual Peclcrnl:
.I

«Compenel.rudo tios seus deveres neste regimcn de
poderes limitados, o Govct·no proelamou a sua resolu~fto rle .cumprir o ve1•edictmn
,iudiciario, revelando
desse modo o proposil.o, em rJtlc se acha, de concorrc;parn que se não quebre a harmonia cnl.t•c os mesmos
poderes.~

I

I
.I

Eis o modelo, eis o exemplo, eis o t.ypo de rrocediÍncnlo,
que n. mensagem offerecc ao nosso. (AJJO'iallos.)
O acto do Governo, aprcscntnrln no Cong'l'c~so Nncionnl lhe
csi.nvn. cnsinnndo a oberlimwia ú Sf'nlença do .Turlicinrio. Jô:'
·õsso que rrnl.icou o nobre Presiücnle da Hupuhliw nu intuito -di~ elle - de con•~ot·t·er pat·n que não se quebre. a lmrrnonia
unt.rc os altos poderes const.il.ueionaes.
O Sr:. Ar.rmwo ELLIS - Exacl.turwnle o eonlt•ario é o que
esl;t Jnzcndo o rro.icclo.
·
O Sn. nu:c B,\nBoSA - Si para qne não se quebre o hn;monia entre os altos poderes. consl;itw:ionaes m·a nec,ssario que
n J>rr.sidenle da. Ilcpublir:n cnmprisso a sctil.enr;a do Suprcmn
'I'J•iimnnl lrcderal, Jieil.o niio (, an Porlr~t· Le:;islut.ivo perlurbnt•
a liat·monin. enl.rc o;; porlcms ••nnslit.ucionn"'· ordenando cm
pPo.ieclo de lei n lleRo!J,dicneiu u uma ~tml;onr;u dessa mngisi.l'rt lm·:r.

Apoiado.
0 Sn. LEOPQf,IJO m: Bur,Hüt'S - Isso é irl'CSI1011U ivc!.
O Sn. ALFnEoo Er.LIS- Contra n opinião do PresiclcnLe da
Hcpulllica.
·
O Sn. fluy BAnnosA - «Ao Congresso - eontinúa .a mensngcni - l'ôra u.ssirn otTct:lado o conhecimento do caso. Só u
ollc•, pois, cabia, etc.>
'
u Sr. Prc,.idenlle dn Hopublicn, depois de rt1nwmorm· as
eiN>IliiiStaneiaH occorridas, depois de alludit· oo J'ac de haver·
.:r Li;lleale Sodré e sua as~c;~nblúa solidtudo :1 ilüct·vcnçUo uo
J::stuclo do Hio de .Janeiro, concluiu, diwndo:
o Sn. Aoor.Puo Gonoo -

«Momentos antes de encerl'nr o Congresso n. Rua
8essiio nrmual, a maioria da .'\S,Hnblén. do Estado, po;•
tolegl'u.mma, r n Dr. Sodré. em oJ'I'icio, pediram ao Poucl'
J!!xemtim a ini.I!J'Veu!;ão fcclcJ'al nos termos do art, C",
§ã-2' e ~.. ·dn Constiluiçr~o.

S~.SSAU··ll!VI·-21· OE .J.INlliHO DE··l\JIG

dr: lll'll\'1: llll!llôt1gcuJ, l'Ol't111l
t~nvinUo:-; ao Pa!'inmr~nlo.

AeuJII[I:llliJados
·~lllnt•Jtlos

lut;o

:1

o::

esses do-

:\ada foi r':solvido. Apl!n:ls a Mcstt enviou os panei'· ú Commiss:io de Consl.il.uiciio c .rusliçu.
Ao CongTc~so l'ltr·a n.~.,im nfl'el'lullo o conhecmento
,]O l.'l\SO,

86 a cllc, 110ii', cnbin dt7.N' sobre

eornpo!.f~!Je ia c011~1
Exr.euUvo n llét~r·:'i-iidnr.lf~

dn sua

:1

O'Ossivel invnsão

ii t'll: iona I; dn 1l i deenrria para

o
dr! conyoer:a\-o, uma vez qu(~
o pctlido dr: inlel'I'CtH;ao lhe chcgar·a no dia mesmo do

enect·r·amento,,-..

Eis os termos rlu mcnsngem. Em lodos cl\cs que ,; o

que se c~tü Vt~ndo ? Um ado du t:OI'I.•~:-iin, !JOI'
sidenl.o da ltcpubliua pal'a com o Cong-t·esso, os

pat·l.t~
s·r~us

do Prrallos cs-

,,r•upulos, a sua gTnncle eot·t·ee,_::io, o seu deseJo intenso de sal~nt· a pl'Opt·ia responsabilidade.
O Sn. Ar.rnllno El.I.Is - E posso afl'irmnr que esse ,; o pcnsnmcnlo do Governo.
O Sn. lluY l:l.\lloos,\ - Nndn mais do .que isso. Não se comprchendc que, r.om:J:!Jiua nr!Sles ot·mos, a mensagem possn envolvei.' o conscllio tiL' um proj~:t:l.o, cu,iu pensamento nfto é s(,
a violaçrio ua ~enlen1;a a qnc obedeceu o .i'odcr Executivo, mas
a. ol'J'r•nsivn mais \'ÍD!J:nta conlt·n essa rl,,cisüo r; cont.ro. a nul.oridnrle que a JH'Oi'et·iu.
0 Sil. RIDEIHO DI; BI1I'M'O - Qunnuo n deseJo rln Pr~si
rlento da Republica et·a trwnlt·1· a ltt\l'Illonia devida "n tre os
l.rcs poderes.
0 SR. LEO!'O!.DO DE BULHÜI:S - Nem outm r:ou~n viznva
1

a numsagem.

O Sn. J\r.FnEoo Er.LIS - O pro,icclo nnrln mni:l l'O[tt•f';;onLn.
musica de pancadario. contra o ;:Jupt•emo 'l'l'ihunal. (/li~".)
O Sn. RuY BAnDos.~ - Sr. Prcsiden le. no no5so caso,
nenhuma diHcl·en(:a constituciomtl ex,isle erttre a. !1D>icão do
·Poder l~xecutivo o a posicão rl~ l'odet· J~cg;islntivo. Ou a
auLol'idarlo do Supremo T1•ibunal Jo'cdcml parn pt·onunciat• a
decisão que pr.o1'criu é ecal, exi;w, está na ConstituiGiiO. e
neste caso aos oulros dous podet·cs ;mbia igualmente a obrigatão de obcdecm· a esse .iulgnd·o, on :'H esse .iul~ndn não se impunha:\ obedicncia dos deus oulro; podet·es. lnmbe1n si não podia
impor a obediencia de um llllico.
0 Sn. ALI'niToo El.LtS - Apoiado.
0 Sil. RUY BARDOS,\ - Pt•oi'CI'Íll O SU!ll'CIDO •_rpibunnl Federal umn sontcn,Ja nos limiLI.'s ria compclcncia que ello a si
mesmo nl.tribuo. muito cornpl•l.eulemcnl.c•, como o unico dos
podcl'es que púde aLlt· Jbu ir " ri l'lllal' sua propr ia cO!TI!JC lcncia
e dclimitut· a cotnpelenciu uo:; outt•os dous •.

•'

t

:·

'·

-····.

..
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O Sn. i\r,Fnr.no Er.r-IS - Sem rlnvidn.
O Sn. 1\uY BAHBoS.\ - Ou ••sl.fl douLJ·ina ,; a vcrdorlril'n,
e tPndo obedecido a esla doulr·ina, a dceisflo do Supremo Trilmnul, o .Poder Excculivo rer.oulweeu Pssa douLrina. ou ·O
Poder Execuli\'o nfio rceonlwro.cu c"a donll·inn, e, ponlanto,
não tinha que obeclcncr ú senLencn rio T1·ilnmal. Si a obedeceu. rl porque rcr~onher.eu que o SupJ·cmo Tribunal tem o
direito ele attr·ibuiJ•-sr_. :t sua pi'Opl'ia eompl'l<'lJCia c de .iul~or
ou delimitar a eompetcncia do .i'odr.'l' Execuli1·o " do Poder
J,egislal.i\'o.
0 Sn. Ar,FnEDO ELLIS - Apoiado.
0 Sll, LEOPOLDO DE BU!.HÚES - I) mni' (, nnarchia.
O Sn. !\mETRo DE Bill'fTO - '.l'arilo mais ~unnf.o dr•duz-Srl
dn mensuge111, que o drosr.'.IO r.lu S1·. l'J·o·sirlenle ela Republica
ern ~uc fosse J•cspeilnda n decisão Llo Supremo ~cribnnal

Federal.

O SR. f\UY BAnnos.l -

dr.s;sns

lei.~

seria lt?i, si

manter. e ,ncimn ele todn.

EYiclr•nlcmcnlr, porqtle nenhuma
cxi:-::1 is;;~~ t'S:<n jusli~~a para os

11fíO
('~;tn

ju:-;l ir,oa. corno f.ll'gão sobm•nno,

ni:ío houvesse eslc g·pnnrlr• 'l'l'illunnl, n1·mndo pnlu Consl.ituir;úo
com os poderes sol.lcJ·nno~ que dislinsuem nr.sto rcgimen o
Supremo Tribunal l'cdr.•rlil.
Mas, senhores, si ,; po1· indur:iio qnr se Jw. de resol\'cr u
nossn pcr·gunta, então induçüu pu1· iJH.ILH;lio, pm·n firmnr a
induçiío opposl.u aqui lmno, nos rnelm; r:onelurlentes e decisivos, ncsle mesmo l'eeinlo, honlr•m " IJU,ir;, com n ausencin
dn representação do Estudo de Mim1s nPstn Cnsa.
Evidentemente, si este pl'O.il'cLo exprirniôse o pensamento

do Governo. . •

··
Os Sfls. ALFnEDO Er.LTS E nmr.mo Go:-:Ç,\l.VES - J\poiodo.
O Sn. RuY B,lnnos.\ - ••• os seus :1migo~ m:1is directo>,
os seus contcrrnneos, os conl.cl'!':meos rio e!JPJ'r; da Nação ...
O SR. LEoPor-no or. Bur.. uüEs - Os representantes direclos
do seLJ pensamento.
o Srt. RuY R\TIDOSS - Os l'CfJl'f•srnlnntcs uirertos, indicados nol.orios do pensmnrn!.o do (:ovm'IJO rwstn Cnsu, uquelles que encarnem p<"Ssoulmr·nle e:::!tJ prnsamenl.o, nüo se retirariam desta Cusa n:1 OJ;ca~iiío r.·m que esse projecl,o se
discute.
.
0 SR. ALFnF.DO ELLIS -· A nusencia dr. SS.· EE:<::,. rí um
protesto <JOnLra este Jll'(lj,,cf.".
O SR. 1\uY lHnno>ot\ -Diz muito hem o nobl'c Sr:nador;
n. ausencia dos J·ppre>enlanlr·s do pünsnmo•nl.o do Governo no
Senado brazilrlil•o uernonslrn que o Jll'O.iedo eslú em contmdiçüo com o peusnnwnto uo Govemo. Alitís, isso é o que todo
o mundo sobe.
9. SR. ALiinEoo Et.r.ts - i'>cm pncliu dei::nr· de estar.•,

..

SESSÃO DI .~I DF .LI:\IéinO DE 1!1 I :i

1o!;

O Sn. DuY D.mooR.~ - Ali<k 11 o qnc l.r•nl10 ouvirlo <],,
1odos nqu<:llr.s que ncslJ·s di~·; "" lPI'111 I'JJJI'Ililitlo com o S1·.
Presidente da llcpuhlica. 1\qui mr·smu, lll''la Gn.;.~l, neste rccm lo, hn Sena dot·es, a q u c111 S. Ex. nli o oCc11ll.ou os seu~
sentimentos soili'C is.so. Sl'lliHinJ'P.s r!tW me I!Slfla ou\'indo e
que nesta ocr.asiiío me apoinm. f::cnadoJ·e:; eom os quaes ,,
Chefe do Executivo ü:v'' a l'l·niJqu1:za u" mouif(•staJ.' .oobre o
ussumpl.o o sPu pr.n:;nmr.nto.
0 Sn.; ALFRE'lO ELLIS - ,\ poindo.
0 SR. DUY BARBOS,~ - S'•nhOI'C.<, que o pro,icr.lo niío
emillc o pensamento tio CioYel'no, il.•nHll) dilro ot·:;iio.s do<
mnis rr.sppitnvei~ nn impJ'r!n~n th~stn Cupil.rtl. B(•m s~1b2mo~
o dcsclem com que o nobre f::t.;rwdM pelo llio Crnnde do Sul
se J•cl'erc a C:".'C;; ,jornaes. Pnl'tl S. Ex .. süo np<,U:1S vchiculos
de fo!sida11es e dif!'nmn•;iio, inslnnnenloo; revolueional'ios de
desordens e de mc11 LiJ·us.
.
0 Sr.. ALFRfo:DO ELT,JS - 1\i df' ll(t;:, .~i niio foss,:rn cll~•.
O Sn. Ruy flAnnoS.\ - Ellr,:, no mt·no.', 1iiio l•:em p•:na:;
no focinho. (friso.) l~~s~·s ,ior·n:lL'::i n~u u~(~m. como outr·o:;
,jornnes, penns no for:.inho, n~o lt:•em r·:1~L11 110 'fhr~ourot n
que lcem, é um fnl'midaYPI apito na nlgibl·il'n, eonstnnle-

mente, pnru clwmnt• n rmiz f'Hl ... uc·(:Ol'r'n dos ~f.lll5 inlet·e~~e:; ...
O Sr.. AL1'nr:oo Er.L.IS - E ~~ "''rr.lnde ,; qtr" o nuiz inteiro ouve o apito.
0 Sr. DUY R\r.DoS.\ - .•.•. pnrn ~l'ilni' o <::\qui (]'e!-Dey>>,
conll'a os violadores das insLilttit·úes n~~~~iontw~. !1r.b~·Jiarn ..
se contra o apito da vicl imn aquc·ilc,; qu;, l\. a~ollnrn.
Foi o l'III)Jnrciat quem dis;,.:
<:No dia 1'111 qur o genr1·nl t•inhr;rn ~!nc·hnr.lo foi infnrmndo
cl~ rrsposin· rio Sr. Dr·. Nilo l'•·,:anlt:r, l't'l:usando quulqlli,l' n~:
côi·do em reln•:ilo :í prc•sidt'lll'in do E.,lmlo do Hio, '' Sl'. YieePr·c~idcmte do S·rnodn !•.•\'.(~ tnna d••morad.:J. eO!I'I'I•I't:Oí.'in com o
Sr. Prcsill\mte dn ll•'Pnltli1·n. IJ·nlanllo-~"'. nl'lln. exl.'!u:;ivm-

.

?\.-.·~ .:;a et:•HII••J'I~Jwin o ·sJ•. ;,;;t•llt!l'~·d PinlleiJ'O
Jõ::.;,~cul.i\'.O qup, l••nclo J'nliJIJ(lo
cs.:·~ tentolivn de soln~~o nrni1:!'i1Y••I, :-;r:- ~enLia ~~um o dil·~·ilo.
que Ia. usm·. de PT'OtnO\'t•r· tlrll nL·ln le~;i .~lnl i\'O 1'rt:onh~~eendü

mt'ntt1, de:.tu quf:lsHio.

i\lochuclo cl(•i:lorou ao Cl,el't: dn

Pre;;i·denle claquellc Estnrln n J.,•JJt'llli! .lli!lieinno 8od1·•:•. :11.'<:\'CS·
cenlanclo q1w es,t;; :11:lo
i !'ia tio S••natlú.
N~sse mesmo tli". :í fa1·d··· o ::;,._ i'I'L'·'itlenl•• 1.ln Hepnblit:n.
ob~üecr.mlo ti tH'drrn dt· ilh.'•n..; quP ,iü t.er11 u.s.~~·ulndn::. :;ui.Ji'l' o
easo J'lumini\IlSJ•, rnnntlnct ""'' n :-;,r·..'.ntonin Cnrlo,, /etrrk1'
do Cio,~r.rno 1111 Canm.l':t, Pl'Lll'U,I':ls~·~!. ~~~~~ ::it:u non1v. o Sr. ;;t)nernl Pinheiro :\lueliudo e 111<' r•:!Jel.isso que o Ooverno o nconselhuvn. uinda uma voz, a lliiO agi1· eomo pretendia. ~~ qLw. ~m
\"C7. di&LO, cspei'OS.~'e o PI'OJJ~IIwinmrnlo tla Cnmnrn dos Deputado,, q\le, consoanlt~ ~~; bous pruti~ns p~l'lnm,:ntare,, dcvin:

f""''

JOG
~cl'

a DPimcira u. .:;uggut·it· a tueLiidu que

uuC·L'l't'it.::i.::ie,

dcfinif.i ..

vamente, e;:.u ()lltiO po I i/.ic(l,
Dr.sempenhnnd·o-sc dessa incumhencin o Sr'. Deputado
Antonio Carlos pror:urou o chefe do .Partido Consorvu.dor,
J.cndo, ,porém, esle se r·ceusado, cm absoluto, a aiJ.cnder o conselho do Govcr·no, encaminhando, rlesclc logo, os f·CUS partidarias da Ca·sa do Congresso ele que ,; membro para o caminho
que estes lomarurn e que c(·t:\ l.r'a,mlo no pnrecut· do Sr. Se·
nador Jlomanuo !\londes.
·
.
O parecer do Senador maranl1ense não represento, nois,
- 1JOticm.os aiTirmnr cr,m 81!(/IU'an(•a - unr acto nconselhado
pelo Governo, c muito menos o pensamento de,;te, mas ao con·
lnpio um p;esto em ostensivo cle;mccôrtlo com este. O S1·. Presidente da Re1mhliea, seglliJ'Cio sn.ilemos, e ,; posl,o cm ovideneia pelo hislorioco l'eil.o acima, não deseja de nenhum moc'~
inl'lui·r pessoalrneni.IJ na solu1:ão do cnso J'luminense; J'orçaclo,
(.IOt·ém,,quc ros:w. t::o1no lnlvez t) obrigu~~ ninda o ge~to do· se ..
nnd'o, a munil'eslm· o :;eu pcnsarne·nlto, s1í o podia fazer, ou
:;ó o farii, de nccôrdo com o cspirilo J.rndicionali;·simo cltL po- ·
Jil,ica mineir.n, que r:onsidrrn cnllalmcnl.e inlcrpri!lmlo nas deelnrnções feitas pelo chefe do maior fH'Psligio do Estado, ''
Sr. Bias Fortes.
.
Podemos a·dr.nnl.ar que, doJ lodos esse;·. l'ar:oJos CJ verdades.
inclusive estas ull,imas. teve seioneia, ainda cm l.mnpQ, o
Sr·. gcnm·.u.l Pinheiro 1\ladwrlo, pot· eonla rio quem düvr. eor··
J'CI', portanto, a avcnrJ.ur.n em que se· lun<;ou o seu par·Udo.»
Na rnt!Sma ordem de a l'l'ir•mocües, o CO?·râo tllx Mau/ui,
d:t mesma da ln. isto é, de hontcm, dissB o ;;eguinte:
<:Um do~ membros da Cmninissiio sr.nl.irr .. sn indo·
riso par·n dar· n Rtt:l n;.;:.:;ignntuJ'n au moslt'I!Ogn I! foi
<:Onsullat• Ulll <los Jll'O-homens do P.

n. c.

A t•esposla que. obteve Jui catego!'ica:
<:Assiyne. O Pinlwi'l'o disse-me •r•w r•slcllc com. o
Wmwesláo ate: mn.n hom tlrt maril'uaatla, h·azcntlo dll
Guarrabal'l/. esta .~olu(:iío.»
·

Ora, os faclos estão domonstl'ando cxaclnmenle o
·

contrario.~

Eis as noticias dadas pelos nossos .iornnes, nesta cidndr.,

:::obro o linlJOL'Iunle caRo

eh.~

que se l,r·al.a. Or·a, Jlf!::;Las nülit.:1as.

ainda quan'do se queil'a uegnr a esses or·giios de. publicidade
a compct,;ucia para :;u !H'Onuncinrem com a scgul'Unca com
que se pronunciam, ha, pelo menos, uma. eircumstancia· relevante c que deve tor r.xplicncão, papa que não fique desmentido o asserto do meu honrado contraditor - é a visita
especial do l~adm· da Camura dos Deputados, o illustro Sr. Dr·.
Antonio Carlos, uo chei'o elo Partido llcpubhcano Conservador,
pat•a lllll aconselhar, em nome do Governo, que não tt•ouxesRe
~ dr.llnte este pro,iecto, e que agrlnruusse 11 manifeslaçüo dn
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CamlWU tlu-; lli·fJLII.~~LI~.~.;.;,. allLt· ..: qllt.' () ~ .. Hado .-:L' llOllV'.::'iH~ du
r>ronu nc i ur.
O Sn. ALFilEilO ELLIS - Ho é cnl.egorico, formal.
O Sn. nuY llAilDf'i'.' - ;'>;in ~" fit>dc conlr•slnt• n vernei-

c!mlr, IH:sl" pon Lo do· ,iui·nal cu,ia nota nea!Jo clll ler, ou. Lodn"
ns iiti'Ill'lllnr:llc.> que Illf' !.cem ciio~arlo nlú hoje são falsas. Mas,
·Iodas c5sns informações coiucidem, coucordam com tudo
<ILWHlo ~ei n cs~c I'PSpeil.o. porque tlcvo dizei' no Senado c
dizer· no pniz com nll~oluln segurança: lenho amigos vurios,
rr:uil.o~. ria maim· fidelidade. quü c~m o Chefe t.lo Estado l''''m
se nehndo nestes dias c do Chefe llo J~stndo teem ouvido todos
a mesma lirHmng·em, que o alheia eomplelamcnte do pro,iccto
ilPI'Cscnlndo nesta Casa.
A questãn ,·, muito positiva, senhores. N•io se Ll'::t•la de
inducr)iir•s nu cnn,ieel.ui·ns; ll'al.n-sc de factos. Quem quct· que
hn,ia ouvido o CIH!i'IJ do Estado ou os seus· um igos, os rcpt·cseutunt"s diJ·et:lo~ o.lu sc11 ven$llm•nlu tilobc que 'lotlos estes
repudiam o pcntiumcnlo do projecto. '
o Sn. Al.I'IlEDO Er.T.IS - i\poindo. o Pt•csidenl.e da ncpulllica visa hnrmonir.m· I.OriOR o.' r>odc!•cs c csLe pr·o,jccto visa.
,iustnmeni.P n rlesllm·mollia l>nii'n o Excculivo c o ;Judiciaria.
O Sr.. !1uY 'll,\11DOSA-:-ir;;l.n r·rg:imcn. rSrs. Senadores, o. que
uns r:humum ~ovet·un pt·esirl,mni:r I e outros govcnHJ congressional, o syslema dns t·elao:.ür;s csta!Jelco;irJo no ~ovoJl'!lO parlnmcnlnr ''nlre o Ghel'e do Estado o o l'nrlnmenlo se troco. cm
nm systerna inleii'nmcnLc diver:-;o, J)Clo quol se nstabclcco o
f'Onl.inno enntndo do GoqgJ'''"o Nacional ~:om o Chefe do NRt.mlo: mcclianlr, o eonl.imw "onl.:•elo doR Minislrm do PrcRi-

dm1'lf· eom u:o; Commissüt!S Pnr·l:rHlCnlnt·ns.
'
l~sl.n eon tn eLo ux i..: ll\ mau i i'n:..;ta .. ~e !.o elos ns di n:.~, sr.mpre

que nesln Cnsa on 11:1 oui.I':t :llgnm assum11ln rle mroiOI' monla
exigt~ IJUC a Commb:-:;fin :r qllP111 eompeLe n cnnlweinif~uln dl~
~1ssumpto :-;onde a opinifio 110 Unvl'T'llo :-;Obl·,~ o enso.
Ol'n, ur.nhum a..;l'\UinfllfJ :-:;~.· puc.iei.'Ül ennuebel.' l!lll tllle mni.~

um

neccssat·io l'oRse eonheef'L' ,ll,ct'cil do e(lso o pensamento do
Governo, do quo c:;Lc •••.
0 Sr.. ALPl\EDO ELLIS - Apoiado.
O Sn. RuY R\l\!lOSA - ••• uu qual o Govemo convocn·rn
uma sessão cxL!·aor·dinal'ia; n eonvoeando uma sessfio e.xtt·aordinnl'ia communieav.a ao Coug'!'essu ;'locionul h::tvct· obedecido a uma scntmwa tio .!Jotlo:I' .Jutlicinr·io.J, crmlm a qual se
pronunciavam ouli'os iillct·cs~es •m1penlmdos cm n de:<l'l}Spcilat·.
.·
.
Questüo mais gravr nunca se disculiu no Gong-Pr.sso l\'ar;ionul. (,\1JOiado.) •rodos o scnl<!m. quo•~l.fin, niio mui.<
· difficil, porque o uüo ,;, 111in tem na sua simplit:idadc reul
nenhuma olifl'ieuldnrle lcellllicn que JIIIJ o!llllHll'II<:e n solu~üo.
Mns, que>l11o tnnis Ulelindr·o;n l"'lo sr,u ull':JIIL'I', qur>stão do
mulox· ulcan~e pelu usHu~ão que PL'Otnow, pelos interesses

0ue osl:í. em·olvr.ndn n JWios dcsl.inos das inslilui~ücs fundnrnerllues a que I.IIA r·espertu .•.
O Sn. ALI'IlEoo Er.us - Apoindü, muito bem,
O Sn. Ruy B.lnJJosA - Como ~ que n CommissGo do Se-

nado. como '' que o Commissüo de ConsWuiçi\o e Diplomncitr.
poder·ia lei' tomado a si o ahalnnçnr-se ú soluçfto d~sle pr·o~llema sem pr·ocur-:n· eonlwet.•r· o pen~nmen/.o elo l'hele do E~
ludo, sinüo por elle. ·eu.i<L porta estii al.lcr·ln. no aeeesso de todos l'Om u. maior J'r·n11qrww. e libcr-alidadt', no nHmos pelos
minislr•os que o J·cpr·e~r·nlnrn.
Este direil.o rrüu a'sisl.in r.í Commis.;:iio do Senado. Vinrlo
trnu•J'-nos o seu Tmt·eer!t't dt!\'in ter erJnJ('j,~rlf/0 [JOI' indngnt· u

I.H~n.'\rll11(1fli.O tJo ÜO\'(•J'fiO

I!

J)Ctl.' CIO~ nJ'I'il'll1U/' l.[llf!

(1

Sf.}ll prO-

jr•clo l=iP. ~wbnvn d1~ ueet11'dn L~om us!u pP118'anwnlo ou flUI~ dr:l!n

"' Masla\'u, apr·eserllanuo ne.stn Casa u ll]l)tivo .iuslil'ieulivo !la
~t1a diVI!I'gNwin com o eht:fe Lln l\'"rtçiio.

Mus, I'PsfJ!veu esle pr·olllemn :-;(•m oll\'il' o CO\'í.•rno, sr.m

dize!' qw· o ouviu.
Sem :üfir·mur· u "'~u n<•er)rdo I'Om o Co\'~l'llo ou sua diver·gl!nein dt•.sff!, (• qw: nfio ~·~ mlmi:-:;~.dw:l. Fnllnr·in n lodo-. o~ rJ,~
\'t:'!'I)S llUP, r1n sua pO:-)iefio c.lt.! J'L~~pon:-:~liJilidudt\ t:\'ir.lenlr!menh~
lhe eslüo .,1dslr·ictos.
O Sn . .1\LJo'FIEDo Etr.Is - i\!uilo llr.m.·
O Sr.. Iili\' R1nr.os ..- -A queslfio ,; po.sili1·n. Nfio sr. traia
dre induer;Ge ...;, n:io hns/ nm iul'er·,neins, por· mais :rulorilado.s
TIIIS

. 41tH? st:,itlm.

O Sn. · Ar.rnr.no ELT.rs - Nem de prr.smnpçücs ..
O Sn. nuy BAAAOS.I -· A qur.o.liio ,: mntr.rinl, ,: rir. J'a'clo:
Olll'iu n Commis:;iio o r:h,!l'e do E•l.ndo '? Ouviu a Commissiio
os minisl.ro.l do I'r·r.sidrn/r) ·1 Onvi11 a Commiss;;o aquclles rtu"
Tlt\,la Cnmol'a o na oul.!·n I'P.pre ..:;enl.nm o JWnsnmQnto do Oo ...
\'flJ·no? Si ouvi1.1, qunl ~~ t1SSt.! ppn:.;nrnr·1Jfn ;! Qunl ô o p<msu-

mrnl.o que a Cnmmis.;iio IHorbeu eom u ClrHr· rln :Esl.odo, 011
eom os miuistr•os q1w o l'í'PI'f•.srlllnrn ·? E' o pt•nsurnr.nlo do
pr·c,jeclo ou o pt.•n,nrmnio do l!lrer,. da i'iaPiio 'I Ei,; o que c'
S~mrdo c n Na,;:io pr·e"i.>:trn nlrsotul.nm.•nle .~UIJI•r·.
~i.. posl.r!l'g-nndo e~~f.~.~ dPvt~J·c·s dn todu n fJI·dem, dP.vcr·os
niio Húmentu ,rJ,, eor·ln1.in. nrll,; rio Yir.ln poliliea " ninúa 1.],,
pt•:JI icn. sincr.J'a. do l'l.'~irnP/1, ~i. pnsll.'l'P:ilrlrlo r.-;~p;; dr.~Yel'r. ..:; .
:1 Commiss~o cx/rnlriu 1.h• >i rnr.srnn
uni,·nmcnf.r.>, da. ~1.1r1
opiniito, on ela opi11i~o dos r:hef'" uolil.ieos a que ohedr,.:r•.
(•st.co projecl.o, rml.:io n Hiluu!:iio rlo i'll'llndo ,; hr.m ulara: ou o
SNaHio acompnrrlm o pr•o,icdn, niiOIIJ.tUII(IO-.'e do GOTernu.
qur o nGo udmii·Ll': on o Sr•nado r·e.ieil.a n pr·njr.r:lo, por· ent:•mdeJ• que o exemplo do Gowrno é mais digno de imitaçftn.
pal'a o Le;;islnlivu do que :1qtwllc que o pr·u,iect.o nconselha ;r.
sua prnt,icu.
.
:'iin<nrem lw,ir• ilfJ paiz, Sl's.. Sr.nnclor·r!<, a r..slr. J•espP.i!o
nutre mais duvidn n•.·nlit.lm~. A convicçüL> fl•.rblicu r.sltí l'rr-

SES5.1.0
m~da

em

fole!~

r1

E~I

r•al·fe.
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suppoe que este pro,jedn

eonsu\f.as>Se dr. lonpe o C::irlil'l!.n cio Govenw, ·os seus lnlel•e:;.ses, as sua:; intt:nr;Cic:o:; .

. O f:;u. Al.FJ<cuo EJ.l.JS - ,\t1oiado. E' um proj-ecto revolucJonaJ•JO.
O Rr.. nuy n.1nnos.1 - Todo o rnunclo r't:i vendo n<Jsta
rnedidJt revo!ut•.innal'ia, an:n·ch 1z:1dot·a, tW:-=.la do:;w li nada nwrlida. todo o rrntndn f!.:l;i '"'·ndtl :Jh;ta nll'd!Cia cnwl. irrl"flí!d.ida c t'aLnJ utn t•Otl:--'Plhn dt• dro:O('.S! H.·ro. umn machinncftú po-

'"'ll'C

Iit,ica, um propo>ilo d" ac!IJ:Ii'
o o'pirito publico mc(Jinnlc um Al'illltl•~ t:!·olpP, rJr• nd'JuiJ' sobt·f~ ns lll'nx1rnns r.. Jtn-

•.:õcs. [lOL' mrJio de um quadr·o conl'usn '' umr"11;adm· ele per·t.urbftr as elcit;ücs no E;l.ado do Jlio ele .Janeiro, de lP-vai' uo

h1terior clcs"'e E~loclo n !Wl':-:u:J:::;tl\ rle qw~ o Go\'eJ·no da HPpnhlica está dr. aceil!'Cio eorn (• r,l·ojecto dil · su.a intr.rvencft•)
a.rmad:t pela> nossas J'ot'r;as milital'es. ;;Gb as ·ordens do Guvel'no e do Congresso; u ao 1Yn :-.rno :.empo aduar sobre o
resto do pai~ no Pl'GXimo movimento das urnas.
Eis o qut1 ~r! bLú ,.r-.ndl! ~~n;::n·nat t•m ~i csL11 projecto,
por uma inlelli:_.;rcJll!\ s:t::rwi~~inw. e r:el'ver·;.;:t machinar;fio,
algun~ cJ,r. C'.tlj(l~ ft•ndos .hi ~~~!'á~"J hoje il'l'(•mediaYeis.
1\il~g,nem. 110::: E:;;tadns l."rnJrJI.os, ~~. r;~.inJa
nos proximo::-,
~0111 as dirfieuld:HJes Je entnlllLLttü:a~.ü~:s reinantes ant.re né:-::,
1

com os habito~ d•~ pouca i~ilut·n de no~~o PL1blico, de nos:olcilo!·es, pnl' lodo ü 12air. s~~ o.;tab(•_let:erú. o rt...::l.Ceio de um~
mteJ•vr:n•;.ao vwlenla. do l.•i>\'(•t·no. mediante a qual será con;;ummado o golpe nrmadn o:nntrr< o a.:tL:ai Presidente daquello
Estado pelos seu" anl:lgonistos.
E' o a~ballo üs pco.xirna.::; eleições, é ~.:. conquista da. fu ...
J.ura Cau1ara.
o. SR. ALnu:un ELI..ls - E' a continua•;fio do mando.
O Sn. fluy BARBOS.\ - E' n ultimo li\<!mlho r•ura complel11r o systema .dos rodizios " dns dupliea!:ls, que 5•) está J)Slendendo pelo paiz inl.ciJ·o. em olio~dio;n~in ús ordens do l\l!ü!'c
do Partido P.cpulJlicano CUilôUl'Vudor, pum o triumpho almejado.
O Sr.. ALFREDO ELL!S - E' o plano do estado maior prussiano,
O Sn. RuY BARDOSA - liem de outro l.nodo srJ compre~os

hcudcri.a que o Sünado, uesLe :.ts:;umrd.o, Sú anLecipu:-i'Sc ti Ca-

lnnra. Conheeondt), eomo conlwl~·-:l V. Ex .. m11ito mais do qutj

eu, a ConstiLuicão do paü:: con!1ecendo, eor.lo conhece, tão sabiamente, as nossas lei;;, V. E:• .. Sr ..Pl'esidenle do Senado.
não hn do ignorar CflW, :o; i nfío C5til. na lei t'a. cst:í no ospil'ito
do artigo 20 da Constitui<;iio que, nesses nssumplos, a p!'ccedencia cabe ít Camara.
E digo que cst:i no e:'r iT'il.o. porque n letra desso artigo
so re1'cr1~ nrwnn:-: no~ !H'ni;'t'{.n.;; ck P'llVt~J·no. Mns si os proje-

t~los

de

8'0\'01'IH\ l't.'m.::,tLido..,

vctu

Gu\'·e~·r:.o

ao· congresso iniciam

!to

.~Nl\',\ES DO SE1'ADQ

a stm disru::i~Õtl nn Cnmar·n, n~ mntePins Ql.lt\ emhnra niío con~/.if.tmnl Jll'niN~/.o, \'rnl!nm JWOpq~/,ns no Cong1·os~o pt~lo Go ..
vomo r. dr''l.e mnrln sr· :w!Jum \'ll'lnnlnwnl.r. cqu:pat•ados no"

Pl'O,jcctoB dt:! g·ovt}l'no, ti('Vem lumbcru

outm. Cnnwr·n o não ucsl.n.

O Sn.

me~nt·n

L~OPOLDO

o c>;tudo.

ue Dut.uú:·:s -

comc~·.::u·

a tliscussfio ua

Aliú, rL Camara j:i co-

O Sn .•'\LmEoo ELr.rs - Mas ar]ui linlw-sc mai' erJl'Leza
do vencer.
O Sn. Ruv R1nnos.1 - A eonsidrl'ação do illuslre Srmadm· por· Goya7. I'(•l'ot·~:a o meu nt·gumen!.o e nggr~avn o earaclçr
r!n circurnsl.aneia, 11111.' nlént de ser umn dei.U!'par;ão do ~sp:
:·ilo do ar·ligo consl.il.ueionnl é uma riPscol'lnzm para com a
outt·a Camat·a, pot· envolvür ignalmrnle o nlmndono de podct•osos Plnruenl.o:; f~orn o.s qtwns podct·inmos, depois, conlur
l'lll'll mr.lhot· soln1~iio elo prohlrrna.
Aô conslitui,~0es uiio Hr. inlri'J11'CI.nm pltari;;nicnmcnlc,
f'11ndanclo a

~ma inlci'rH·Gtnc~fio

na

nll.~nlul.n

expr·essão das pa-

lan·as em qur nllns ~ãn r·_rdip;idn..;. Em toda .a pnrlc. mc~r.nn
nas queôlõrs rir' r!ir·eil.n p:·:vadn, semp:·., so d:ssr., onpcc m:J:tn.
a mr~mn razão, nlli clt~vo imper·nr· :1 uwsn)a dr:-;posi(;.ao. Orn.
n·

t·a:~.Ho

r1 a

me~ma

para nm

PL'O.it:~dn

de goVN'no o pura ns

n:at.erin;; qur, são romel.l.idns ao CongT~s~o pelo Govcmo tudas "llns voem do Clov~:·no.
E qual, S: ... Presitlrml.c, o mol.ivo ]101' qne em :·c.Jn(;fio nos
lWO,it!c.los dn Governo quir. a Constituh:ão quo a Camal'a dos
D~putaclos fallassc primeiro do que o oul.t·o ramo do Congresso
Na~ional ? (Prw.sa,\
·
·Porque, sendo n. oul.m Cnmnrn a que cst:\ mais <lm conlar~.o.
r.m eonlnclo mais fl•equmlle, pl.'ln ~u·a lol.al rr:nova1:iio de t:·us
PIO L1·es annos, com o novo, c~orn n t!luilor.'tHIO, ~~ a Camm•a dos
Deputados a que gosn do 'ararJI.ül'isl.i~:o de eamnra populat·, isl.o
ü, nquelln quo mais appJ'oximad:ullenl.e t·eprescnla o:; sonLi·
mentos deste• elemento de nndo pr·oucdcm os no~sos poderes cm
uma c cm outra Oasn do Conr;:·csso.
Sendo essa Cumam a mais populalt', nos nssumpLos quo lo·
eaur mais dircclnmenlo ao Govo:·nü, como s".inm as leis d"
re:~eil.a, as leis de despeza, as lois rio l'orçn, de., entendeu o
Je;dsJu.dor conslituinl.e que n prioridade havia de caber ao ramo·
Lt•iennal elo Congresso Nacional, c n ossns mnLer·ias accresccntou os pt•o.iectos do Governo. Quir. cm rolm;fio a ess·cs· pl'ojcelos nno só ouvir em p:•imeiro IO!l'III' o pen~amenlo da camat·:1
popu!a:· o reserva[• a ralavm em ultimo lol"nr· úqucl!a elas duas
Cumm·us a que osl;i t•escl'vada sempre ·nos trabalhos do Conr;t•esso o a!Lo papel de moderadora.
E' deste benet'icio que nós abdicamos, é do bP.neficio de
l'nllar em ultimo· Jogarr no assumpto. de fa!larmos depois da
Camaro, que renunciamos, senhores, para fallarmos primeiro,
precipitamenle, antes delln, embora já clla houvesse iniciado
o conl)ccimcnto elo assumplo, !lnicamcntc porque nesta C~so. a
•
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forca, o espir·ilo tio pal'lido se neccntua mais encl'gicamcnte, a
sua discinlinu c"l.:'t maiô consolidada, c o noht'C chel:c do Par·
tido Hepublicnno Con~ol'vadot· dmtui p(Jdc al'firmm· mais so·
lemner\lrml.rJ a sua nulor•iclndc, ncluando pelos golpes dtt maiol'ia nesta Casa sobl'c as dclibct·arJõcs dn maioria da outra.
O Sn. ALF!tEDO F.Ll.IS - O projecto nlé deu o tiLulo de
doulOl' ao lcnenle Sodr•::. o Plll'CCC!' uiz: Dr. Sodr6, quando devem di~cr Lenenlc Solit'IL
O Sn. llu"Y B.11mos.1 - fs;•o nfio me ndmirn. a mim, porque
no rcgimcn da Lei Ot·ga·nica rio Ensino mdhor scrin quo os
doulot·cs l'osscrn Jog-o feitos J'IO!' deet·cto.
Quando rchenlou tt guct'l'a rmtl'e a nussia e o .TniJ)fio, em
uma época cm q110 o impcl'in moseovita não tinha t·ocobido
ainda a grande orienfnr;fio mililur· do ho,ic, havia escu.s5ez de
llJr.dicos mililat•c•s, r. o Czar po!.' nm docrol.o eonl'criu o l.iLulo
elo doutor em medieina aos esl.urln·nlcs do primeiro nnno. A
mntunr;a foi gt•a,nrJe entre os pollt·es dowtes (riso), m'á~ nl'l'it··
mon n mr.snm nn l.orirlnclo eom que hoje no Brazil so impt'IJ·
'llisum cloctricumcnlc os douLol'es.
·
.Depois, Sr. J>J•rsirl<>nl•'. l'OT!.,intu V. Ex. que diga que !lfio
''n,ÍO bl'íl11Cie dirl'rl'f~!liJil P-111.1'0 OS douf.OI'f!S fabricados flOrl' t!Sbas
J'OJ·ju,, da cJ·car:ão du lei do en>iuo e o que n nobre Commissão
rio J'usLir;:1 e C:on~l.il.llição nctü1a de fabt•iem·, conl'cJ'indo no te·
llf'llto 'Sodr•' o til.ulo de doutor. (fl'iso.) A Commissão aoho11
(lUC Crl'U uma cousa cxqu isitn opplir ao üX .. Presirlnn !.e dtl Ilüpu·
l1liea, o St•. Dt·. Nilo ·Poçanlw, CilW erea.ru ·etn Londroes repu ..
tuuão de finnnceit·o, q11n ~o:;a de bom nome entre os nossos
credores, um l.cnenlc 8odr·é ...
0 Sn. ALFREDO Et.r..tS- Pt•cl'ciln de Nilhr.l'oy,
O Sn. RuY RlllBOSA - .... ~ desl.c modo, pot· deccncia,
deram-lhe o titulo do doulor. (/liso.)
O Sn. AWR!Wo ELt.JH - Dm·am-lhc lilulo de doutor.
Não sei si jú expcclimm o~ diplomn>, nem si ofi diplomas foJ•am assisnadoR pdo est~do maior prussiano do Pm·Lido ncpublicano Conservador.
'
O Sn. RuY B.1nnos,1 - Aliús, Srs. Sm1tHlorcs, niio me
admit·o dessas il•regularidades hoje em estylo ofl'ieial dos nossos homens de Goveruo, menos, portanto, dos nossos parla~
menlnrcs, 'porque nindn ngora, no decreto de convocação cxl.t·uoJ•clium•in que eot•re pm• eonla ·do illusrtre Ministro da
.]usliça •J Inlerior, pessoa muito douta, creio eu, ucsla matet·ia, uesse decreto, o Congresso Nacional ~ trat:ldo com uma
l'amiliaridade encantadora. (}liso,)
·
Nós, na linguagem dn Constiluiciio, somos um Colll\'res~o
l\acional, c ·quando se trata de convoeaçiio c:<:trnordinarin
di~ a nossa Con;tilu ieüo que o Poder Executivo convocm·:i o
Congresso Nt\Clonal.

112

Pois hem, Sr·s. Rrnnrlores: nes;c cl•lcrcto, ohra do illustre
Ministr·r• ri•• Tntrr·ior~ par·qu•~ no Minrsu·o. no menos, se ha de
deixar o Lrnlmlhn rlt· ln\'l'a1· ns dct'!'eiM, ncsso deci·eLo ;r• dir.

que o Chefe do Jlotkr J•:xcc,ulilo eon,·oen. n:io o Congl·esso

;\'ncionnl. rnas 0' IIICIIJ!JJ'ns do allurlidn Congresso ou d·o I'Cfel'ido Cong·r·t~~~o !\ ~~· J'NIH it·ern L~m se.,sãó c:dr•aol'clinaria.
Como no::;

con:-:irJernndn~

do c!t•t:.t·eLo j;í. !'le fallat·n do Congresso

entendeu, JHJilll':tiJrH!llLe o IJOill'Hcin Ministr·o do Tnf.,!I'iot• que, t·efcl'indo-~r· cll'ttuis :'1 ~~.-.:~t· Jnesmc' Congt·e:o.so, era
~.~xcusado r.slnt· cnm rJ L!·;lh:d!JL''I d(• lhe dar· o ~eu nome const.iiucional. Em \·c·;~, flp (:nrJf!'J'(·~so, I'Jt•.amo::; sendo. 110 corpo,
rro trxlo, no :JI'I.ig,, do dl·er·~c•lc•, " rf'f•n·ido Congre;so. Nem
Congl't:sso somo~, nt~m fomo;.; t~Oll\'Oeadns rorno Congr·csso, fomo~ con\'ocado~ como mombt·o:.o; do CU!If.:it'f!~liu Nacional.
O Sn. Ar.mEDo Er.r.rs - E:;l.:i so vendo que a balura ê
o cncr)le. E' para ::dli. (JIIw.)
O Sn. 1\uY Blllnos.-\ -- D.-• modn,. S1·s. Senadores, que
,i:l tw:-~ta CasH nti.u pltd1! haveJ· il!usfi.o :--nln·e a. origem n a ex:p!'t:s,..:ãn d(' pt·o.it~~~~~l qt11.~ r._;.;l.amo:-: di.~,: ui inrlo. O pro,jeel.o qu~
êe di:;eul" ,: 11111 n1·lo do Par·l.ido 11••fHihlicano Consei'vador,
ohr:der.endn aos inleres;e:; ele wa di:;ciplina as convenicncia'
do sua dOlJ1iuacfw.
Xô~. O:' I'Jtll! damo.-: n11 Go\·,~rno o nosso npoio sincel'o,
·:fla conYit!t.:~c~ r:!m que ')~l.amos dn qur. o Go\'erno não ucon1 ..
panhu a polit:,:a ruinQ.iu dc.,~e partido ...
0 Sn. AT.FIW.JC• ELLIS - Apoiadn.
O SH. lliJY F:.lr.BoSA- •.. quo lo\'OLI a Nacão ãs actuaes
extrcmicl3dt~s ...
O Sn. ALmi:no E1.w; - A' bancarrota.
O Sr:. f:l:Y RAIWM.\ - ... rrrís noR senlimos :i vontade
pal~a no.?. c:lpp,'w c:orn t.odn :1 lm~~~·.~ia. nilldn pot• esse Indo, n
esse pl'Ll.it~dn, cc~rtn d0 qUt!, alt:.m .-],.~ cE~tarrno::; prestando um
~,;r•vil:o :"t.i insliluiJ:õL•S. nJ,:m r:!.-, e•'lumJn> pr·esLnndo um ser·viC•l :"t ;\,I~ão, DI'C'>lnmo' ao Goveruo o serviço de dcl'ender a
inlog-ritlad•; do seu c:redilo ...
0 Sn. ALFHrmo ELT.IS - Apoiado.
O SR. RuY ·BAnDOS..\ - ... conlra uma confusão peL'niciosa aos "cus venlaclr:iros inl.oresses.
O S1:. ,\r.rnr.oo ELr.rs - Contra unm conspiraç~o.
O SR. HuY B.1nnos.1 - Porque não hnvcrú nada mais
falai :i pr·Mperidncle rin Govei·no, eu.in cnrr·eirn "' nchn ainda
no segundo 1111!1. rir. olHI rilll'nl'.:io, n:io !JaVül':'t nada mnis l'nlal
a osse GovPJ'no do que ·n eoul'usão de sun responsnbilidncle
com ~ do pnr·Lirio ~uc tomou sobro os seus llombros csla Lremcnda c l'unc;:Ussimn nvcntmn .
•
O :::: ..\r.r·"li)':IHJ 1-:I.Lrs - )[ui lo bem.
~aeional.
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Ca~~. a~:r~ditamo;

em que,
com !'e-

rruo não disporá.

do vutos sufficientes p:ll'a se1· ouffragado. A votação 'de hon-

tcm. mostL·ando os recursos da maior·ia. o os recursos da miIIOria, nos convence de que aqui mesmo teremos os meios
Jmstantes pa1•a obsl.ar a quo esta medida del.rimentosa aos
"mi ores interesses da Nar,ão passe desta. (c outra Casa do
Congresso. Pela nossa pal·Lc, nfw lm que occullal' a resolução
do uso do nosso direito; pela. minha pa.l'le, não coutl'ibuirci
com a minha presouoa pam dar numero á vota,;üo desse proJecto.
O SR. ALl''IIEDO E~LIS - Nom eu.
O Sr.. HUY B,mnoM - Mino1·ia reduzidissima, limitada
a'> diminuto numero da~; unidades que n. o:ompõem, temo~
fiado até hojo Lodos os exemplos de ordem, ~ordura, disciplina....
0 SR. AL<'REOO ELLIS - E desinteresse.
O Sn. RuY BAHDdSA - ••• o desinteressf•, não recusando
nunca, nem mesmo ae gover·no fJUO t:io energicamente combatíamos, o nosso coucm·so quando se tratava do medidas ne"essarias :í cxistencia da adminisll·ação, o nos outros assum]lLOs nunca usamos de meios ·obsLructivos para t•mbaraoar a
passagem do qualquer medida. aqui reclamada !Jclos nossos
adversarias.
Neste momento, por·,:m, lemos a comcieneia do que um
dever supt·emo nos ·obriga a não poupar nenhum dos recurso~
ao nosso alcance para dcfundcl'lnO:! a illte:;t•idade da. Constil.uição, para. defcndc.rmo,; a. integridade da. Hepublica, para
defendermo~ a integridade da justica nacional.
O Sa. A~PilEDO EL~Is - Apoiado; muito bem.
() Sn. IWY B.IRBOS.I - Si a. maioJ•ia. qui?.ol' levar de rojo
tudo is~o não contar<i nem ~om o concur:;o da nossa prcsenca.
O sn. ALimEoo ELJ.IS - Que façam a. ruina do paiz por si
e com a sua t·cspon~abilidado.
O Sn. RuY B.lltDOSA - Nem ao meno>, Srs. Senadores,
cbamaudo-nos a discuti1· este us,umplo ante~ da Camara dos
Deputado5, a honl!lda Co)llmissfio nos habilitou com os elemento:; de que uno podtamus pr·c:;emdu· pa.ra \H'Occdermos
a. um exame comp!Bto da qucstüo submetl.icla a.o nosso ~ludo.
A magreza elo seu pat·cccl' aht cslu om duas ou tres pag-inas
do avulso distribuído, esquecendo os _honrados membros da
Commissiio que o assumplo para sei' resolvido se ligava neeessat•inmento :is suns nnlcl,Odencias, a essas outras phase,5 da.
IJUCSlilo .iii coni!idorudu~ t;olo CollS'L'Csso em occasiÕl'> :111lc-.
Vgl, I
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l'iuf•os .. gssa' nul.eccdencia~ f~rm.nm um vllSto··corpo de rloeurueul.os ftUC no avuls'? disLrJbmdo o anno p;tssu.do, mn out.ubt·u ou novembro, creio, á Canmra dos Deputados eompõcm
uma brochm·a de cerca de 150 paginas.
'
J~' :ihi que se ,iuntam os accórdãos, as repr.c:scnl.acürs os
J1nrecercs, as ,iustificacões emfim todo o complexo dosses
documentos que l'ormam a historia da questão no seu t!Onjuncl.o, na sua integridade c de que uma cama.rn. disct·ct:L
eomo o Sepado não poderia abrir mão para deliberm· eom
rnnduroza o conscie.ncia sobre um assumpLo de tnl grnvida.de.,
· l)q n:todo que aind11 por esse lado a nossa aLLiLudo se ,iusW'ica,
a·al.litude de membros de um Senado que não csLão disposLos a
conl.inuat· a votar de voldfio. assump'Los que nilo eonlwcem, ao,;nmpl.os aos quaes o Senado ,p,rcsLtL muitas vezes, o seu vof.o,
S•!m siquer .conhecei' qual o problema Que sr. aeaba de rcsol:ver, qual o projecLo que se acaba de vaLar, '(Jlluito bem,)
:·
·Si me ·não engano, foi dct~Le modo, nos ui Limas mczcs rl•>
anno nassado, nos ull.imns dias :talvez, ou nus tJJt,imas scnlaiti•s
da ull.ima sessão !eg·L,Jal.iva, que&~ votou o archivnmcnLo dos
papei,; relaLlvos a esl.e caso. Solicitou-se uma m·gencia. sem
que ninguem a ouviaBe e sem que ninr;ucm Livcsse ouvido se
. ()l)u por· approvada. c npprovadn ficou a matcria que desto
ú1odo estava resolvida sem o concurso,,,.,,
O Sn. ALFREDO ELLJs - E' motivo uma urgencia para arllhivar I•HP8ÍS ?
.
O Sn. ftuy BARBos;~ - ... sem o con:curso do cspil'iLO dr;
nenhum dos membros desta Cas.n, E do que so t.ratnvn l'I'a do
nl'ciJivnr papeis, foi para isso que se descobriu o precedente
novo da urgencia, um;1 urgencia de caracter meramente nusáLivo.

·

Não é ainila oceasião, segundo o p,Jnno das considCl'nçües
qúc projecto, não é ainda a occasião de proceder ;i analyse rio
parer:er e da. resolucão que o ncompanhn, do pr.o,jeoto POI' uudo
elle termina. Mas, anl.es de qualquer passo mais no assurnplo,
11arn ~nra:et.erizar desde logo a natureza da violencia que o pro~i~r.t.o ria Commissão nos aconselh.a, pcJ•rniLf,am-me os nn!l'l'~s
Senadores chamar a sua esefapet!lda ai.Lc,noão paJ•a o~ Lermos
do art. 6• da. Constituição republicana, onde se regula a materia das interven~ões.
E' de uma inter:vcncão que se trata, é uma intervenção
que se tJodo e uma intervenção do caracter singular. parn que
nella não se pro.iecte consultar siquer o EsLado do Rio de Janeii'O do cujos déstinos se trata.
.
. . Nella, o que se resolve, é remover immediaLamcntc o ~n
vorno alli constituído, o governo alli apoiado em todos os elementos da administração, da sociedade. da justiça e da foroa.
~ovcr cssn governo, arrebatar-lho esse lot::ni' pnra coilocar a\1! o instrumento notorio o vulgnr dos inlcrt)sscs do
partido que se apodlerou deste oniz nos qun'li'o anno,s da
lldminisLra~'üo passada.

O Sn. ALFI\F.Do E·LUS- E que Lom cxrlovudo a llopuhlil;a.
O Su. nuv BAnnosA - 'l'il'n-Sil ú Sr·. Nilo, .Pr·cf•iclenlr•. <;Dill
~umn csl.á a popular;ão inl.cim ri-o E~lo1lo. IJOlll qumu esl:'t a
magi>Lmtura do Bsl.udo, com quum estl1o as reparLil;õc;; pu!Jiicns do Estado, aQ Indo do que111 se nclta· a l'oT·oa ptu·blien do
Bslnclo, com QL\Crn sympaLhiza. não sú a opiniflo do EsLndo,
mm; toda a opiniiio naoional, lim-~e do governo o Sr·. Nilo
paJ·a se collocat· o lcnenlo Sodré, orn lromenagom a uma po'~"'
nllcgUlla flO!' clle, que o Exmo. lcnctl!~c LQIDOU, ús 6 hoL•as du
\llU!lhfi,

.

O Sn. )\t.i'nrmo Bl.f,IS - Posse at6 clandest.in:i.
O Su. 1\rN Jl.lti!JoS.I - Eu nãü queria al!udit· ugora tt e.sta
drcuruslancia cxlranha u l'isivel, a. essa. cil'cum:;Lancil~ cotnica
o BL'Olesca ....
O Sn. ALl·'HEoo ELI.IS- E' uma st:r.na orrcuiJaecltiana.
O Sn. llUY D.lnoos.\ - ••.• a quro se procura ·l.irat· a :;uu.
\'CWlarJdt·a. extll'C~siio, diwndn-:;e al.ti cm um do;-. doc,urm~'l!f.o;
oJ'J'i<'ia•:s que o l.r.ncn·le f'odr·•í l.nrnnn posse ús 6 !tora;. l!:H
l'e<'Oilii!Jt•ndo á nLtcn•.:;io do noht'" ltolalot· da Commissiio uv
.lusli!,'a. a IIJiLm·a dcsl•~~ documcnln<. l~rn um del!c,, S. Ex.
ltí cneonlrará, como cnconl.t•ci, a onussüo a que nlludo.
Seis horas ! Não se dir. si fomm da mnnhii ou da tarde.
POJ'flU!! ulnt;ucm act·cdiLariu qn1c o PL·o~idcuLc~ r1.ml de tJ·m'11!:-ilado se· crnpossussc no seu governo ;i hDl'a em que cnl.t·a por
easa o pt•cto do pl1o o o f'Ot'JJeccdnr· do leite. lO:' umu hora em
que dous lcr<;os da população ••,;tão dormindo, hora cm que.
r1u iuvcrno, ainua uilo é dia w•.<ln elirna. boru do scgt•cdo, Ot'lt
ut)~erl.a, hora de danch:ol.inicladn pel'leil.t~!
.
l'OiN, sonltot·es, foi a c;La ltot·a. que a l.nl aE'Sombléa ut}
Hio de .Jnncit·u, ·ti La! 11 que o GovtJL'IIO u o Congot•esso vão J'UU!·
do1· i1 lwrrwmtr,;-eln de neceil.at· a sua ducisü.o, i'oi a. esl..a bol'a
t]Uo a ttsscmbi•Jn do lHo t.lu JatliJi·t·o deu posse ao l.cnrmLc tiod·t·,··.
O Sn. Awtt~uu EtMti - .E di<;am t!UC não ú uma conspil'{H~ão .

•

O Sn. RUY BAnnos.~ - Os nr:l.os puhlicos Lcmn hora solmnne a que so niío poetem suhlr·;.lltit·, sob pena da sua nulli-

,dl(uc; c, quando se snill.r·ahcm. além dq ·nullo~, demoqsLrarr1
Ltit'clll obedecido .:r pun,,am,:nlos rrwou'lcssuvcJs. (ApO'Wd<J8.)
Nin~uetn :wt•odHa quo a assem!Jiétl do llio t~c Juncit'll,
QU t'racriio qtmlquct· dr.sl:l a,scmbléa si houvesse .reunido üs
ti hora~· d·a n~anhil JHLL'IJ. dar possu (tO tenente Sodrú.
o Srt. 1\Ia~tllo GoNC;IIN~S - 'l'anLo m<~i~ qua111Lo cou·vite:• nm·ca varo t hom da Lat·dc pa11a a. solomnidade da P<IS:iL'0 SR. RuY B.\RllOSA - Mareavam 1 hora da t.arde, nem
podiam· marcar Ot}lr'tt hora, pot·. ':arins ~azões, A primeira io;,.
~ito pot•quo ~sla " u !JOL•a Lrnrl wroual, e a hora em que, nus
l'Ctlovu•;•ies elo govet·no naquelle E~Ludo, se ·Lem clado a puo~o

os

Hó

ANNAES DO SEI-:ADO

a forJo' o' ou Ir os Prcsirlrn'l cs. fl Rr. Bnf.r!ho foi mnpci1·Sado,
ha. ~uülJ'n muJO:;, a. l hnra •lrt IH.J'dl!, l"'iJJI eomo a I 11om da
·f:Hcil}

fl'tt'a

úlllJ10!'iSHflO O SüU Ulll.f'l'l~:-iSOJ'

e

h1dO!i o~·~ }1l'edCI~Cl3SO

]'IlS :;e11s, dcsclü o JH'imciL·o. Nonhnm •Jeixou al.é hoje de 8et'
empo~sado ti i hOI'a da t.al.'d(•, siufin o l.cucnl.o Sodr1:'. B nfio

m•; con<•la que Jw1wc:;~c uaquell c l~sl.ado iuundaciio ou l.crrnmolo i\01' onde o EXrtJO. t.cnenl:e pudu~:'io ~llct::at· e~cu:oa 11ara
c::~a · nccos8jcJndc na etlcolhn da l10J'il da ::ua posse.
1~ baslnJ'in. a indie:u;ão das !õ hm·a> rh manhã na communiencão c po~:-;o pi:ll'il qur. ne.lla. l•.stiVl!:-i::,e ~sl.íunpada a prova leeoncludmüe n .~al.ht~gol'lcH un que nao so_i,J·.ata.va. de lHna

/.!::J.J

posoe legitima tnns do 1JJ1'1 ao!lJJ,;n iw.pmlil'ieavcl. (,.\poiod<>s.·l
Mas. Sr. J'J•r•:;idcnl.e. si n anl.cee.;>CJJ' do pre;;irlenl.c ael.u~l
do Estudo do Hio ,Je .Taneiro foi cmitUdo n~ posse do Govei'JJo á 1 hora da tm·de, elaro cslá '!IIC s.:O >Í I. hnra d~ !.urde
do ultimo dia du quudJ'iennio sn pel'frll'iarn os qualro annos.
durante os qun.cs o PJ'csidcul.e lr·gil.itw· <lo E,;l.ado do Hio tlll
,Taneiro cm o D1·. Oliveil'·" Hol.elhn. O D1·. Oliveira BCII.e!ho
nfio cessou porlnnln de ~eJ' pt•c:;id<'nl.c do E,;ladn do Rio de

.Janeiro sinão :i J hora ria. tHt'de dt)·di;l

~ó

a

:.~1

df! dezemhl.'rt.

:r..~ogo.

hora o Dr. Olivoit·a HoLciiJO podL'l'ifl I.J•nnsfeJ'it· o
g-overno -ao LcuenLe Sod1·ü; sô a t:::J:;rt .. lwl'n o l Nlt)\1 te Sodr•;
·1iudcrin. SCI' •!mpossadn pela A~sr,mbl•la do flio (],, .Jnuciro, na
sucer.ssrw do Dr. Olivcim. !Jolulho. r;ão o fu~cndo, que é o
•)SSü

que se deu

~?

A supp6r u sr.rir.dade, a realidade dessa posse- é que seis
horas anlcs da Lcl'lninnaão do ;;overno. u ini.J•epido Sr.tcnente
Sodró se tinha cmil.tido nn JlOS;•" dll adn1inislJ'~•;iio, eommeUendo um crime (a[Jtliaclos), o crirn•·• do usuJ·pn•.lãO, de emiss:io de
l'uncuõcs que ainda não m·,1m suns. POJ'i.<JJJLO, r1 possu que o
•l.nncuLo Sodró allcAa haver recebido ús ti !JoJ·as dn manlui não
!*'1de Ler cnJ•acl.er legitimo de posse. (.1.J"'iarlos.) A e;;.a hora
ainda oJ·n prcsirleulu do Estado do Rio d•J JnJWii'O n Dt·. Olivnit·a Bol.o!ho. Si dcpoi~ dessa hom o l.enütlLIJ Sodt·ó n:io tornou a ser crniltido n.t JlOSSIJ 1],, gov,erno, 1í que. le;ilimam~nte, legalmente, al•i hoje o t.cncnl.e Sodrri niio foi, cm ocl:noião nenhuma emillido na posse da goverm~r·iío do Estado do
•
• Hio de Janeiro..
O Senado Lem nqui n. prova material, pa!pavel. indiscutivcl de que o projecto da Connnisti:io de Ccn1s!.ituiefio sagra
eom o carncleJ· de presidente tio Bsl.ado do !tio de JaneiJ·o a
um inLJ·uso <JUC nunca foi empossado no governo de que se
di~ detentor.
.
Dcnmü, sonlJOJ'es,. os J'nt1l0s alli esLão. flcal!ncnLe, ueJJJ
siqucr !Jouvn a Le.nluLiva do :;inm!aci'io dessa oossr. Toda ~ente
;abc que o Dr. OliVIJit•a BoLolho, auscnLc do Hio •1c .l'anciro
desde o .dia ao .í l.ar<lc ou ti noite, :U:Jui se eonsct·,·ou duc·ant.e
o dia. s0suinLc, n:1o comparecendo na capiL11! do Yisiniio Estado.
e que nessa cnpil.al niio se .reuniu a. hor·a· n~nhuma desse dia a
l'ntel·ão
que
ele !l.ssemb!ét~' Flumincn;e.
•
. . ôC. tu't'O"u
. o . o caJ'aclcr·
.
~
'
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Eis, s~nhores, n que ~c rP.tluz o· ridirnlo r )l'rotesco r.pi·
po$se do tenente Sor.li·(, nu ar.lrnini"Li'W;iio do Rio de

~pdit~ úa
.Jane ll'O.

Si o Senado votasse r.s~r.. o s,.nndo il'in sanr•r.•innnr com o
sr.u voto um-e.rime de simnlnGiio rr·aur.lutr.ntu, rnal•:l·ialrnent~
demonstrada, nbsolntnmrntu in.inslil'ir:utla, (liJIOirulus), il'ia us1\egurm·, corno gnvr:l'no 1],_, um tcstndo, r.11n individuo que pelos
prOpl'ios tel'mos da eomrnunien1;üo 1'111 que se atU·iJnw esse di·
l'o:ito, conl'es:m nlio liuver· .iúrnuis u"urnid<l o Gov,rno dr:s;:e E.~·
tacto.
Mns, senhC\rr.s, foi um .apn.rl.e rio meu h!>nrar.lo collegu qUI~
me ar·r•nstou a Nila Uig'T'(!s::;ão. F.r·!l. pnl'n o nrt. nu dtt

l~onstitui ..

r:ão da Hepublicn que eu r.sl.nvu eomer;nndo 11. ehumn•t' tt.uttcndos honrados Senodot•es.
Nesse urtigo ~e rr.gulrL a mnteria dos lnle.rvcnções,
·
A Constitui~ão não admilte pura n. intervenção ~iniiQ os
qttntro casos expressos que cu lerei para mnior fidelidade:
<O Oovei'llo Feclernl nüo podere, int"rvir cm negocias ·peeuliures nos Esl!odos, solvo: ·
1•, pura. rr.pellir im·nsiio csJ.rnngeira ou de um Estudo em
outro;
::!", pura mnnlet• a ftlrmn rcpuhlic'anrt federnl.ivo:
:l", parn t•cstnhr.lecer n. ordem e .n. tranquillidnclll nos Es·
todos, :i. requisiçüo dos re.,pr.r.t.ii'C" gíJvcrnos;
.',", pnra nsseg·uur a ·~xr.r:ur;"o dos leis e sentenças fe·
deraes.»
Oro, Sl'R. Senadores, evidenl.c r:. que, cst.nbr•tec•mdo qu:Mo
cusos distinct.os, nr.n m·n pos:::il'el admill.it· no pens·nmr.nto riu.
Constituiç1io n. r.tistentún dl! uma rliRI,osir:ão que posso. eollidir· e
estar em confliclo com n exisl.encin. de uma outra disposi~üo.
Tnvocu·se a. int•~rvcnção n<11' ar:lo lr.gislotivo com o l'im dr;
sntisPazer ao dispo.ot.o nas elmlsnJn;; 2" e <1' do art. li", para
manter a :J'órmu i'epublicana c l'estahelecer a ordem naquelle
Estado.
·
Senhores, em scguil.lo. u. esse~ nnmeros, um do9 casos em
!llle o Gover-no r.Jeve, c nr.o sC. deve, mas ti obrigado n. pro·ced~f'
á intervencão. ,; aquellc. t>m quo se lt•atn Lili assegurar o~ exe·
ctwíio das leis ll sentencns fedcl'aPs.
Todo. \'e7. que cm um Estado se ncgu,r execução a uma lei
fed~rnl; t.odn vez que em um Esl.atlo se recuse cxecu<:iio n umtt
sentencn l'edcrul, o Governo ,; olwigaclo a intervir puru us.~e
gurar n execu•;iio dessa tr.i ou a. rxecur:üo dessa sr.ntençtt,
No. hypothese, o ele que se J.rnln ri elo uma sentença. J',,.
dera\, não sómr.nte de uma s.:n).on0a l'ecleral, mas. ele umn sen·
f.NtQn do Supremo Tribunal Ji'r.dm•nl, c tt intervenr;~este ea~o.
nos termos tia Conslitu ieüo du 11epnhlica. tr.,ria do ser port\
rnantel' u. exeetlt;üo'dess·:r sr.nlertr:u riu Supromn 't'rilmnnt.
r:~o

élc Sns. ALFREDO ELL[S E LEOPOLDO

O~ BULHÜE~ -

.ApoitldO,
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O Sn. RuY BAii!loS:\- 'JI.o couLrm·io disso; o que o projeclo
nos propõe •í-~uc volumo~ unm. lei fJUn visa. dr.sobcdccer o umn
~entençn do iiupJ•cmo 'J'J•ibunul, ou IIICII!oJ•, que mnnd11 asse·
;::urn,J· a não cxc~:uçiío de uma tiCl!Lença do Supremo Tribuno I
no Estado do Rio de ;rnnciro.
E' passivei que o Congre-sso Nacionn.J vale . umn. lei,
dennl.ü dn Conslituicfio, que mnw.la inl:eJ•vir p:H'n ·n.sse:;urnr n.
nüo cxccuciio de umn. scnl.cnc;n. '[):o Supremo 'J'r·ilnmn.J Federal;

:<nJ·:í passivei que o Congresso .Nnr:ionn I vote umJt lei que
manda que uma scn[cnc;a l'edcJ·n·l não seja cxccu!nda ...
0 Sn. LlWPOr.JJO DE BULHÜ!lS - Revendo a Constituiçfio
pOJ' meios OJ'(linn•J•ios.
O Sn. llUY B.1nnosA ....: .•.• I'•Wemlo a Const.ituiçüo, nüP
.só por meios OJ'(!inm•ia,,, m:ns pnr:1 um cn'O cCJ•Io, pnrn um
easo pessoal ?
E' desl,~ modo, scnho.rns, qnn .~c n.•scgnrn. no Rio de .Tnn:eir.o a mnnui.'C'Il(;üo <Ja J(wma J·rpuhliemw f,,clr.J·nlivn ! Pois.
J'ceor·rmn os no!Jr·c·s Sc•nndores. nüo dign n,, rnl'~l.l'r~ rJe ,J,irrif.o
<:Ons:l:itneionnl - a lodos os cfllllJlt'nclios elr.mcnltll'r.s, (tqucl!eR
que so disl!.•.ibucm nas escola~ nos meninos, nn Amcricrt do
Norl:r., rr;eorJ•nm Sfl. Jmx. c !ú Vf'l'fio qnn o r.Jrmcnl.o ·fuudnlllénl.a I rio ÜOVCl'llO nepuh!icnno Fcdcrn.livn rí l'S~U Justiça
J'c<lcml cu,ia scnlcn~a se quer <lcsrc~pcUur.
O Sn. ALFREDo Er.Lts - Apo.i,aclo.
O SR. Ruv BAnllnSA- De mnneir:~ que o pro,icel.o, nl.t.en~
tnnrlo cont.rn o arL. !i" na sua clnusula '•", nt.l.onlu iguulmcnl·n
<:Onf.r,n. o :ll'L. G" na sua elnnsul:t ~". por•qJHI manda ferir. o
s~·slcma rcpuhlienno t'cdcraLivo. nos s:eus funcln.mcnlos, manda
I!Cf!OJ' a cxccmçito de uma senlen(;a do f;uprrmo 'rl'illl.lnnl
PndcJ,n,J, rJcsmor·n Iizn. insu Jln, :JJ'I'll inn., nc:nba a .i usLi(;a J•cpu!llicann. E •í desl.n modo que csl(t sendo mn•n•lidn a l'úrma
l'Cpublicnn!l J'edcl'nLivn.
O Sn. nmmno Dll Bnt'f'T'o - E dcsmora!i?.n• o Poder
ExecuLivo ~ue d'eu cumprimcnl.o :í scnl.cnon ..
O Sn. í\r.rmmo Er.t,rs- E luclo 1:isso em Jl!'OVeilo d~ um
t.cncntr. Digam depois que o tu.! ~e.ncnlc nüo t5 dns nrnbins.
(lliso) •
o Sn. nrnmno m~ Bm'l"''o - Tnul.iliznm-se os dous podeJ'r~: o Poder :ru.cJ.icinrio c n Poder '8xcculivo.
O Sn. nuY 13Annosl\ - Lembra muHo bem o nobre Senador poJ• Pe-J'Uiamlmco. O n·bn'CflH', a ol'f.eusa é conlrn os c!ou~
poderes: conlm a. Bxcculivo nn' sun Jwnor•nllilidnde.... .
p Sn. HmE!no Dll BntT1'o- Quo .iú r·ttmpritt n .•e.ntancn.
o Sn. fiuy BAnnosA - • . • porque r!sse rleu o nobre
p:.emplo cumprindo a sen!enç~.
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· O Sn,, Jü,l'RJlDO ELüs - 1\:po.i:a:do,.
0 SR. RUY BAHBO~A Mas llOllbJ.~a O Poder .T!ldioiario
rtl.l.onta mrulerialmente, porque ot•denn que umLt se!ltença sua
não se,ia cumprida.
·
Jü não são as antigas meüida·s com que, para exouzo.r as
;o;rnndlls dictaduras, se vouo.vam do r()Ldiio os büls de indem!l!idude, as nbsolviçüe~ plonat•ias do armo .cm anuo de anormiü~des c al1lentados; nüo se Lt'ata ainda de outras inv~sões
indirectas no terreno judic·iat•io, 1:omo se tem visto em certaR
lllcdidas aqui votadas ou aqui tentadas, tentadas ou votadas
na oul.!·u Camm•n, rwlns quaes se tern negado r·ecurso para a
execução de sentenças ,iudi,ciarias. Não; aqui li a revogacüo
dit•ectn. de uma sont~>nca do Supremo Tribun!ll Fedem!, cujo
conhecimento foi submettido pelo CIJc·re do Poder Executivo
no Congresso da llepublica,
Submettendo esse caso ao Congresso Nacional,. disse-llie
o Presidenl•c que acabava rJc cumprit' a seriteniJ!l do Supremo
'l'ribuna.I Federal, ma~. parn não invadir attribuicões do Poder
Lcgislalivo, o ,.,hnmava a tomat· eonhecirnento. da petição dE•
trm tenente e ele uma fmcção politica, empenhados na alteJ•ação do estado actual de cousas no Estado do Rio.
Assim procedeu o Chore do Poder Executivo, trazendo ao
.11osso conhecimento as impugnacües articuladas no Estado vi~inllO por um dos seus gl'U.pos de pat·tido, contr!l a sentença
do Supremo 'fribunal Pedot•al. Que vem fazer o Senado anleeipnndo-so ao outro ramo do Cou.gl'csso ? Additar urn projecto
no qual o que se pr·atica abertamente, declnmdamente, solemnemcnto, •l negm· cxecur;üo a uma sentencn do SilPI'emo Tribunal Federal.
O Sn. Aoor.nro Gonoo - Vae mais longe, reforma essa
er.ntença ..
0 Sn. !lUY BARBOSA - l'\. Constituição mandou que '!lOS
inl.et·vicsscmoR para asscgurat· a execucão das sentenoas.
NoLac i.Jem, Srs. Senadores, ,; terminante, é peremptoria :1
leLll'a do art. 6', n. lt, que nos mand!l intsrvir para assegurai.'
a execução das· sentenças. Nóg vamos intervir, niío só pam
dcsobeder~er, mas como bem disse o nobre Senador JlOI' Sl!o
Paulo, para rr.format· uma solcmne scnten<Ja do Supremo Trrhunal J"cdcrol. E ó em nome do art. G" que essa ~ononnidadc
~c quer prnl.icut·. Aqui cstú, senhores, .como o l'U;rtido Conservarlor conserva, aqui está como o Partrdo ficpub!JCam.r mantém
a llepui>lica neste paiz.
0 Sn. L!lOl'OWO DE BULI~ÕES - E comprchende a Federaciio.
O Sn. Ar,l'RP.no ELLIA - E' uma Fedcrncüo de pernas. bambas; estít quasi liquidada, l'nllida; mais arrebentada não o pos·
:<ivel.
O Sn. !tu-. BAneos., - Bmqnanto n llOnl'nda Comm.issü•l.
ue Oon~tituiç.üo e Diplor~ciu, com o allo suller do> seus rllus-
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lres membro~ nilo con.qeguir o milagr~ de passar «Eureka~ nali
tintas do ar/, G", emquanlo tlesla Consl ilu i~ilo não d~sappnrer.·~I'
eilte l'ormidavel /r•xlo, na sua solemnidade, na. sua simplicidade.
na sua gravidade, o projr,cto de SS. EEx. é uma irreflex&o, 11

um desrwerl.o, l'! nrn. ürimt•.

O :SR. ALFREor, Er.LIS - R' uma provocaeüo ú revolução .
O ·2n. nu..: BARBOSA - Acceilo pelo Senado será urn aCt9
de revolur,üo, um ac/o de r·evolur,uo dircclnment.e pral.icodo pela Camarn. eonscr·vadom, por uquclla das duas
Cnm~m" que foi
instituída para. exercer entre as duus
este alio e nobilissimo pap•el. Aqui esl:l, senhores, porque r.n !'aliava hontem ao nobre Senador pelo Rio Grando
do Sul na situação revolucion:Jrin em que iamos entrar,.
situnçr.o creada pe.lo pr·ojecto, creada por esse mesmo Partido llepublicano Conserrmlor, que leva na marulhada, como
caseos de nauJ'ragios arrastados para um abysmo, num só
movimento impetuoso, a Constituiçüo, ·o Poder Executivo e
a Justica Federal.
O Sn. ALFREDo ELl.IS - Como uma manada par:t o matadoll!'o.
O SR. RuY BARBOS.\ - ~<\ reroluçíio, Srs. Senadores, eil-a.
oh!. A revolu~ão é o pro,ie~.to. '' a nobre Commis8ÜO de Con- '
slituicão e Diplomacia, a revoluçruo é o Pnrt.ido Rcpub!Jcnno
Consarvador, revolucionaria sempre ha quatro annos em todos os actos dessa longa exislencia na qunl não fez sinão
pactuar com actos revolucionarias do marechal.
•
J.'oi para obviar, foi para atulhar as agitações de uma
questão na qual os homens habituados a governar o Brazil
se sabia estarem empenlmdos com todo o seu amor proprio,
J'oi para evitar as agitn~ücs desta questão que se suscitou na
primeira phase deste a~sumpto a tentativo de um accOrdo,
de um accurdo no qual se salvassem todas as convenienciaq,
todo~ os direitos e todas as leis.
Eis o grande problema, a grande difficuldade. o en.igma
proposto ú deciJ'J•açüo dos espíritos mais at.i!adO's.
.
As melhores intençües inspirnrn.m sem duvida .nenhum:~.
aquelles a quem cabe essa iniciat.iva. As melhores inf.encões
~stavam no unimo do Govnt·no, dos seus amigos, de rnuil.o dos
seus adversarias - si é que o Gowrno actual ,iá os tom, sü
é que ·em /.orno do Governo actual lodos não sii.o amigos mais
ou menos dedicados. O fnelo •!. porém, que a questão nos dividiu entre politicas empenhuuos em manter a senlenrn do
Supremo Tribunal Federal, e polilicos. empenhados
niio
se cumpri!• a senlen~a do Suprilmo Tribunal Federal.
Entre essas duas alternativas oppostas, era necessario
achar um termo de conciliação. Foi essn a difficilima tarefa
em que se empenharam os promotores do nccôrdo.
Solicitado a me envolver nessa diligencia, níio me podia
recusar, niio recusei· ~ :ninha cooperação, ~mbora esti:~"essil

em
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r.onvencido 1.1~ que os autores dessa inirint.ivn ~P. pro..
punham n uma nspiraçiío inexequivel.
Mallogrado o nccôrdo, t•eslam as re~ponsnhllJdade.~ pal':t
aqu<-lleR que nelle tomaram pari.~.
Corno um dos ~··us collr•l•OI'ndore> e tendo visto rlcsl•irtuar peta imprensa -~.le cuja ~ympnt.hin não goso, u minha.
intervenção nesse trnhalho, julgo· do meu dr·v•·J· communicar·
no pniz. medinnte c> Senado, o letor exncl.o dos mru' t.rnbalh<Js.
dos meus netos ni'~Stl sr,nlit.!o. pnra que sr, ,.,~jn quo~, S) rne.
oppuz á renlizn.~ão desse desii.lernl.urn nii.o foi· sin:io porqul"
não cccontr·ei. ninguern nos elementos da qur•slfto, nas eirdrcumstancins •Jo cum. nus üXig.;rJcins dos inlrr·i"se.~ opposlos, meios sntisfact.or·io.< pn1·a f•esolvét' n questüo dignnmrnte;
a questão se!' r·.,;,;olvidn snlvano.lo-se n liOill'll dLl f'otlo;r .Jurli<•im·io, n sua inlegridnde mol'al, a dignidade ela sun se.ntença.
~ n boma dos nossos int<Jf'o.•sses SLlPI'oJmos ao Indo da qual se
impunha a dn autonomia do Estudo ferida nos trabalhOs da.
intervenção c.onLJ·u elle pro,jedadu.
Embora Pm r·iRco de qbor·r·o:cer· aindn com isto o s.;nado,
não poderei desempenlmr estn purt" da mint1a tnrel'n siniio
lendo-lhe os dorumentos rom que intervim no nssumpto •
.Tá disse no Senado: não entrei na mnteL·in espontaneamente, t'il-o solicitado pelo illustre Oovernudor· do F;slnrlo do
Rio, que me deu a honra de mrJ procurar nn minhn casa e a
quem não podin recusar· um ser·viço, no qun 1 eu ofto via og
interesses dess~ eminent~ br•azileiro, maH exclusivamente os
interesses da nosso Constituir.fto, elo nosso regimen e da nossa
,lu~tiça.

Os documentos CJt'~ m~ dizem respeito no cn~o constam
de tres c.nrtas, dir·igidu~. suoJ(·essivamente. ao Dr. Nilo Prçanhn. no Dr. Bemnrdo i\lont<•ir•o e no Dr. Antonio Carlos,
nos dias 23 de novembro, H ~ H de janeiro.
A minha primeir'a en-r-ta, endereçada ao Dt•. Nilo Peçonha,
concebe-se nestes termos:
~Rio, 23 de novembro de '191/o - E:tmo. Sr. Dr.
Nilo Peçnnha - O seu nppello de hoje, nn ;·isitn que
me fez,- occupou-mo o espir·ito todn esta t.nr·de. As suas
pnl:wras foram que punhn a sua consciencin na minhn.
Pois bem: nhi vae o que a minha. consriencin me rliz.
A sua qu;;ot1io, hoje, nüo ,; sun. E' uma. que~ tão
naciona,l. E' neste momento a questão nacional. Porque é a queslúo da autoridade e da justiça no regimen ·
reput1licnno. ,f(, se v~. pois, que elln nüo ndmitte cnpitulnçúo de espeeie tllguma. Praticamente, qualquer
transnc~ão envol\•er·la o Governndor el~ito do Rio de
Janeiro em uma esparrelln. Mo haver· ia. garantias
passiveis. Elle seria um Sllicidn e os seus amigos e~
tarlam sacrificados. Moralmente, o desastre seria ainda
maior. A opinião publica se voltaria contra o autor da
•fraque?.u, encambuihandCI com ~lle o gove!·no que a
houvesse promovido.
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Sú de lu! dcsgt'HIJ:I •,levemos tet· modo. Si o GoverilO
Feder·nl cumpr·ir o ~cll dever, todas as carrancas do
r:nndilhismo darão cm nada. Si não cumprir,. será vi••l.ima do seu erro. Na segunda hypot.hese est.a.r6. salva
rnr·n nós a honra, f!UIJ 1) mais. do que n vida. Nn primeira tudo estú salvo, pam nós é parn clle.
Eis o meu· Jnudo.
Seu collcga muito atl.cnlo. - nuu Bm·bosa.».
· Sendo esl[lo carl a r!IJ 23 de novembro, aindà não hnvin
sido resolvida a quc~Lfio pela Podm• E>:eculivo, qufl a resolveu.
nos lct·mos bem conlwcidos do Senado, mundundo ·respeitar
n. sentença do Supremo 1'ribunnl Federal.
·
Pt•nticado este llj)LO, porém, c convocada o sessüo exlrnordinnr•in, renovnt·nm-se as Lcnintivas de nccô!'dO, · l.omondo
nnl.iio par·lc muiln inl.crassada o soliml.n ncllas. não só os amig·os mais inl.imos do Governo, mas ainda. as representaçües d1'
nlguns dos mais importantes Estados da l!'edm•m;;io. Nessa on1.rn. plwsr. do u.ssumpl.o, o meu concurso conl.inuou a ser s(JIicil.udo pelo Sr. Governador do Rio do .Janeiro c pelos nmi;:;os do Governo, alguns dos f!Unes mo deram a· hom·a de me
jli'OCUI'nl'.
Na enl.revislu, que commi:;o teve rm nossa casa, á rua dr.
R. Clcm~nl.e, nosso hOnrado e illusü-e eollcga Dr. Bernardo
Monteiro, foram submell.idos (, minha considern•;ão os termü.,
do um nccôl'do, que, cnlão, se lhe afl'igurava t•azoavel.
Ouvi a S. Ex. e sem lhe ler dado então resposta difiniliva, porque o u.ssumplo exigia csLndo mais de{ido, t'eset'. ''ei-me para lhe dar mais Lurde minha opinião, que lhe com. ·
muniquci, nesles !.ermos;
<Rio, 1i de janeiro de 101G. - Exmo; Sr. Senador Bernardo Monteiro;
Na visita com ~ue V. Ex. me honrou hontem, de tardn.
soliciktndo a minha intervenQão para um accilrdo n6 ·caso dr•
!lio, deeJurci-lhe eu que não tcr·i.a duvida cm contribuir para
r.ssc desiclaratum., si o accilrdo propc~to, sendo uma ~olução
per feitamente garantida
·
.
1", d.r.ixassf'l bem 5 Supremo Tr•ibunal Federal;
''"
•
~, 1' osse arroso
ao Dr. N'l1 o P eçan Im;
·
3", pudesse ser acceiinvel :l. opinião publica.
neflcclindo, porém, sobre o nssumplo, com a devida
calma c tempo, estou convencido agora prol'undamr.nLc:
1•, que nenhuma solu•;fto do tal natureza conseguiria ter·
r:arnntins cet•las, popquanl.o nada poderia obr•igar o tenenlr.
8odr6 e seus pat•t.idaf'ios a rcspei•l.nl-n;
2", qui• o tl!'oblbma da succl!ssiio nella envoivido a JJó•je
converter cm t!m.a ~ur•Jn, pura o Dr. Nilo, c cm umn rortuna
para os seus mtmtgos;
3", que o unico msnll:udo cepto de um tal arranjo serin
J•emover do Gover·no e da nolitic d(l Estado do Rio o Dr.
Nilo;
··
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'.'Jn1 que, IJ&:Iaudo a }JOSil,;iiO ,iuL·itlica do Dl'. Nilo ~.SHeg'u

rnda poi· nmn srntent•a do ::;uprr.rno Tribunal, a opinião publica v<'r:"• c:om n·provacão, corno 1"1-llLJUl'Zlt nossa e desacato
mnl dissimulado·,., justiça qua.lquee Li'ansacção destinada a
pul-o fdr·a do governo. Depois, meu eminente· collega, as re"POllSn!Jilidadrs, que JJOderfio vir· n sct· gt.'lll'cs, de uma solução
r.l" ln! enr·nctcr rccallirinm todas sobrfl a minha cabeça; e
ru não desejo assumir taes responsnbilidades cm um caso.
]rara o qual uão eoncorri, e de qu.e nada me obriga n corr.er
o riseo de vir a ser victimu.
Si o Governo do illuslre Dr. Wenceslt'io Braz, com quem
sincr.rnmr.nLo esLou, mas que, infr.lizmcnle, l•Onvocando a
srss:ío r•x-Lrnordinaria, crcou esta sit.ua~ão, quer solvei-a do
modo monos t•adical, tem um meio. Rimples: ú promover umo.
nova dolibol'acão elo Con~t·es,o, mnnclondo nt·chivar, outra
vPz, os papeis do cnso. E.-tn snhidn niio d1~pondc Rinão de que
o .l'J'C!Rlrlen!e saiba quoi't!l', '.l'al, :.1 meu ver•, o unico accOrdo
Rr::;;lli'O

l!

hnnJ·Gs.-) no

~upremo

'l'r•ibunal, no GOVl!J'::JO, ao

~r·.

Nilo, a todos.
Crri n V. Ex. na estima e considprn~ão, em que mui to
partieulnt•menlr, o lt•m.
O son collcgn, An1~~. Cl'". ObU. - Jlil u !Ja-,•1JOSIJ.»

DI';

Essa segnnda solução não foi nin!la. ncceila. c veiu-,r·
offerccce !et·ceil·n, n t•espeil.o da qual, cm uma conferenoitl
posterior, l'ui ouvido pelo illuslrc leadoJ• da Camnra o emi·
nente Dr. Antonio Carlos.
Vou dut• eonta ao Senado Lln maueira como ~me houve
relativamente a essa consulta.
«Rio de .Janeiro, H de ,janeiro de 1915. - Exmo. Sr. DJ•.
Antonio Oarlos. - Na enlrovist.a qm que V. Ex., honrandome com n sua. pt•tJsenr,n nesta Cnsll, me deu hontem a satisf:ir,r1o e n fortuna du travar relncües com uma pessoa tiio
distinct.n e amavel, depois cl·l ouvir a proposta de accOrdo sobJ·•!
11 c'aso do Rio, pura a qual, c1n nome dos nosso~ amigos, vinha 'V. Ex. solicitar o meu apoio
a annuencia do governador dnqueliB Estado, lhe disse eu, eoncluindo c resumindo
:\s minhas pondernr,.ües acerca tlo n;sumpto: Esta soluçftr>
tém muitas considcmeücs a seu faval'. Mn~ cu n seu respeiln
nüo tenho opinião, untes do reflectir o de ouvir o Dr. Nilo.
Palavras rormnes a que V. Ex. obtcmperou, dizendo
eslar satisfeito o não ter esperado que eu podesse ir al~m .
. · Realmente, como .alvilt•o politic.o, pnrn ser apr·eciado entre nós, r\ luz de interesses politicas, a combinação nprescn1avn aspectos valiosos. Mas, pura ser julgado lú fóra, no
g.rando tr•ibunal da opiniüo publica, esbarraria oontrn cssn.~
JOonsidcmçiies. nas gt•nudea considcraGõcs moraes, legaes rJ
nncionnes, que, apenas comecei n meditar, me impressionnr·.1m '' vencet•nm de Lodo .em todo, já ant~:s d~ escutar. o Dt·~
i'iilo Peçnnhn.

c
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O Dr. Nilo Peçanhn se mostrou muito sensível, muito
reconhecido á solicitude. com que os govel'nos e os repre~entnntes de Minns. S. Pnulo e Pernambuco se inte.ressnm.
tfio sinceros e insistentes. em resolver o problema I'Jurninense, em lhe ::tclwr um rlt!Siinde r·a~o:wel e digno.
·
il!ns o DI'. Nilo Pe~anlmse declara absolutamente sem liberdade pura lomur conh,)cimento das condições de qualquer.
tr:msacçiio, desde que; corno Pr·esidenle do Rio d~• Janeiro, se oc.lm sob a nmeaçu de prlvnçilo violenta do st•u
cargo, pelo neto do convocuciio exlr·nordinnria, estribado em
um ped1du de intcr·vr.nção federal.
Di!haixo tlesse constrongimento, visiw•I. innegavel. ~ cadn
vez moi~· prernentP, qualquer delibet'OQÜO, em que convie>~e
(> Dr·.
Nilo Peçanhn, carr.c~rio do legitimidnd.! essencial a.
t.or,lo~ o~ actos ,im·idicos, •'nrrcerin totalmente dn dil::nidade
indispen~nvr.l n todos os netos de um cbefe de Est.:ldo, e se
reduzil'ia n um neto de abdicn~ão c·> medo rendido pel~
J'orçn. Desde então mnis valeria ~.ed•!r n ~lia descoberta qu~
dissimula dá; porque, em li m caso. quando nndu, sempre "e
solva a lionra, e, no outro. a honra ,; n primeira cousa que
se perde.
Eis n prr.Iiminor do Dr. Nilo, bnltante, n meu vêr, partt
cortar a rJuestfio. ~tos, entrando agora nella, pPrmittir-me-hn
V. Ex. nponiQI' as consider·ações que, antes de ouvir Q
Dr. Nilo Pe~nnbo, .it\ me haviam formodo convicr,üo contraria
no orranjo sugge.r·ido.
Antes de mo is nada. vnmos topar em uma ob,iecqíio invencível, de ordem esl.!'ictnrnente lego!. Si V. E:>::. estudar
n Constitui~üo do Rio de .Janeiro, nos arts, ld, poragrapho
unico. I,B e 53, assim como a raformn Constitucional de~>e
Estado, arts. H, '1~ e 15. 1.'Crificar(t que elles nlio ,admi\l('TTI
eleiçüo de novo presidente durante o quatriennio presidencial. Si o oclmittissem, tel-o-hiom previsto e regulado, o que
ni1Cl fazem. como o preveem e regulam todos as que adoptaram o provimento de taes vogas mediante o systemn de n'óvn
intervençiio eleitornl, como a Constitui~iio dn Republic~. e.
semelhnntemente, as de vnrios Estados. Em ve?. disto, n lei
constitucional elo Rio de .Janeiro, ,para excluir n hypotheso de
segunda Ieição, instituiu uma escala de cinco substitutos,
sendo tr·es vice-presidentes eleitos, e o presidente dá Assem•
lllén .Legislotvn e o presidente do Trjbunnl da Relaçüo.
Si, portanto, o Dr. Nilo Peçonha. re.mmr.i:t>se o lognr de
Presidente, o succesS1'10 terln de recuhir, durante o quatriennio inteiro, succe.o~ivn~ente nos cinco substitutos; e, quando
o.~ quatl'O primeiros remmciussem tombem, o quinto, o presidente dn Relnçüo, o nüo poderia, visto como a. lei constit.ucion:tl imprimiu u e;sn subst.ituiçüo o cnrncter imperati\'O
de obrigaçüo inherente ii sua ma~istrnturn, sendo, assim,
llbsolutamente inabdlcavel, como todos os deveres a ella vin-

culados.
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Esla. interpretar,ão daquellc; textos eomLilucionaes "e
tornam inquestionavcl em prcseu(;a do nrt.. 115, do. ConsLituioão }'1umincn:;c, onde :;c cslat.uc: •No co:;o de vaga dn
qualquer cargo clcelivo, ~c proceder~. dentro dos 60 dias, :L
eloi•;ão, para pl'cen<:hel-o, salvo a disposioão do o1·1••. a.:>. A
dbposicfio do art. :,1 é a que prescreve que «no caso de impedimento ou vaga dut·antc o periodo pre>idencia.l, se1·á ''
pr.esidentc :;ubslituido successivamente pelos :;ubsLilut.o;; nlli
designados. Das duns disposições, portanto, t)ul.l''' si explicitamente ligadas, resull.a que todos o:; car;;ns electivos: nli i.
quandn vacantes, se pl'ovccm mediante nova eleição, mono>
o de Presidente do E>t.ado.
Quando, porém, se n~o acccito esta objocr,:t,l, ~uc a mim se ma
a.tigura. decisiva, restam ainda outra•, a; mab altas, ~uo náo ~on
~tam doo textos, onas sobrancmam acuna de to~os dle>. '" objee>;M>
de ordem sur,rama, com as quaos estou carto que a 0J>lni~o public:.,
no~ condemna.ria. st acco Je~semos om qualquer do· artificu1:- av~
aqu1 eng:enbados ou ima~inave1;, por mal~ gelto.os que •h supl'uuha·
mCJ:I,

Nuaca. nouve, entre uós, eleíç~o de ;cvCl'Oarlor <Ju prc.•irleute,
a. quo·-. populat;ào do Estado concort·o>so t:w oumorosa o awma.Ja
como a ultima. do Rio ri~ Janeiro ••~e .. hum a ain,1a aecentuou com
t.aota. raalidade e seriedade v cxercocitl da sobcl'anoa do povo Jo
Estado. Só ,;c lbe pode11a compal'ur ll.oloiçào pt·csldencial disputada.
em 1Q!O oa União, entre o can•lidato militar e o candidato civil.
Sâo as duas umcas eleições ri e Chola de Estado no Braz1l onde se
teve claramente o espectaculo do concurso do eleitorado as urnas ern
um grão respeitava! e imporoentc. i\ primeira deosas elQit;óes bem se
tiabe como foi burlada. Sul'á por se asso·melbar a olb que se ter1a de
burlar i!:ualmontc, ost'outra, para, mod1anto duas prova:; momo1·a·
veis ficar estabelecido quo a nossa. politica o irreconclliavel com a.
olekõus, onde entra realmente o elemento popular'/
'com o Dt·. Nilo PoçanhiL se acha, ovidentemc,lte, ao Estado, a.
s•1• população, não a. população politica unicamente, mas a oocieua.Je, as famihas, todas as cla~so;. a fnrç~~. publica, funcciooali•mo
wteiro. e 'fbesouro, a magisu·atura, o cle1'0. 1!:' o Est•do todo. 1!: ba
do oer em nome da pa~ publlc:L, da ordmo geral, d<t conciliaçao entre
t•1dos os mtereoses que dalli se queira desalojar e;so governado1· ·:
Mas, realmente, t\ iavertot· o que se e;ta. ruettcndo pelos olbos de
todos. O que •e it'ia tirar, as.im, do governo do Estado, é o proprio
J:::t~tlo.

Remove-se dalli o Governo eleito pelo Estado do Rio, para entre;;al· o Estado do Rio ao Govot•no realmotlte designado po1• outros
J::;tados. Seria impossivel conceber um precedanta mais funesto.
Imagine V. Ex., no sou alto ospirito, um caso analogo com o seu
t;stado. lmagitle·o colll o do S. Paulo. huagiuo-o com o do Rio
ô1·aode do Sul. Tolet•at•ia qualquc,• dc~ses listados p«t'a comsi:;\>
al;;um« das solur,oes agora alvitradas para o do Rio do Jane1ro '!
Admittiria qualquer delles que os outl'os dous, ou que outros cm
qualqum• nunwro, se ccngregassem, para cxe,·cer sobre a sua inctepeodcnci;, a. pr~•~ào que u nio de Janeiro ,•sti• ;otlrendo '! ~la, uao

'
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tllndam. E<tah<?lccido o •rosto, chng:wo<, miliS dia me-tiOS dia, :1
VI'?. dos mab tot·t.os, a ltottt diL s11" ltumilliaçao. Pots S, Paulo ,j:i.

uào ostevc dcb:Lixu dcs~n. amca~it ~

1'aes exemplos

pód~

n~o SIJ

;emclam lmpunerncnto.

A União nito

sm• um s_v..;tamn de govcl'nt'l, cm t"fUO .:;ó tl'c~ ou quatro E:-ttLdo~
trnhQrn autonomia. c com oillt dtspo11t1am da dos outros. O t•ospoiw
d:• autonomia dos p~qncnos l• a g111 anl.ia da c,tabilirlado da do~
"t•andos, A Europa ela San ta Allla11<;a on da Tt•iplicc Allian<;a 11~n
pódo ~er o modelo ria nossa fu.tct·:u;ã.o. O principio desta. c o que
0 ,t~ cm jo9o nc•tc momento; o,:t isso ó q~l·• o St•. Nilo.P~çanlm l"i.o
pódc r~uur1cmr, c:omo rcnnnemrta, ronuncmncto agora u. sttua.çn,~. CID

que o povo num inen~c o collocou.
..
!li~ n qtm a Nar,ãc inteira esta ~cntindo. , .E$tO caso 6 dolla. ,J:i·
n[o rln Ol'. ~ilo, oom m~smo uulcanmu.t~ do !Ma.·Jo rio Rio. E' .uma
~itwu:tw Jlacionnl, c, eonscguintomeutc, uma ::Jituar;ao irronun:..
cia vel.
·
·
Qu<ltllO ma i> a qui~r·rcru lissirnnlat•, mai' l'lllcvn clla f.omar:i.
Vendo que o Sr. Nilo Pcçanha tom todo o Estado coms1i;o c, lôra
<ln >t'lt Estado, a opituào publica. a impr·ensa mdapandcnl:l a ma·
~h·f.J'íltllt'a supt'ema cio paiz. toda a gente pergunta, Sem .atinar, n
jJdl' quo 1l;L sltua1;i'Lo alvitnui:J.. Quacs ~llo a.s tor~as mystl:!I'ÍOsas qtic
>O contr•apilem a c•sas fot·ça&, para oxlgit• do Sr. Nilo a ror.n·acta,
o ;tbaridouo do Estaçio quu o clcl'eu, e quo toUos o; ~ia~ so·wostl'a
mais omponilalio crn que cite o não datxe 'I
11. que;tno, mau illusl.t•c pat.t·tcio, tcrn ainda mna face da mais
saVCI'tl grandeza.. A couvocat;fto cxr.raot•dimu·ia. cxaeot•bnll o COI• flicto
entt•c a m11ior·i:L polrticil do Con;;r·osso o a rlecis;\o juJici;u·iit do Su·
promo 'f<·ibunal. Quer·- se, pns, con vet•tct• o· Congresso em I'UViSt•l' <lo>
acto• daquelle tribunal, quando aquello tnbunal é que é, pa•o :u·t. 50
oa. Coo~tttlli,fio, c r~vbor· <10~ acto~ do Corogrosso. A luct:r o oss-, o o
<ll!ilito no accôrdo seria.haldar a sentença supt orna., oxautoral a, des ·
morat•izal·a. Consummado esse tnumpho do esptrito de parttdo, tl'riarua; apil!õ•Lda par11 serupt'"• nas cr·•was da. UO$sa politica, essa l.atn·
pada. Oel ~o dit·eito que, no~ uiJ:uno~ quatr·o a.rmos, no~ salvou.
..
· . O maior• dos nossos deveres ,:, •lnli:Ju Jet· a todo tr·anso, custe o que
custar, osso santuario. Nào o po lcrnos abandc nar.
.
·l~m summa: o accôrdo é o accór•dno. Si não o podemo~ afi't•outar, t;~mnem uil.o podnrnos ln<icat·. Qu:dquor combinaç[u tl•udcoto :1
marlogral·O no• pori. r eru autn1;ili11SillO coro a ,iu•LH;a, cum o pi'lllc•pio da autononoín dos il·tado;, com o sentimento nacional. Ali I,
poi~. não podcriamos •.ransi~ir porque ~cr1a. parciormos. a estima
publica o, com e lia, a de uu~ mesmos.
Oous nllumío a V, Ex., o Governo o os nossos arnigos; para uão
doi~areru de onx••t•gar osta< vor.Jadcs mamfesrus, pa.t·a· que vrj:uu
que toda e; ta. que•tão se t•e•umB nost~s dous t01·mos: do um la 10 o
gnve<nador do Rto •le .laneh•o com o Est11do,a 'a~ão o a Con•tlt'ui~ao;
áo outro, o chat<• ~o pat tido conset•vador com o seu capricho.
i~' um escanda.to, par11 o qual o t•cmodto rnai; snav" estaria no
archivamonto pat·lamcntaJ• do CIISO, mas o nrchivamenco qul\1 ~n,o
propQ~ na minha carta ao Senador Boraat•do Monteiro, o arcbiva·
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tnonto pui'o ~ simples, o arcbivamonto saro mais nada., qual alli
cu podia.
Declarou o Sr. Wonccsl~o flt','L~ que, apazar do filiado cm um
partido, quando os inLct'O>scs do~Le collidi>soro com os· da Nnrftol,
sobrepm•ia os intel'osscs da Nao;fto aos de seu p~rtido. Orn, ou Cot~ é
o caso de ter .s. Ex. ,anta os olhos esta csplendida nót·ma, ou tal caso
nunca so daru..
{Continua a lêr) uMinciro ú S. Ex. como V. Ex.; e o espirita de
Minas é conhemdo, o esrtritn de Minas está definido: o tolo::ramma
do S1·. · Btas Fortes o deixou inequivocamente c insu;poitamentc
assignalado. Minas está com o Supremo Trihnnnl.
Não mo leve a mal V. l!:x. a rmnquc~" a!Tectuosa rle•sa con·
ver~a. E' a de uma convicção tão sero,na quanLO. dosmtet'CRsada, 1;;1o
.dcsmteresea.d;, quanlo ccr~' de ~uc, tom destasoluçllo, o Govcrup o
o pa,tz váo tnot•:;utnar no ooscouhccldo.
.
Com. a mais eleva la consideração, sincera cstitua c p;wticular
sympatlua...
.
·
· O Sn .' ALFnv.oo ELLio - Minas est~ com o Supremo Tribunal,
S. Paulo ta.mbem está com o Surt•emo Tt•lbunal.
·
.
O Sn. l1uv HAnnlisA- lndnhiLavelmentc; o ou me referi neste
tüpico da minh;l carta unicamemc ao !Nado cio Minas, é porque
escrevi a um Doputado mineit•o c ·me referi ao Presidente da
Republica, natm•:tl daqaclle E.ltado.
· ·
Nlnt:uem mais do que cu conhece os scntim~ntos libCt·aos, cousti·
tucionaes c I'Opubllcaoos de S. Paulo, seu govm·no o su,, reproscn·
'ta.,ão parlameritar, a cujo lado considero como urna das maiores
fortunas o das malot•es honras da. minha vida o ter tnilit~do cm uma.
opoca tão importante na minha carreira.
Náo mo tilnho.esqui:;ado ás occasiõcs do rendor :iquello grande
Ejtado. MS seus preclaros reprc!ontantes a ao sott povo admit•avcl
:L homenagem da tiltnil~ sympatllia, do mau . rcconhcciroonto. o
admirar.ão. ·
·
.
O Sn. ALFntmo EI,J,tS -A honra é nossa.
·O Sn. Ruv 13,\nnosA - ~Iallo:;r:Ldo o accõrdo, Srs. Senadores,
'como se mallogron, pela nccassl•ia~o incvita.vel das cousa•, visto
~u~ nii.o ora possivel conciliar a agua, com o fogo, o alcali com o
acido, ·a luz com as \I'Ovas, o sim com o não, visto que se tratava
realmente do dous elementos por sua natureza inconciliaveis. , •
O Sn. AJ.vnEpo EJ.LIS~-São Miguel com Lusbol , ••
· O Sn. Ruv BAnnosA - .•• mallograda Msim a. tentativa do cnl]ciliação, era do esperar o se espora v:. qmi a niaioria. do Congresso
Nacional, seguindo os saotimontos do Govarno da. Republica, ~a omponha.s,e em eoverodar pelo oa.mioho toais proximo ao accôrdo mtontado e mallogrado, uma medida. polittca na. qual não se emponhass•m nova.s responsabilidade• a que encarra~se a queetao t•ot• um modo
honroso ao Congresso Nacional, honroso as nossas institutções, honroso a jusfiça. federal nacional.
E•se modo serio uma delibarar,ão mandando arehivar os papeis
relativos ao caso. Desta sot·te o Congt'esso Nacional, confot•ma1do·so

.
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C•m a. direcç~o indicada pelo proce·Jimento do Chefe do Poder· Exe•
cutivo, respeitando a cortczia, a nobro~a, a excelloncia. desta ro~··lu·
r,ao, o Con;;ro;so Nacional nav~~:ando C'llD o Governo na~ 1Desu1as
a;;uas, toria posto fim a C>t.;, dc•a>tr·ada. qucstao, a esta. questao ctu
coasequeuci•s mcalculavcis.
Sr a "abauor1a dos lt·gisla.ifJra;; si os cabellos brancos do; membros desta. ca~a; •i os sontun.•ntos d~ vordadeil·o patr•iotismn •lo Congresso Nacional reconhocc:Mro que é C• ta a occa>ia.o de se ~ub01 di••·L·
rem á~ consideraçó.·s do pa~ tido, ás ;:;r·andos co11sidara•;6v~, ás ~ou
diçoes supram as da )usti•;a, da le;:;a!i1ado a do 1ntorosso gor·al .••
0 Sn. ALFREDO i::LLIS- Muito bom.
O Sn. Ruv BAnnosA - Mas em vez disso tomou o camlobo do
capricho o pondo-;e de lado o Governo. pondo-se •1o la rio o Presidn..te

seus renresoolantll< nesta Casa. o
na outra, recusan lo-so nuv1r!os :is solimta<;•'ie> do cbPta do Execol.ivo,
111andadas ttazor ao cheta <lo P;1rt1do Conse1·vador pelo i!lustt'i' Ol';;an
do l•a.1cr do Governo na Camar;, dos Deputado.•, so voiu estaiJelocm·
a que~táo no tcr,·cno ma1s incandescent.o, nos mais exaltados termns,
no ponto d.-.. mais lera~ reacç:w. N.to ~c •:onc<lbo c desafiD quu se m•l
aponte soluç[o mais de<;,lwirJa., mais tuconsid.;rada, roa1s tumultuad<t l·idpublica, ponde>-se de lado

rta,

~oluc:.Ao,

pelo menos

Oti

n1ai~ a~:;t'C.':l~iva.

do que a f'JllC se e».'\ara nu

prr·,iccto formulado pcln. ilom·ada Co1umi>sáo de Consutuiç:.n " Diplomacia. A. raiio :ier quu, fJitntJo urn

pa:~~o
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(JXO!'bila~ões,

GIU vez do ~e Jiroit.ar a p•·ocedar como procediam u~
a nti:;o; parlamento>, quaudo oxorcia.m 'n Poder t..e:;r;Jati\·o, c:q>edindo
actos rJe perse nição cont1·;, o1s ~dvor:;arios politicas da, maiorias p~r
lamentart-s - ;;cst post {actum -- actoo do po,·se;;oi0àO material e VIO·
teota, actos de prc>Ct'ip.;;).Q individual, o que alüis seria Jo;:;ico no calniubc• om quo vamos. a ml,o :-.e1~ que che::assemos a. oste cxtJ•emo e :iC

manda~so

segurara Sr. !\'1lo f',•çanha, summal'la.mente, p;u"<L o metter
na cadela ou cortar-lhe a c;<b~ça. Mo vejo que pudo~s·J haver acto
mais ag~r~ss1vo do que apeai-o s1roplesmento do governo para colinear no >eu Jogar· o tene• to Sodró, sem 1nais satl>façâo ue1n rode1os,
unicamente porque o Congi'Os>o Nac1ona.l, na su;t alta sabectol'ia. e no
nso de sau poaer Irrespvosavel, achasse ruais bcllos os olhos de uw
do qoe de outro.
l'<ra cbc;;ar a este resultado, ao parecer om que se cslrii>a. o
projecto, a honrada Commissao ue Con~tituic;ao e lliplomacia articu!;;
<) mais formida.vel dos libelloo contril o Sopremo Trib•mal, accusa.od<.-o de tr•cs violencias successivas contra a COII>tituiç:to, nos tr·es
;~ecot·dãos pelos quacs, succe,siva.mentt:;, rosal vou o caoo. do Rio dr.
Janc1ro.
•
::i~guudo o parecer da bonrad;; Commiss:w, o Suprowo l'l'lbanal
fedt:l"dl 1mpo~ á Ass~:mbi(HI FlunliOOli>O, por um prirueu·o accordào
uma ~lesa para pre,;idir os sous trabalhos, ;,~o2ar da> pr~scripçõr·s dü
Hegimento dessa Assemblóa. o \lúS pruccdentes q ua>l ruteira1uoutc
analogos .
. l!m :ogando log!lr o Supremo Tribunal igualmente ilnpoz que só
>Brta COI•gresso do Estado o grupo do rep1·eseutante• prosu:tldo por
essa. Mesa-na llyr.othese <1 mmoria dos membros da. assilmbl~a, e

•

sEss;\o

T~M

21 nB .IANBmo DE HH5

!29

'finalmente, na decis!io de ilabea• corpus, qun dou legar ÍL cri•e actual,
1mpoz no E>tado o presidente rcct nhecido pela minorta da Assem bica,
sem attençflo :is no• mas lt•gac> e aos documentos elCJtorloCs.
Ora, Sr Presidente, o :iuprcrno Tr1bunal, em IWnhum desses
caso>, impoz ao C:stado de. Rio do ,Janeiro c<•usa IICnhutna.
O que fez u Supremo Trt bunal J•'cd··ral, Ullicamonto, foi 1ospoitar
as fór ma> lt>c;aes comprovadas, omcralmCIIte, solernuemente. nuthaoticada>, certificad<os, acima de tod:t a duv1rla, nas rep1·esr•ntaçoes a
elle dtrigio!ILS, no> trcs accórdilo~ succc>sJVarne"te proJer·iuos nas tres
drflerontes phases da quc.tii.<·. nunca o Supremo Tnbunal l"ederal
exorbitou de.sc tcr1eno estnctarnr•l!tC jnriJico. E' o quo 6 facrl de·

mousLrar. contr·adit:wdn, uma. a umn, as nffi.rmuc;õ~·s do P... reccr,
todM ell~s insull>istentes, ú. vista d:1 lcttra expressa do Hcgimento da

Assemhléa Fiummense.
No prirnetro habeas·cotpus, Sr;. Sena,Joros, a gra!l<1o qncstfio que·
se ventila. vi\ era a de ~a.r•CI' si, na c~~nvocllçr1o oxtraor·dmar1a, deviam
as sessões ser pr•eoidtdas po!la mesa ell'ita na s~ssfto legislativa ordi·
narin anterior ou se aberca a ses;ào cxr.raor•riinot•ia o primait·o de
seus acto~ devia s"'r o da. cloi<~l10 da nova. mesa.
· Ets a qu•stào da qual dcpeudia o prtmeiro accórrlão o essa questão f, 1 resolvida •·m ter· mos, que ul\o dl'ixaram nem ao Suprt•mo l'rillunal Federal nem a qualquer outro poder esta loal ou <Jaciot~al liberdade para duas opmioes. No fltl'!tniBnto da A'sombléa Get•aJ Legislatrva t1o Esra ro du ll1o do .la •. cir·o lla urnu di;p,J>içll.o concernente
{!, clmGão das mesas naõj sessões o1·dinarws o extraordtnar·1as.
E' ''do art. iii, § ~·. 011do se dc•tcrm na que, após a rotira~la
do p1·esi lente do llstauo, a A;sornoléa procederá i• ol,eiçil·' da .lles().
quo deve servtr dorantc a. s ~~sfw lo~blativa ordinarw. ou oxtraoi·ctinaria, o, concluidtL a mesma., nada ma1s so tratara.
Não se pó to negar a ma I'Cdact;ito •tc .. te t.esr.o: a sua falta do
clarezu, do pr·ocisãu <l dol Slmphcid~tde l••gislativa.
Mas, sonhol'tls, tt que>tàu nao er'il saM1· om que termos se devia
interpretar o~ ~'do art. lã do Hcgimont•·, mas qual era a. autor·idado instituiua por· este Hcgirnouto para interpretai' e.sse texto.
0 Sn. ADOLPIIO Gonuo-Apoiado.
O Sn. HOY llAnnosA - Si o llogimnnt.o instituiu pal'a dar intor·
protaçào ás suas diSJlo,içlles uma auwridade C>pecial, excltr>iVIL o
irrccor•rivel, as interpr etac;ües dadas por ,,ssa auLorodado sao intorprota~õéS que so irupoom a todas as outms, que nechurna c,utra autoridade tom o dh•oito do rcve1·.
01·n, senhuros, é oxactamQnto o que laz no Regimento da A>semblóa Legi>l• t1va do E, ta do o art. 2M.
O art. 28 dispõe do >Ct;uiuto modo:
"E' variado ao presidente da As;embl6a con~ultar a me>nta a
l'O'POtto de qualquer intorpr~ta~~o do Acg1rn~uto, cowpetiuJo decidir a respeito. ''
·
Advil to aos uobrus Sonador~s que cstu dbp.,siç;h, nem admitte
siquer ao Presidenta o dirmto tlo consultar a As>cmblea sob1 e a imor·
pretaçl!.o úas d1sposiçO.os do Kog1mouto,
Yol. I
~
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O Sn. AoOLPno Gonno - A disposição 6 terminante.
OSn. Ruy BAnnosA.- Não cabe indagar si 6 bôa ou má, justa oti
injusta no sou pensamento esta disposi~M. mas o que indubitavelmente é, o que não pódo deixar do so coosider•ar é que se trata de
uma disposic;ão torminantc, do umu di;posiçiio que Jaz do president<l
dn Assembl6a o arbitro exclusivo da interpretaçlíO de todos os artigos
do ncgimento, não permittindo si quer ao pt•esidente da Assombléa
ouvir a'mosm;c Assembléa sobro interpretação.~.
Mas cootiníw. o artigo na sua segunda parte:
«No caso de se tornar neccssaria intot•pretação authentica.
por não ser a do Presidente consoante com os artigos do Regimento, será esta interpretada mediante projecto de Jei,sujeito
ás disposiçOes regimontaes.»
·
Este é o unico correctivo admittido no Regimento da Assembléa
Fluminense para os caso~ em que o presidenta, como hermeneuta nn.
sua posiç~o de presidente, interpreta mal as disposiç08l do Regi·
moo.to.
Logo, senhoras, um:~ vez d:~da pelo presidente da Asombléa Fluminense qualquer interprotar,i'lo a respeito do Regimento, essa interpretação constituirá lei emquanto ni'lo fôr alter:lda por um projecto
votado nuquella As>embléa.
0 SR. ADOLPHO CORDO- .t.poiado,
O SR. Ruy BARDOSA -Or:~, disto não se tr·atou, ninguemabsolutamonta :~llLpropoz um projecto nesse sentrdo que alterasse :1 intorpre·
taçM do presidente ; o que >e quiz foi axltautorar o pt•esidente dn.
attrrboiçao categorleamunte confiada :\. sua autoridade polo Regimento da Casa.
Foi, senhore>, em pre>ança deste arti~o, foi em prosen~a da disposiçM deste texto do Regimento da Assemb!Ca que se achou o Supremo Tribun:~l Feder:~!, quando perante ellc se discutiu a questão
de saber qual era a Mesa legal daquclla Assamblón.- si a aleita na
sessao ordmaria anterior continuava a ser Mesa da Assembléa durante a sessi•o extraordinaria.
Esta questão fOru decidida pelo Presidente, t·osoJvanuo este bom
ou mal, mas r~solvcndo, n~o havia que proceder. :1 nova eleiç!l.o da
Mesa. Tal ua interpretação dada pelo Presidente da Assembléa; tal é,
portanto, a lei em presença do art. 28 do Regimento do. C:~sa •. Logo,
senhores, quando a Mesa, coro a interpretaç~o dada poJo seu Presidente, sustentava a sua Jegittmidade, ninguem lh'a podia contestar.
E..sa Mesa, era a Mes~ .legitima da Assombléa do Hio da Janeiro.
Ora, senhores, nas assembléas deliberantes, :1 Mesa, com a administraçno ou a dit•ectotia, uas sociedades anoCJymas, a Mesa é a representante jurirhca da assemblón., 6 o orgrco Jogai da sua vitn.ll•
dado, isso por tal. modo, Srs. Senadores, que em todas as assembléas do mundo do:;ma ii rcconllecido por todos que UIJl3. a~scm
blóa nilo se considera constituída sinilo desde o momento em que se
procede á eJeiçi'lo do sua mesa. Sendo ·assim, a assombléa legitima..
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tinha. necessariamente de ser aquolla que funccionasse em torno da
mesa legal.
::ienhores, argumenta-se com a comideraçao de mainria ou mln l•
ria, mas si fosse passivei admittir que uma parte do Senado se separasse dn. ontra, que 32 membros aesta Casa, dcsagrega"do-se do1 outros
3t, resolwssem funcc•onar fóra do.:ta Casa, debaixo do uma pre;idencia que não fosse a da Mesa rogularmonte ~lei ta pelo s~nado
porventura essa fracção do Senado, pelo facto .de enc.wrar em s:
maior numero de ~enadores, fica sendo o SoCJ:tdo legitimo st ena
fnncciooava fóra de smL ~leia, debaixo de üma pre1ideocia que não
era legal?
O Sn. Aoor.Pllo Gonoo- Era um ajuntamento illicito.
O Sn. RuY 13Annosr..-:- Era um ajuntamento illicito, não ora o
Sanado Bra>ilciro. Não ha, senhores. nada mais claro.
Por uma dcsgraç:L, ~ne Deus nos livro, cortassem, a qualquer
de nós, as duas pomas, não succederia que esse individuo ficava dividido em dua• individualld:Ldcs. O bnmildc, qtib se est:í. dirigindo;,
assembléa nesta momento, não ficaria sendo dois ltuys pelo facto
do lhe te;em cortado o corpo pelo meio. Nnttll'almente, a minha in·
dividualidade ficat·ia ando estivassem os orgão> cssenciaes da minh:t
vida, o meu ccrcbro, o meu coraço.o, os contras nervosos da minha
0nergia vital, da minha circulação ot•ganica.
O Sr.. ALFJtEill Ei.Lts-Apoiado.
O Sn. Huv BAnnos~-Clat·o é, port:mto, seohDl'llS, que a divisão
do um cot•po em duas partes nM constittte necossariamonto uma
dualidade da entidade do individuo ou elo corpo organico.
. O Sn. Ar.FnEoo Er.r.ts-Apoiado.
O Sn. nuY BAnnosA-A parto qne. se separa, sem levar os elementos ossenciacs da vida, é uma parte morta, que nr.o constitue in·
dividua!idado por si mesma.
Eis, portanto, senhores Senadot•cs, a situaçflD, tliante da qual se
achou o Supremo Tribunal Jlcderal.
.
.
A interpreta•;.ão do Hegimento t!ada pel:t unica autoridade instituida por ello para o interpretar, essa intm·protaçllo dizia que a
Mesa legitima daquolla assomblé>~. ora a Mesa legitima na sessão
ordinaria :Lntorior. E o Supremo· Tr1bunal folheou o Regimento, encontrando nolle o art. 28 pelo qual ninguem ttnha o direito do rever
a interpt•ctaçllo dada pe1o prosidente. Reconheceu como um !'acto
material, inncgavel, a ·tegitinudado absoluta daquolla. assombléa,
como a verdadeira assembJéa do Estado.
Exerceu o Supt•emo Tribunal. neste caso alguma funcçfto de
arbitrio? Não. Hoconlteceu um titulo legal, verificado matorialtncntc
pela apresentação de documento quo o comprovav1t de um modo authcntico o irrocusavol, como si diante delle compat·eccsso um individuo qua.lque1· com o titulo do acquisiçno de uma propriedade ou da
nomeação para um cargo publico feita. pela autoridade competento.
A nomeaçM, o neto do instituição, na hypotbese, era o neto do interpretação do regilnento feita pelo pt·osidente da assembJéa do Estado •
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Esse acto do interpt•otação do RP~:imento declarava gue na sessão
cxtr.1nrdinal'i.1 não se procedia [L eleJ<,,\o de nova mesa, dava cara·
ctor do mesa legitima 1m sessão extraordiuar.1a iL mesa Jeg1tirna na
sessão ant~1 ior.
O Sn. MENDES DE ALME!OA -A L:ommissãa declarou aqui no Sanado
que essa era a mesa lo~itima.
O 'n RoY BAnposA- 01·a, si a honrada Commissão do Senado
reconheceu quo assa em a mesa logit.Ima, clai'O está qua no pl'imt•iro accórdão o SIIPI'eiM Tr1buua1 não impoz ao Estado do Rio
cousa nonhuma. O Supi'Omo TribUI1al vm·ificou ,,m titulo matortalmente legal de uma qualidade jut'1d1ca arlc~ad<t pelo impctrantc, do
um roclll'SO estabelecido na Gonsti I.uic;no do regímen.
Ora, .n prtncipio curreute e mconcusso é que o caso se torna judiei ario sempr·c quH algur.m, perante um t1tbun1d qualqoe1·. compa1·ecc
rt-clamando o r,·cnnheciménto de um diietto compr·ovado po1· um
tit llo material c inrliscutiVr.l. Ncs>es casos, t'm que n:\o pódo haver
:wb1trio pam ninguem, nita póde haver a~bitrio para o juiz que o
jul~a, como nno podel't:t havei' arbit1·io para o g.. verno, mt.CI·vifldO
admmislrativamentc, uem para o Cc .ngre>•O, intervindo legislativamente. Num ca>o desse, a runcç:\o é essencialmente judictal, porque 11
funcção é <.l>sencialm••ntc judccial toda a vez ·que clla nllo envolve
discrição alguma da parr.e daquelle que a exerce. As l·xcepçi'lcs abcr. tas todas <dias >C lunilam na considei·ac;no de que a t'Cb~ilo polaica, 11
regillo vedada :1 j"sliça, 6 aquella onde o" outros dons rornos do
pc.der nacional cxei'Ccm J'tu,cçilcs .discrcclon:uia~. 01a, snbre este
ponto, nem o presidente da Repu blic:1, nem o Congresso Nacional poderiam t~<· discreção ncnhurn11. Qualquer dos trcs poderes elo Estado,
que dl'llo hoovrsse de cunhccer, teria de se inclimtr li. materialidadl\
absoluta do titulo allegado por aquella as.cmhlúa.
O Sn. LtWPOLDo DE BuLui'lES'- Este ponto j>l est:l até reconhecido
pela pl'upl'ia commi,s[o.
O Sn. HuY BARBOSA - 01·a bem. Logo estú dada a. resposta
pela pi'opri:L cornmissito a si mesma ; está justifieaclo o primeiro accórdito do Sup1·emo Tr1bunal e estú demonstrado quo
n~;to pf'imeiro accÓI'dM o Tt·lbunal não exurbilou da funcc;ão
A~M·a, senhor"'• o sEgundo accórdão, aqu..tle 0111 que a honrada
Commissào 111'~Ú.l' o Supremo 1'1'11ninal de haver· pela. segunda vez
· irnpo>to ilquelle Esta lo :1 sua vontade, a questito uomlllante quanto
se 1mpretou ">cgund• habans-corpus, era a tJo sabei· Stll Mesa da
Assombléa Fmminense procedera. r•u nM procedem nos hmttes das
suas attribuic;i'lcs, mudando o local e.n que devia J'unccion:il'.
.
Nao rcmomOI'arct pm· excusados os J'act.os que tJeram Jogar a esta
questil.u. Sauo-se qne a ,\~somuléa c•eco••hecicla pelo Supremo Tribunal Fect<'ral viu a scutNoça daquoila mag1 tratm•a ..desre>pl·il.ad:t pulo
podr.r pnhl1co no Est11do. )!andou-se-,he tomai' de assalto a cas:1,
occupal-a c Vl!dar 11 ont.I'a •a ao> membros daquulla A;sombléa.
!101 !t Viilta des•a cn·cum>tancin violf'nl a que a As~embléa reconllecidu p lo ::iupremo '1'1 iliunal L•'out•ral rocorrl!u pela seguflda voz a
esta magistratura. Hecorrou, porque tonclu-se-Ihe negado o mgresso

,,

'

SI>SS;\o llM 21 DE .TANEIIlO DI> 1915

:133

na casa onde a t\sscmblóa devia fnnccionar, oa clla se tarla de resignar ao att<•ntado qne a ésbmhnva do sctl rllreit.o ju1llciar·1arnento
reconhecido, por·que nM só ent uma ab Jicaçilo 'do SCJ dii'Cito, como
um Cl'ime l!onr.ra ~eos •1cvore!:' d~J repr·e.;entante~ do E~ta to, ma.s
a.lnda p01·qne, ou ofJn teria do se rcsl!.rnar a isfio ou teri t de escolher·
uma.· IOCillitla.le onde lüncc10nar. i·'olliil " ,\lesa da A.,semlllóa proce.

der dPssc mw1r.?
Om, snnh<>t'CS, evirlentomente. NM hn.vi'll mistor disp •siç;lo especi.ll rara que a mcs'' de nmans;cmbléJ delibm·anto, in\uiJidll materialmt nto do ex •rcct• a:-~ ~;nas ttmct~{')cs no lucal o~·rl1na1'to, elezessn
out.ro, on te essa 11 ssambli'Hl cumprisse •) suu dever Pots nlgucm
duvidaria da. oompeteuci" da ~le<ll 110 Senado para nns C<lllVOCI\r "
rouoirmo-ncs cm ~>Utra qualque.r casa des<:t cidade si llm lDCI\IHiio
ou um Jacto do lort;a maiOr seroelh:ull.o destruísse o Olltlicio dO Senado? ,
O Sn. t\Lvnnoo ELLL~- Ahi esti\ o exemplo <ia Camara, quo se
mudou para o Palacio ,\\onroo,
O Sn. Ruy BAliDos,, - Por muito menos a c.~marn. do> Oopnr.ado~.
como bem lembra o illmtre Soo:tdor, tran>feriu a su:> sMe para o
Palac10 lllonroo.
O Sn. ,\noLt•uo Gonoo- Só e valido par·a esse edificio.
O Sn. RUY B.nno<,\- Ma< nilo faltam disposições no Hcgim~nto
que atltor1zassem a ,\lesa a se havot· como se nouve.
E' certo que não é o caso do ;nt. 21, onde >e liiz:
"Compete exclusivamente iL ~los:• lia Assembléa:
§ 3°, Convocar oxtraol'dinal'iamontc a Assemblóa, quando
neste sentido receber reprosentiLÇilO da mai0t'la dos Deputados.
·
§ .!,•. Mudar, no intm•vallo das sessões, por motivo de convcoiencia publica, a séde da Asscmbléa, na fm·ma do paragra·
pbo antecedente.»
· Aqui se trata da mudançl\ da 'édc da Assem 1M a, caso que se rleu
no Rio de ,f,muii'O, ~uandn a Sllll capitlll se tt·ansfal'iu pa1·a Petropo'is.
Nestas cuudi~õcs, a Mesa 11:' :\S'cmbll'a não podm d~liiJer·al' sinno
mediante repi'O>CUI.açM p1·évia da maioria dos OcpnLado>. E' o caso
da muda.nGa. de sede, ist.o C, íJa tl·auslúrcncia da A~scmbléa do uma.
cidade para ontr:1, de um t>at·a nutl'O povoa<io. ~llls aqnc o de que
se tratava m•a d1murlançadc local na mesma ci•Jarle. E pat•a isso,
quando a autoridade da r\s,emblea, pelos seus pollm·cs imphcito>, \no
~ao de.;scm a r1 ttril m1çào. de. fnZCl' o que tez, c~~H~ attribmçll.o o~ ta vn.
mdicada uo art.. 183 do Hogtmonto, omlo se dtz:
" A comrniss~Ó do policia podo!'á requisitar a força :u·mada e tazc.w u~o dolta to lj'ti-1 il~ v ·ze:; quo o julgar nccJssario
para oxilr.:ut;Lr esta Rouimento n manto1· a ot•,tem; c b81fl assim
empregar quao~qnel' outro~ meios conducontos h ordem o segu ..
rnoça1 que 6 obt·1ga 111. a. manter dcnt.I'O rJo cdificio da Asscrnbléa e nas suas illimediações."
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Ora, vO-sc, portanto, que a Mesa 6 o arbitro das medidas do ordem e segnrança neces~arias á Assembléa, para que e! la possa
l'unccionat• regnlarm01i1.e. Evidentemente, a primeira das condições
de ordem c segurança para que possa funccion"r ó o local onde delibere. No local existente, não lhe senrlo permittido entrar, porque a
torça do Estado lhe não consentia, teve n Mesa do recorrer a outra
llabitaçlio, conforme as mesas de outras asscmbléas teem posto. cm
pratica.
A ~lesa da Assembléa do Rio de .Janeiro, .na representação que
dirigiu ao Congresso Nacional em i3 de outubro de i OH, allegn.
diversos precedentes concludentissimos todos clle,,
«Ainda ha. pouco a Mesa da Cilmara dos DepJtados tt·ansleriu por acto proprio para o Palacio :uonroe o local de. suas
sessile~, sem consulta á Casa.
.
Assim procedeu tambem (diz a Mc'a d~ Assemblóa) o
actual Deputado Federal Alves Costa, cm i9i0. Quando o entito
PresiJontc do Estado, Dr. Aliredo Backcr; transreriu a sédo
da Assomblóa, sem designar o cclificlo de suas se>sões, aquelle
Deputado, então Paesidonto de 11ma das Assembléas que se
disputavam a legitimidade do mandato de respectivos mem·
bros, dosi::nou, por acto da Mesa c mediante cditacs, o ecliücio
om que a Asscmbléa deveria funccionar. E igual proc0dimento
teve o Dr. •rodesto de Mcllo, Presidente que ora da outra
Assemblúa cm li·igio.
.
E ainda naquello anno, já sondo entito Presidentes respectivamente os Drs. Sebastião da Lacerda c Edwiges do Queiroz,
tendo as suas Assombléas deliberado por votação transferir de
novo a sua sódc de Petropolis para Nttheroy, foram as respectivas Mesas, por acto proprio, que designaram o edificio para
as suas sessões 1111 sédo escolhida pela Assemblóa."
Da modo que, Sr. Presidente, além de tudo mais, o acto da Mesa
da A~scmblúa, mudando o local em que devi:L l'unccionar, assenta cm
numeroso~ pt·ecedentcs, logitlrnados pelo concurso da responsabilidade de todos os homens de todos os par'lidos naquelle Est~.do.
.
Ot·a; sendo assim. Sr. Pre•idente. no segundo luzbeas-corpus oSupremo Tribunal se achava. diante de uma questão liquidada pelos termo> do Hcgimento da Asscmblóa, com a mesm:t evidencia o a mesma
indisputabihdado do primeiro caso. Allegava.-sc a illegitimid!Lde deEta.
Assembléa por nllo funcclonar no local habitual das suas deliberações, c
a AssembJéa mostron que não t'unccionava no local ordinario das suas
deliberações porque a esse local lhe róra 'veda.•Jo ll ingresso pela J':!rca.
publica do Estado; c a Mesa, no uso da. mais corriqueira de suas
attribulçüos, resolveu então mudai-o.
Eis como se justifica o segundo accôrdno com a. mesma limpidez,
com a mesma f'acilidado eom que ficou justtficado o primeiro.
Quncs eram, St•, rr~sidonte, as outras qucsto~s, as que, a. proposito do caso do 11io do Janeiro, relattvamanto a cllas' no Estado se
msmta1•am no Supt•emo Tt•ibunal Federal ?
A primeira era a de sabet• si 11 alsomblóu, cm sossllo oxtra.ordinaria, podm deliherat• sobro rnatori<L extranha ao objoéto da convo·
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cação. t\qui., senhores, j:í so trat~ do n.ssumpto submcltido ao Supremo Tribunnl Forleral. Quando se tratou da impetração do torceit•o
acc6rd1i0, tinha o Supremo ·rribunal reconhecido n assembléa presidida pelo Dr ..Joao GuimnrMs.
O acto do Supremo Tribunal Federal achava-Bc reforçado nno só
pelas considerações qne acabo do allcgar, mas ainda pelo consenso
dos proprios adversarias da Mesn imper.rantc, os quaes haviam pro·
cedido pela mosmn. mnneirn., abstendo-se de eleger umn.. novn. mesa c
constituindo-a debaixo de cu,i.t prcsidcncia funccionava com o viccprcsidento eleito na sessil.o ordinnri~ anterior c dou; supplentes de
secretario eleito; na mo,ma occ,.,ião. Pelo mesmo modo, essa frncçlla, que acoimava do illcgitimidade a Mesa da Assembléa Fluminen>e,
porque essa Mosn devia ter sido eleita de novo, para a sessão extraordinai-ia, es!a mesma fracçM da Assembléa se atovo às mesmas
normas, considerando como sen presidente, presidente do sua Mo~a c
seus secretarias o vi~e-prcsidcntc o dous supplentes de secretario
eleitos na .•essiLO ordinaria nnterior. Não ha, portanto, cousa mais
l'util, mas frivola, mais insubsistente do que o argumento com que
se pretende su>tcntar que póde haver duvida de o;pocie algum.~
sobre a com potencia legal da Mesa que perante o Supremo Tribunal
Fodéral comprovOll as razMs do primeiro habcas-corpus.
Ora, si bom procedeu ao conceder estes dous ltabcas.corpus o
Supremo Tribunal Federal; si, portanto, n. Mesa impetrante destes
dous habcas-co1·pus ora a Mesa lrgal da Assemblén Fluminense; si,
conseguintemente, a Assembléa llluminense era aquella que funccionava debaixo da prcsidencia desm Mesa, quanrJo o Sr. Dr. Nilo
Peçanha compareceu doanto do Supremo Tt•ibtmnl Federal com o scn
titulo de reconhecimento dos seus poderes por aquollu. Asscmblóa, o
Supremo Trtbunal Fe.1eral se achava na mesma situaçno em que se
achou nos dous casos anteriores, rle conhecer o titulo absolutamente
liquidado.
O Srt.

MENDES ·oe

Ar.l!ELPA-N1tn apoiado. O caso era outro; depois

1~1ostrarei.

O Sn. Ruv B.mnosA-Notem bem os nobres Senadores que nunca
o Supremo Tribunal Federal penetrou nas rogiOcs politicas do assumpto, nunca se propôz a conhecer da Je~itimidaclo ou illegitlmidade da verificaçr•o de .poderes, nunca interveio nos !actos relnttvos (,
eleição de pt•esidente do Rio elo .lanetro.
•
Perante o Supremo 'ft•ibunal Federal compareceu e> presidente
reconhecido pela Assembléa legal, reconhecido pela Assemblóa cuja
legitimidade estava verificada deadte dos titulas materiaes por olla
apresentado ; compareceu deaote delle o presidente reconltoctdo por
essa Assemblóa, e o Supremo Tribunal Jloderal, reconhecendo es~e
presidente, nf•o ler. mais do que reconhecer o acto prattcado pela
autoridade publica a quom se tinha reconheclclo como indubitavel a
funcçf\o de praticar esse acto •.
Vor.r.s-Apoiado.
O SR. l>lENDES DE ALlrEU>A-Nào apoiado.
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O Sn. RuY BAnDos.~ - Qual era a objecção que a Mes~.
portanto, :i esta legnlidudo podia oppór?
Era a objecção que ~e levantou, sustentando-se que a
Assemblén nus ses~ões nxlraordinarias não póde deliberar sobre mulcl'Ín differente daquelln IJUC diz respeito ao acto da
sua eonvocação.
Eis o sophisma com que se pl'ocurou balburdiui' urna
evidencia tão evidente.
Ora, senhores. em verdade esta ,; a disposição un ConsJ.ituição no artigo especial que disto póde se occupar.
A Constituição do Estado, no nrt. 8", pamgrapho nnieo,
assim determina:
4Naa sêssões extraordinnria,s nffio poderá a Assemblén
deliberar sobre mataria differonte rlnquolla que motivou a
eonvocação.»
Mas, evidentemente, esta disposição <lAve ser ontcndiu:t
om habeis termos, porque, a despeito dolla, ha muita~ e mui"
tas funccões da Assemhlén que nfio podem deixai' de set·
excrcidnds por clla, embora seja oxtraordinarh a sessão cm
'llle estiver funccionando. E' assim, senhores, que ~o arl. 2ii.
onde se tt•ata das attribuioões da Assemhléa Leg'islaLiva. se
<Jnnumera entt•e cl!cs, a de conceder licença ao Presidente du
listado, para retirar-se do territorio deste por mab de 30
dias.
Pergunto cn: si o Presidente do J•1stndo, por motivo de
necessidade, re.,uere.r da Assembléa uma licença durante a
sessão cxtraordinaria. poder:\. nximir-sr. a Assembl<ía do conhecer do seu rcqUt:rimcnto, poJa consideração do Sl'r' exlrnordinaria a sessão em que está funccionando?
Evidentemente não. e depois darei a r·nzfio por que. Outra
altt·ibu ição do mesmo ~r.nero: ~cassar os porleres ao Pr·esidentiJ
do Estudo em casos de enfermidade que o privem do excrcicio do car~:o, plenamente provada e reconhecida pot· dous
Inrços elos Depnlados presentes"·
Senhores, supponhamos que endoidr.c:e o I'l'esidr,nlo rio.
Estado. Notoriamente está funceionnndo Plll sessão r.xlraoi·dinaria a Assembléa Le!(islativà. Poderá ella deixru· do excl'cnr essa at.tribuiçiio que a Constituição do Estado lhe reconhece, unicameQf.e porque é extraord inaria a snsôiio em qu••
trabalha?
•Dar posse no PI•esidente do Estntlo e seu substituto legal, quando assumir o Governo). Podm·-se-ha eximir dn
mesmn modo a essa l'uncrão n Assemblén?
«Processar·, por iniciativa sua on rln qualquer cidadão, "
Presidente c o S~cretario do Estado, nos 11rimrs de respon,<ahilidndo atr a pronuncia, inclusivo.». Dflscolwc-sA rruo D
PI•esidente acnha de pm•protm· abusos ,!:!'aves r•ontra o Tlwsom·o do Esl.arlo. Tncorreu em nm erinw dr' mn lvm·s:l()fin.
rlelapiclnçr1o, suborno. Ha do ficar no Govrrnn do l~slndo um
eriminoso notorio, um lndrito conhecido po1· t'actos denuncia-
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dos á Assembléa, unicamente porque essa Assembléa se acha
funccionando em sessão extraoJ'dinaria, a pretexto de que nas
sessões cxtraordinarias a Assemblén não pódr eonlli'Cel' ·' iniío
do objecto do sun convocaoão?
«Autorizar o. pl'Ocesso do Presidente.>
«Nomear uma Commissão de Depubdos que, eon,iuntnmente com os'dPsembnrr:adores, const.ituirfl o tribunal do ,jnst.ica para ,iulp;a1· o Presidente.>
«Processar c ,iuh:mr os desembargadores, etc ... etc.»
«Approvar as reformas, aposentadorias r .inhilar,.õcs, concedidas pelo Presidente.>
O prrsirlenle prati.ea um desses actos, snhmet.tendo-n no
ronhecimenl.o rln Assemblén, mas esta. como esl.:l funcionando exl.rnorc!inariamente, drlles nüo pnde conhecer, por~no n
art.. 8' diz que a Assemblén fnnccionnndo cxtl'aordinariamrnl.n sr'> .se podrr:l. or.cupa1· rio oh,iecLo de sua cnnvn~ação.
ÜJ'n, srnlJOrrs, tudo isto sãn nhsnrdos, dis]ml'ates, que sr
não podem admi'ttir, que sr IIÍIO JlOrlem eonsulf.nr com n siso
do legisladO!' eonsl.if.ucionnl. Portanto, a rlisposicãn elo aJ•Li~o R' hn rlr ser •'llt.rnrlit!n "m hahris t.m·mns. Os hnheis t.rr·mos sno rstes.
O Sn. MENDES r>N AL:vmrn,, --Em caso r!e força maior.
O Sn. .T.Jwr>nr.no m: Bm,HiiEs- Assumptns quro niio são
lc~islntivos.

O Sn. RuY BAnnosA - Os r·nsos ·de força maior c os nssumptos que nãn são "legislativos, ou af!UCIIcs outros f11W pPlos lermos rlns leis cm vigoJ' impnr.er•rm :í nssemhlén rlcvcrcs
que t.onl1am rir ser necessariamente excreiriM sem rlemnrn, e
.~, o qUP. se dá com a verificação dos podm•cs rio nresir!ent.r
eleito. 11orqne o· ar i.. 158 da mesmn Constituição do Estado
l)rtcrmina: <Tres dias rlepnis <lnqurlle rm que, pcln lei clr.oil.ornL tiver tm•minarlo o prasl> r!enlro do f!UUI devem se1· I'enwtl.idns nH netas elos r!iffrrent.rs coJlep;ios rloit.ornes. o PJ'üs·ichml:e rla Assembléa mnrcnr:\ para. ·nrclrm (lo r!in subsrqucn1.~ n ole·if!itll de uma commissfin rir novo Depnf.ndos. votnnrlose em seis nomes, pal'n apur·ar e veJ•ifirnr OS· pndrJ•rs rln
PJ•csirlcnl.r r. VicP.- Prrsidrnt.r r!n 'Estar! o,>
0I'l1, senhm•r.s, este prnso r de t,R horas. ~e~nnrlo o nrf.i~·o !lO da lo i eleitoral.
Estava, pois, reunido rm sessão extrnorr!innrin n Assrmhlrn do EstarJn; pel'fir.crn-se o prnsn rst.ipulndo no art. ·t5A •
.dn flnnsl.ituicfln. os t.res ding nlli marcados, o p1·aso rmfim
~st.nbP!ecido. cm face, pois, do art.. ·158, a Assemhléa LmdslnLiva t.inl1a rl·o prncer!er á vm·ificn~iío rle porlorr·s rio presir!rnto
oloito. A fnncr,iio rle que SI' l.rat.avn não m•a uma funcriio legoislal.ivn. A funcção de nue sr f.J•atnvn era nmn fnnr~fío flUO
l.inhn prazo cm·lo, f!U~ tinha de ser cxercidn nos dins fixados
em lei. T.op;o, Srs. Senndm·os, mnit.o lnA'it.imnmen to fnncciomu·n n A~sombléa LcA'islativu do Est.1do procedendo á ve1·i-
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ficnçiio ele poderes elo Governador e·leilo. c quando este, com
o titulo cJ.o sou J•econllccimcnto fomeeülo pela Mesa da Assembléa .i:í J'ceonllccida como lc::;al, eompnJ•eceu dinnl.o dn
'.l'l'ílmnnl solicitando o lwiJeos-corpns pnrn. n sun manulnnolío
110 eut•g-o que conslilucionnlmenLe llw compelia, nfio f.inlm
oui.J•o eaminho n. seg-uir o ~l'l'ibunnl, sinfio J'tJr:onheem· o l'neln
~nnsumndn, ceder ao direito verificado, dm· ;c forr;a le:;nl
no lilulo eJ·cndo pela nuloridndc compolcnf.c. Não houve, pnrl.nnlo, intoJ·vcnçüo ncullllma dn. aulm·irlad.o ,iudicia!'ia no dnminio extra-judicial das nLLrihnir;ücs de qualquer· oui.J•o
podei' .
.l~is, scnllor·es, portanto, examinado o pnrcecr na rml'l:e
J•olnUvn nos factos que constituem o caso do Estado do nio.
O ~~~. ADOLPHO Gonno- TI' snpllislir.o nrsf.a rm·l.r.
O Sn. fluy B.IIWD~.I -N•·~I.n nnl'f.e, t:nJn a dl!vidn vrn ia,
dil'ri que o parecer ,; sophislico ·c innxncl.o. Não é l'iol nos
'/'netos o it·rog-a no Supremo l'ribunal nermw1;ües cvidentcmr.nl.rJ gl'aluilas, in'J'undndas c injusliJ'icndns.
'l'r•rnlinnrln r.stn n:u·l.e da minha dmnonstrnr;üo, Sr. Prc-

:;iclenLP, 1! f'ln1·n que u minha Uuufn. não csL1í/sinão cm moio.

.'i:in a posRn dn1' 110r teJ.'minndn nr..~ta sessão indo encri'l'rm•
o lllt:ll tlisnu·so de ho,ir., visto que se me nnnuucia de toda
n. l•llt'l.n t;sl.nJ• eonelnicln n hot·n. Dcclnl'o a V. Ex. que conl.itiiJO n mrll discurso nll1nnhã c peço a V. Ex. que mo mnnI.(•JJ\Jn n pnln\'l'n pal'u o meu clit·r.ito. cmhora deste modo conl.ntnll n l'nl.i::nr n nl.l.rrt(iiíO dos meus hom•nclos col!c::;ns. (NtiO
fi}JOindos.) Fnl-o-lltJi nmnnhã. cnl.mndn untiio, se a minha
snndr, ns minhns ·l'nr(:ns r n pJ•ovirlcncin divina me pcrmill.il'r.m. na pnl'ln mais t>lt:wndn, mais nobJ'C c mais a::;radavcl
dr. ntnn i.l'llbalho - no rxamc da :;:t·anrln qucsllío const.itucionnl ({111' nu prormrei vcnl.ilnJ• na mediria das minhas poucas
l'nrçns. mas com n energia da minhn profunda. convicção,
mostl'nnrlo nos meus honrados collo::;ns a curialidade, n constitucionnlidndr., n irl'Cprclwnslhilidn·clc com que procedeu o
Supremo 'I'J•ihunnl Fr.clrJ•nl, hnnJ•nndo mais do que nunca,
drsl.n Yrz, ns altas, nLI.rihnicõcs que n nossn ConsLiluição lhe
conl'rriu. pa1•n susl.rnl.ar:ãn clr.sl.c t•cgirncn. pnl'n sua h-9n.1·~·
pnJ•n ;;un i!l'lllHlezn, pnJ•n o dcsenvolvtmcnto dn nossa ~lVIII- '
7.1\(;fin, rnl'n (]ur a Repuhliea neste pai7. mcrrr.•n n disLLncoão
rio ~r drsi~nnr prlo mnsnw nome r de empm•clhnr pelas mesmns insl.ilnir;iirs eom o AI'Hrtdo modelo da Amcl'ica do Norte.:
(Jiwitn lu•m .·)

O Sr. Presidente- Fien adiada n rlist·u;;sãn peln hnJ•n.
Nndn mnis l1nrendo n l.!.'nl.al', Yoti lovnn!nt• n so~sn··.
Dnsigrtn pnra OJ'rlüJn rio tlin Jla. scgninln:
~·· rliscw•sii.o do pJ•n.iccl.o do Senado 11. 2, r.Jc 1015, dclrrminnnclo que o Sr. PJ'esidento cln Repu!Jiicn intervirá no
F.~lndo rio Rio do .Tnneii'O para nsso::;tn•nJ' no Dr. Feliciano
1'11'1'-' de Ahi'CJJ f)nrlr·t; ,TuniOI' o liYJ'r cxorl'ido das fnnt•çües tln
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Pecsident.e do mesmo ,E,sludn 'no quudriennio de I OI ::i a 1018, de
uccürdo com n d·ccisfto da t·cspQdiva Assr.mhléa Lestslativa,

JHWanl.e a qnnl l.nmnn JlflSSI' (tio Cornmis.-.·i"'tlo r/1~ ConsUfuif.'no

t! J)ifJ(011/IIf!Íll),

,

Lf~vnntn-sfl n. sr.H:.;ã.o :'1s

I L" i'ESSIO,

G lwen:; P {30 nlinntos.

J!l}[ ~~

m:

.TA~ETllO DE IOLr.

i'I\1\SIDENCIA DOS f<IIS. URD.\XO ~.\N'I'OS, Pl1ESIDEX1'E, 11 Pf<llllO
nonGI~S,

:2"

~ECHF.T.\IUO

A' J hora d:t Lnrdc, prosenlc nume.t·o lr!gnl, nlH·c-sc a scssf1o a que concol'l·cm os St·s. Pinheiro i\lnchudo, Pedro Borges,
i\lctcllo, Gon?.n:;a :rnyme, Gabriel Salgado, Lnuro Sodré, Al'Lilllt'
Lemos, JnLiin do Bensil, i\lendes de Almeida, Jos1í Euwbio, Pi.t·os Fcrlleira, Hibciro Goncnh·r.s, Thomar. Accioly, Anlonio de
Sou?.a, Gunlia l'cdJ•osn, 1\ibeiro ele BriLlo, llaymundo Lle )limntln J•m·eit•n Lobo, Aguint· e ~lello, 1\ny Bm·bosn, .Toão l.niz Alves, Bmma.rdino ~lonl.ciro, .E rito Cor lho, Alcindo Gun.nnbnt'n,,
Rú Ft·eir·c, J\ugusl.o d1~ Yascorwellos, Adolpho Gordo, All't·edo
I:llis, Jo'runcisco Glycerio, Leopoldo do Bulhões, Josú ilfnrlinho,
A. Awredo, Alencar Guimarães, c,,~neroso ~[arques, Ahd011 Buplisln, Hercilio Luz c Viclorino Monlcit·o (37).
Deixam do compm·cccr r:om cnusrt ,iuslificuda, os Si's.
Ara,u,io Gúes. Silvel'io Ncry, '.l'el'fé, Gervnsio Passos, FPancisco
Sú Eloy ele f'.ouza. Epilncio Pessoa, Wnlfredo Lrnl, Sigismnndo
Gon<;alves, Gonçalves Fr..t·rcit•n, Gomes llibeiro, Guilhcl'mo
Cumvos. Luiz Vinnun, José Mnrccllino, illoniz Fr·eirc, Nilo Per;un\ia, Lour·em;n Bapl.isln, Bucno de Pah·n, Bernardo i\lonteiro,
Br:hz Almmles, .\avier da Silva o Joaquim Assmnpção
(2~).
~
E' lida, posta em discussão c, sem deblllc, GJlprovn<la n. ucl.n
da sessão anterior,
.
'

O Sr. 2" Secretario (scrviHrlo de /") rlú conta do St)~ninlo
J~XPEDTENTE

Orricio do 81·. 1" Scc'J•eLnl'io du Camnrn dos Dr.pul.adM,
rcsl.iLuindn urn dos nutogpaphos clns rnsolu~üns tio Con:;reRso
1\'ncionnl, snnccionndaR, que. aht·o o ercdiLo ele 21, :OOi$!1:17, Plli':\
pag:umnto a Pecli'O Hodl'ir;ue; B:u:roso, orn virtude de RIJllLenea
c que t'l'inl.o~t·n Lueas Anlonio llibeil•o Bhet•ing, no loJ;Il!' do'
elir.l'e d1' Rrc:<:ão da All'nndrga elo llio de Jnnoir·o. -Al'r•hive-sn.:

o Sr. 3" Secretario (SI'I'Vintlo rla 2') declara que não lrn pal'r.core:-;.
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2a discussão do projecto do Senado n. 3, de 1015, determinando Que o Sr. Presidente da Tiepublicu intervirá no
Estado do Tiio dr. Janeiro para assegUf'ar no Dr. Fo!ir:rano
Pires r!e Abreu Sodré o livre excr·cici-o dns funccões de p,·csidcnt.c• rio mesmo lilsLado uo quadriennio de !G'J5 a 1011'., dt!
~11:eôr·do com a decisão dn respectiva Assemhléa Le;;tslall\ n,
l''"'al\1., u qual LumOL! posse.

O Sr. Ruy Bar~osa (')-Sr. Presidente, vc,io que a
m:tl.m·ra llll.eressa murLo pouco a esua nusustn ussembléu:
m:u', rrüo nbsla·n·l.e, eumprir•ei o meu dever attl on!J.e ns minhas
J'or·eas me ajudm•em a cumpril-o.
.
:\ opposiçüo do Par·l.ido Republicano Conservador ü .>olu•::io ,i udicil:wia pronunciada. no caso do ruo de Janeiro. esl rihn-St!
<!m duas ;;randes objecr:ües: IL 'primeira. que nef(a ·nbsolu·lnmenl.e a clenii~sihi!idado le~;al do haiJeas-wrpns, ~no caso. doe
que .;e i.Pnbn·: a se~:unda, a qu·e porcmplorinmcnto affirnra rt
incompcl•~ncin. absoluta dos tribunnes nos easos políticos, "
eom cspr.eialidarle nnquelles que di•sserem respe:ilo :1 veril'iençüo do •Li tu lo Jogai do Governo do Estado.
E' .sobro o leJ•rcno fl'Ollxissimo ,d,esscs dons fWros QlW,
eomo ,~,i se trn.tnsse rde base ass1nz solida pnrn létrSSen:ta[' o seu
t~anhfio ri" 1,2, o Partido ncpublicano Conservador rnivinrlien
pn,J•a. o Gongr·esso Nacionnl a emnrJctencia de revogar o nrt. 6".
~ 1," rla. r.onst.ituir:fio e o art. 6!l, d•n mesma Constituição, pal'lt>
malnrlnr· quP ·.~eja solemnomenf.e ilrsohrrlr.cida n senl.enoa do
Rnpr·r.mo 1'rihuna.J Federal.
Si os nobrrs Senndores me permittem f!nenrarci sucl>e~
"ivamenlr ns rlua~ objecções e ronsicJ.~rnroi rlepais a J'oh·indienr.·fln finnl.
·
Niin .~ d" hoje, Rr·. Pr•csidcnte. qu~ os homens rJ,n l'mta

rios que sr rxng-r.r•nmm na. autorida,dc. QUe ns cspiJ·itos rovrsso;;
;ís gnl'nulias Jibcr·nes reagem co.nt.ra ,a, de habea.ç-cm•pus, husea.ndn p!w inlrir•amon1!o fÍ\ra do seu nJr;:r.nr:ri M nhmos rio
podm· .
.T;'r .1ob n Trnperio, cm 1851. em 1.878 ·e 1883, se pr·ocnr·nyn
nsl.abclrcm• a doutrina ele qui' ·a r;n.r.·nnl.in do habeas-cm·1ms s••
niio ~~sLendia ;\., pJ•isões administiintivas, :"is . pri•sõcs d·cl.ormrnadns pelo Gm·cr·no Tmpcl'ial.
Snhrc r;stc nssumplo co·nsult:on com o seu p~recor'. ent.r·cfnlllo. cm 187n, o Conselho do Esl.n.do. e •lms notawis .r~sla
disl<l•' rio Tmpm·in. os Brs. Dnntas, Abncl.ó c TJn·fnyct.to, fJI'm~
l'nlll n r;r·a•nrlo fJI•ineipin dr qne n hnbens-CD1'1l11S nbmn!!rn
( •) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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torJn,s as pl'isões, tJXIlCTYLuadas unicnmnnue ns prisões milita;·",;
JHWU t•ecrulnmenlo.
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DesLe asH.umplo se Leve de oeeupnt' uru L~7~ o etu l.~j;;,

•;n•. alguns cd!lor·tues mcrnot'tweis, o
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do

Gommm·ci•',

loll,1a qu" na~uclles Lcmpos não illlorvinhtc sinão H•as gmnt/us et·oses, para Lrn7.Cl' sempre. 110 meio da lula tlo; partitJu,;,

twua va,lavJ:a de ~crcu1dade, a :-;olucão jusln e a decisão li-

Jwrul.
lnl.eo·veiu em ·11'\)H e 18H:l, unstu, questão

o Jornal. do
•
'
I
.~om·~1_wrt~w
.. pn,ru reagu·
eonlr~t- os miniJSLL'O.:- que
JH'eUcndiam
eonsJder·:u· lfllll"l\liH!::i a.':i g-ut·au!-tns do haúeas-cnrplf.s (L::-; J-'!'isõe~
adn:linisL~·aLiWl:L E' a nu~srna olJ,jecçãu, o tnc:smo e~piriLo du
"J'es! stu1u t.:Ja cun t.r·a a yel h~a e :-;agrada gn.r•anLiu libenli, a q' 1c
(I

a IJho['(lli.ltle, 11c:;le

[ll.l.lZ,

tunLo.:;

Sél'Viços

Lem devido.

. Ainda r·eslriugidn. t'ts prorH}I'~Õcs cm que a rnanL•jm a k-

;.:·tslac..~ão illlJH~t·i·a·l, cs:;n. gal'anlitL affirma.va ao csvil'll.u ·cxn!!f~t·adnnwlli.O ~~ou:;er\'ndot· e uo.-; lilleraes, c::iQlH::ci•Llüs du bout

P~pir·it.o das suas er·etwas, um ohstaculo insup,eravcl iÍ exisL•\lll'.in. da HttloriduUu n uo 1\XJ.'l't·icio m·~.Hnnrio do;; aetn~ do

] IIH.h!ol' ,

Agora temos a reacção contra o habeas-~UI')JllS fimmtla
em outro terreno, depois que essa iusLituição passou pela
transformação nmpliativa que recebeu com o novo r·cgirncn,
Ar;oo·a uma escola da indole restrictiva o pretende circum.screver a uma esphera limitada como a sua antig-a csphera,
reduzindo-o tb condir;ões de uma recurso utilizado unicamente nos casos em que se trate de acudir tt liberdade de
locomoção, de manter o que se chama a liber·dade corporal,
de· asser;ui'ar ao individuo a sua J'aculdnde ordinaria c lc~al
de se mover, tle ir c vir, de entrar c sahir. Eis ao que ,;e
reduzira o habeas-c01'1JUS, amesquinhado pela inlerprcta,;ão
uonslitucioual com que alguns espíritos o interpretam no texto
lia curta republicana.
Ora, Srs. Senadores, em apoio dessa hermeneutiéa eu
não vejo sinão a autoridade muito respeilavel, mas susceptível do erro como todas as autoridades, de alr;uus homens eminentes, um dos quaes me merece especial consideração, uomo
um dos mestres cujo .saboJ·, euja compet.cncitt jurídica illustrum o Supremo 'Jeribunal Federal.
Sr. Presidente, a questão não se ha de resolver peta au-\
toridade; a questão resolve-se pela evidencia litteral dos textos. A questão está resolvida pelo confronto dos textos actuucs
com os textos antigos, pelo confronto da lettra das inslituit)ões republicanas com a letLt·a das instituições imperittei. .
Si a Constituição de 1891 pretendesse mantm· no Braz1l
o lt.abeas-corpus com os mesmos limites degs<t ;.:ao·antia
durante· o .hnperio, a Constituição de 1891 Leria procedido e.m
relação ao habeas-corpu.s como procedeu rolnLivamento ÍL
instituição do jury, ·A respeito do ,iury di r. formalmente o
texto constitucional: (E' mantida a instituicüo do jury ,,
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O alcance dessa proposição na sua. simplici<.lade 'é tl'amparcntc. Quando se mantem urna instituição mantem-se o que
existe, mantem-se o que se acha tlstubelecido, mantem-se
n que .se encontm, consolida-se o que estava. E' pot• isto,
Sr. l't·esidente, que, defendendo a iustituioúo do ,iUl'y, ,iú conll·a
n legislação de alguns Estados, j(, conLJ:a certas leis r.t:publicanns, eu as considerei sempre como ilwonstituciouaes, pm·que, ÍL vista dos termos com que se expl'imc a nossa. declara~'ão constit.ucional de direitos, entendia c entendo não ser licito ao Io:;islador orclinario submetter o ,ÍUL'Y a qnalquct• altel.'al;ão que o modifique substuncialrncnte, que altere as sua.s
i'eições antigas, que mude a sua natm·e~1 definida pelo texto
da legislação imperial. ~l'udo isto que n Constitui~'ão de 2.\
ue Fevereiro estabeleceu !'o i mantido na instiLu ição do ,iury.
:-mo i'oi deste modo que JWOcedeu a Gouslitui~'ão nepublicanu. no tocante ao h.a1Jcas-co7•pus. No imperio, bem sabem
os nobres Scnudore8, o /t.abcas-corpus nã-o tinhtt insLilui~.fLD
eon,;lituci·onn I. J~lle nascuu do God igo do Processo, pelo
tll'L, 3·10, que definiu o hubeas-corptu nestes l.et•rnos:
«Todo o eidadão quu ·enlendct• ~uc eH/5 ou outrem so!'ft•e
uma prisão ou constt·angimento illegal cm sua liberdade tem
direito dt.• pedir uma ot·dem de habeas-CO'rpu.s cm seu l'uvot'.>
A proposição é elarn: tem o cidadão o direito de pedir
uma ordem de habeas-cul')ms em favor daque,JJe que estiver
Ho!Trendo uma prisão ou um constrangimento iller;:tl em sua
liberdad(), Aqui se acha clarumente definida a natureza ma•terial da lesão a. que o il.abea.,-co7'PIIS, no antigo regimen
vinha de acudir com o seu I'C.med io tu1.clnr. Este recurso es!!
tava confiado ao caso cm que a liberdade .soH't•esse por· um
1:onstrnngimenlo material, contrnngimenLo que se definiu
especialmente com a formula dtt prisão. Era prisão publica
OLL privada a situaçi1o de illegalidadc a que o haiJeas-corpus
no antigo rcgimcn devi:1 soccorrcr.
Estriclamentc na mc•smn ordem de idéas a lei n. 2. 033,
de :1871, que acabou de dnt• a essa institu i~ão a sua f6rnm
definitiva, sob ·o antigo t•egimcn, determinava, no :1rt. 18:
«Os juixcs de direito podcr[o expedi!· ordens de habeasco7'J)I/.S a favor dos que estiverem illcgalmonte presos,, ainda
quando o J':u;mn por determinação do ehcl'c do Policia, ou de
qtmlque.r outra autoridade administmliva, c sem exclusiio
· dos detidos a titulo do recl'utnmcnto, não estando · ainda
alistados.
§ 1.'' Tem Jogar o pedido do concessão do ordem de
/wiJCas-r:orpus, ainda quando o impetranto não tenha chcO"ttdo a sofl'rer o constr,a.ngimenlo corpoml.»
O constrangimento corporal era pot·~1nto. sob o imporia,
a condir;üo si11á l)lta non da ,concessão do ha!Jeas-co1'Pl!S.
Ora, si o pensamento constituinte r·crmblicano !'asse o
de conser·vm· o habeas-co1opus na sua proposi!JÚO primitiva,
uualoga t\s das l·egislnções ing1c~u c americana, não Linha a
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ConsLiLUic;l<o Republict\llll wuis c.lo que di~et• c.lo mesmo moilo
que disse cm relação ao jury;
«Fica mantida a insLiLuic;fto do halJeas-cul')lltU
Ness~~ 1:nso não havHria qw:st~o. · esLai'ÜI o haúcus .. curp118
ueJ'inido peJas li!iS illlpt~l'iaes. <Juc J'cz, ]lOl'i\lll, O \cg-is\adm•
• eonsl,it.uinLu neol.u l'uginwn? ltompcu abet·Lameutc, pela J'Ol'·
mula, que adoptou nu Cat•l.tt R"pu\Jlicanu, com a esLl'ciLezu da
conce[l0fiO do ltabeas·eOI'p!Cs sob o t•tc•g-irlllm :mLigo.
A dcJ'iniçfio do lwbeas-col'pus na Constituição vis·entc é
cs ta :
d)ac·-sn-Jm o /ucl>ms-r:OI')His, sempl.'<} que o inc.lividuo sofJ'c·cc· ou se achtll' nm immincnte pel'igo de sol'l'l'et· vio!encia ou
coac('lio, poc· i\le&alidadc ou abuso de poder.•'
Não se i'alla em prisüo, não se falia 11111 cons~t·angitnonlos
CO!'pot·ucs. Fa 1\a -se nm plauli:Jlle, indetcrminadurneu !.e, abso JuLamenLe, em coacf;ão e violenein; cJu modo que, onde quer que
suL~ja, onde (JUCI.' quu se JJHtnife:-;l.r! a vio\lü'IH:.ht ou a. colwr;.ão,
pOl' um desses nwú,s, nhi esL(t csl.n\Jeleeido o caso consl.ituciocwl c.Jo /wbeas-dn'JHlS, Quaes são os. meios incliea.ilos '! Quacs são
as Ol'igens da eoaerjãO

I!

cka viol~~rteia, que devem r!QllCOl'l'Cl.' fltH'a

que so esl:nhcle•;a o ·easo Je:;i\.imo dn habcas-r:OrJllls? Tl\cgali·
dndc 011 almso do podet•. Si dt~ u111 Indo existe a eoucção ou a
violcncia c de outl'D Indo :1 i\lcg·a\idnilc ou o nlmso do poder·; si
. :t conc•;fin ou vio\cuein c·esu\Ln c.Je ille!;';tlidaile ou abuso do poder·, qualquer· que se,ia a violnneia, qurtl(tucr.· que s•).Írt. a co ..
ucçiín, desde que t•csu\f.e dtl abuso de. ·podet·, seja qual elle foi',
ou de ill<~:;alidnde, qualquer qtw i!lla seja, t) innegavel o recul'SO do haúcas-r:orpcls,
~I'S. Sr!nndnt•es, que ··~ o que :-;u eh uma coaectLO '? Que é o

que se clcmom ina violcncin ? Conct;ão, dcJ'inil'l!i ou, t) a prossão
umprogadtt em condi1;.ücs dtJ el'l'it:ncia coutnt a lil>cll'da<lc no
exCJ'cicio du um dil'eilo. qualquPt' que esse seja. Desde que
no cxel'cicio de um dil'eiJ.o meu. qualquN· que el\c ft>r, intel'·
vem umn. cone1;.ito QXLerna ~oh cu.ia lH'f~sslto t!U mo sinto embaraçado 011 J.ollliclo pm·u u>al' desse direil.o, na Ji\Jerdndc plena
cliJ seu exercido, estou úcbuixo dnqu-i\lo que, em direito, ôe
considera coacção.
:
B violcncia? Violenciu é o uso da J'ot•f;a mnLL•l'iH·l ill.t ol'l'i·
cinl, debaixo de qualquer das duas fól'luas, cm ::;t·úo ,_,.rJ'icieuLc
Jltlt'tl evitnt·, conLtnriar ou domiunc• o cxercicio de um dit·citu.
Cc•cio que a dcfiniciio não"' incOr'l'CcLa.
'.l.'oda a ve~ que a ncf;1lo elo que so chama foN;n, ou ::.r.ja a
tJas m·mns, ou Sf.l,ia n. da violcrwin, ou se,in ·a elo un1 decreLo do
.Poder, me t~onLral'ia, me nmenca, ou mn domina no exN't.dcio
c.lo mcn dit·ci\.n, I!Slou su.ici\.o ú J'ot·ca no sentido que cm di·
rciLo T>óde receber esse nome.
Essa foJ•r,n pôde· ;;c cxcc·cec• sobrü J.odos os individuas,
nrw só em cnrnc•uer ,pl'ivndo, mas igualmcnlc em cnJ•acLcr poJiLico, cm ctn•aclcr politico uma vez qu~ o direiLo cxisLill, que

'·

8I>~s.\O 1\)1

2:l

llll ,L\NEU\0 DI\ -!lll5

Is Lo (•, sonhor.e>, o ,juiz Sl.ory demonsl.rou pcr•J'dLamcnl.o.
que a libcl'dadc consLiLucional signil'ica alguma cousa mui:;
do que a simolcs liberdade ordinaria; eliiL consisLc nos d-il'citus civis o tJOliticos, que são absolutamente gamntidos, assegurados e preservados; nus libm.•dades dos indivíduos como
homens c cidadãos - nos seus direitos de· voto c nos seus
di1'eitos de UCCII-Pal'e,rn OS CUI'UOS que CXCI'CCI'.C?n. , ,

que o .iuiz Harlan desenvolveu no pleito 1'aylor ·v.
(178, U. S., 603, o\.\ L. ed. -1.210).
pois do uma disposigiio a favor dn liberdade que se
di·sposicão da Carta brazileü·a, onde se consagra o
habeas-C01'PUS, este texLo se ha de tornar amplamenLe como
garantiu dada a todas ns liberdades. inclusiv.e as liberdades.
do o1•dem publica, us liberdades politicas, uma das quae~ é
a ue occupar os car·gos para cu,io exercicio nos mostramos
habilitados á justiça com a exhibioiio de um titulo legal.
Eis, Srs. SeuadOl'CS, o que me pa11eco dcco!'L"ente DOU! à
maior evidencia.· dCI texw constitucional, em que o habeasCUI'Plts rece-beu a consagração que antigamente não tinha, de
uma das instituioões fundamcntacs do paiz, porque até então
essa medicla tutelar, esse recurso liberal não pU"Ssava de
uma. concessão das leis ·ordinarias, outorgada um dia pela
disposição passageira das maiorias de momento, c no· dia
seguinte · recusada, eliminada ou transformada, .sob a in~
fluencüt da índole menos liberal de outra maioria.
Agora, não. ·Agora' entre as instituições nas quaes
nenhum dos podel'es do Estado póde tocar sem sacrilegio,
esLá a de habcas-co·rp!!s, definida, ampliada, garantida pelos
11ermos de um grande texto. ,de um texto claro, de um texto
inilludivel, de um texto que. pela sua amplitude, não podia
ser a.poucndo sinão intervindo o arbítrio individual, o arbítrio injuridico na interpretacão de uma lei evidente, para
lhe alterar o espirita, a natuJJeza e o limite.
Não comprehendo que, si nas questões de direito privado o principio que recusa ao interprete o direito do entender restrictivamente · as medidas liberacs e um principio ·
correntio e incontestavel, esse principio deixe de subsistir
quando se trata das grandes questões de direito publico ~
direito politico, das questões que interessam as grandes instituir.ões nacionaes. Muito meneis o comprehendo, . em uma
Republica na natureza da nossa e em umtt ocr;asião corno a
que atravessa neste momento a Republica hmziloim, na qual
mais do que nuncn necessario ó dar a todos as garantias liboraes na sua pl-enitude mais ampla e a'broqueliLl-as por· todos
os meios contra as invasões omnimodas, contra as invasões
t•ecr•escentes do poder nesse lr.rreuo sug~ado. O que 11u vejo
nos Estados Unidos, o que 11 historia americana Iile mosLrn ó
o desenvolvimentCI continuo da Constituição da !'\epublicn, em
uma evolu~ão constante. pela influencia progl'Ossivn c libei·al
t:las decisões da Supre!Jm Cõ~te.
)~' o
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A Coli.slituicão dos Estados Unidos
nntem bem i~to
que, entre nós, niío pensam hoje smüo em esmagar
a justica, em amesquinllar-lne o paper ··- a IJonstiluicão americana não é a que deixaram feita os putriarchas da indopen-·
dencia no fim do. seculo XVIII. Niío· é a ConstHuicfio de Wasb;ngton, do Jefferson, de Madison e de Hamilton, é a Consti.tuiciio de 1\!arsllall, de Taney, de todos os grandes juizes que
em uma successão memorava! como a dos grandes sacerdotes, a dos grandes pontificados, teem renovado constantemente o espirita republicano daquella grande Carla, introduzindo-lhe cada dia um espirita novot accommodando-a sempi·e ás nc~vas e:..:igencias do meio ac ua.l e reveôtindo sempre a liberdade de novas garantias, toda a vez que o ambiente exterior a ameaca.
Seria, portanto, ir ao contra-appello do rumo indicado pelo
exemplo da jurisprudencia americana ou estreitarmos as ga:rantias liberaes, estreitarmos as garantias liber·aes c reduzil'lllOs e cercearmos os habea.1-corpus precisamente em uma
época em que acabamos de sabir de um Gover·no militar e nos
achamos ainda em um meio crcado po1· elle de um systema
de arbitrio sem limites, sem garantias, sem · responsabilidades
. , · .......... ,1:
0 SR .. AL!i'RllDO ELLIS - Aqui a. Constiluicão é tratada a
bodocadas.,
O Sa. PRES!DEN'I'E - AttenQilo.:
O SR. RuY BARBOSA - Felizmente, Srs. Senadores, feliz~
mente n jurisprudencia do Supremo •rribunal tem corrido
entre nós na mesma direcQão do progresso, ao menos quanto
á intelligencia desse grande recurso constitucional, sua importancia, seu alcance, sua espbera de accüo e sua utilidade.
Nilo tivemos hontom, porventura, o habeas-corpus concedido, habeas-corpus preventivo, á requisição do Tribunal
Super1or do Amazonas, que se consid~ràva ameucado pelo receio de uma reforma inconstitucional, em que os mais altos
,juizes daquelle J~stu~o pe~dessem os seus cargos?
.
Nüo LlVemos aqu1 a serw de hubcas-curpus concedida :ao
Conselho Municipal deste Districto pela nossa grande magis·
tratura?
·
·
E do 'que se tratava nesta Cusà, Srs, Senadores, era
simplismente de g:u·antir contra a coaccüo co!·porul os membros do 'r!'ibunal do Amazonas ou os conselheiros municipaes
deste Districto. Era simplesmente de lhes do.r o direito de en·
tr.o.r e sahir uo recinto do seu Conselho 'I
·
E' levar muito lcmse a olasticidnde das l'iccõcs, c oollocal-a
assim em contradição material com n realidade, o que se .usSC~,"Uravn em ·untr,t o .em outru Casa. Ali i, aos. membros de um
alto Tribunal Judiciaria; aqui, ao de uma magistratura popular
o direito de exerce!' o seu manda Lo ...
I .
o S11. ALFaEDo El~r.Is - :Muitó' bem.
aquelle~
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o Sn. RiJY BA!UIOSA -

cvões.

••• de

se desempenhar das suas fun·

·

O Sn. AL~'lU!DO ELLIS - Dado o contrario, seria umt~
burla.
O Sn. RuY BAIU30SA - Agom outro e:xemplo: Pois não foi
o Supremo Tribunal F·edera.l L!Uem me concedeu a mim, como
membro desta Çasa, o dü·eito de assegurm· a publicacão .do
meu discurso, bem como a publicação dos discursos de todo~
os membros do Congresso Nacional na. imprensa bruzileira ?
Foi esse acto benemerito do Supremo 'l'ribunal Federal
que burlou nrL sua substancia u ultimo estado de sitio que se
destinava u ser um systema de asphyxia completa.
0 Stl. ALFREDO ELLIS -· Do ITl'Ol'(liaca.

O S11. IluY BAil.BOSA - ])e m01·daca absoluta, de e.sLt·angu·
Jar;fto total, imposta nilo só aos indivíduos na populacão desta
cidade, mas ao ·Congresso Nacional, no Poder Legislativo, ao
Senado c :l. Cnmara dos Deputados por um acto da policia, naturalmente autorizado ou determinado pelos seus supcJ·im·es:
que, não se poderia imaginar na policia uma audacia tal, sem
que contasse com as costas quentes do apoio dos que rrumda·
vam. Por um simples acto da policia se determinou. que só o
:Diar'io 0{/iC'ial poderia pubHcar os discursos por mim preí'e·
ridos nesta Casa.
E foi necessario ir batet· ú poJ•ta do Supremo 'l'ribmml
Pcderal, PU!'lt que tivessemos o direito constitucional de levar
os nossos actos c palavras neslc recinto. e na outr.a Casa do
Congresso ao conlledmcnto do 'publico. Ül'U, pergunto eu: Foi o constrangimento corporal que se
acudiu nesta Casa ? Foi o direito de ordem, o direito de conhecd o que se assegurou, ou foi a autoridade moral, politica,
de ex:ercer livremente o mandato senatoria, o mandato legislativo?
.
Em. um caso de J1hysionomia bem diversa ainda podemos
collocar o exemplo.. . ·
·
E' o que se deu quando me vi obrigado a J•eclamar contra as condiQões da prisüo de um jornalista, que eu entendia
estar sendo sujeito a detencão pessoal, em um Jogar destinado
a réos de crimes communs, contra o que a Constituicii.o ~ositivamente exige.
.
Ora, é claro que neste caso nüo se tratava de remover
um constrangimento pessoal. Tratava-se unicamente do uma
escolha entre prisão e prisão, Prisüo em certa ou prisão em
certa outra loca:lidade. A differenca entre uma e outra não
é sinüo que a prisilo destinada aos rilos de crimes communs
confunde os arbitrariamente detidos durante o estado de sitio
com os criminosos processados ou condemnados. E' portanto
um sofft•imonto moral o que noste caso se impõe ao detento,
preso em um cnso como no outro, mns em um oaso preso dle
mod() mais humilhante do ,que em putro .caso .. E para remo-
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ver c::;Ln. ,~ondi~ão llutniJhn.nlt~, que o lloixn.,·a ·11;u; n.wsmns
concli(:iie .. : de pri\·n~ão nn sua libcr•dmlo pnssonl, ~, quo Ltvcrrpr~s
de inLeular o J•ecm•::;o de Jwbcas-r:01'JliiS, que o :Supt·ctno lrtbunal dci'oriu,
:r,;is alti, pol'lanto. ainda neste caso,_uma hypol.lwse ue
Jwbaas-corpu.s J•equcrido e outorgnüo, uao rmra remgvcr o
eontranr;imenl.o I!Drporul, mas para ni.ulllat' um[]. conc,ao mol'nl, que a lei não auLQ!rjzav~.
.
•renho ·ouvido, Sr·. Prcsrdenlc, a. Jlropostlo d·csLu haucascorpus, algumas outras thcorins que não ·devo deixar pnssm·
iambem sem o meu i'raco embargo.
l'arn se fncilil.ar a desohecliencia ao acto do Supramo
TJ'i.lmnal, se ,costuma dizer, se tem dil.o que o habcas-corpu.~
não ô uma scntcnrn, ó uma ordem. Parece que tlcstc modo-,
.-e allivin a. carga 'do atLcnl.ndo, so faeilil.a n aventura da infracr.fto da lei. Como se, afinal de eouLas, uma ordem, quando
,; legal, 0umll.o !Jaix~da d,a auL()ridn~lc !!Oillf!eLent,c. qu:~ndo ,tem
as condwõcs de OI'JdcntJta que a ,Jut'JSdwJdadc lhe unprune,
não J'ossci f,iio sagrada, Liio respeitada c se não se impuzcsso
ú evidencia do todos como um neto qualquer de outra autoridade ·eonh•ceida pOI' um nome mais elevado na nomenclatum dos netos do poder .
.,i\Jas, senhores, porque é que a ordem de haueas-corpus,
na -realidade, se ~üo ha de considcriir como sentcnÇ[].? Si não
LI, no rigor do uso bechnico, da linguageem ...
O Sn. AooLPHO Gonoo - E' urna verdadeira sentença.
O Sn. fiuy BA!IBOSA - E' irwoulesl:\\'elmenLe, como muHo
bem acaba de tlizcr o hom·ado Senador por S. Paulo, uma
verdadeira scn tenca .•.
O S.n. Anor.PHO Gon11o - Uma decisão,.
O Sn. lluY BABBOSA - ... uma decisão muitas vezes del'initiva, que muitas vezes J1Õe lermo a processos, resolve u!Las
questões pendentes, questões ela maior importancia juridica
possível. Si· sentença niiD fosse, como cxplicat•inm os nobres
Senadores que da ordem de haúeas-eOí'}Ju.s houvesse recurso
do inslancins pura irutuncias, do .Tuizo Seccional para o Supremo Tribunal, só dns .sentencns se conhece recürso ·cm materia ,iudicial. Os recursos no sentido propr.io, tcchnico, geral,
da palavra, não são sinüo os meios de provocar contra tlllla
sentença do um LJ'ibnnnl .inl'et,ior a decisão do um trihunnl
&uporior.
'·
.!lias - dizem - o habecrs-cor}ms não J•esolve.; é um Í'llcidento .i urirlico, que n autoridn.de legisl:rtiv[]. pó do facilmcnl.o
n~movcr .. i'iüo se lraturi>a de rovogu.r uma sentcnca ou de
desobedecer; trnuul·-sc-hia do ovHnr n suu. cxecuçãÔ.
·
O Sn. Aoor.Pno Gonoo dt\ um .nparte.
o Sn. llUY BAnBOSA- Evidentemente. A propriu odccisÜI)
inle~locutoria, emqua,nlo não reformada, tem direito ·n obo-

'
tliencia. l\las nem rl_c uma. decisão Jnvcrlocutoeia. se trulu, porrtui:
a mlN'lüctJlorm mto r·c.>.olv·c su1ao lllC!dtmlc do processo; u
Jwbcas-aoi'JllfS pólio ser um ineidcnto cm certos pr·occssos.
quanl\10 se Lt·•rtla de Jot·ma~ün ria culpa, quando se tralr1 d•l
prisfio illcr;nl, por violn~fio de qualquer dr" condieõcs posta~ '
ú 11risüo uns lei::; bt·mdlcirn~ - nesses cnso~ o lwhcas-co•J•ptt.s
sUSIJ',t'.nrJe :~. JH'Isfio dee~c>ltuln, ,-'Cm a·sscr;urur no pa·ciente tl
dn•e1•1o dclnlllii'O de nan ser preso, porque wm o andamento
do processo, com a sen Lcnr;a de pronuncir1 se \,eri'fic•am a$
condiç;õcs lcga.e~ cm qu-e a pt·i,;ão s•c vcriJ'ie:t ,juridicamente.
~las, St·. Prcsidcnlc, easos tm cm que o. habea·s-a01'11llS•
~cndo 110111 scnbcnr;n, ú a sc.nlcnçu. definitiva. (Apo•iados.)
Quando, por exemplo, mesmo em um proc•csso ordinurio
o habca·s-cm·pus se conecdo por incompctencia do juiz proces~antlo ou smmnnrinnle, nessa Itypo.thcse, ,!1 ordem. do habcasr:01'1JU.S tem offcil.o clet'in iLi vo. '.\'o do o J1l'Ocesso púr•:1 dcunlc
d'n•q•uolht autoridade.
Figmcmos. s.r. Presirlerüc, ou\.ro caso - e destes casos .
. tomos nós precoclc•n•l.e nn ,iuristlru,dencif1 dos Estados Unidos.
Fo.i cm mil flilocenl.os c sesscnln o tantos, em I8G7, creio, que se
verificou nos Estudos Un•idos o cnRo Milligham om que Dudley
Ficlcl. um dos maio·rcs juris\.ns americanos, o autor da codii'icão do Dir·cito InLornacionu.\, eompuorocendo unto a Supremo.
Cô1.1le Amcrimntn, prcsidicln; por 1~uncy p•Wt'f1 ·S•olicitu.r a fl'llratil.ia do vida ·cm fnvor desse americano que acabava do sm·
cond·emnado por um tribunal militar (L pena do morte. A
Corte Suprema ucceil.r1ndo o pedido, concedeu o haúeascor]JUS'

B' um càso que entre nós se pódo dar. Fig-uremos a
hypoLhcsc dtt organi~ar;ico, enll•c nós, de tribunn,cs de cxcepç;ücs, de ,iui~cs militares, que condcmnasscm um brazilcit•o
on um estrangeiro rcsidcnLc cntr.e· nós, ú pena de morto,
deuntc da nosstt Constituir·üo que não a nrlmilte sinão cm
caso rio guerra. Qual o recurso no ameaçado pm•a salvar a
sua vida, pum arrancu.l-u dos Juizes que o condemnnvam a
pN•del-u, qual sinão o recurso do habcas-cm'J111S? Haveria
t1m tribunal i'cdcml que o. .recusnss~ ? Mas nesta bypothcse
o haúea.~-cm'J11t.s seria uma scntcnou definitiva q'uo poritt
termo a um processo concluiclo.
Aqui est.:'t Srs. Senadores, o cm que mo fundo eu para
sus\.cntnl' o •cubimcnt.o ,iul'idico do halJcas-eorpus no ·!!llSO do
rjuo se Lra\.a.
'J~J·tlta-so de um cidadão lll'azileiro que, de JlOsso de um
\.itulo legn.l, verificado, indisculivel. do seu mandtüo cJ.cclivo
de presidente do unt Estado, solici\.ou do Supremo Tribunal
Ji'cdornl, mcdinn\.o o rccmso do halwas-WI'Jl!ls, a munutcw;ito
do seu
direito.
Nesta
hypo\.hcse -o ac\.o do .Supremo Tribunal Forlm:ai,
si errou, si podia orrnr, seria nüo pot• Ler concedido r1 medtdu
impl'\.r.ndf1 no recurso do hn/Jcas-co1'2ll!S, mas por nito go~ar
ria qu \.aridade n•!cessnriu para, cm bypotllcse dcsltt natureza,

..

., .

r:onhocer clâ i]uestão dennte delle interr,eirada pelo · impetrnnte ..E o.rrui; senhores, é que se levanta a segunda qucstrw,
a segunda oh,i<ecr;ão a que alludi no come!)O elo meu discurso,
a ob,iecção em que os autores desse pro,iecto. os amigos do
partido que o sustentam, negam em geral, em absoluto, no
Poder Judiciurio a sua competencia nos casos politicos e,
com especialidade, quando se trate de especi·e da natureztt
daquella em que se ache envo1vido o direito do Presidente
do Rio de Janeiro •.
O Sn. ALFI\EDO ELLIS - E' uma especie de jurisprudencia de Tapicoá.
O SR. RUY BA!UloSA - Diz-se, Sr. Presidente; nunca se
viu na historia dos Estados Unidos um exemplo de intervenvencão de um tribunal americano em materias que entendem
~Jom as questões debatidas entr~e pr.etendentes ao governo de
um Estado.
·
.
E' um dogma, aiJ'irma. a honrada Commissão no seu
douto parecer. Preciso de responder neste ponto ú thcorin. da
honrada Commissão, lnnt() mais qu'anto sei que o meu n.omo
anda por nhi envolvido em jornncs c ern ar·Ligos, como uma
das autoridades accórrles nesta douL!'ina. E' uma das cousns
om que os meus adversnrios mo reconhecem alguma autoridad6. A minha autoridade lhes nüo serr,e sinüo quando lhes
parece poder se nccommodar a alguma pJu·usc,a algum periodo,
a alguma proposição menos ao interesse de uma situação contra a qual cu me bato.
Ora, senhores, si eu f.iYCSS•e nhracndo essa theoria, na plenitude, na amplitude cm que os meus adversarias m'n. cruerenr
attribuir, não hesitaria um momento tlm bater nos peitos c me
accusnr francamente de cr·r·o. Nunca me,JH'C•.sumi de infallivcl;
. nií.o me presumo. si não da vontade consf.:mto do accrlm e me
emendar nos meus erros.
·
Em mataria jurídica, os maiores jurisconsultos do mundo
orram todos os dias c mudam quotidianamente de senUdo.
O Sn .. Al-FREDO ELLIS - Os levit.as elo Alcorão nflo erram
nunca.
O Sn. fluy BAilBOSA- Os maiores tribunaes da t.erm, desde a COrte de Cassação, na França; até a Suprema Côrte Am'oricana, varirtm de jurispruclcncia, ·C muit.as Yer.es teem clwgado
a var±ar dr. pessoal.
· Os grandes mestres do direito. nas suas obras, de nmn
para outra cdil;ão, cm notas ou no texto, não se envergonham
de confessar as suas muclancas ele opinião. Pot· que não lmYerin eu de confessar as minhaH, si realmente fosse agorn. u.
oecasião de o fazer ? ·
.Não hn. duvida nenhuma., Sr. Presidente, que, cm um dos
meus l,rabalhos mais !'occntes sobre esta questão r.onstittwional, em un':10. enumeração, em um rói do hypothescs eom ns
quacs procurei ün·nar sensivcl a natureza strictamenta poli-
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t.ica dns cousas que, como toes, são subtrnhidas ;í jurisdi~r;iio·
dos Lribunacs ue ,iusLicu. cu inclui entre ouLJ•ns, ~ob os ns. to
n H, o rur:onhecimenlo do gov''i'JIO legitimo, 110s Estados, qunnrlo conl.osl.udos entl'l' duas J1fii'Cinlidndcs. Quer di~CJ', quando
duns pnl'cinlidodes se clcbnl.em cm \.orno ria questão da ler;iJ.imidade de dispOr de r;ovePno do Estado, om rogrn, o assumpto
não é da competencia judicial.
Si no caso de que se tral,a, quando se aventasse a verifi.:noilo de poderes entre os rlous concurrentes ao logar de Governador
Si no...caso de que se t.rntn, qu:mdo ·Se aventasse 11 vcrii'icação ele podcJ·cs entre os dous concurrentes ao Jogar de
Governador do Estado do !Un do .Tanciro, fosse o Supremo
.Tribunal qncm interviesse pura, julg-ando ~ssas eleiCÕês e
o.quellas eleições, verificar realmente os poderes entre os dous
candidatos, a intervenção do Supremo Tribunal seria incon,testavelementc injurídica e desautorizada. Porque ahi era o
Supremo Tribunal Federal, Srs. Senadores, quem ia verificar a eleição; ahi era o Supremo Tribunal Federal quem a>sumiria o si u autoridade politic:t dcle~ada pelas constituiçúes,
pelas leis c pelos regimentos parlamentares t\s assembléns deliberantes, incumbidas quusi sempre de verificar os poderes
dos governadores de Estudo. Mas não é o que se passou, nilo
é o que se verit:ica neste caso, não foi isto que fez o Supremo
'l'ribunnl Federal. i\"enhuma parto lhe coube na verificação
de poderes, nenhuma parte na liquidação das eleições do Rio
de .Janeiro. O Supremo Tribunal Federal não ;t;ez mais do
que acccitar títulos ,iú vcrifiMdos. receber a verificação de
poderes consummada pela antorirlade, r11,in. compel.encin estava
realmente e,xnminadn e reconhecida mediante exhibicilo de· titulas irrecusaveis. No. primeiro caso a Mesa da Assombléll do
Rio de .Taneiro comparecia :í presença do Tribunal com os
titulos materiaes da sua eleir:ão no caracter de Mesa dnquella
Assembléa. Depois com o texto material do Regimento rJn,
Cnsn, essa mesm:1 Mesa lhe demonstrou ser o seu presidente
autoridade exclusiva. absoluta e irrecorrivel nn interpretur,.ão
do Regimento dnquella Assembléa ...
0 ·sn. ALFREDO EU.IS - Apoiado.
O Sa. RuY BARBOSA - ••• de maneira que a interpretação
dada p~ln autoridade· cstnbclr.cidn o .reconhecida como unicn
pnlo Rr~imento cln Asscmbl~n Fluminense, es&a interpretação
mat.crinlir.ada, consnmmndn, formulada cm um documento material, essn interprctnr.iio é u rrue o Supremo Tribunal Federal
recebeu para. reconhecer aquelln Mesn como uma Mesa \eg-nl
n compr.tcnte na Asscmbléa Fluminense.
Qual foi n autoridade ,iudicntiva que ahi exerceu o Supremo 't'rHmnal Federal? Ktmhumn. Ahi nfio exerceu o 8~
promo 't'rihunal Federal auLorir\ndc nenhuma, sini'lo u autoridade rocognoscitiva do abril· os olhos. ver e declarar o facto
legal, perante ellc documentado.
·
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O sn·. Ar.FnEoo J~r-r.r~ - Facto verificado.
O Sn. RuY BAnaosA - Eis o que fe1. o Supremo Tribunal
l<edernl. E como d.epoís, sendo claro que, si essn era a Mesa
dnquclla Assemblóa, aquclln Assembléa na sua realidade legal
.serin a. que J'unccionnsse debaixo dn pt•csidencia claquella
l\!esa, c eomo ainda essa llfesn como orgiio daquolla Asscmbléa, r:ommunicasse e pt·ovasso ao Supremo Tribunal Feder·al
.flUO <J PJ•esidonto elo!to o reconhecido. peJa Assembléu Fluminense era o Dr. N1lo l'·ecnnhn, o TrJbunal declarou na sua
sentcncn o fricto material verificado por essa communicncão
,ir•recusavcl. Chancellou, reconheceu como um notnrio reconheceria o acto praticado pelo poder competente.
O Sn. ALFfiEDo ELLIS - Onde a sua intcrvcnciio, pot•tnnw?
•
O Sn. RuY B,\JlBOSA - Mns, senhores, não quero que me
acoimem de eslar nccommodando a minha opinião ás circum.stnncias occurrentcs, c vou mostrar aos nobres Senadm·es,
pela continuação dn leitura deste mesmo trabalho, onde foram
buscar uma das minhas contradiccões, que o principio estabelecido por mim nesse topico soffreu Jogo depois nn minha
exposioão as mesmas restricoões que agora estou fazendo. o
topico a que alludo pertence ao meu tl'abalho sobre o direito
do Amazonas no Acre septentrionnl.
'
Ahi, depois deste trecho cm que eu bus(}o mostrat• medinn te uma serie de exemplos quaes, <JS casos propriamente
poJHicos, sobre os quaes não se póde exercer a acçÜ{) Qe am
't,ribunal ;iudicial'io, ahi pa·sso eu a mostrat• que mesmo nos
casos politi.cos ha hypotheses em que a autoridade ,iudicial'ia pódo ser necessuriamonte l~vada a intervir, quando esses
easos políticos se formulam diante do Tribunal, nos termos
do um processo regular, entend·em com di·l'oitos individuaes
DU politicas, aos quaes a .iust.ioa não pódo recusar <J seu nm,.
paro. A paginas 8 deste livro meu, volume 1•. tive occnsião
do escr.e\'eJ·: «A norma absoluta é que um direif,o violado não
póde ficai' sem ·repara~ão. O limite desta nórma é que a reparação não se póde obter sinüó mediante processo jud.icinl •.
0 'Tribunal, diz um dos mestres do direi!(.) americano:
«0 tribunal liqu1da as questões

conce!'nente.~

ao;;

I imites dtt .autoridade p,olitica, elo mesmo que out.ros

qunr.squer problemas jurídicos, a sabor,. quando ellus
HtH'rcJ.em uo correr do uma lide entre pn;rt.es. Por este
mei<J ~i tem pr.eservndo, até onde era possivrcl, dD
eontncLo politico a interpretn·cão da ConsLituiçüo.»
E' Coolcy c Lnwaocncc Lowcll quem o d.izcmJ, São pnlavt•ns, senhores, de I,nwrcncc Lowell, que é uma das maiores
autot·idades no direito arnc·ricano, nuwr dn mnis altn competcncin cm, questões politicas e constitucionncs.
I

•
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O que hn. de mais notavel nos livros modernos sobre :i
Constituição ingleza, porquo os Estados Unidos devem ú :i:nglaterr:i o mais notnvcl dos livros conlcmporaneos sobr.e a
Constituição americana o süo dcslc eminente cscriptor c publicista as se~uintes palavras:
·
·
oDe modo que o vallo entre o direito privado e o
dir~ito publico, entro a ncccssid:~dc do r.emedio con~ti
l.ur~Jonal c n do respeito :Is fronteiras politicas estú
umcamente na fórmn: llc Hti:;io civil, imposta ·ú ne~ão
dos tribunnes.~
·
Discorrendo a este respeito diz um celebre lente dO:
universidade· de Paris, LarnO:ude, r~utoúdado ho,i•e das mais
preclnr:~s em mabel!'ia de Direito Publico Constitucional:
•Tudo t), aqui, de ordem exclusivamente ,judiciaria,
e, po.sto se Lratc, pr1nllhmlmcnLe, dü urna prcrog\1•tiva poJiLica, obrigado sou, MinaJ, •a· rec·onhecer que clla se c~c.L'
cc,. pelo menos cm uma fóL'ffila, de •todo em Mdo ,judiciaria•
.T:í. · Livc occnsião do insistir sobt·o o caracter judicial do
direito de appellação para :t COrte Suprema, direito que,
sullstnncialmenle, .ú Lambem de ordem politica. Pois
bem; nqui reencontramos o mesmo c:tructer judiciario .•. Ahre~se um processo, c processo ordinnrio.
Ora de que o que se opc,ra, vem a ser um processo,
propriamente dilo.. decol'!'c em conscqu·cncin mui relevantes ..• A conslrucção .iurisprudcncial, que, a ln! rc~
speito, so tem erigido, sob n influencia, em boa parte,
da COrte Supremrt e alguns dos seus insignes presidentes (ch'ief :iu.stiees), so caracteriza, conseguint•:mente, pela natureza do lodo o ponto judiciaria, processual, digamos ussim, dessa nt.Lribuição. Era, cvi~
dcnlemenlo, a melhOJ' ínanr:iL':t de :t i'.azm~ a1lmiWJ· c estabelecer-se na pratica, removendo-lhe, ou, antes, clis~
si.mulando-lhe. vclnndo-lhe, quando monos, o caract.cr
politico.»
Desde que ha:ia wm dire'ito r:onstitltcional of(endido,
1Jnnha do m1dc vier a o((enw. c umn pessoa, que dclht
s1.1 agrade para a .iURI.ir:n, comtanto que sc,in guardando
a fórma legal de uma acção, insl:nurado r.sl.i\ o pleito o,
eom olle, yeriricada n compclencia , d:1 Jus.Ur;a; vi'L"
como, na !1ngung0m cio Cm·LJR, cm rcfcrcncm JUSLamen!Jt'
aos Jiligios dll cathcgoria do actuar, ·•O gJ•anrlc ·intuito
eom que RO nbran:;tm na competencia. da, ,iustirJn cs!n cspccic de cuusns foi res:::uaL·dur a pnz c inbogridadc dn
União, nsscgu]'[inr.Io o ,iul:::n.mcnl.o, pelo~ l.ribuuaes Icrlorncs, d~ todn c qualquer questão cmlro Estudo, am.
.~endo S!ISCe1Jlh•el t./11 se trarluz'ir cm. 11mil rlemllnda. ,iu.·
dicial,

,

Si Curtis eserovou em ·IBiiG, .Turlson Lnndon, cu,jn.
obrn trnz :t dntn do Inoo, não so exprime diversamentCJ:
•A Suprema Curte dos Eslndos Unidos •í o in!.cr'-'
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prdo final dn Constituição em todos os ca·sos '}Ue s11
)JDssarn. a1n•escnta1• sob a fôrma de uma acção leoal.>
Continu~rei, Srs. Senadores. nesta leitura, para acabar do
mostrar a intencüo ·exneta elas minhas palavras, agora exploradas pelos meus anLagonis·vas.
·
, Depois de me ocr.upar longamente com a eX].JDRicão dos
r-usos politicas, .Pl'ocurando a melhor definição para lhes precisar· a naluroza, disso eu, a pug. 178, dess·e meu trabalho:
«Acabemos, pois, ele uma vez, com o equivoco, definindo a. verdadeira doutrina americana, que é a nossa.
Uma questão póde ser distincíamente politica, . altnmenio politica, segundo ·alguns, até puramente po!Hicn,
fóra elo domínio da .iustiça e, comtudo, em revestindo
n 1'órma de. um pleito, e.~tar na compet.cnciu dos tribunues, desde fJUC o acto. executivo, ou lcg-isblivo,
contra o qual se demando, fira ü Constituir-ão lesando
Qu. negando um direito nelln consn:;rado.» · ·
Um dos mestres mais eminentes do ·direito 'nng-Jo-saxonio nos nossos tempos, Sir Frederick Pollock, referindo-se
ó.s variacões da ,iurisprudencia no :p:nnde tribuna! americano,
acccntúa que
<a Supr,ema Côrte dos Estados Unidos é frequentemente chamada a resolver m•ande,1 questões politicas,
submettidns n.o .seu conhecimento sob fórmas .iudiciaes.»
g• o criterio discriminativo,. que se encontm com summa:
precisã.o na obra de Randoph, a proposito dos Ca.'los Insulares.
<A' ob.ieccão de quo a maneira de trat"1r !IS nossas
novas possessões constitne um desses assumptos puramente políticos (one o{ t/wse pu.1'cllf politicai malters)
nos quae~ o Poder Judiciaria se ha de submétLer a-os
outros poderes co-exlcnsivos e abster-se da pretrncão
de os cohibir, respondo eu. que ao Poder .Tudiciario
nada importa a immensidnde das. questões, quando so
lhe offerece deter•minar si, de facto. existe uma· lei
nacional applicavel á .lide pendente. Tem a parte que
pngnr cerlo imposto ? Deve um individuo soffl•er privnc;lo dn liberdade ? Momentosas questões politicas
pndern ser essas 16ra do reclnto do t1•ibu.nal.: dentro
nelle, são q1testiies jnridicas.»
Anuklg-ament~:, discorrendo tnmbem dos lr!31tlar Cases,
.dizia ha pouco, outra autoridade, o professor Rowe:
«Estes julgados serviram de realçar. com grande
clareza a posição 1mica, occupndn pela Côrte Suprema.
Diversamente de outr·o qualquer tribunal, lhe cabe ús
ve~es l!1esolv8l' ·que.stüe.s, que, supposto ju.ridic.as na
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t6rma, são politicas na substancia, e actuam profundamente sol!re a cst1•uctu.m das nossas instituicties.»
Por este sy.siemn, observn ainda outro notavel expositor
dns instituições ame r icanas,
.
. ·
«a questão politica, cm que se levantando entro as
suscitadas cm umn demanda particular, decidir-se-ha
como qualquer ou I1'0 ponto conti'Overso incidentemen_te ao pleito.•
Por este meio, se difficultou o risco de pressão do goVC·l'llO sobre os juizes ou os individuas; porque,
·
«si o tribunal resolver questões concernentes nos limites d-() poder poUtico, t\ nas mesmas condições em
que outros pontos de legalidade, não os decidindo sinií.o
quando se debatem no curso de uma acoão entre pessoas particulares, ou entt·e -outras que viio a juizo em
caracter similhnnte.
.
Desta arte, a interpi·etacão constitucional se afastou dn: politica tanto qu.anto possível,~ ·
Este «tanto quanto possivnl~, rematado restringindo ns
considerações anteriores. bem f'Stà mostrando não se poderem evitar de todo as questões politicas, :mies serem, muitas
vezes, de necessidade absoluta, na competcncin. de um tribunal crendo par:1 constituir •:o ,juizo unico e definitivo;
assim dos seus P1'0P1'ios direito.<.. como dos do Poder Legislativo e do Ea:ccut'ivo».
Por mais que se apurem subtilezas, requintando ficções
c convenções, nunca so podcrú conceber que niio tope frequentemente em questões ·politicas de alta gt·nvidade o definidor exclusivo e supremo dos limites entre os trcs or·gãos
da soberania nacional na distJ•i!Juicüo constitucional dos poderes.
.
Materins do questão meramente politicas serú o exercicio destes, emquanto encarados nn esphera discricionaria
do Estado nessn. região de conveniencias opinativas e npreeiacõcs arbitrarias, onde :t autoridade não se encontra com
direi tos fixados na lei fundamental.
IPO!'Ianlo, scnhm·c.s, em nz do se tratm' dessas materias
eujn neção discrieionnr·üt pórll' caber M poder, trata-se uni- ··
camente de reconhecer um rliJ•oito ,ift fixado, j(l. conhecido e
consn·gra.do em um lil.ulo positiV() c mn.terial.
Por mais politica. que scj:L a natureza deste titull), dosta
funcção e deste rlircito,. a cnmpetcncin. do Poder .Tudicwr1o
é nbsolutnmenlc inconteslaveJ. (.1po'iados.).
Senhores, não basta. Nito 1í de hoj•c que sobre este ponto
ilSpecin.l assim mo pronuncio, No meu di~curso proferlflo no
Instituln dos Advogwclos. cm 10 de novembro do n.nno passullo,
ao n.ssuwir -ru sun prcsidencin.. dizia en:
dllmer~encins haver:\ e tem havido, na Ameriea do Norte,
em quo n Suprema Côrte' s1~ lenha vi>to obrigada. a el)nhecer,

'
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elo questües 11W1'a?nc,illc JWlilica. Em tu! caso estão as duplieuua·s elo govet·nos cstaclun·cs. •.
. Articulando csLn proposif;flo, scn!lo.re>• me firma.vn. no
lcstcmunho ·d·c um do~ mai~ riwdt!I'I!Os' consLiLucionulistns
nmoricnnos o um dos n.utore~. tna.is em vogn, Simeon Bnlclwinj
no ~ou Jivi·o sobro o l'odci' .Iudicinl'io uos Estados-Unidos.
,CEdir,lio do HlO:;.).
Di~ r.s'o nulo.r:
,
«Qun·nclo so conl.csl.-. .o direito n nm cm·go politico, os
iribuna•CS, " 11ilo .ser qnc ha;ia alauma rUSJIOs'içrio constilu.c'iona/. crn conf'ra1"1o·, pod-em ser provocar/os a dcc'idir. Bstrt
Jl1'0J1osiçcio é vc1·dadci1·a, ainda a 1'cspeilo do cara o. de Govm•...
nado1•. E' um remedi o este. de que se tem abusado.

comquanl.o cm rnros casos, a bem de interesses ele pm·Udos. ~.
Eis o lcxLo 110 idioma origin1nl:

«When lil'le lo a JiOUlical of(icc ·is conlesled, lhe cnu.J'ls,
unlcss thci'C ;,, some r:onslilu.tlo?wl, )ltDvi,lion '/o lhe contrm·u.
mal! IH: a)J}J'r:aled to for a rleC'is'ion. 1'h:is ·is lrnc cJ'cn in ?'CSJlCct to lhe of{icc o{ (f01JC1'1l01'. ü is rt 1'Cmcrf.u ?o/dch h as been.
thou(J/1. in rorc instanecs, abusccl {01· Jlai'lll JIW'JIOscs .» (S.

Baldwin: Thc Amcrican .Tudiein.ry, pag. 1,8-!l)
O nul.or citn, cm npoio cln ''tin ni'J'h•mali\1ll, lt·r~ aJ·e~ios,
rlo.ns dn. Côrl.c Sup!'cmn, dos Es!.nclo; Unidos •C um dos '.l'rilmnacs do ConnoeticuL.
Os orlous ela Snprenm Côrte: Boyd v. Tl1nycr (J!t3 U. S,.
:135. 36 J,. Ed. 'l03) - Tnylor v. J3eckhnm (:178 U. S. 51 R.
Ed. 1.:187). O primeiro ,; de JR!lL O segundo rl~

""L.
1f\llO.

No caso, Taylor v. Becklwn ('17R U. S. GI,Q. r•. Ed. ""·
1J87) nas duns partes p!eii,cinm o govcmo elo Estudo Kentucky. William •rny!or exercia este governo, c o seu nnLagonistu, increpando-o do usurpação, pede que n sentença.
tirando n:o usurpndo1• o que usurpnrn, entregue an autor· a
administração daquelle Esl.ndo. A Snprcma. COrte não dercrin
no podido. Mns os pleiteuni!!S discutiram poranLc elln o cnso
·eJr.itoral cm toclns ns suas minuciosidades. c os membros do
lribunnl cilnram pr•cccrlcntcs, que cllr. t•r.snlvm·a pleitos r.on,r.cmentes :'t le:::iJ.imiclnde do titulo de :;overnntlot•, senl.cnfliando
entro pal'lm que o r!ispulurmn .
.O .i ui?. Brcwcr, discutindo
. n questão, r! i?.:
<No r.nsn Boyd - Ne!l!'askn e:r. ?'r.l. - Thnyet•
(JIL3 U. S. '135; ilG L. o~l. 10~) a snpt·ema COrte rio
N'e!Jr•nslm, mn ncção nde'C[uada, Jll'OJ'erirn o seu ,juli:a:;n.do, .Jll'I\'nTHlo a Boyd do cargo de :::ovcrnndi}J' do.-l~s
tnclo o empossando nn!lc a Tllnym•. Inl.crposto recurso
pnrn este tribunal (:í. suprmnn eCII'lc dos Estados Unielos) ~s~umimos nós .inJ•isdieçfio no pleito c rol'm·m(!mos
n clccrsao da. Suprema Côrte de Nebrnskn, restituindo

.

,
a,.;;;illl Boyd tis 1\iJII:ç'j"s

senLt.'JH;a rJt.~~:;e tdbunnl.»

d~

que Jut•a o:wluitJ,J

Eis dolJr-; . L!.'ibnnaes eonlH~e.~ndo succu~sivnmeni.r! -

[\UI'

um

.. ll·ibunn I du :J~stndo e depoi.-1 n. .·mpJ•ema ettl'tc americana de u111a t\llt!sl.iio ele governo disJll!l.ndo onLt·e duas pm·l.c~. Um
il'ibunu\ para l'Omover o HOVct'JJaclot· qun oeeupava o· ctugo c

I!UJ.IOWL' o oul.ro fll'i!l.endcnLe; ouLro l.l'ihunal para repôr o ;;oVCL'llllclor dc:>].ocndo do lagar de onde havia sido removido pelo.
::5enLen~·.a antcrlül'.
O Sn. Ar-t·'lt~Do ELLJs - IJmo. queslrw cssencinlrnonle 110J:Licn.
'
O Ru. fiuy B.\nnos.l - 1\e.,;c Jiligio lJOLlve um vol.o dissidcnl.o (ndvm·Le Brcwcr•): o tlo· juiz Fi·Pld, que disse «Divit•,io <la
so11f.enun. LJUIJ so acaba de lll'Ofm•ir·. A~ meu vtlt· esLtt etlt'i.e nü~J
il!rn compctcnein tmt·a solv<!I' qucsl.ües dehat.idns. qnarll.o no
diJ.•eito elo~ lllel.eianLes ao t;"oVeJ'IIO do um Bstado, a.inda que
lnos qucslt1es ha.iar11 ~idü ,julgadas pelas nuiTrr·idmleo eslaLiun os.».
Vejam bom o:=; nobres Snnndores, o l.t•ibunnJ

u.
>ua eomtletcncia. Um dos .iu·i•es diverge elo tribunal rrar•tt lhes
negar a eompeteaciu por elle recnnhecidu. Não occullo
ncnlmrnu das ciwumstnnci:~s do pleito aos nobres Senadores,
mas loclns ·cll:ts concoi·r~m par•:~ mostrar que nos t.rHmnacs
americanos. d'n. mais alta catc:;oria, incluoive a Suprema
Ctirte dos Estados Unidos, essas queslõcs se toem debatrdo, reJ:onhceendo· r!lles fi. esses tr·ilmnacs, em cerlus occasiões, a
sua compelentiiu para conheeer do assurnpto. Entretanto,
agora oc diz aqui que' é um dogma.
ncsumindo ,as precedentes o juiz Brewct•, na continuação
t.lo ::;cu valo, assim se ·exprime:
.«Desta at•te. em quatro eausas, occorrtJntes succe~
sivmnenLc cm épocas diversas, !11) curso• do :lu annos,
Lemos Udo :tnte nós a questão da validade ,iuridica
ele scntcn~·aS dos mais altos tribunnes de vm•.ios Estados, uns quaes se til·nvarn curs-os a certas pessoas, e
se davam a outr·as. Em tres desses ,julgados não hesitamos cm sustcnlar u nossu jurisdicçüo, para tornar
conhecimenlo das decisões recorridas, duas das quucs
confirmamos, com o Jlmrclnmoni;Cl de que ns deliberucões do~ tribunacs a trr~o observaram as garantias constiLucionncs do proeeoso, não infringindo pois os direilbs dos recorrentes. Soln·c o terceiro ODimuuos que
não se poclin. mant:;r o julgado, ·e o reformamos, excluindo um individuo do alto.- posto do g'OVernudor de
un1 E~Ludo, dando-o a outro.».
,Notem bem os nobres :>eruulo<J·es, N:io se cst!L passando
isso cm um tribunal de EsLaclo, eslú se passando na Córto Suprema,
·
«No qual'lo negamos provimento 't\0 recur•so, mas
não vorquo o tlleito núo envolvesse questão de propric-.
reconlt2·!!l~
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dadr' S!)brc o titulo reclainado, e sim porqae os funda·
meatos onde se etit.J:ibavu a pr~tensiio de reforma dú
sontencu c~·um tüo frívolos que não mereciam consi·
deracão.> (178, U. S. 589. L. :Ed. : H; i. 202. ) .
Bm seguida o juiz l:Iu!'lum, pronunciando também o· seu
:voto divergente, recorda, .no correr delle, os mesmos prece.·
.dentes, dizendo:
~
«0 l'Oder ,Judiciaria não póde, como o legislativo poderia, abster-se de certa e deterniinad:J. medida, porque
ellu se acerque das raias da Constituição. Não nos é li·
cito deixar do ,iulg-.u·, porque o assumpto seja duvidoso.
8ejam quaes i'orcm as duvidas, ou as difXiculdadcs, o
caso que se nos submctteu ba de ser decidido. 'l'iio
pouco direito nos ~~ssisto a declinar da jurisdi•ccão, quo
nos cabe, quanto a usurpar a que nos não cabe. Seria,
· em um como no outro caso, Lmir a Con.stituição. Que·
stões ha a que de bom graclo nos esquivaríamos, mas :1
que nos não podemos esquivar.

~

o • o • • • • • • • • • •

• • • • o • • • • • • • • . • o • o o • • o' • • • • o

•• o ••• o ••••

No caso Boyd v. Nebraska ex 1·el. 'l'hauyer. (1it3,
U. S. -135; 36 L. ed. 103), que se nos submetteu mediante recurso, para examinarmos a sentença final da
Suprema Côrte de Nobraska, que privava do car·go de
governador a Boyd, e collocava a 'l'bayer nesse posto,
todos os juizes, excepto o juiz Pield, eoncorriam em sustentar que esta Curte (a Suprema Côr~c dos Estados
Unidos) tinha jurisdicção sobre o. pleito.
'o • • • o • • • o • • •

• • o • • • • • o • • • • • • • • • • •·. • • • • • • • • •

•

o •••••

Em quatro litígios, emergentes até aqui, esta Côrte
se tem atido ao J'undamento de que, cm se privando al·
gum dene, sem o devido Jll'Oocsso legal, de .um cargo
crcado sob as leis de um Estado, se estabelecia uma si·
t.ua~üo regid:J. peht decima quarta emenda á Constitui·
(iãO Americana, situaciio de nos cumprir tomar conhecimonto, para investigar se foram, on não, guardadas essas garantias Jegacs.
••••••• o • • • •

'

• •• o ••••••••••• o ••••••• o ••• o • o •

• o ••••.

As prohibicões dessa emencla, como temos dito mui·

Las vezes, estendem-se a todos os Ol'gãos do Estado, ás

sua:s uutot•idades, legislativas, executivas ou judiciarias,
sondo llo,ic, JlO.is, doutrina assente na jurisprudencia
constitucional deste paiz que quem quer que mediante
a sua siluacüo publica no govol'no do um Estndl) priva
outrem da sua Jll'OJll'iedade, vida ou liberdade,· violando
as S"at·antias legues ... attentu eontra essa inhibicüo
aon.stitucional.) ('178 U. S. 593- lí99. 41, L. ed. :1.206

...:... '1.208,)

o

•

Para demonstl'ar que Lues hypotheses ofl'endem, pelo me;o.os, a um desses tres direitos, niío menos garantidos na Consti-
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tuioiio brnzildrn •io que un. americana, eouira os atL.,nludo:>
oer:nr·renl.es nos ~;ovemos esladunes, o juiz Ha!'lurn, na contilllllH;fio do seu voto, enLJ•e ouLJ·as consider~u;õcs, Inostl'a que o
cJireit~,. de um individuo aos curgos que occupa constitue uma
úns nlt\nifesln~ües ,iul'idicas, sinfto da sua propriedade, cet·La·
menlo da sua libel'dade .

.

Eis algumas das suas ro!'lcxões neste s'"ntido:
<0 .iuiz Cooley, s1m!.enciundo peht f\upre.ma Curt..;
do Mieliigan, no ouso PeOJlle ex ·rel Le I/ou v. H·u'l'lbut,
disse: o juiz Story demonstrou cabalmente que a li-

berdade eonslitucional significa alguma cousa mais do
que o que debaixo desl.o nome se costuma autol'izar: ella
ab!'un;.(c Lodos os dil'eitos civis c politicas a!Jsolutumcnt.e
g:u·uul.idos. assegul'ados e l'eservaclos, as Jranquias de
cada um, como homem e cidadão, o seu dit•cilo de voto,
v seu direito tlt: exe·rct;r cara os (kisi'iuht to lwld o{{ice),
o seu direito de adorat· a Deus segundo os dictames da
sua conscicncia, a sua igualdade ·com todos os seus con-'
cidadãos .•. )
<A doutrina de que a liberdade sig·nil'ica alguma
cOlfSa mais do que a. immunicladc '11 todo o constrangimento physico>, proseguc o juiz Harlam, essa doutrina
«Se acha bem esclarecida no caso lllirror v. Happersetb
~Haverá nada que mais directamente envolva a
nossa liberdade do que o direito de aJ'!'irmar ü exerciciü de •Um cargo, pm•a o qual l'omos legalmente eleitos pelos nossos concidnclãos ... Será passivei quo o direito de exercer uma profio·são licita se considero como
elemento da nossa libcrclacle, :lSsegurado pela dccima
quarta emenda constitucional, contra qualquer pl'iHl.cão illegitima e que, ent,r·elanto, <J direito de exercer um
cargo, para o qual o indrviduo foi eleito, e em que foi
legalmente investido, lhe possa vir a ser estorquidQ por
deliberacüo de um corpo legislativo,. sob uma Constituição onde se declare que ne!'·ta Republica não se
admitte um poder arbitraria em parte nenhuma ? Póde
lá ser que o direito de ''ülo, uma vez conferido, se tenha por inauferive.l, 11 não se•· pelos nwiO!'• ·legues. e
que todavia, o dircitG da pessoa voludn a occupar e
exercer .as funccões do enrgo, para o qual foi eleita, se
lhe possa tirar, sem transgressão desta emenda con:·litucional, o. não sor pelos meios legaes ?• (i7S U. S.
· 603-604. 44 L. ed. :1.210).
O Sn. ALFnEDO ELL!S - Bem dizia o nobre Senador pelo
!Rio (ll.1ande do Sul que para acompanhar V. Ex. s6 do muMas Q poderia fazer: Eu, porém, creio que ;nem 4e mulet.a.s,
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O Sn. HUY B.1nuos<~ - i\;1o é a mim que teria d1J J•e:.pont!er, pm•ém, ú jUI!'isprudenci:t elos l.ribunaes umericn•nos.
<O mciilcinio não podia. ser mais claro. A liberdafie ussegm~wdn. pela ConsLHuição Federal abrangt~P di·
reilo do individuil eleito a occupar o cargo pura que o
elr.gcram, seja para um cargo federal, s~:ja um cargo
estadual, c ele qualquer ordem que fór este: cargo. Orn,
cm todas as questõce•, nus quues se pleitear essa liberdade, a compet.cncia da"SlllPrcma Côrte elos Estados Uni·
dos é, igu<~lmentc, irrecusuvel. LOS'O iiT~cusavel é a
compo~cneia desse tribuna,!, n:os casos cm que eotJ d·isculir cnl. rc do,u.s pleiteantes o til.ulo de um cargo, embora seja o de governador de Estado, assumido por um
ciclaclão c disputado por outro.».
Eis a lição elo juiz llarlan no caso.
Taylor v. Bcckham, com o do easo Boycl v. State of i\' c·
llrnska,. os. dons invocados na obr•tt de Baldwhn.
Jú vêclc, Sr:•. Senadores, que não deixa <lo haver, na juI•i;;pr·udencia dos Estados Unidos, não só opiniões, mas julgados, om que n s.u.prema Côrte resolveu quest.ões do legitimidade cm pleitos concernentes a om·go~. de S'Qvernadores de
J~stados.
.
O Sn. ALPl\Eilo EI,Lis - Esse argumento é irrcspondlivel.
0 Sn. HUY BARBOSA ~ Agora SS. EEx. me hão de per·
mili.ir a leitura, não das pula.V1'US tle um dos grandes Juizes
americanos, mas dae. palavras do um dOs mafs doutos j•llJiZICS
hrazileiros, o Dr. Amaro Ca.valcanti, no voto que deu hn mais
elo t.res annos, no 1" de abril de 101'1, sobr•c a molliSagem do
Presidente, declarando porque não cumpria as do~isões do Su~
)wemo •rribunnl conoernentes ao Conselho Municipal. dest;L
cidadoe.
.
Estas palavras merecem de sei· consid•erndas c meditadas
pelos nobres Senadores como a~. de um dos ou,Jtores do, direi•tJO
am~ricano, que enLre melhor conhecem, e toem interpretado
entre nós com mruis ~sempção de espiri~o sem ter incorrido ntú
hoje na seducc.ão das tcnld:cncias do partido, na prolucüo de
suas sentenc.ue•.
Agora d-izia o Dr. Amaro Cavnlcan!.i:
« Ag·ora, para s'o.r comploto neste ponto, cumpre
uão omittir qun a vista da ,iurisprudencia americana
a unicu vel'ii'icucüo de poderes en.in revisão ou cxamo
dtwo escapar eomo rcgrn no .i udieiario, fJOl' considerar-se questão essencialmente politica, ú n rcfcrent.o
:ís elei~ões para o Legislativo Fedem! ou Estadual,
porqunnlo as ]lroprias eleii)Ões para o oXIccutivo Est.acluul toem sido objecto do investigar;üo o decisão judicial.
· decisão .iudicinl. Em numerosos casos Coolcy, na sua
.obra classica Const'illwiowd L'i'lldtal'ion, se exprjme. sobro.

16!
o aiiSUifiJ"Ilo nu~ se!;ttilll.e5 Lermos: c: Cl.lnlO o~ funtmiouat•io~ ineutubido' da ·~loi~úo exer·c.cm cm geral apenas

fuucções minisleriaes, as suas apurações (rit·urns) o
cerlil'icndos rir. clcir;üos (diplomas), cxperlirlos cm vista
daquellas n~n ~fin eonelu,il•os (definitivos) cm favor
rios individuos <IU" J<a!'I'C<!Ill l.et· sido eleitos. A detlisüo
l'inal ru~l'lenl\e nos i.I'HJnnrws judidal'ios. Esta t! a regra
g-orai, c as cxccpoõcs "úo só daqu'e!les casos om que a
lei, que regüla o pt·or:csso da clci<;ftO, cleclnra a rleeisüo
emwlusiva (sem mais reeut·sos) ou cm que ha uma. ,junt.a
especial· cotn podct'f.•.; rJ,, • rlrt'isão .final> (Autor citado
pug. 78f1 e notas '1

•

•

~Isto que inl'ot'IIHI t:oolcy '' igualuwute asseverado
pot· J3ald\\'itt na ,ua t'l'et•nl.c o!Jt•a 1'/w J.m~rican Ju.-

dicilll'l/ >.

~Não se dr~seonht"''' que, I.J•nl.ando-~e porventura da
eleição dt~ governadoros, s•~ lenha· r.ís vezes contestado
n. i"!llt\I.'Vnnção ,iudieial, fJOI' dnvm· eaber n respectiva detlisfio aos· outro' pndet·t•s igualmente independentes: o
Pl'OJWio Cqoley eitn um .iut.;nrnento. da Suprema Côrte
de Wi:;consin, ne>ttJ ;;enl.ido ,. Plack l!ila um .oul.rtJ da
CU!'to dn Florida sollJ'<• a ·mrtl.ct·ia na rlt•gi!Jilidadc ».
~)Jus, como se v•\ são cm todo o easo decisties
.iuuicinrs e não ado' deelaJ•almios tlo executivo, decisões ali:\:; l'undadns na «igual 'nrlcpendcncia dos poderes,, c não .na ;;implr.; ra~úo t.loutrinaria de lratar-so
de fJUeslfw pol iUcn.
« Aló no ca~o d<.• dnpliealtt <lr asscrnbléas estaduaes
o .iudiciut·io lem inli!l'l'indo pal'U dr.eidir qual seja a ·leg-itima, al<!!;ando-sc, no caso a que nos· referimos, em
abimo da decisão judiciaria, tet· sido ellu proferida preeisamentP eni l'nvor da eorporacão qu~ .iá ha.via sido
reconhcdda pelo t·espodivo govr.rnadot· Pl'inec P. Skillni,

npud ·Coole;v, oh. CliL. 7R7, u ..~a».
t•
O Stt. AI"I·'BJ·:ou Et.UH - { l .-,un hn de "ct· dil'J'icil é demonstmr-s•~ a acção do Con:;t'•'sso Amrrir.nno, col'l'iginrlo e
rerormandn sentenr;n do .iudicint•io como rslamos far.ondo

agora.
·
·
O Sn. HliY D.lnBDH.\- ~la:', Srs. Scnadorrs .. para lerminar. Jcr-vos-Jwi ainda rl1ms paginas de um dos mestres
classicos rio. Direito Americano. o douto <J nulorizado Cooley,
na obra cil.adtl .pelo SJ•. Amaro Cavnlcnnli, a respeito precisamente desta questão.
Diz ellc, depois de vnt·ins considcrncúcs sobJ•e o nssumpto:
• Mas quando a qucstüo é de ~ahcr quem rl o verdadeiro poder oxocutivn rio Estado, os ,iuizcs lcem funecão n desempenhar; ns qunr.s são, pelo menos, tüo im. portnnlrs C]unnto ns dr. quulquor outro cidadão. E o
l'nclo de serem juir.es nuncu flócle sr~t· motivo pnru que
Vol, I
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· ••llcs se suhmcl.lnm a num usut'PU\ILÍt). Usurpa~ücs bem
··lii!L!t)diJns das ftmc~:•ie' oxccutivas se! podem ser con,,rmmadas com ;wquicscenein de outr•o,; ramos de go1 ... rno c os ,inizes. do:> fados em uma controvcrsia de
importnncin tiio momentosa, a invc.~ti:;aç.ão das circum'lancias ú .iustil'ieavel e quando feita s6 em circum,,lancias extraordinar·ias. No easo referido o usurpadO·!',
comquant.o candidato de um partido que reunia cm oi
metade dos votos de um Estado, achou-se privado· do
poder pela l'orr.•u de umn sentença; n opinião yublica
abandonou-o e elle per·deu o exilo da usurpacuo·, tornada inul.il pela sentença, fJUC assim evitou G Estado dL.L
violenoia e da anarehin,
··
Essas palavras são de. Cooley na sua· grande obra sobrtl
as limitações constitucienaes. '
Com esses casos, com essas autor·idades, com ossus opiniões e essas sent.encus, lllll parece haver demonstrado, senhores,
que, nos Estados Unidos, essa. separnçrw n!Jsotul.a, esse vallü
insuper·avol, lilllil.am u autoricladr. ,judiciaria nus questões da
ordem daquclla que agora se agita perante o Senado .Brasileiro.
Em casos clifl'orentcs, oceorridos orn úpoeas diversas r:
citados uinrlu hoje corno ar·ostos, os trilmnacs, ,iá t.los Estados.
j(L da União, tcom reconhecido a sua eGnwet.encin, l'irmado a
sua autoridade e intervindo com deeisões terminantes no ,julgamento desses assumptos. 'l'udo isso vem mostrar, Srs. SIJ~.
nadares, quão delicado· é o exame' da objccçüo elo caso politico.
nas matcrias em que essa ob,incciío lem sido empregada, entro
nós, utilizada, como a querem os intct'C5ses elos partidos, para
elimin:~r comr•letamentc essa autoridade ,iuridica, cr·cada com.
a intencão espeaial de levantar no Poder .Tudiciario um obstaculo efficaz nos excessos politicas dos dous outros o~giíos
da soberania nneiGna 1.
.Sendo, como é, a instituição crcada com poderes especiaes
para conhecer da cousli tueionaliclaele dos actos elo Poder Exc- .
cutivo e elo Poder. Legislativo, uo Poder· Judiciaria vão eshart•ar•, a cada momento, questões politicas; as quesúcs poli··
ticas penctl'Um, a cada momento, nos l.ribunacs elo Poder Judiciaria e, nr10 •havendG outro cl'itorio pura pt•ecisar ond<J
cessa a aul.m•idadc judiciaria, dennl.e da autoridade politica.
siniio n que sll osl.abelccou nos Est.atlos Unidos- que só não
são. suscept.ivois de ser suhmettidos no conhccimmllr• dos tribunaeR federncs uns questões de inoonstitucionnlidadc, os assumptos cm qur. nüo RC ache o direit.o, dr.l'inido cm lei, do al:;ucm, seja um individuo ou uma collcr:tividade, sc,ia o dircitc•
do um indiYiduo, nacional ou estrangoiro, ou sc:ia o direito
de éor•pornçiw particular on publica, ou seja o direito de en.tidntle politico. c ntó semi-sobcrann, 1:omo siio o., Estnclos
da Unifio, a compotenciac tln Suprenin Ctlrt.e t.cm sido const.antcmcntc reeonhccida c. absolutamente, indiscutível.
Desde ·que entre nós se comecou a exer·cer o reghnen ame-
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1·icano L'Sla tnaldida ob.iiJe~:i•" d(t' ea,o>; politico~ sut•giu, embaraçando as primeiras l"ll~:tl h'"' •·tn favor das liberdades
inrtivirlunes nas mais simple' mauJ•leslações.
Foi r,sln oh.ieccão que encontrei deantc do mim, quando,
cm 18D:2, 'olicitci, pela primeira vez, neste paiz, uma ordem
rle lwbeas-wrpus, apoiado ua autoridade da justiça federal,
contra os almso;; do egtado ri" sitio decretudo cm abril daquelle
nono.
Desrle ent:io me insurgi e me tenho insurgido constanl.emenl.e <!rn todo~ ns meus trabalhos, em todos os meus
discursos, nm todos os meus escriptos sobre assumptos constitucionnes, couf.ra esta abuso dos exploradores politicas, inteJ•essados, não ·em esclarecerem a qu€stão constitucional, mas
em favor dos seuo interes~ados, baralhando-a sempre, oreando uma >itna1;i\o :wcommodaticia, e isto, senhores, em um
paiz sem princípios, sem' cduca1;üo, sem tradir;õcs ~ sem li·
berdade como é o nosso. (Apoiado.)
Srs. ~enadores, não me pormitte u tempo,' não me permi !te a oanoeira dos nobres Senador~s. menos ainda os. limites
necessariamente estreitos do dehatc parlamentar, trazer á vossa
prcsen~.a os documento;; desta longa sue cessão. de esforços, coherentes sempre, insistrmles r•m tqrno desses principias cuja
!lefesa me querem agora embargar com as miseravcis nugas
de um triste argumento ~ri nom.iTtc sem fundamento algum na
,instiça e na realidade dos factos.
Não posso, Srs. Senadores, não posso fatigar-vos como se
I!Stivcsse cleant" do um tribunal de .iusti~a fallando oito ou
10 horas, porque a pacicnciu paJ•lamenl.ar ~ curta e o estomago
politico ordinariamente fraco.
0 SR. ADOI.PHO GORDO-. Nôs f'-Sf.amos ouvindo V. Ex com
o. maior attenr;ão.
O SR. RuY BARBOSA-:Agradeco inuito nos honrados Se-·
nadares: mas sou· eu o que se ;ente sempre sob a pressão do
receio d!! estar in•:orrendo na taxa de impertinente pelo excessivo tempo com que ponho •;m contribuição a cortezia dos
meus honrados collegus.
O Sn. AoOLPHO Gonou -- \'. Ex. está discutindo o nssumpto com :J. maior erudi•;:ln.
O SR. ·ALFREDO ELLIS- 0 cru e se infere das palavras de
\'. Ex: é que o Partido Hepuhlicano Conservador, com este
projecto de intcr'ven~ão no nio de Janeiro, quiz fazer com que
o Presidente da Republica cngulbsc uma batata fervendo.
(R·iso.)
O Sn. !luY BAnuOSA -11as, senhores, pcrlustran.do rapidamente esses trabalhos, só para vos rememorar cm um raptdo
quadro a realidade jurídica da doutrina americana, cu vou
apontar-vos cm diminuto numero do pa:;inas, alit\s umas após
·outrnõ, alguns dos grande< excmplo3 nos quaes a Suprema
I(:Orte dos Estados Unidos tem rll.Solvido para todo o sempre
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as CJUcstur•.s mai;; '<!S6flnciulrrwnl.t'. nwi~ Jll'ofundnmenltJ, mais
exclusivamente polit.iea~ do Govm·no da<Juello paiz, actuando
sobro a >WI administracão. souro as sua,;; i'inancas, sobre legislação politica, sem que alli nunea se desconhecesse a sua aul,oridade B houvcssn um GOV{)l'fiO ou um Congresso; mn épocas
not•mar.s, eapaz de c:nm\l•.bci' n pensamento de desohndceer.
SenltOJ'e!'i, nfto ,;

11a t~poca

da. S1HWJ'a r;ivH amm•jca.na quo

havemos de ir I'CCOI't'eJ' para buscar as trndir;õcs de ,iurisprudencia constitucionaL Durante esse JlüJ•iorlo, Jwm o sabeis vós
todos c annos ainda após esse per iodo •..
O Sn. A!.Fln:Do EI.I.!S ....:. Na •\poca da I'N!Onstru()l)1io.
O 'Sn. RuY .BAnuos,\ -... na 1!poca da reconstruccfio,
achurarn-so os Estado; Unidos rlchai:w de um Governo vordadeiramente militar (J!Il toda a cxtonsfio da palavra.
. Nos cinco anno~ ele Jl'\H)l'l'a, poJ•.[Jtw <JI'a a guerra qun lanava 'lU' !.orla a pUJ'le, ·:.:uel't'a tJUe absolveu um milhão de
victimas •f lhnsouros inealeulaveis, twssc período: porqnn ora
do guert·u, que laslra\•a nm toda <L rml'l·e, o )lai~ inteiro se
achou debaixo da occupa•;iio rnililal·, " no ncriorlo posterior,
da roconstJ'UC<.'no, porque os Estados que a essa medida excepcional rsl.iwJ•;uh su,ieil.os. os Esl.urJos •que se IJUYimn dobeilado contra a União, fiearam no corrm· desse longo tempo
su,ieitos ib~Ialmentn ao rcgimen militar, ;\ adminis!Pacão do governo militar, de gcneraes ...
O SI\ •.,\J.Fnlllln ELI.!S- D,. WJ'dadcit•u Ir i maP~ial.
O S!t. llUY BMUJO~.I - , •• '-'· pOl'lanto, 1:umo .bem diz o
meu honrado amig-o, Senado!' pm· S. Paulo, submcttido 11
toda:< as eonsc(J\I{!ncias da lei marcial. Ahi, não r.rarn as armas
que cediam á toga, t'l'il a ioga •(lue cPrlia {ls m·nml:l. Reinava a
e;uerra, t~ fOJ'i:a, 'l o espirita como o dr: Lincoln, r:ducado aliás
11as mcJ,]JO!'f'ii tradições jurídicas, mas esmagado pr.la responsabilidade al.roz, pltantastica, sobJ•chumana, de umu larr.!'a in~:omportavcl, tivera de se collocar fúra de todas as leis normacs, para lllludil· oxclusivamcnte ·ao.> ditames da nccr:ssidndP.,
eom intuiln do salvaeüo do Estado, em uma cl'ise em que esta
phrasc não ora tuna invcnr)fi.o dos inl.l'ressc;; polil.icos, mas a·
imvosi(•ão da J'L'aiidad<\ mais esti'Ondosa, mais pavorosa, mais
anormal fll\t' ~e p<'ICl" i:oncr.hot' no. flol''-'1'110 da(JnP.ile paiz,.
i\las .f<ira rlnhi, sonhares, ~ mr.smo nrssu 1ípocii; são cxl.rnurdinnrio,; os exL•mplos do nxerciein dn gJ•ande podül' riu ,iust,ir.a nmeriuana Peso Ivendo as questiic; politicas 1lo Esl.ndo.
' llluitos nlr.il.os, ilnda qual mais gJ•avr., d i~ia cu, r.m .um
dos meus traballws, rnfel'indo-1111\ a essa (lpocn, deram Jogar a
reiteradas man i l'ustuciie' da CLit'tc Su pl'r.ma l\C['J'C!L <lo J•oginl!\ll
discrecionnrio adoplaclo pelo Congl'csso 11a J•econstru.c•\)iio <lo
paiz após a lula sepnr·ntisl.u. ,\thi mesmo, ~onhol'es se deu a intervenrão, ao!Ji mesmn Hess" I.<'I'J'rmo melinclrosissimo dn politica
;;c dntÍ a inter·VCJHJfin i'J'NJUe!lle da uul.nl'idade ,iudi·ciu!'in da
SupJ•enm COrte, As decisões profcr·idns nesses litigios do 1800
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n 1883, cneni'J'l\J'am luda lllll llir•ot•ia ·t•ongiitu.:ionnl. nova
cr~ndlt polu. Jut·ispJ•udetwia daquelle Ll'iJJUnaJ suh o., mais l'ol':

m1daveis pl'oblemas politicos nu" a insurr·ei1;ão, o desmemloramúi)IO ~ a J"us!aurur;iio rlit or·don1 podial)l :tcl'eilnt• um uma
l'CpuiJ,IJ~u. I ml<:r~l.l\'l\ lacrH'ada pela thseonlm .
.I•Ot w•ssn "fHJea, duranL" ulln que se suseitamm nos Estnd'"' Unidos u,; eelüt:.J·!!~ que.;.t.<}es conhecidas pl!lo nomo dos
L.t-'flfll tt.Jntü:l' ''ase, isto ~~, u:-o que~tües l.'elaLivas an euJ·so for1;ado.
cn•culu,;fiu obl'igalol'ia riu pafiel moeria. Nessas qücsLücs, scll)JOJ'cs, se adtal'am i•mprouliadns '" mui.; altos intm·osscs politH:os rio govet.·no um'el'ieano. J,'oi o t'~llflel-morda nesS<J periodo
uma muclitln irnfio;;la fiCins l'xi:;eudus mais imperiosas dtt
H·wm·a, uma mmlida al!Snlnlu dil salvação publica. E nfio obsl.auf.e o conlweimcnln da leg·alitladl' consl.itucioual di!Ssa medida, inl.el'\'l!iu a i"upt'(>IIHJ. Côt·J.e pUI'I.l desi>Onhccer a .sua
constilucionulitlatl"· e em uma alternativa du decisões, ora
cm 111n sentido, ow nn outro. pm• muitos annos se conservou
vacillantc nos Estados Unidos a .iut·ispJ•udeneia sobre à :luto·ddad'! .eonslitLwiorial do Coni;t'"sso •Legislativo para. emissão
de papC'l-mocda eom 1\lll'SO 'l'ol·r;ado. Que quesliin mais .;ohemnnmerllf! polit ien do quo os ta'!
() .Sn .. Ai.Flll•iDú EJ.I,/>i -Apoiado.
O Sn. BIJY B.\nuo~A - g não obstante, quatro ou cinco
vcws 0111 srJnticlo divm·,geulí!. a J'e>olveu a :iutn•ema Cõrt.c, sendo
as sun:-; fl(•[•i::~tjes st•mpre t•rligio~nmcnW ob:-:1wvadns r neatadn~
JWio Go\'el·no (! pl'lo ~con;;rPS.'HJ Nacional .-\moricauo.
'Sin~m·m nlli se lemi.H'OU .iul!lais de processar Juizes pelo

inti'J'PI'I•tm·enJ a ~·:rmstitui1;iio " as leis. Ninguem
''"a monstruosidarh• ,;;lulla, ineonr:ehiwl n ignobil.
O 8n. c\J,J'HtmO Et.L/5- Aqui a maioria do Senado quer
m~l.lrl' o holln no Supt·emo Tl'ilmnnl Fr.rfrrnl.
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'I) 811. nrn: BAnnos,\ _:.Nenhuma das lcgislacões do mundo
ntú o admil.liu. A respottsahilidadc llXiste em toda a parte para
os Juizes cm tqdos os B'l'áos das llim·m,chias Judiciarias. rlesdu
os.mais altos nt•í os mni;:; huixos, ma;; ninguem nindu se lembrou d1' a estabelecer noste lt•t'r'í!IHl, niuguem ainda concebeu a
possihilidade. lc:,ral dL' su snnlat· no baneo do;:; t•éos a conscioncia
de um Juiz para II/IJ tomut· .eontas e havet· inlf'l•prclado as leis,
n Conslil.u ição dn sua lei'l'a no sentido desngt•ndavcl nos intcl'csscs polilieos do monwnlo. Quando a politica chega a estn
~t·úo de Ví!Sjlll ia puvot•nsa. l.f<·,vr srt• iul.rt•mula ·~m uma ~:asa
de Ornt,~s ...
O Sn. Al.l'filmo Et.t.JR- Pt·l~cbnt de umu camisola de l'orr;a.

O Hit. Huv R111DriSA - ..:.. fli'Ccisa rle uma camisola de

J'ol'ça, nfio 'Í mais a pol iticu hab)l)luda ~ g9ver•nnr um paiz do
homens t•acwnues, mns umn fnmdm de mstmctos dr.senlr•cnd()jl,
niío tondo oult'O sentimento pura os guint• sinfio o de sou int<Jresso, e da ~un amhil;úo o da sua cubicn,
•

... -··-· .....
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0 Sa co\T.FREDO ELLIS- 'Apoiado.
O Sn. nuY BAnnosA- A por d~sta crucslfio, como causa
tfio notavcl, como quanto ella sobrcsne n questão de imposto
sobre as rendas, de in come tax, cslnhe!ecido cm 18Q4, o resolvido em 1895 pela Suprema Cilrle americana.
Acl1ava-me ea cm Inglaterra, nessa época,' e tomei essa
cama r.omo objecto de um dos mens estudos, nnquclle tempo
endereçados no .Torna! do Commcl'C'io c que se acham reunidos
em um livro.
'!'miava-se, senhores. de um imposto reclamado pela neces~idade ur~rnte de cobrir-se um deficit de cerca de sete
milhõrs de ~aliares.
Para remover-se este formidnvel peso na receita do pniz,
o .Cong-resso. de mãos dadas com o Governo, entendeu de votar
aquclln medida, do in come fa:IJ.
.
·
Mas os intcrcssrs feridos pela dccrctnciio deste· imposto
representados por al~tms dos A"rnndcs esfnb~Iecim~nfos hnncnrind, se rrunirnm afim de p!cilenr n sua inconstitucionnlidn~e. Tomaram por ndvo~nrlo a Mr. Chonf.e que tive depois
a fclirirlnrlc e n honra de encontrar em Hn:vn como emhaixador
dos Estnrlos Unidos, c com elle me encontrei rrcquenlcmcnte
em rlivcr~encias accnfnndns na ccrnnde f!nr.stlio que separou os
prnncninos dos grandes !Estados, nnquelle Congresso Inter-< ..
nacional.
.
\
Era um dos mniores. n~vo<l'aifos americanos nela seu saber.
pesRoa ru.ins qnnlirlnrlcs inrlivirlunr.s tive orcnsifio de admirar
c que ninrln hoic felizmcnfr. ·,1,um dos velhos daquelle Con:;resRn. cn.ia vida n morte ninrln trm rrspeifaC:o.
Plcifrou-se n inconst.itucionnlidnrle do imposto sohre as
renrlns. nfio. ohstnnt.c o seu cnrncfrr,cvirlr>nlcmrnfe nolilico. o
C:ovcrnn americano por sun vez enviou l.odos os esrorcos afim
de imnr.rlir a victorin clns !ifir.nnlcs. Frz-~e vilwnr nos ouvidos
dn Trihnnnl a amenr,a dn~ A"randes nerturbnçõcs socincs que se
nntevinm nn rrvo<l'nçfio rlr~sa mrrlirln. contra a annl os inter~~·r~ snrinli.stn~ sr rrrrnvn cnnin~n~scrr: ns sn~s forcas. 'A ncnhnmn ~e~sn~ considcrnrões nt.t.cnrlru n int.er.:rn conscicncia dos
,ini?.r~ nmrrknnn~ c n rlcci~iío profP.ri~n. como se se trntn:ssc
de um nrrito nrrlinnrio nnmn nnestiío ~c rlircito nrivnrlo.
No Rrn~il. podemos imaginar a que tempestades nfio daria
Jogar rs•n rlcc!siío.
.
. « Onrrri~ ver. por~m . .,orno se pn~snram as co!~às nos
Estnnn~ TTnirlns? Nn rlin immcdinf.o, corrcsponrlcntr. do Times
em Philnr!clphin tclr.~rnnhnva pnrn arrni: < Acrerlitn-so A"Crnlmrnt.e, nnê n !ri, r.mnscnlarln Msim, t rr:\ rln srr cm breve revo;;;nr!n prlo CnnA"rn: so. A nrlminist.rnr;iío reputa conveniente "
abrnc-nriio ·tnlnl rln !ri. O Alfm•neu Genr1•al r!rr,!nrn (!IW nrr.eita
a deci.•iio rln 'T'rilntnnl, e niio perlirn J•roonsirlrrnr,iio do feito».·
<A snbmissiio. do ConA'T'csso nórln sr. considerar, pois. comn
p!'PvinmrniP con•nmnrtn nn S1Jhmlss~o in~tnnlnnrn r!n nnvornu
c nn rn~nrito rorn qun o ns~rnso rio A'crnl rio nniz nr-nlhcu a
decisão do Tribunal. Nlngucm cogitou em resistir. Ninguem
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teve uma palavra de despeito. .: E' col'rente >, annuncin edietot•ialm~nlrJ o Time.l, «que no Sr. Cleveland e o seu gahinol(l
está deliberada a revogação completa da lei. •
Submettcu-se. pois, irnmcrlialamentc o Governo americano,
. rJ rlezenns de milhões de dollttres que já haviam sido arroearlados foram immediutnmente restituídos ao reclamante, não
só aos que haviam J)\eit.eado e vencido no Tribunal, rr.as a
muitos outros que niío haviam tomado parte tm dem&nda.
Depois deste, vieram ainda os celebres ca'sos insulares,
casos que resolveram as questões politicas mais novas, mais
ext.raordinarias c mais dii'ficultosas que o Direito Constitucionál poderia suscitar em uma naciío como os Estados Unidos.
A Constituir;ão Americana não havia co::;il.ado do acquisições
t.errit.oriaes no estrangeiro. Entrando na politica imperialista.
viu-se, pois. o Governo americano deant.e de um problema
absolutamente imprevisto no seu Direito Constitucional.
Qual seria a condi~~o das populações dessas colonias, dependencias, posses, porém annexndas ao territorio dos Estados
Unidos? Estender-se-hill a essas populacões o beneficio da
Constituicão Americana, ou seriam essas popula~ões regidas
por um direito diverso? Qual esse direito? Qual o estado .civil
polit.ico desses povos a::;::;re::-ados :\ massa dos cidadãos dos EstadosFoi
Unidos?
tudo isto que .uma série de decisões judiciarias reHolvr.u nos «casos insulares~. cujos actos representam, no
ultimo volume ela·« Jurisprnrlencin Americana~. uma das íei'.:õcs mais ext.raot•dino,rias, mais solemnes do poder incommensuravel, absolutnmen te polit.ico, desta autoridade, na eolucão
dessas grandes questões.
.
· Seria ngrudavel acompanhar o curso destes acontecimentos,
mas o tempo m'o não permil14J.
"
nesnmindo, porém, Srs. S'bnadores, as substancias de todas
estas rlccisões, Willou:;gby, na sua obra recentissimn, que todos
os nobr·es Senadores naturalmente conhecem; assim define o
alcance incomparavelmente politico desta situação para o
gran.rlc orgão da justiça federal:
• O mais poderoso dos freios no preservar, não s6
as rela~ões regulares r.ntre o poder federal a o poder dos
',Estados, mns ainda entre os proprios ramos do poder.
federal, tem cunsistido, indubitavelmente, nu COrte Suprema. Ella tem sido a roc]a mestra (th.e balance 1vhccl)
no mecanismo da Republica.
A Constituicão, no exercício de sua supremacia e
respeito de todos esses poderes, a torlos lhps paz lim.ites,
e o instrumento rm~a dar realidade u essa limitação tem
sido a Côrte Suprema, como interprete do Direito COilstitu·~ional. ·
Mas. Sr. Presidente. para vos resumir, em um só lance.
n' mens Lrnbnlhos sobre iJ assumpto, procurando definir do
mr,~d,! mais çlnro ·e mais preciso. ao meu nlcance. a verdadeira
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dou!rin:l tlonsliincional sollt•e a exl.,nsitu dos cn;;o;; polil.icos c
a competencia •do Podei' ;Judiciar•io ur!sses casos, Ler-vos-hei
as minhas pulunns em um discurso prol'm·ido 110 JnstiLut.o dos
Advogurlos, nfto ullimameul.e, :io assumir a .sua pr·csidcnciu,
mas em maio de HH I, qua11do tive a ho11ra de se1· empossado
no lor;ar do men1llt·o daquella casa.
Havia o Instituto tios Advogado~ sn muniJ'e,JI.ado, pouco
untes, conLr:t o desrespeito ao Su[ll'tJmo '.l'r•ihunal .Federnl pelo
Oovei'IH) do nlaretüal Hel'/1/fJs e, ulludindo a '''Hsn J'aclo, disse
cu, l1u quasi Lr•tJs unnos, aos meus eollegus:

« O oul.1·r, cal.aclysma foi u <]Ue varreu moralmonLe
das nossa·s inst.il.uit.:ües o PodPr .ludieia1·io. »
I

O fll'Ül1fÜJ·n eutat'IY~ma n qu0 1'11 Hln l'efoJ•il·a w·a o Ua ce-

J.. br•., l'e1'orma do "nsintt, nlimiuant.lo n s•:i'itJt.lade da insL1'UC~fio
c subsl.it u indo-a pela chal'latanerin insuppot·lavel. (Lt!.)
~10 outro catacl:vsma foi '-' ti!W \'UJ·r·nu mOI·almcntc das nossa~ insl.iLuiçíics o Pode1· .ludic:im·io. •rnntn
impoJ'In. nlallil'••sl.amelll.e, ti neto riG (io\'rJ·no, que em
Lermos i:ULcgcn•icos negou f.•xcew.:;ãn -tt umu senLenca ,indieial drJ uossn mais alta mngi~LJ·tüura, uo caso do Conselho l\1 Ulli'e.ipuL Nilo o!JsLtUJLe· a ullunrJanein do nl·r~
zoado. (•l!l que t':lSU ~edjcão do .Podei' CÓIII,1'U a JUsl.j~.a
~ll'I'Ostu a cnuda I'01:ae·ante dn sua usurpucfio, o certo ô
que ella. recluntJn na mais affoila t'evogacilo do nosso
meeanismo constit.w:ionul. Não ser·in. nsLa occnsiã-o elo o
demonBI.r'ai·. Mas, si algum c1·c•dito ainda me 'l'cmanesec.
da primazia qu" me cnnlJ" 1/ll o!Jrn rju ConsLiLuicão actual
e si nüo inw;giuam ali i havei' eu osquccido as mais
simpl~s llOtJiies do"systemn que 11clla encarnei; cm nome
da sua Vt!t'dade olomontnt· dit·-oi que, ministro do .Presidente da llr.puhlica, t\U ri/Lilndrt·in havei-o l.i•uhirlo,
rel'rl'ellda'ndo-llrn t!SSrt medida.
'
Aenl'tou nlle do vit· a lume pelo Dlario Oj'(it!ial, no
annivt!l'sUI'itJ da Gonstilui(•no vigeute. Fu1'luitu ou i<nlei'nucionul, a !eoincidoncin resahe á mai~ amarga ironia.
]ronia ou malícia do quom a t!llgt!ndrou. nn do um dos
mais singulares eapi•ichos uo at,aso. Porque, si no Prr.sitlentc dn Uepubliea assiste o dirtlil.o rlc so insurgi!•
nontm um ,iulgndo, a titulo do que u Supremo 1'ribunal
«exorbitou das ntlribuicücs que a Constil.uicfto o as leis

·

llH~ aR~igualnH: ~. t~omn ."iii dl~ ubel'l.nmoul.c ua mPnsng·onl
de 22 tlr. fovrl·oiJ•o, então o I'C~imr'n umoricnno estú invcwtillo uo Jli'asil t! suhsLil.u ido nr,sLrl pohr·e pai~ poln
dicl.ndm·n do Poder ExrmtLivo. ·E~Lo, ainda mesmo na~
J'~publit•as tlUI'npi,ns ,,, nns monal·ehias constil.ucionnc!s
unquclle cnntinenlr, ondr a .Jusl.i~n conhece da ,consti-

tucionnlidn·de tlns lr.is, nito .pódr J'cngii• conLI'n ns scntonçus quo u.\whni'Cill dr. inconstitut,ionaes ou illegnes os
actos dn administr•at;~o .. 1\ltl alli ,it\ se os tendia a com-

peLeneia .iutlicial sob a .nwnur·chia. Os cidadãos pouiam
Ul'f;UÍI' ur; illet;alir!ntle ou inconsliLUI!Íonalidade, IIUS Ll'iJ.mnae;;, os actos do g·ovet·uu do impr.rndoi·; c, si os Lribunaes os I'Cf!Uiilwciam in'cursos cm uma ou oul.t•a, a
•decisão mau Linha o 'f.lil'eilo ol'J'endido autori~undo a deilobcdienda ús me•rliuu;; at'ilitrarias rJu coJ.•ôa. O que soh
a Const.iLtiit;ão ele 18!11 luct·ou. em Jlnrlei· ·u .TusLiua não
l'oi a atLt'illui~ão ·d,, \'l)t'il'ieat· a const.il.ucionalidade nos
ui!los do Puder Exueul.il'u: J'oi a ele l'l'OllUIWiar• a ineoni!Lil.ueionalidudt• nos udos do Congresso :'íaeional.
«Não cr·a ni.mlnuu clesl.cs que esLava em ,iorgu. Apenas s·c

tratava

d1~

unHt t•e_:;.;oluc:;Lo du Gow!t·nu . . \ illltfwidacle c;onLl'a

quem csl.c ,;e rebeiJa ,:._ pot·Ln.nl.o, a que os ministros de' sua
magesl.ade não por.l<!t'iam eontuslar ú ma,;istt·atul'~l ilnperial.
Nenhu11t ulteJ'e di) Estado, p1·esentemente, nos .Estados
Unidos, ·'" anirnat·ia a e;la l.lmwl'idadu.. A Pila l'oi ar·r·astadu

Lin~.:olu,

1m

lllHÍ(I

::,m:ulo.

IIH\:"1

dUI':tllll!

(I

eTande '-'d)'p!ie du

Constil.oit'lio aJllPJ·jenJJn •.. qwlttdo ahalnda a wwliu até os fundaur(•nl.os twla rnaiot· gtwt·r·n dvil ·ria hi,tol'ia. u pr•esir.leul.e da
llepubliea l.ove quo assumit• u; poLIL'I'f!S do dil•tadut· r•ornaru1,
par:a salyar· a uni:1o quasi l"'''rlida.
Jncl;aon constitue a outr·a das duas oxeepçücs (, jiii'ÍSIII'IIcloru:ia de:-;:.w sy:o;teuw nu J'epuhlilm untlr! nllt.• lé\'ú o lJürr..u (~

ondn lhe~ (1..;ffio tiS mt.IStt·l!.-l, ~\ln ..; a Llww·jn .inksoninuo, .quu conta.
80 atulOs dt! t!dnde, não ·i:iuhot·diuava a inluelJL'elaçfio pi't}Sideneiul ú do Congresso: tll'oelnnmva a snn indeperu.lenda, u ·

um lempn, do Con~;resso e ela ,iurli'(\atura.
U g·encr·al nrnel'icnrw rra lu~c;ico. ·o mut·echal llt·usileiro
Hiw o.,·.. · i': i ns t!eeisões uonslil.mionaes da ;rusLiça, cm ult.imo
gt·:ío, uãl' ·ohrig·am aos uul.t·os r.lous podet·cs, entre esl!cs dous
podCI•es ,; (JIIC J'ica a aul.or·idw•.le suprema nu inlet•pretaoãor
conslitueional. O!'a, Iluda <!111.1'<' <.'l!C' dnus uma t!Oili:;"o Or\

hormenutltien!'i

de

Sf!J'

oppn~ta~,

a intPiiigPuem da l:on:-:til.uk-fiü tedt

n l'OnvonitJnte ao ma h;

l\las P~lt~, 110 t•,•~:dmun ondt!
:;obre os lllilli:'ll'o:o;, e em ttnl

fnJ'IP.

o cor·pu lngisluUvú u5o a~tt'1a
pnb: unr.lc n Nacfio, tlt~ facto, nãu t•lct.;·e o eot•po log-i...;lat.ivn, sol'iÍ,
nece~::.;aJ'i!.lltWlllP, n .g·ovt!l'lto. Ut.~ mo~o quo não lltl mdn lt:l'Jlll):
ou o a!'IJilr·io sii[H'"ll\11 do no>;" dil'eilo enslilucional ,: o i'iu-

'l.'t·ibunnl da U11iün, 1111 <!'':! f"'·'i~no nr·neulat.', disputncla
cnlro ns dnu:-1 pndm·~~~ poliLieo~. aculmt·:l puJ' ~~! imuHn·gi1· dt~
lodo rm lodu 110 ·Ex••ctrlivn. Tt•ansposlos as.,im os tet•mos tln
l'egirnen, ;r.nlwrrs. a t.:onsliluit;iirJ ela llr't'uhlica ,:. n seu PI't'sii.lenle.

pr·emn

PtU'U thu· a o:o;i;u ~~spw·itl lln!OJ'ia wn ~·eilo dt~ .~t:it.•Jleia L'

umas 1inl.ut·as fi L· ol'ig1~111 anret·ir~rma, fot·nm ltnseat', se111 et•i1.ol'io, entl•n u:; eonslilucionali;;lu> Lia Anwr·ica do Nor·lt\ 11 famosa exeül)(lãn dos caso' polil icn,, aqui explomda Lo da a YIJZ
fllW :;p p!nnn,ja do5at•rnal' a .lnstic;a conll•a os inl.t~!'fl:"sus das
1'n.c(:.c1es e os

•

nxee~sos

do:;

~·nvtH'IIO~.

Cel'l.o, dos cusos uwrmw:nft.>

polilicos IIÜO ,iul~·a o~ ll'iburme>. :\lns o easo cu.;sn do sot• llt>Jmmente polilicc' desde que nello so envolvr~m dii·oitos lesnrJ~

\
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de uma pessoa, de caracter Jll'ivndo ou Jntblico, judiciulmente
articulados contra outra. Porque ·mcmmcntc politico ó só .o
caso cm que um dos poderes do J~sl.ado exerce umn l'unccão
ole todo o ponto discricionaf'ia; c ·uüo pódc ter como discricionaria uma funcção que cnconf.J•a JimitcR expressos cm um
direito legalmente definillO.
Demais, senhores, toda cssn nlA"arnvin pretenciosa c ôca,
se desmancha no contacto de uma noção posta pelo senso com•
mum no alcance dos menos amdos o ingcnnos. ncnlmcntc os
~asas politicas excluem n nccão da .Tustir.a. Mas quwt define
o,ç casos politicas?
Sim; quem define os casos políticos? Esta é que é a
questão maxima. Esta é que é n questão essencial.
~ Precisanienl.e a justiça mesma c ninguem mais do quo
~na. E' uma evidencia esta que resulta ncccssnrinmenlc dn
sua compef.cncia, inconcussa no regimcn, para negar cxecucão
:ts leis, onde leis reconheceram vicio de inconstitucionalidndo.
Tmpõr á .Justiça o dever de annullnr os actos inconstilucionacs
da leA"lslatura, c·, ao mesmo tempo, adrilillir ;, legislatura o
direito de eonculcur, sob o pretexto de politicas, essas decisões
da .Justiça, era burlar-lhe. pela mais grosseim das contrnrliccões, a auloridndc, que tãb solemnementc se proclama como
rt melhor invencüo c salvação unica do regímen, entremo, sem
1:ssa garantia, ao mais irresponsnvel das absolutismos.
E' o cm que pammos hoJe, no Brasil c o cm que ficaremos,
si n nossa ap\(thia nacional deixar amadurecer nas suas terríveis conscquencins esl.n revoluçüo do Poder contra a nossa·
Ici constitucional ) .
Eis, pois, Srs. Scnadore~. n questão reduzida agora, a
rruestão formulada agora. no seu ponto culminante. Sim, nos
casos absolutamente politicas, nos casos cxc.lusivamentc . políticos, nos casos inrli,r.ntivrlmentc po!il.icos, é incompetente
a autoridade ,iuclicinl. l\!as qual a autoridade que decidirú os
eaMs po!Hicos? Ou essa autmidnde do proprio Poder .Tudiciario.
~enclo elle então um poder investido no direito de limitar a
nompctencia aos outros deus, ou essa autoridade reside no~
outros dous, e então a eompelcneia é dada ao Poder Judiciarin
pata conhecer da constitucionalidade ou inconstil.ucionaliclndo
dos áctos do~ outros dous poderes, que se acham inteiramente
burlados.
Toda vez que e!ll uma questão de interesse cspeilinl para
o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo a sentencu du
.iustica suprcmn fõr contrnrin ás correntes dominantes no seio
!lo Poder Executivo o do Congresso Nacional, o Congresso Nacional c o Poder Executivo clnssificnm de-politica-a
questão resolvida, c, si a autoridade se acha inteiramente
morta, teremos chegado a essa irrisão inclnssificavel de uma
Constituição que teria investido o Poder Judiciaria no nrbitrio
de dcc.lnrar inconstitucionnes as leis, e no mesmo tempo n
Poder L~~~·is!alivo no dirPift, li•• desobcdcr.e~· tis s~ntcncas em
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que o Poder Judícinrio· se manifesta a respeito da ioconstitucionalidnde dos actos legislativos. Quer dizer: 6 fazer da
parle juiz no pleito julgado, ü dizer que A o\ autoridade competente pura sentenciar sobre os actos. ele fJ '' dar· a B a autoridade para julgar da cornJ)Cicnda em que A decidiu sobre
os seus actos.
A este respeito, Srs. ';cnnclores, é constante, invarinvel,
unanime, unisona, absoluta a doutrimt entr·c us autoridades
americanas. Até hoje ulli se acha absolutamente estabelecido,
como principio dos principins constítucionaes, qsta verdade
suprema, de que. a jmlíça fednral. na pessoa do seu supremo
orgão, é o juiz ultimo e ir1·erorrivel da exl.~ns5r> da sun propria
esphera consl.i l.ucionnl.
O SR. Ar. mEDO ELT.r:;- Aqui, o Morro dn Graça

está mais
COrte. ,\$ in-

:,!Lo do que o Tribunal de .TusLi~a. a Suprema
.iunccõcs valem mais do que as sentcncas supremas.

O SR. RuY B.\RDOSA- E' isso, senhores, o que eu me proponho a vos mostrar na ult.imn phasc do meu discurso, .L\ nesta
pm'te não po~so abrir mão do., documentos com que me muni
pa!'a autorizar as ininhas al'J'iJ·mal.ivas, porque esta é a questão
dominante, li a questão
que· resolvo torla; as outras questõe~, a quest~o de >aher onde está
a antorriade que, por modo defimtivo e ina~pellavel, determinará os
Jimrtcs da cnmpetcnc1a cntr<' o' tres rli!feront<'• poderes da Um~o.
l<t" é elementar nos Estudes Umdo<. Na Camara dos llepJ·oscn·
tantes om Washm~ton, no :lenntlo Amer1cano, níngnem ou;aria
di;cutir a m:.terw,-hcje, por cinco minuto<; no Scna,ro llrazTiorro,
por·ante o nc,sso CongT'O>SO, se tor·na isto h"je ind1s~ensavel, pnl'quc
temos rleante de nós um projPcto cuja base con<istc exMtamr.nt.e em
attrilJUir 110 Po,lor L<'gl•lil ti vo :\ supremacia na determinaç1o dos .
limrtc; de sua prnpria autorid;1d11. ·
A questao podin: ser resolvida com a simples leitura do mxw da
nossa Carta Constitucional, no sou art. 50 e no art. ô', § I•'
U Sn •.o\.LFREDO ELL!S- Nos Estados Uniios nem haveria que<t~o
O SR. RUY BARBOSA - Mas aqui é preciso documentar o alphabetb. E' nece'Sario mostrar quo o b deve vir depois do a e n1o '' a
depois do b..

O Sn. AJ.FREDD ELL!S- ~las si o e•tado·mliOI' prussiano resolver
o cont.rado, a maioria do Senado vota de acclwdo.
O Sn. Ruv BARBOSA -Mas nós, é força de lastima dizol·o, nós
quo n~o tomos maios de reduztr a maioria do Senado, estamos cumprindo o nosso dever de fallar á oprniao nacronal.
0 SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado.
O SR. Ruv BAnBOSA -Já em t 802, Srs. Senadoras, dirigindo me
a.o Supremo Tribunal ~'edcral, isto é, ha 22 anuas; para que se ull.o .

possn. dlzo<' quo venho boje clefender• aqui opiniões do occasião, ha 22
annos dizia on ao Supremo Tr1bunal (i'ederal:
.
" Incomparavel é a situaçao dos tribunaes e, sobretudo, a
do Supr~mo Tribunal, no organismo das nossas instituiçoes
aecuacs; pois, ao passo que· os transvio• doR outros dous pode''"' tecm, na acção do 1udiciario, o mai.s cflica: ·dos correctivos,
11 Justiça da nepublica funcciona como uma entidade oracular
nlt declaração do rti••eito constitucional. teMo por unicas soaumnças .da sua fidclidrtdc ao seu papel a indepcndoncia da sua
manistratura, lt i•dote oraanica das suas correlações lcaacs.
-a inc:1rfJuanabil'lrtade do seu posto at••avés aas ag1tações politicas
a vi"itancia da opmlão nacional, «lnterpretc final rta consti:
tuiçiío I» o Supremo Tribunal Federal ti, pois, eco llltimoJui: da
sua propria autoridade».
«Em fa~e das autoridades com que se abona esta caracter·iznçl!.o da vossa dignidade constrtuc<onal, Srs. juiz~s, nmguem
nrguirá o impotranto ne exaggeral-a. Só um limite lormal se
oppOe ao exercrcio della a re~ra de quo nao podeis sentencrar
~in!lo cm especie. Não sois uma corporaçno consultiva. Nilo
revogais actos da legislatura, ou do executivo. Não constituis,
como inconsideradamente se tem figurado, uma especte de
instancia ·superior· a esses poderes., Ntto. Mas qualquer individuo, lesado por uma exorbltancia do Congresso, ou do Presi~ente da Republica, tPm sempre, nos remedias judiciaes, o
meio do preservaça.o do seu dir<•ito, provocando, na qualidade
de autor, ou na de réo, a sentença repbradora e il·rccorrivct ·
do ~npremo Tribunal Federal>>.
Eis, senhores,. as minhas palavras om i802, em um discurso diri·
gido em abril daquello anuo ao Supremo Trtbuoal Federal.
Tres annos depois, no caso da amnistia ia versa. em um trabalho
que com este nome ahi corre impresso, dizia eu, invocaulo as grandes
autori~ades americanas:
•
«Para quem se dirigirá o ultimo appello?
Apropria Constttuiçao o fixou, declarando quo ttO Poder J.u.
, diciario se esteaderu a todos os pleitos que se suscitarem corn
refe<·encia á Constituiçll.o e ás leis dos Estados Unidos.»
·
Estas duas provisõa~ cobrem toda a á.ea.do problema. ElIas silo realmente a pedra angular da arca santa. Em cumprimento dessas disposições claras o expres>as, o Congr~sso, na
soa primeira sessão, proveu,. na lei judiciaria, a que todas as
questOes de constitucionalidade uo exercicio do poder tenham
a sua ultima soluçno na ·Suprema Côrte Federal."
Ainda mais oxplicttamento' do que a Constituisno dos Estados Unidos, a nossa (ar·t• . 59, § !•, a e 00 a) alias neUa inspirada, firmou essa competencia capital da justiça.
da

Está reconhecido, portanto, expressamente na lei fundamental
esse direito de interprdtaçno irrecorrlvel, e, segundo
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os mais antigos commentadoros americanos, assiste ao Podet• .Judiciaria na. appllcaçii.o da. Joi. E suas sontonças, -a osso reopoito,,só por
e!Jc mesmo podet•ào ser revogadas.
Um dos expositores ma1s recentes espia na a importancia. dO!S:L
fancço.o cm palavras, que nno me parecem ociosas, aincla. após o
vasto eonc111'~0 dt~ <~LlltwitlndP:-;, ttual n t{tlnl I!IUÍ.-i ut;t•egüi·, ~~\'o
cada~ no uwu pt·iuwit·o traiJnlltu fOJ'•!USI!-.
({H a um podei.'>.}, diz ullt•, « anle ~J qLJal :_-;,~ püt> {, provu. a

legalidade dos acto~ dos oul.t'O.'. Esse JHl(lt•l'. t•cLt•tiltido. silnueioso e iuvisivnl, ernquanLn 'se lhe uão so-licita t•egulut•mutllo :J.
intet'\'IJtll;iio, I) <J Jurlicim·io. Ello etupunhn :t l!ulauça da ,iusLi•;a,
não s1i ünll't dd:u:l;io t:' eidnd:iu lla~ sua.~ pundeJwim; pul'Li- ·
culal'ei, IIHts tautlH!!U enLt'l! etulu lliliuuüo l' cada auLoritlactu, du
onde po,sa emanut· pat·u odll' um auto- itupet'tlLivu, 7'orltu as
l!:is estão sujeitas a passai', quuulo tL sua validade, pela interJll'el.ação de se podet'. 'J'urlos os ael.os oJ'l'illitws podem "Ct'
impugnados no seu J'üro. E, ao passo que, a conr\emnu<;üo pot•
elle pt•oJ'erirla wntl'a quulquet· lei, de<Jl'I!Lo. t·egularncuto ou
aeJ.o administt•al.ivo. J'h" illlJH'inil• u sello d" uulliuade, as suas
decisõo:; uão sof1'1•um, a. não seJ' pnl' ellu HH~:-;mo, nu .·wu mais
ulcvaclo l.riuuul rlL' l'ecursn. Uuw;id•JJ'u-sro .iuslanwnle u poder
;iudieial "omo o lmluat·t,J da" uos;us liberuudes civis, o guarda
di!: Constitui<:ão, <l :u·l!itrud<n· do' limik; ria at:•;ão adininistrativa. o dcl'e!lsot· da moralidade publieu e u JH'oi.ector da nossa
vida. Jll'9Jlricdadc, lwmu. digllidnrlt• uivica o i;;ualdadc perunlc
a lei •.
Nfio tlll! dcmot·at•ia em J'•:it•illtat· W•}as tüo t•uclimuntat•n;; si
as n:io l.i\'I!So~· ouvido conl'es~ul', eotil violencia u ultrage~ á
magistratul'n, do alto de: uma tt·il!una, de omli: s•! dc•viam fallar
a ,iustii)U •! o sa!Jet•. l~m um inunda tamauha sd ucstr~ paiz, t;1o
mal uppnrclhado ainda fHH'a as dl'licada,; instituil;lies <tLW adoptou, hnveriu lmsLautt• ie;IJOI'31Wia '' at·t·u.io put·n_ ndvo!;UJ' eorn
esse aprumo el'l'onias uu tal .itwz. :\'o;; .Estudos Unidos qualttUCJ'
1

leigo ~e pej:nk1 d(! não :-;nheJ• q1.11: \i; u t'unc(;iin. JJlais impm·tautc
do Sutn·emn Tt•i!Junnl eonsist" 1'111 in.tc).'fH'IJtnr im[HJJ'aliva e
lel•minanJ.emento (nnt.horilal.iwly mui J'inally) a Consl.il.uiçiw ».
l\1orct1 dossa auto1'idad1~ :4iw us (!l;mjsüe:-; .iucticiurins qul~.

cm nlf.ima amt!)·sr., fixam pt•al.icamnnll' os limii.•!S ,; nl'fiiJienda
constitucional dos podet'es ua lJni;1o: « Thr J11lW<Ws of l-he
Ce-nl.ral Government are, in tlll! •mel. Jll'alicall)' sntUcu by lhe
,iudieiary ». Elias limilnm a aet;iio do Govrmw I! do Congresso,
r)ue nüo podmn insislit• ut.ilmontl.• cm actos awt·hnclos do in.iul'icidncle pela magi~lt·nLtn·a. I~' ponl.o- uu doult·ina firmado, por
exemplo, qun a Jegislal.uJ•a niin podm•i:t Ol'dcmu• a nt•t•ocadacüo
ue um impnsln .i>i .c\Pclat•ado illegnl pelos l.t•ibunucs; nssim
1\0mo Li•m sido t•cil.•'t'adnmt•nl.•' •'si.nbclecido que niio rxt•ocm
forca obt·igntm·in

inl.!~l'[WPl:u.:ü(!S lr.~gislnt.ivai;

1.1111 sontido con-

tl·nrio t'ts ,iti firmndns pela ,iusli(;u.
.
Anle a "enlonca uullil'icnlivt) o acto l•~gi.llativo immcdiatamcnl.c perde n sun sanc~üo mtwul c cxpim cm virtude cln lei
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autorior eom quo collidia. E si o ,it.ilgamcnto foi pronunciado
pelo mais alto tribunal de recurso, ~a todos os cidadãos ~o
estende, imperativo c sem appcllo, no tocante aos princípios
constifucionaes sobre qne ver~a >. Nein a Jegislncão «lentará
contrariai-o; porquanto a regra stare dacisis exige que todos
os t.ribunacs da hi cm deante o respeitem com 1•es ju1•icata; c.
emquanto a Constituição não sol'frer reforma, que lhe altero
os fundamentos, nenhuma autoridade judiciaria infringe •.
·O papel dessa autoridade é tlc suprema vantagem para a
ordem consti·tucional, impossivcl, neste regímen, desde que
um poder exlrunho aos interesses politicos o ás suas influeucias dissolventes não constitua o Inço de mediação c harmonia
jurídica entro as forcas que se defrontam no syslema, ampaJ•ando, ao mesmo tempo, com a. sua soberania moral ou direito,
no individuo, na União e nos. Estados, cm seus frequentes
conflictos.
Que ruinosas e destruidoras consequencius não rcsultarian•
para logo, si ficasse praticamente rnlendido que os varias poderes julgam e decide cada qual indepcndent~mento a extensão
da competencia que a Constituição lhes atlribne I 'l'ão amiudada;; seriam as collisõcs entre a administraciio e a legislatura,
quanto entre ambas c a justiça. Exemplifiquemos. O Congresso
adopta um projecto de lei, que o Pn,sidenae vela, por considerai-o inconstituciojlal. Não obstante as suas objecções.
porém, as camras persistem, e o projecto vem a ser· lei. Ao
presidente incumbe executai-a; mas, si continuando a tel-a
J.)Ol' infringente da Constituição, clle se recusasse· a observai-a
apezar dos tribunacs a declat·arcm valida e reconhecerem ne\la
estribados, a lei degeneraria em letra morta. Quantas vezes
seria mister que se reproduzissem circumstancias dessas, para
que o Governo se convertesse cm objecto de desprezo? Outro
caso. Chega o Congresso a uma deliberação, que o Executivo
sancciona. Certos individuas, porém, por ella prejudicados,
submettem a mataria no exame da Suprema· Côrte o esta dá
por irrito o acto legislativo. Reconhecem todos os expositores
que a decisão impera entre os conlentact·ores na lido exonerando-os de obedecerem t\ lei inquinada. 1\!as, si a senlenca
não obrigar igualmente no Governo, teremos a famosa anomalia de insistirem o Congresso e o presidente .na subsistencia
de uma lei que só terá vigor pura as pessoas n elln acquiescentes; pois os que lhe negarem assentimento e levarem .o
assumpto ao mesmo tribunal serão poi· elle isentos do respeitai-a. Por outra: essa lei perderá de todo a sensação; ·
. tornnr-se-hu mera solicilacão. c nada mais; não imporá ob~
diencia; niriguem lhe reconhecerú autoridade, sinão voluntariamente; e desl'nrto dcsappnrecert\ ·do todo o ponto o elemento distinclivo o essencial, quo cnrnctcrizn as leis. Não podia
ser o unimo da Consliltlição .. Nogsos pnes não nos appurelharam a esta zombaria do Governo.· Só um theorisla visioIlBrio ou u:n doutrinaria obstinado entenderia assim a nossa
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lei órganica. O calmo bom sen.,o dn povo inopirou-lhu a verdadeira doull'ina cm que ,•JJ,• '!•·,r·prlf:a. " ern que devem persistir os QUI! o :;ovcrnurn. l'u''';a c, [Jortanlo, que exisla. Ulll
julgador, um arllitro oxclusho, a cujas dcclamcões cstejanr
. sujeitos ;;ovemos e cidadão,, Ol'a, a pt·opria natureza da ConstiLuicúo, oull''oru cscripta dll f10lhn·es limil.ados. junta a cei'la,;
provi~õcs dat·as desse instrumento, nos mostram que tal arbitro só pódo ser podei· judicial.
·
Essa J'unccfto da ju~liçn, lm G3 nnnos que Story "
declarava J'óra do liligio. Definida por Marshall no
feito Marhury v.. Madisoa c depois ua causa Cohen::;
v, Vil·;;inia, o t·aciocinio do grande magistrado «terminO LI rt .queslfw vara :;ompre ~. <Só um terremoto
politico log-raria abalai-a». <Só um espirita privallo
de sizo pod<JL'ia contestai-a>. '.l'al especlaculo seria semelhante ao • dtJ um ulumno do primeiras lettras, impugnando uma tn•oposição de Euclydes, ou os principius
r! e Newton •.
·
Eis penhores, como se p!•ouuueiam us gt•ant.!es autoridades
eonstitucionacs amel'icanas sobre c:le ponto, com tanta energia,
vh·aciclnde e enthusiasmo,como nos a!Tirmados em sentido con·Lrario· da tribuna desta Casa pelo kadc>'. da rnaior·ia do Senado.
Pot•que. para assegUl'al', como assegurou outro dia o nobre
Scnadm• pclu Hio Gmnlle do Sul. que a ~ontenca do Supremo
Tribunul viola a Cuu,litui(;iío, é necessurio reconhccr ao Supremo Tribunal Podem! L•ssn autoridade suprema o irrecorrivel que as autoridudos amct'icanus consideram rnuteria tão
indisput.avol .como uma proposi<;ão ·de Euclydes, ou um dos
princi pios u~ Newton.
Vamos adianto, St·s. Sr.nadOI'•!S. Ainda niio ha muito, Baldwin, na sua obra citada, dizia a esse respeito:
~A su.ieicüo du · lo~islatum a regras escriptas. maut.it.lns. pelos lribunae". tl \.llnu feição peculiar ao Direito
Americano .. Aos que primeiro colonizaram as margem;
do Connccl.ilnt cabe a honra, creio eu, de 'haverem formulado a primeira r:onstituic.ão esqripta, digna· do tal
nome; mas não é senão um seculo mais tarde que vimos
a encontrar n justiça acclnmada como guarda da Constituição o, neste cnraci.Cl', como superior ti legislatura •,
O SH. Au·mmo ELr.rs- Aqui, para n maioria do Senado,
nem Baldwin, nem Coolcy valem cousa nenhuma. Uma ordem
do cl!eJ'c do .partido vale muito mais do que todos os const.it.ucionalist.as americanos.
O Stt. nm: B.mBOSA- Diccy precisou com energia cstn
situac.ão uma ,judicatura, cujns decisões não soi'frcm; c, como
lho cabo a clia, com u J'aculiladc, o munus do· oslnbclccer os
limites, assim ú autoridade do governo, como ú da legislatura,
.definiu vigorosnmouto. esse poder cm termos, que nolle en-
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1:al'nam r. impcrio e a sol'l.c da ConsliLui<;fío, d i~cmlo .rruo a
magistratura supr••nm, nos J~studo;; Uuidos, « ,:., lhe mastq1• o{

the

cmt8t'itutinn~-

o arbitro da Constituição.

.

I:! a, Rom duvida, ft•nio., n. r:~ la suprümacia arbil.t:al, que,

rlecel'l.o, não N~nfr.l'<' :'1 CôrlP Suprema os fôros de soberan;t
ria Conslitui<!ÜO. ~Ia;; esses l'rc ios. dos qunes o un ico praf.icamente t•onl tom sido o respeito r.Ja orinião publica, não
tolhem que a Consl.iluir;iio Allll'l'ir.ana om cm vigor sc,in, Pm
grande pnrtf', oht•a pl'cl.ol'iana da !llngi>LI'al.uJ'a foclcral, espeeialmente da Ct\J•to Su r•J·cma.
«A Consl.il.ui<;ãn, tal qual rll'esonlmnento IJXi;;Lc », dizia,
ainda hn poueo. o professo!' Ailun SmHh, é, em larga escala,
obra da Suprc111a CôJ•te. Este 'J'ribunal ,; quem a tem moldado
c desenvolvido, impl'imindo-Jhe, mediante a intr.rpl'etaoão que
lhe dá, o ~cu cspirlto rJ r!Ul'adet• rwluaes ».
,Tú o professor Tiedemann, da universidade• ·do j!issori,
nserevia ha :l8 anrio~: • Razão Linha Jefl'erson em dizer .que
.Tabu Marshall c a Supr<Jma Côrle andavam JahuLandn na J.arcfa
de clabOJ:m· n eon.,til.uição do nosso ~·ovo1:ho (-in m.nkin a. r.onsUtu.tion {o1· til•.' f!OI-'~I·mncnt). De enl.fío a esta parlo continuou
a Crlrl.c Suprema a· creut· o nosso dil'eilo consl.il.ucional (/1.as
l!nnlinu.crl to malw constitu.l'ionellaw). Verclaclo é que nos·,jurisperitos lhes convém admil.tir, na praxe a ficeüo de que o
magisLrado não J'a~ lei, simplesmente tkelal'a a lei JH'ccxist.cnte mas quem ·CJUet' que eom m•iticn rsl.udr. n seiencin po-litica, há de I'c.ieilnt• essa no<)fio, t•ocon·hecendo o :facto inqur.stionavel rle quo os t.ribunncs elaboram J'egras nunca dantes
enunciadas, as quaPs muitas vc1.es conl.cndcm irreconciliavelmente com o' Pl'incipios :funclamcnlar.;; do ouLI''Ol'a pr·inciplas
nc·ver bc{ore nnrwintcd wh:i11h iu mm11 CI!Ses con(iet hoplessly
with t/w /'nnr/amcntal )Yi'!ndplc.ç of the bast ».
:'lc;;la e\"olução .iut•idica rio dil•r:ilo eow;til.ueional,
A'l'açus a eu,ia autot•idadP. conLinuamcntc cr·edom a oht·a
ot•gauica dos· pal.riarchas rlr: 1787 so tem aclapl.ado até
ho,ie :í maravilhosa expansão tios Estados, reside a origem principal dessa a que chamamos constit11.içrio r.orJ.suatruUnaria, a constiluici>o não r.scl'ipla tlw nnnrritten.
(~nu lncu('iio ,i:\ consagrada •), r,n,i n importa·ncia, crcsncnt.o sempre, aLtrahc cacln ver. mais n al.lonçüo elos pensadores poliLicos amol'icunos.
« Flr.xivel, r:omo 1\, di1. um puh.lieiRta in:;lcz. examinando csl.c nssnmplo, • a cons!.iluicüo ·não escripta
'dos Estados Unidos promette ·vir n ser maior que a os. cripta, en,io destino parece tr.ndrt• a rr>;crvar-lhe, afinal
pnrn com o direito pnm com o dil'cilo constiLucionnl
no seu todo, situação analogn t\ dn.• partes escripl.as rln
const.iluir;ãn bl'Hnnnicn, l.nes eomo n ~lngnn Cnrta, n
Pel.icüo de Direil.o~. o Acto do Halwns Corpus, o Bill
dos Direitos o o Act, o1' SeJ.t.Jemcnl.. A Americn ti, por
cxcellcncin, um pai~ regido pela magistrnlurri (a ,iulu~-
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oove1'ned couull'!t), N:io ha nenhum outro no muuuo

onde seja eomrmr·avel ao dns ,iuizcs americanos o podet·
dos trillnnaes da ,iusli(!:t, ,\ sua exprcssüo r:orrcntc dr;
«predomínio· ,iudiciarin » (;htdicial rulinu) tom ali i um
significado mui litlcml >,
Entr0 os ,itll'i~las amer·icanos r!ol'rr• como paremia
que a le-i é o qu. c o {o: a inlm'}J1'clar;t1o jnrlicial.. • A slatute is wltat 'il is ,irulieiallu hrtm•tn•r:ted to bc », diz :1
Websler cm '1883, nn seu ramoso discurso r.lc resposta
Calhoun. Alli, ao passo que ú legislnttu·n eabe unicamente dcler·minar qual ha de ser· a lr.i, ;, eompelencia
pl'ivat{va elos tr•ibunacs JliJt•tcncc decidir• qual a lei t! ou
tem sido. Donde resulta que o:; ,iulgados da Côrte Suprema eonstiluem verdadeiramente «a suprema lei do
paiu.
São palnvt•as rle Urdi·onnaux: no liV!'(I < ConsWueionnl lcg;islation in l.he Unilcd ~tnl.es » (Philac!clph.
1891) pug. 4'17.
• Urttonghby:
'l'he ConsLilulional Low or Lhe U, ~lates (J!HO)
D, T. p. 1.
< o·principio J'undarnenl.ul do direito l'OllStitucionnl
americano é que, quem impér•a, são as leis, e não os
homens. Quer isto dizer· qu~. r•m se impug-nando qualquer poder, exer·cido pot• um l'unccionario ou por um
orgüo do Governo, pura ,iusliJ'icm· um uclo, necessario
será mostrar a lei, de onde lhe derive a autoridade,
e que nenhuma sr. pórlu ler· eom.o val'ida, si eomo tal não
/'Ü1' 1'econlwcida JlClo~ t1·i1Jwmen:

Ahi nenhum acto do Con~r·csso Nacional se póde dar como
valido sinão quando, como tal, i'lit• rcconhecirJo pelo •rribunal,
Entre nós, pm•tlm, é no Congresso que cabe dizer no •rribunal
onde está· a lei. Lá é o contrario: quando se quer saber o que
é a lei, vae-se perguntar ao •rrilJUnal. Aqui pergunta-se ao
Congresso, c nós sabemos a severidade c impurcinlidade com
. que as leis são por nós eli'ecutadas. Aqui, quando se quer um
execulor'cle leis, pega-se ou agarra-se a um legislador. (Riso).
•O Congresso Nacional, na sua longa exislencia de quasi
um quarto de seculo neste regimcn, tem approvuclo, sanccionado e consagrado todas as violaoões de lodos os grandes
artigos ela nossa lei l'unclamentnl (a.poicu/ns), absolvendo. a;;
grandes clictadurns dos altcnlaclos mais estrondosos coutm as
garantias mais sncrosnntns do nosso regímen.
·O Sn, ADOLPHO Gonoo- Entretanto, recusn-:ie regulamentar o art. 6'.
O Sn. RuY B.~tiBOSA- Recusa-se !'egulumenl.ar o m·L. 6',
para se poder abmar do art. G" (apoiados), explorando-se 11
sua indooisüo em momcntn r! eirrumstarH:ia;; eonlll u :wlunl,
Vol, I
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com o fim do poder inverter o sentido expresso deste artigo
para revogar directamente, como a:;m·a se l.mta de fazer
com o projecto dn hoJlrada commissão cujo relator lamento
não ver Pl'escnte .neste momento.
O 811. Ar.l'nEDO Er.Lls-Estt\ lendo Cooloy. (Riso).
'O Sn. RUY BArmosA- Nem, senhores, h a meio termo;
excusa esta1• repetindo a noção, pot·que ha di) !haver semJll'C
em Lodos os · systcmas politicas um poder predominante. ,\
questão está cm escolhel-o, cm ver onde convém ir buscar
esse poder predominante.
Nas monarchias, esse poder predominante estú nos parlan:entos; nas republicas modeladas nos antigos. systcmas monarohicos, o mesmo principio subsiste; é o principio da Republic[l
franceza actual; o principio geral de governos parlumentarcs.
Os parlamentos exercem uma omnipotencia mais ou menos illiquc n fazem. Esta é a· verdade: nos paizes do regímen parlamentar, os parlamentos representam uma espocio de pode!'
constituinte cm pormancncia, constante. E' o que se dá n<t
Europa. Na Ing!atorm, este é o mesmo direito constitucional.
Ahi n omnipotencia parlanwntar ú um dos' pt•incipio.l fundamentacs da Constit.uir;ão: a Gamara dos Communs pódc mudar
completamente a fórma de govenw. abolir u religião c até a
corôn. c mesmo n C[unara dos Lords. ·
·
·
·
Nas outras mo)1archias impera o mesmo principio, pr\ncipjo •que resulta da necessidade de :haver um poder prepon·derante.
iÜ resultado desta situar,ito, ó que os parlamentos são os
arbitras dos direitos individuaes e que a liberdade :rica á mercê
das maiorias politicas nus assembléas parlamentares. Nesses
casos, a chamada declarucfio do direitos que a Franca, desde
1789, não tem admittido a significação pratica,· porcrue os direitos de declaração podem ser ludibriados pelo neto do governo
do parlamento sem que contra tal attcntado exista recurso de
especie alguma.
.
·
Ora, o regímen 1·epublicano por nós adoptado teve o intuito
·exactamente de substituir essa omnipotencin das maiorias parlamentares por um systema de poder limitado .que n Constituição lhes traçou e que a Constituição entregou á vigilnncin
do :poder Judicial, conferindo CXJ?rcssamehte no art. 59, em
termos absolutos, ao Supremo Trtbunnl Federal, o direito de
decidir quaes ns leis .que são validas pu invalidas por serem
conformes ou contrarias !\ Constituicão.
· ·
· .
Willeughby resume assim, a este respeito, a doutrina firmada pelos tres grandes luminares da interpretacão constitucional na sua grande phrase :
«O ergam ou corpo supremo, a .quem toca o padel•'
final do interpretar a Constituição, tem nccessarinm·cnto
o poder de imprimir :\ Constituicüo o sentidp quo
Jwuv~I· por boin. Sob ost.e usp~cto, pois, ello se torne.
SUjlllrlOr :l<)S outros org"ans d<J S'<Jverno. »

e
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As sentcn(;as oracúlare,; do ~lursclia~l são conhecidas, c não
menos conhecidas as vcncrnnclns licücs de Kent. Mas os discursos de Webstcr n[\o o são \anta. Não serú, portanto, ocioso
rememorar como o grande omdm·, o grande jurisconsulto, o
gnrídc estadista se cxpt·imiu sobre o assumpto cm um elos seus
mais memoruveis discm·sos: o que elle pt;oferiu, cm 20 do
,ianciro de i830, no ·Senado Americano:
«I •. -Em Watson, pa.g. i.i!lO.
E, senhora~, a~ palavJ·as rle Webstm· proferidas naquclle
:senado, podem merecer u uttcnr;iw paciente dos membros
deste. (Lê.)·.
«O povo avisadamcntc estabeleceu, nu propria Constituir;ão, um systcma c um tribunal adequados, para
liquidar us quostücs do direito constitucional. Ha, na
Constituição, outorgas de Jlodcrcs ao Congresso e restricçües a estas outor~as. •rambem alli ha disposições
pro h ibilorias cm rcla~:üo aos Estados. Alguma autoridade, portanto, necessariamente, havia de ~xistir, que
tivesse em ultima alçada. a jurisclicção (having tlie utl'i.rnatc .iU1'isdiction to fi,?: anel asccrtain) para apurar e
fixar a intclli:;encia exacta ·destas outo!·ga, destas restricçõcs, destas prohibiçõcs. A Constituição mesmo indicou, ordenou e instituiu esta autoridade .
. «Como ,é, porém, quo ollu'veio a realizar c~ta grande asl}iracão, esta necessidade essencial? Declarando que a Constituição e us leis dos Estados Unidos promulgadas em execuçüiJ' della serão a suprema lei do paiz, niLO obstante .qualquer
disposição contraria nas constituições ou nas leis dos Estados ..
Este foi o primeiro passo. Mediante cllc se declara. a supremacia da Constituição e rlas leis dos Estados Unidos. Assim
o quer o povo ... Mas para onde o ultimo uppello'? E' o que
a ConstUuição lambem resolve, declarando que o Poder .Tudiciario se estender:\ a lodo;; os casos suspeitos á Constituição
e ús lois dos Estados Unidos». Estus duus disposições cobrem
·todo o terreno do nssumpto. Elias constituem, realmente, a
pedr·a fundamental da A1'Ca ( Theu are in tr11th the /ce1!stone
o{ the A!'ch). Com ellas é um g-overno. Sem cllas serirL uma
conftideracão. Em obscrvancia dr~tas disposicões claras e for!11ri~s1. o. Congress9, na sua primeira sc~são •. votou,' com a lei
· ;!UdlCI!lrtn, os mcJOH pum as executar mtmrumente, trazendo
todns ·ris ctucsl.i>f'S sohr•c a I'XI ensão dos poderes constilucionaes
ri llcC'ist1o final rio. Cô,•/e SujJJ•c•nut. (for· brina'ina alt question.~
o( constiluclonat pmf'e'/' to thc (inat deC'ision o( thc Supreme
Cow•l). Wubstc.1': Works, vol .. JJT, p. 334-5.

Mas, "'nlwrcs, n.qui elevo ehamar u vossa nttencão para
um ponto rrl<'vnnlc .rnrr u lcitum dessas palav\·ns me sug-gel'O.
No:4 EstaLloH Unidn~ ~l~~1a grande autoriclnclc, N;su autoridade "nbcmrna, essa aul.oJ·idndc urhitral I>Cla qual a Suprema
Córl.c dccir1e en1 ultima inslnncl:\, como tribunal irrecorriyel,
os limites entre <lS diffcr~ntes poderes da União, essa :tttri-
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uuicão alli nüo foi declal'Udu no texto da Constituição dos Estados Unidos. Nasceu por umu simples inJ'crencia dos seus
interpretadores. 1'ão essencial se considera esse principio tí
natureza ol'ganieu do rcgimcn americano, que até este prin·cipio, no qual tudo mais !'icou su,ieilo no systema, este principio
surgiu mediante uma simples illac;ão interpretativa ...
· O Sn. ALFfiEDO ELr.rs- Não .estava na Constituição.
O Sn. Ruy BAneosA - ... sem que esteJa escripto absolutamente na Constituição americana. Na Consliluição brasi~irn, ,justamente porque nós beneficiavamos do producto desse
exemplo, dessa experiencia, consagramos um texto expresso,
declarando no art. 59 que o Supremo 1'ribunar Federal decidiria em ultima instanciu as questões relativas t\ validade
constitucional dos actos .do Governo, do Poder Legislativo,
isto L\, a Constituição brasileira lhe dú formal, declar·ada, litteralmente, a autoridade irrecorrivel de declarar quando os
nossos actos são ou não constitucionaes, e nós é .que vamos
agora dizer ao Poder Judi·ciario •quando é que são coristitucionaes
esses actos ! Famosa loucura, incrivel obliteração ,de senso
politico, pasmosa inversão de todas as idéas Jurídicas, sacril'icio inaudito de verdade legal, exemplo funesto dado aos futuros legisladores do compromisso para com as mais sagradas,
expressas e solemnes disposições de direito fundamental de urn
paiz republicano !
·
T.;t\, basta uma inl'crcncia ]Íara estabelecer a suprema autoridade do tribunal; ~~qui a lettra expressa da Constitui<Jfio
não vale nada !
'
Muito antes ,ití o tino politico de Jefferson, aliús um dos
temperamentos menos Juridicos entJ'O os estadistas americanos,
pensa ·qu.e o Supremo 'l'ribunal se viria a eonstituir, por obra
das suas decisões, L!lll Jn·i;' dc{irdtivo da seta propria. autoridade.
Haines, recordando esse facto, no seu recen Le livro Do
Co!J(Ucto .wb1•c as P.u1w(:üe•· Jud'ic'im•ias (:1900) nota, pouco
ndmnte, que,
«ao 'Dilcetat·-sc o seculo downwc o Supremo '!'ri. ·bunal, conduzi-do por uma CorrstiLUií•ão .que lhe definia
um tanto vagamente os encargos, se t01'?Ja1'a o inte1•pretc
'1

final da sua Jl1'opria autorülàllc. assim como da dos
octtros 1'anws do .Gove1•no (the ('inal inte1•preter of its
own au.tho1•itu as well as the authority o{ the otho1• depal·tements. »
·

E. Robinson: • Nature of Lhe l'edel'Ul States.»
Aclta-se publicado esse estudo nos knnaes of the Ameriean
Acatlcrnu ·o( Politica! mul Social Scienc11, vol. :i" (1893).
IEiti corno tie exprimo estia autoridade:
«O pode!' ,iudicim·io americano é o mais independente e
podct•oso dn mundo. ,\ Curte S.uprcma, em particular, consti-
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tucionul do ~ua ot•igem, ,; o :ini: da sua Jll'OJWia. cmnpel1:ncia
(is t/w ;itulue o{ ii: own t:omwtcncc). A elln está confiud:t
.a Arca da Consti tu içitO, c as .mas sentenças dcclm·am a nnlUrlnrle de todas as leis qna.. coi1/.i'll1ldrn á lei .1nprcma (üs lleci. sions m•nwmwc lhe nullilu o( aU lmvs which contravcnc. lhe
Su.p1'cuw Law). Póde acontecer que gmndes resistencias em-

bat•accm 11 exccuç;1o das suas decisões ,quando não apoiadas no
pode1· executivo. i\las como ella constilue a Jlcrlm fundamental

eas

de todo O nosso Si/Stdrna
i! {OI'llS thc /WIJS/OI!C O( OU1' Whale
SIJStem), mais cedo ou mais lardr. o povo acaba JlOI' obJ•iaar o.~
ramos 11Dlitlcos do ao·oc1·no. A Supt•ema Corte Americana vem
a ser; portanto, uma crcaçãoscm. Jl1'cccdcntcs 1w. historüt (1oitlt.
out prece tcnt h'islo!'/1) (Loc. cit., pg. 896).

Comparando com o rcgimcn dos Estados Unidos, o da
Allemanha, o da Suissn o do Canadtl, escreve esse eminente
constitucionalista ame.ricano:
'

~Os estados de ,que tt·ato, por conseguinte, differem niio
quanto ú extensão deste podei·, mas quanto á autoridade, cm
que reside.• (fiefere-sc o autor ao poder :mprcmo na intr.rpr·et,açüo clo direito con~t.itucional. l
·
« Nn Allcmanlm• ~ontinún ellc, ~osso poder· se acha comtnettido nos governos reunido,, no Estado collectivo, campeões
naturacs do particulat•ismo; na .Suissa tí legislatura, central,
campeã natural do centralismo; no Canadá, principalmente, o
nos Estados Unidos, üitc·ira.mentc (entirely) (t Côrte Suprema,
campeã natural da"lei c da Constituição. Nos dous primeiros
paizes, além desse confia a asscmblóas politicas, sobre ns quacs
dominam os partidos, uma sagrada funcçüo Judiciaria, se
destroe essa condicüo sine QUlt non o federalismo, a independencia absoluta entre o Governo e os Estados. O plano americano, pe!D, contrario, mant•lm o principio federal, não attribuindo supremacia nem rJos Estados. O.hra citada, The con(Uct

of judiciaL lowe1'.

·

Era doutrina consagrada pelas decisões gloriosas de ~!ar
shall, c ligada á sua immorlalidade: a doutrina <(ue fazia do
Supremo Tribunal Federal • the final intcrp1•ctc o( its own authoritu ~ ( Ib, p'ngs. ,52 n G5) •
.
Alé o fim do seculo XIX a ,iurisprudencia não variar·a nos
Estados Unidos. Um dos escr•iptores da Colombia College, •que
publicou em 1896 um livro especial, A Scpamção dos Poderes
(The Separation o( Gove1•na~nental Power.ç), ;\ png: 62, notn '•"
ennuncin-se deste modo: '
• Ao tribunal, quando provocado a ,julgar, incumbe
em. definitiva (finallu detc1'1llinc) si o caso intm·essa primeiramente direitos privn·dos, ou si, pelo
·contrario, ,j .pr•imarinmcnle uma questão politicn (is primarUu a 11olitical qncstions). O tribunal, pois, ú quem
dctcr•mintll't\ em ultima nlçudn si pódc rever os netos
~os outros ramos de Governo, (The com·t (inatly detlecidi1•

:!Si.

-

ANNAES DO SENADO

tm•mhws u•cthui' li ?lWI/ I'C1Jien• lhe 11(:/ion o{ lhe oth•'r,
r/Cjllll'lUWnls) ,
Agora, senhores, sempre nos~a tarefa im;rata de ler autoridades,
ingrata, mv.· 11Ccos~aria, mo pe•m ttlri'IS... .
OSn. Ar.FREDO ELLIS - NecesHalilt, devi lo ao analphahcti~mo tla.
nossa ct,mpet•·n~la.
·O <n Ruy RAIIBOSA - ... qn~ i••vn~11c, o tnHtem1111hn do nntrn ronStit••cionall~tn am . . ric~a·~o. i!"tn é, Hobtwm'n, no ~r11 rst11·Jo ~ohro a.
natureza do osl.ndo fel1c1·a/. Acha· se public:t.lo t·RRO cst.u•Jo uo volumo lll, de !89~; eis c .mo se expruno O>Ha autolidad":
unem ao c;ovcrno central. Po1qllo" Cüi't,c Sun1·oma. o .<ummo
interprete dã Conseilttição (lhe h'!yileRl inlm·preler or lhe Consli·
tution), neni faz pa1·te rlo goveruo uem dos Estnclos : sobmnceiro igúalmenee a aguelle a a esta.<. (It towar.< r.qtw.ll!f abova bolha)
um grande tribunal, consagrado pela ~ua cultUI·a ao direito, desapatxonado pelos seuR habltos, collociidO IOt'<L do alcanco d11s tormentas pOJiT.iCaR, es•e a quem RO InCUmbe> a 111i~;n.o de Confmar O gO•
verno e o• Estado.• nas suas respectivas etphcras lagae• (to confina
aovernmcnt ànd States Withen tlwir legal sphcrc.<), de intm·pt'CLar a.
Jci, de goar·dar a const,r... içilo, de fazer• j u. t1~a. Tacs fnncç1\os, uilo as
desempenhandt1 um cc~r·po ·jurfic:i•lrio, re mnda1 M cm burla ou
zombaria. Portanto, (cetari< paribns) a pe,·l'cü;iln, nnm est.:tdo federativo, cstil em que o porler jwtir.irt1•io nalle sej" snprcmo. (,( federal statc 1.< pcrfect impropcrtlon as tlw j~tdiciart 1 is snprcma). t\
creaçll.o ma1s n~bre c ma h• <mracteristi ·a do~ E~tados UmJol 6 a.
sua grande COrte Suproma. (Id .. pg. 50i-808);
EmHm, resumindo as tunr:çOes l'Slcnctacs do sy~thcma a este
respeito, diz o publicist11 ame rica no :
.. . ttTan~o governo (govcrnment) cpmo os E<tado~ Mo de estar sob a
jilrisdicçdb de um poetar mais alto (mu.•l ba ameriablc to a hi(lhcr
power) é o meio de asses-orar a suj~ii(~O do primeiro e do~ segundos
. ào regimen dos EsRndos mcd1anto· a sua. co11stu.uição. Rclovri, pms,
que o Esta do nomeie um arbitro SlgJremo para decidi~ em seu nome
todos, o.• conflictos de cdmpete,cza (a sup1·ame arbllratôr to decide· in
it1 nama all contltatina claims of' competellce), o para cont.N· a•sim
o• Estados como o aovcrno , dentro no.• seus limites con.otitucionaes
(aud to confine both Stales and .floverment in • tlwir CD!Ítl•lnlionnl timlca),.êtn sumiha, para inii:rpretar c manter a Constiluzp<lo. T11l. a
runc~no <1a COrto ~uprom:t. Confim· simllhante attriliuiçno ao> Es·
tadi:Js ou âo governo seria arvorai-os cm iui:e.< na sua p•;opria caii,<á.
(To entrust this power to aovcrnincnt or !Statc• is to niake them Jtulaes
in their own CotSC (lb. p. SUO. Jn
... ~~Wrl•nco LowoiJ,.do qu,m ha. pouco vos fa/Java, na pag. !23,
dtz, no me> mo sentido :
tt() ramo judiciaria rio governo é o a1•bitro final e a. ultima
auroridade (tho final arb•t~r anrl ullimate autltoritu) >Obre /.orlas
as matarias, que di:em re~peito aos limite.• dos porlel'l:s Olltoraados pela Constituiçtio. Nilo tem inoin.ttva tlirccta. Mas ó o
jui: e.l:ctusivo e definitivo dos seus proprio~ direitos (it is lhe
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sole and final .iwlae o{ its own riahtn), assim como rios direito• rto Podu1· !lxecutivo e rto Leuislattvo (as wctla,, of thos~ of the execu·
tive anrllcuislatltre) é neste sontid11, ini'oriot· em rorç~, li .•upert01' cm
a1itor1dadc ao.• oull·o.• llou,, ramo.• do Governo (it is superior m authority to the othcr two branche• o( aovernment).
,
O juiz llrower uo caso Fairbltnk V. United States (:!Si United
Sta.tes, 286; 45 L. od. 864), julgado em iOOO:
· "O dever j udicia.l do suslcn ta. r ns disposições da Constltuiçfil)
contra todos e quaesquer. actos logislo.tivos, que com elle collidam,
aco.bou por so torno.r um facto acceil.o na vidn. judiciaria da nação.
The juâtciat dutics of upholdma tlw provtsions of tha (Jonotitution as
against any lcgislation con{lietil•rt tltere - witl• has become now an
acceptcd fact in the 71.trlicial tifo of the nation.
Perdoem-me. si vos conlinno a massm·. (Não apoiados.)
Outr·a nut01idade. das mais recontes-Watson-no sÍlU livro
Thc Constitution o{ the Unttea States, publicado ho.' dous aimos,
volume 2', pag. !.102:
.

r·Dns numerosas rlecis1\o~ ein ~nA a Suprema Côrte mantem
a sua :intoridade parn rosdvnr 'olire a consttr.ticidno.lidade das
leis todêrails, não ha appell!!Çáo, não ha recurso.;,

. O Sn; AtFnEiio Ettis - Aqril ha. palmatoria para o Supramo T~i·
bunàl.
.
.
O Sr. Bur BAnnosA- E cadeia. Os Srs. ·Sanadores Mo de me
perdoar, nlLO ha pedantismo rle minha parte em O<~Lr fazendo cita.•
ções em inglez. Preciso authenttficar minhas citac;ões com os textos
originaes•
. · ".F'rom thiJ numcrotis dccisions · of thé Supreme Court
sustaming tlictr powcr to pa•s upon thc constitionality of federal
léiJi<lation ihere no dppoal.,.
Nao ha appello.çi\o;

is

riEm um paiz como à Rnpuhlica Americana seria extrema.mlirhento ar•ri~ ,ado, (it woüld be cxtremety n.a:nrdous) ni\o
bav01· uma corpor·ar.~n que dcctdts•o quanllo a.• l~i< ·nnciJnaes
. transcendam os limttes postos na Constitniçào nacional."
Comqnlmto asse instr nmen to nilo confira expressamente esse
poder a~s tribunnes; o certo é que implicrtaml'nto o fez; e o. cxarcicio
de1sa antoriáade peto ramn 1ttdtciario do Governo ú escolhido com a
approvaçcio da grande generalidade rlo povo americano ( •• •and the
cxcrclse of such power by the judiara/,. departmeTit of government
meets thc approval of the areal body o{ thc Amaman peoplc.)
Sirneon BalJwrn, no seu livro · Amcrican Juaioiary, pagina.
102, ctiz:
riA doutrina assenLarla por M.u·shnll veiu a tornar-se, de
184-5 a. esta parte, universalmente acceita.n
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Quit!eau: Govcmmcnt mzrt l'olitia.! in lhe Unitcd Stntc,q (I O11 J
pags. ~3i:
o..srlo 1803 ficou assc!l'nrarl" a posi<;nn da Snprrma CÓI'tc como o
int~rpr<'t" nnpcratrvo c ·rolhitivo '" ConsLil:ui<;ào (as tlta ('inat ana
autho1 itatiua intcrprcter o{ tha Con.•titutton.)
O Sn. r\LFnEon ELr.r< ·· ;\1111 o Pnrudo Republicano Conservador
não sabe nem ler o ;1rt. 50 da t~on~tlt.uh:.no.
O Sn. Ruv RAnnos.1-N~o sabem nada rti<so.
O Sn. 1HFREDD Ews-E' um partido que n[O sabe inf;lcz ..
O Sn. Rur BAnnosA-f>, por teliciuade !l•Jssa elio~, Já, n[O sabem
portnl!uez.
Gnrfiold, professor· ile l1ist.or·ia c sciencia pnlitica em Frinty
Colleg<·, diz na sua obr·a /ntr•oduction to Pvlttrcat Scicncc, ostampdJa
ha pou~o tempo:
"Dos lo a guerra civil se tem estondirto ranidamont.e a
revisào iu·iiciaria d11s lcrs fedPmes, "e"~o qno. ontrc" pleito
r1r s qnae!-l se t.cm rmpug11ado u cornpercHwra dn CnngrPsso,

sr bre~allern,cornn ''' marti iJrp<•rtallt.Ps. o 1.cg1l Tamicr Case, cm

18'70 o Civitl!tghcs Ca•c .le 188.1 a l8i·l·, o lncomc.Ta:x Case, em
180·1·, c os Jmwar Cascs,em 1001, E·tiC priuc1p1 Ido l'<Wi~àn jnrJI·

cii1ria das lt-~.Is, ox:r.r·crdo prlos t:f'il)tmanjl. fe loraes, foi Sl'ruJo gra..
duulmenr.o udnptarlo no~ no.;~(~~ var·ros E-talos a r·o.pono da~ ~uas

" lei.< e constitue hme um elemento a.•sent•ulo cm no.•sa JUrispru( Anrt is now an acr.cptcrt part or 0111' .Juri<prudcncc ) .
Elrc promove sniJdO rosneno as cunstJtUJr;ne;, atalhalfoJo as

aenci~.

relor mus I'i'dicaes na legi..:la.c.:ã.o, o, ar· ml!.;mo tompr,, corn a

rJifficulrladt! posta n• at•ençOcs cunstituCIOIIUCS, e•tabele~O um
sy;toma de clastrcJdade, m"dia11te o qual Hl vila dc•onv lvondo
as cou>tllmções, para se accomndar·rm ás novas conrlt~Ocs do
tempo. E' o que sc rJ;\ e>J1(lCmlme!lto no covm·no forl· ral dr.s
Est;.,Jos Unrrlos, o•.dc as rJeeJsões rta G6rtc Suprema tecm•vtndo
a .ar um meio or<ti,,arto de tr mo •ificanrlo a conslttuiçno. This
is •pectalty li'UTt in thc fcrlel'al oo,.rnment. ot the Umted
Statc.• whcre dcc!Sious "' 1hc SUN'"'"c cow·t have ber.ome the
usual form of const!lutional amcnrtcment u ( Pag·. '!82 a t83 ) •
Uucam<s ugur•,, •. utra dova"a <LuLcndade Compulsern(js a
obra dO profc:-::-1 ,. Jnmes l}tH'IHH'II, CaLho IJ'atir.. na Untver~i
dade <.lo llhrtOJs, a s"a J.,tto·tucção á Serenata Pulttica recem-

publrcada. Como se ma ui/esta eile sc.·bJ•e esta ríorrna de con<titucionarismo amcr·icano quo faz do Supreruo Trmnnàl Federal
o ctivrsoh·o, o arbttro aos liwites, o tmçador• exclusivo e irrocorrrvel dns ext1·cmas r-ntro os ti'es po~cr·es da Unido, bem
como entre a Unido a os Estados ?
·
· Aqui ostdo as >uns p<tlavras:
" A cxcellcucin e·SIL l'<'l:l'il se :t"hâ, prr.Pcntomrnto,
admilti la erPr·~ qna>l to•IO< os Ju nstzrs o c>crrptoJ'L'S politicas
amer·~e~nos, cntt·e m111tos em .lugratorra o eutt'O algtws no

'
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rnropeu. E"n. rPc:ra dá ao Poior .Judicinl'io, no
sy$t.Pnlíl p(tlrtico do pa•z, uma. irnportnncta tid que e:-so
pu ler· nn.o g•1S:L em flt nh1Jm , utro f)a.lz do mun,to. Gr·ac;•s a
ella, o svst•·ma rle uoovm·ooo dos listado" U11idos é o a que um
Uistuwr.o os ·r·tl·tDr chllmo~u ~~tuna n.1 tsro••rn.dn dll t(lj::pn, Nào
]Ja pai< liBIIIIUIIl I 11 I e a lllllOI'IcilldH limitadora U COOI'CitiVa do
Pt·der .Judrcir•r•ro se. invucpt·l ta•Jt.a!'i vPzos, ner.hu·u oncte as
d<JCISM< se vej;,.rn acata tas e.om tamanho respeitn,ontre o
povo. ( ln no othar cormtry t.• tha re.•traimna anrt compelltn(J
power ot the ju uciary so n{ ten mvolwct, anct nowhere etsec ara
its rtocisnns hoirt in sur.h great repect by the peopw ) A·luncçilo,
pecnltar· a. l·lla, ~~ nau executar n:-; aCLo~ !el.d.;liLt•vo~ invo~te o
Poder .Judrciat'Ío d' nma irrflucnci·l pnl tlca immen~a fl do um
immensn pn•lér jud1c1a1, '0St0 lnclo in>istm Tocquevllle, que
enxer-gava. 'oe:-;ta praxe maior SOI!Ima ie b··n.; que de males.
hstou IIICimrtdo a crt•l'. ~~tzm ell~·. que é a UIHI~ filvor·avel assim
á l1ber Iade como á ordem publica, e 1órma uma dag ma ti
nodt·r ).;as bar1•eira~ já.mai!ol 1finada .. contra a turanuia 1'/.as._
asse111blr!a.• politic"s, auainst the tyNnniu o{ polzttcal assemlil!es." ( lntr·o luctu•n to P01itical ~CIOIICC, pgs. tiO!i a 606).
Na onc.1clopedia nmencana e iflgl•·za de •1ire1to, va.•to
repo:-1torin em 37 ~randt~s volume~. IJ,a:o instinn~ões junrttcas
dos l!~tarlos Unidos c da tl1•M Br·etanha, autoriuadtl a quem
so incumbiu a rnono~mphla sobro o .urei&n c nstituciOnal,
di~COI'r<'ndo ;obre a'>umpzo, que ora nos occupa, deline o
pnclor supz·,,rn" e r xclus1vo da justiça nas que;l.õt•s de· compe·
tPncta cnu·e os tros poderes com e> tas palavz·as breves, mas
catogoncas :
" Canon assentado é hoje do direito americano que a
attrib~Içào rle determinar so uma lei e<tú. n 1 n~o t•stá de harmonza c• m a cónstll.uzç:to rc.•i~e no jurUczario ea:clusivamentc
(resides in the 1u ticiary atono), e que a cssH podez· é que compete declarar mvaltdas as le1s inft•ittgentes da consttttu~ao,n
Na CuclOpll!dia o( law an~ proccdure, o imme.nso ropertorio do
direito n•rtGI'Ieaun'om ltll VOIUIIl<'>, O UJ(IIIJO dos quae' Silhiu •lOS [lreiOS
apenas lia dou• anuas, coube/( Geor11e Tuker e>cr,.ver o tratai,, sobre
dtr itu cnn.;t1tuc10nal; e ahl, w, capitulo cumHtgra.lo ao Poter• .JtlLii-

ctario, o nutoz·, e<tu t:1n1o os Q(feicns da declllrllçi\0 jod1ci~l da incon·
JJtltuciouaJi.iade das lOis pela Jusczça, Jtz, a pag<. MO·>,do vol, Vlll:
~~~ intcrpretaçiiO dada a uma lei ou a uma dtsposiç~o
constttuci<lnal, por um tnbunal de u!Lima in·tancia, obl'iga a'
todos os ramos do Gover,so, tncluido o legislativo."
0 Sn. ALFREDO EttiS- Aqui da·se O contrario.
.
'
O Sn. Buv llAnnosA- Aqui é o Le~islativo que obriga o tribunal.
(Continuando a l~r).
uQualq .·wr d~cisao profuridn no r um tr·ibuna.l do,sa osphom, ·
onde >B dt>clarc qu 1 1101111 101 ó tncort•tlt,urüunal, tem o el!iltto de
1ornn.r cs.•a le·i absolutamente 71utla c pci., nao só desde .a datll
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om que foi jnriir.ialmnnt.o rlcclnrarla

ln,on~t.itnclonnl,

ela ta da sna 010inulgí1J;;1o. 'J'kc intwrprcta.firm oi·vrm to

mns rl:t
(J.

stntulc

01' r.on.•litutional T'roviston li!J a •:onrt ofl!ut. rc.,ort iR brin(liny
1tpon alt rlepartrrumiR o{ tlw (IOIJcrnmtml, wr.lnrlirto . tha lcui.~
laturc, an(t !lec1:11011 IJU such 1t co11rt t!tat
IH mconstt·
wtiorwl has ~hc clf.:c't of i•cmll:rmrt "''"" .1trtl11IC 1tb.wluttd11
null ~l,rt votrl, /'rofl· t!te li ati: ot it.< emtcluu:n't, rmtl 'not /rorn tltat
on which it is Judwiillly 'áeclai'Cil trtconstttimon'ál,,

a

a·'"''"'"

'
Ago;a, 'Cnh?i'cs. uma antorirlil.-1? qneo• nchr~; Sonadoros n ''
~wn. rila10r1tL conhecem pcs~o/llm.onr.o .. Vatnns ouVH' a palavra d0
Sr Ellhu Root, úrh ~f al1rl1·~ C1'3ladisÜI ariler·wanr'J, f'JilÔ JA r'l(,s deu ;L
honra dri si.. r·fe'cóbtdo

nr.~l(L

Casn., 'Com

clo~uenws palt1VI il.t,

na

lin~ua.

Jo seu proprlo pni2, pr•.lo nosso 11onrado colleg.t, Senador por ~~o
Paulp. Sr. Dr. Alfrnd'o 1\ili,,
E' Elihó Rnor. ~uo. pnr u'ma cvocnçno fnli1., di o cbja pÍ'csonça

1

O'cstil. L'asa no .. trtJuxn um dia. df' tnnr.a h· nra c de tr1.·n't.t1. fost.a.
coriJO umri. intet'V811Ç~.O rnc•Ji:uh f'n., apparp'eeruJn no moi6 flc--ta

íáçãJ?

politi~~'

vem,

ílg"l-

.di*(lr ~il.or; .tllmr;!(J~'R)n.omhHA r~eS't.a nn,gustn. CMnara

corno là na mile-pat.,ta dc:-ta ws!Jlutçi'lo p• r nó .. ; adupt:ulrL se fmtenderii ns nrsso; Jeverns consl.ll.'u'cionacs cm priHn·ç., <lns rlce~sõcs

do Jurlicia11o :
Nos ultimas dias da jnflho ó nos primrirns do julho do 1no~
(pon'co .mail raz de cmeo ~!'nf•S) clnhat1a o S'enit loamnriCILno .nm:t
qUestão tia maun~ rHiev:u.cta para a~oo: rnJ.,çucs rlo Congresso Nacwna.l
com a Côrte Suprema. l'oder·lt o Con!(re>so (era a duvirl:t qnc sa
suscitava;, pnder!L o i:on~r(ossó votar úm projecto' de lei qnc g.·ralmente ;e ;aiba, so pre>nmoJ, ou sà tenha por corto ser contrario ó.s
sentenças da.1uello tr·rbunal ?
,
,
Sn;citon ·sd. bst:i controvehlia alli qrmndo se teve cnnheciriienio do for te. a poro que . nú cai,'mrns ia · Ónconr.rar
o prop,rio Cnmmins;Râiley sol;n·e:il.. tr·ibut,açil.o ·'"' renda, •. ,0 imposto
:::obt•e a renda, a.doprarlo t·m t."'O·t para acu·llr a prer:isOcs ~ra~i:o~sima.s
do l'hesou ro americano ,cahira tulm ina,Jo, cm t fi"5, na Corta Su prr·ma,

pela d•clt~•a•;1·· da incorl'tiluciona rdado, e as med1d.,s alvitradas
cm !D'oD eram; nos ponto~ ê;,en'ciaes, irlcn'ticas a< qnti a jn•tiça,
cjU~tor·zc ~ri.n?S. arilê~ •.cor ~EÍII)O;i:,a
contr.• rias á Cr·(l•tit~l~âq,
yendo·se o govoruo obrigado a suspender a cobrança e restitUir o
cobrado.
Nesse debate um dos auràros do proiecto, o Senador Cnmmins,
do YuwiL, lhe propngriava a accei•àliilrdadc, mnstrándo que, cm urna
serle de julgados antertbres a 1894~ a Suprema Cbt·te admittrra a.
incomé taz e podia, volvendo a e;sa jm·•sprudcocla de timn dnraçilo
allegad<~mrntc secular; tornar a r·oco~1hecer agor:i a constrtncionalidade qua por tanto te,mpo nàO ~e,conlwcera. .
..
Mas o sruaolor Hoy11ur·u, do ldahoo, su•tentou qno o mais recente
<~resto judrci:tr•io ohsmva ;\ ac~no legisl<~tLva ern senr!Lio oppo.'to, e o
sonad• r Root, do Nov:. York, lir'fllllU a sua orposiçno em que a pass;u.,"t:!~n ~tc:;sa ntt-Jtii~:a., ~ ~ldnpç:\1; (~'-'um IHWo tmposto s.~brt' a renda,
coutr:1 ,a olec,rs:\o do 1~0;,, .derrog~m~ ao fii'O<~I~lo .ln Cor·to ~uprema,
a sua autortdade o V!Oial'la. os prmctplos d:1 polltiC<l <~mO!'ICarm,

r:·r

SESSÃO EM 22 DE ,TA:;"E!RO D~ 1915

1~7

Vamog ouvir como falava a c~t.e proposito o senador Elih11 Root,
o nosso antigo llosperlc nesta Casa :
"Quo. é, S1•. Pre•Hente "• po.rgunta•a o scmrlor Elihu Root no
sc11 rloscurs riP. prirnei1•n rle jnlhro, "•llln é que""' prnpnmns r.t:ror
cnrn

i1

Sup• Pmn. l;l~rt.\? s~·rà

rCvt~!'t.o

l~:t~o do llt.l~.t.nt~ qn~ plci. eia. nma.
nho no~ dt•i'(OntfJ"\ tl!nd 1 cwn tal

(+

rlo pdgndo? ."lf\o;
idéa O ~·•O. 'c vao dar é q"'' ol 1:ion"rc•so d ,, E.r.ad < Unodos
V··l.atí\. dnlthOI'n.díl.n1r.nt,·, o ~~r·r.:-tdr:t1te ·I· s E~t:\dtr-1 (Jq•d• s ~anecH1-

c o I"'O•J•·r l..ngotsla.r.iv • C• m 11 l~x•·eutivo cnd)llnt.fl.•tH!rd:n Vir·~.o a,
insef tr, comli lei, na cnlh·c~ito da~ nos:-la!-1 !r:is, r. ma. mc·ll•i;t qtJH íl.
Córr.e Sunrr·ma av••rbou. de Jncnn<t.lt.ncii>MI c nnli,,. P. a q11c: é,
~r. PrcSu'lt~ntõ, qur~. de'~tc mr~do, v:lmng dar N•s 1.in ~! :\ nma. Cam•
pnnha. nri\torw. nos cnm1clos, ric c litüriilB>~ O.'l im'rr·nn.-:iL, de al'gtll·
r,i>es c invccl.iva<, para compo.llrr a~nell•l gt'<tndr. críhnnal a c~rlct• i•
!'Mçn dn opin~il.h "" Pdd~r F..x,~cnt.iv<1 c do l.rJ?isiativo. 8i rlll!! cr.rler,
que ~ucccdrlra? Ohdc 1n:t pua r cnt:lb a cnnllanr,i rio M;•n pOV() na
jllstii;a dó scn .1UI[!'amrhco '! ~Ias, ,; recusar ceder'! Uma rllptnra.
amrb as dua~ p:trte~ ri~ ·no~·,o govct·no, com o ctamr.r piJpnlar 1\nvolvcn lo o ramo pop.nlilr •lo [ioolcr pnhl11~rt. cnm o.sscs cl~.mcnt.r'~ inn<~d.,

~llr!jli1'o~ contr ,1 a 1ndcn"nrlbnd:t c a di~·i11d:t.de. n. vnnr·t·a~~.n n a. snn ...
cirta re íte,_~ · qrnn<!~: trth11nol, cu.irt• (11nr.r,!l~., no
·•?i·•temtt. <t-.
úrno tuem fl•ito d11. no• 11m~> republi<:n d<ff<Jrent.: 1.1: q~<nnt•t• atr! n.q7e
tem ha~1ifto no mundo, r.u.1n papel nn nm~no :~y::tmr~rL di! aot'f!rno e a.
rrlllior c·ontlrJbuiçã'fJ co ·I'Í. qw: para n .~cilméia polttlert tem r.nnr:orrirto rt
nnctlo a'tnéri'cnntt. Nc~ra prnpo tn, :-;r. Pre~J,Jent:c, ntLO de.\Ocubro cn
rcsnltrtdn nnhhum, a n:to :;r•t' a ma.is ;-;érra ojf.~n~a. '' n~s~ pwler . 1111e,

"O.•.oo

ao-

Sendo, no no~so syS~t'ellla, o mai..; fr:~.• ·o, o ~llí.~ uãn rlnmma o Th1 :--n1n'o,
nem •1ÍSp0e rle >Oirla.roq, é, CntretaJJCO, :oqll~'lle i!nl <:llja r~·~<erVa.Ç~O
n,g,qenta. n ~erpntilida.dc rtn."' no..;~H-1 ITHH.ituu:õ·:~ r. a. ti~til•c•;;tn r.atro a.
e-~as repnhlJr~as de oUt.fOI'íL, dila.r.:~ra.da.s ÇH!Ia.s
tr~mpn fnrtt.ni Oh)CGtO d11 CrllnmJ~f'filÇâO e
(Conure.çRiona/. nccor L, Vhl •. ~,;., pag~ ..~.0~2, ·'t-.0~3.·)

r·epnhltci\. amc.1c:.ada e

gueri'a.:-=:, qnP. por tão inna-n
plCt1adeh

· . O :ln. ALFREDO Er.t.rs ·- A~11i rtesttn.t-se ao S11prcmo nma ca.rga
r!le t'áo.
·
.
O 3n. Ruy B•nno~A- :\IIi "' pr~fcrln nma cata..-trorhCl pnr:1. ns

insttt•~ir;OP.s .naci nac:-; o os hnmn~~~ rlb E:-ot.a·IO prelt!rir am ft1zcr o
sncrifit:lo da.~ ~uns P.r.~prias <:nnvie~l')o.. , trítn~1g1r cnrn os ~rinctptos,
a~ merlidns na. snn. opiniã.o ncr:r!'l-:ar ias :'L a.dtnini~u·a.c:n.o actual da

RApnhliea

para dotenrlor 11m eonfli<:t.O, nm cncnntro cntrr. o p,·1rier

Poltr.ico e o Pnder· .fudiciltrrn nn flne .. Uí.o que
palavras. .ro Senador Elillll Rnnt.

su~citou

iH

cio~ucnte~

.
conrlcrnnaoln pP.In Stir.tla. ha.via.m pr.rpa~s;do
ln·trn-1, podia. ·e ;\rlmittir que tt c'\l!qfi.u do tr.mpo hnn ...

rratnv~·sr., entretanco, de uma morlid;L
prf'ma Gilrtc a.m~rtcatm, t·'t annof-1 antcH. Sr~bre

tro~
70::~c onliwrad., a mnmuria li~flilt"ll!a .. enr.en•,a, ma" a •ma. .:a.nu~wde
a. C.'nnset'Vc'LJ':t ttLO viva an~ olhn.-1 do .. h~t,..ln..ln,·e~ a.rn•·rirmnn~. rp1r nm
do~ homem~ mil.IS cultos da rc11' n~r.rtr.:llf:'í.fl dns 1~:-~t;ldn!'l Uni.I04 _ju1~ou
prefei•ivn( ~~~~ ~J·tfiear tOriUS Wl Ultt"t'f·h;;•s :1\lSC:tíLt.hlq Cffi r~·rl.Jr, a n.r~ ...
t'crtr uma. medida quo cort•cs~e o J'I!"CO ·lO ~~~~cn.ar llm novo con11tcto

cerca. de

entre o Poaer Judiciaria a o Poder Legisl;mvo.
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Aqui, tratn-se de uma sentença proferida hontem c executada
boje e agora aggravada por um prujucto legislativo, que é a.>na

supprt~:-osi'lu, a sua ;amtulr •. çno. Trntrt·:-iC, _portanL', de um c1 11Íltcto
abt'rto e solomru~mr•11La, de ·laf'at~amo•ttc, llllPIICIIOalrncrtt~ a'ggra.-

va•J• P<•r· U'!lla ll"t do Congt•o •so Naciotlill" nao qust·em que eu qualt·
fi~uc d!l auarchica umn politica .tt< sttnaçno sobre a du·•·•·çao de, um
par·r.i tu cujos leltOS !'iC apr csor,tam com e:oú a_ cXJ>r Psstw ilc auLagontsmo
tlitgTar.te ás c wli·. U.!s cJemeutar·o. . Li os goverrro:s ltvr·es du nos~o t"mpo.

(Muito bom; mutt•• bum.)

•

-

.

Pondo de l;u.lo ulltt·os Le<tt•munho; e ·locumentos, Sr Prosideflt~. eu eucert arri a seo i" dos que até ag t•a veuho hm lo com as
palavra:< 1e um dos antm·oo que se tl·om oc"upa.d" ultimamente
com a dolinição da supt emactu. do I'O•Ier Ju.Jicial"io nos Estados
Umdos (L~.)
.
Amda ha pouco mats do um anno om uma. c"piosa monographta
pobhcada 110' pr·eJos oJa UIIIVI'J"•H]ade dO <:olflrUt>IÍL p"r Uffi l"11t0 de
sciancia politica na U'ltvcr~idarle rio Gerrrge Washington 80bre a
Cort• Supremr1 c a ICIJÍslação mcort.,titucionul, o autut•, lllaine k'réro
1\loO!'e, abr·ia o pr·im<•tr·o c11pitulo d" oLm Cllrn estas palavras:
«A doutt"i11a de que aos tl"ilmuaes cabe olecl•u·ar quar é, ou nao
é, a lei, a que os out· os orgams parallolos du govemu estilO sujeitai,
pleil.os, .CJLW se l•hcs orrcreccm no cxercicio da sua .iurisdiccão
ordinaria; a dou Lrina de que os Lrillunacs podem limitar a
accüo ao ramo legislativo do govemo, quando, a juizo delles,
a verdade do legislativo csLú cm conflicto com a lei fundamental escript~t-toda essa doutrina tão bem consolidada, tem
sido neste puiz, rque, até roccnLcmcnt" "· talvez, ainda agora, se
tem copsiderado quasi coma urn sac1•ilea'io o questionar essa
attrillmciio,. ou pôr-lhe em duvida a legitimiG!ade da origem:
« The r/oclrine lhat thc court.< can declare 1vhat ·is or is not law
for tire othcr coordcnate d.cpartcm.cnts o{ the aovarnmen in
cases comilf(J úe{orc t/w:m ·in the c:r.cl"Cice o{ their 01•dinar1!
;ittr·isdici'ion; that the col!rts can clwck actvit·(es of the leoisla..
UI! c /mm eh of t hc (Jovcnwt.ent in instances 1vhe1'c thal will ·is
rletenu:ined bu thcm to con{Uct with 'the {nndamental wittem
lmv,- all tlds has bccn so •tvell setlled ·in tlâs country that unl'il
1'cccullu, pcrhaps c·vcn now- qu.estionino that powc1• or donMino lhe lerrilimacu of its oriain has bccn reom•dea almost sacrilcaous. (1'he Su.pr&mc Cou.rt and J'nconstittttional' Lcoislali"on. 19-1:1. Pa. f.f) .~
Creio, St•. Presidente, haver demonstrado nté ú saciedade,
at1l o aborrecimento. . . ·
0 SR. ALFREDO Er.r-IS -'-Até t\ evidencia.
O Sn. RuY BAnnosA - ... até mais do que tí evidencla, a
inexpugnabilidnde absoluta do principio em que nós formámos
as nossas conclusões.
.
No srstrmn de governo americano hn um poder que vóla
pela obsm·vnncin dns divisas constitucionnes entre os tres podet·es polil.i-cos do 'Estudo- é o Poder .Tudiciario. As senlencns
deste poder. ·quando proferidas regl.ll~rmetllc, pelo seu orgiio
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supremo, constituem a suprema aspirnoüo do direito constitucional e i'onnam a vurdadeit·a lei, a lei indubitavel, u lei
·
irrecorrivel do pai~.
A nos:m Constitui(•ão, tomando aos E>tados Unidos esta
instituir;üo, incomparavelmeul.o, lJ(Jfllfase,ia, lhe deu, nos nossos
textos conslitudonàcs, uma wnsugracão explicita e categol'ica,
convertendo cm texto de lei aquillo que 11os E>tados Unidos
era a expressão da jm·isprudo:tll:ia estabelecida pelos tribunaes,
Ficou desde então estabelecida, por um modo absolutamente
'dogmalico, a impossibilidade de se altemr, por parte do Executivo, ou de Legislativo, moa decisão final do m·gão supremo
do nosso Poder Judiciaria.
• Logo, Sr;;. Senadores, ai11du quando não tivesse razão o
Sul>)remo Tribunal cm decidit· o que eu nego, o que .iá demonstrei não ser verdade- ainda .quando não tivesse andado
com acerto o Supremo Tribunal em pc·ofet·it', no caso Nilo,
no caso do fiio de .Janeiro, as decisões CJ.UC pl'Oreriu, ainda
quando essas decisões sejam lltcoricamentc rm·adas, essa~ docisões são pcrfei lamente, lega !mente, constitucionalmente dei'initivas (Apoiados, muito bern), impõem o espcito absoluto
do Executivo, essas decisões se impõem ao nosso absoluto
respeito,
·
·
O projec(o formulado pela Commissão de GonsUtuição e
Diplomacia é, portanto, um conselho criminoso, um alvitre
reprovado, uma opinião falsa damninha e funesta, que dos
nossos truballw~ deve desappareccr, eliminada, para· nunca
mais encontrar, de futuro, .quem lhe ouse se:;uir as tristes pegadàs neste 'triste caminho.
Eu me felicito de ver que o •Podar Executivo, no começo
de sua phase actual, não deu armas ao desrespeita-contra as
sentenças do Judiciaria, que agora, no recinto do Senado Bl·asileiro, na Gamara, por cxcellericia conservadora, tão entona-.
damcnte se aconselha e se impõe, cm nomr, da Constituição
violada. Eu me felieito de vet· completamento salvo dessa responsabilidade o Poder Execul.ivo na pessoa de 5CU actual detentor, (Apoiados,)
.
Felizmimte o projecto de que Be trata é uma ct·ear;ão desta ·
casa, sem a co-t:esponsabilidn(Je politica elo Chefe da Nação e
sem a sympalhia,do outro ramo do ·Parlamento . .(Apoiados,)
E' de hontem o :J'acto com que se occupam os ,iornnes ,desta
manhã, onde se annuncin a singularidade cxtraordinaria da
combinação 'tentada na outra casa do Congresso para, mediante
um abaixo assi:;nado, envolver desde agora a responsabilidade
geral dos membros daquella nssembléa cm um~ conspiração cm
favor dos intentos do Partido Republicano Conservador,
· E' a primeirn voz .que, na historia dos pac·lamentos.,.
terá sido a primeira· vez, si esse facto vin:;ar, si chegar á realidade definitivn. cm que os membros de uma maioria, antecipando as deliberações regulares, mediante as quaes a Constituição di7. que cada uma rins Casas do Pnrlnmenlo formará
e amadurecerá o seu juizo sobre ns .questões consl.il.ucionaes,
vompromettn u seu juizo sobre um assumpto ainda em debatq
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u:i outra Casa do Congresso e aulas que essa Casa so pronuncie,
J'iJ•mo desue·· logo uma utaioria solomne, eumpJ•omollcndo u seu
valo aJJI.t:s Lle qualqueJ• debate, dando uiuLeriulmcnle a prova
da inuLilid:ldu oseautlal"su rlus 1't'ti'llll\S pat•ItunenLai'eS,, modiante as quaes se suppúe, que as !ui.' e os aeLos politico> OJÜl'e
nôs süo .regu!J•menle ulalwnuJos: l'lll' moio de um abaixo assignado, .>i vt:riilicus sflu as noLicias ho.ie pujJlicadilas, u maioria
da outm Uusu Llo Congresso se Lcm empenhado, aul.es de nosso
voto e1n approvtu•o pJ·o,juclo, que ainda aqui se acha disculindo,
IutliiJJ·inndo-sc uss1rn a uossa inLcrvcn~ilo uo exame do as~urnplo c dando-se como antecipndamonLc certo o voto do Senado miLes, que termine o dcbu,Le do ussumpto t!e que oí·a LruLumos. De sorLc <JUC, Sr. llresidonle, a minha estada na tribuna, a osLada de out1·os membJ•os desta Casa, representa da
Jwssa parLe uma tolice, uma !'utilidade; porque, desde agora
csLá pa·lentc que nos altos arcanos de um parLido, nos arcmnos do Pal'Lido, Rcpliblicuno Conservador, ú cuja vontade
todos ho,ie estão sujeitos ncsle paiz, anles de qualquer debate,
nesta c na oulh1 Casa do Congresso fclra resolvida a intervenção violenta no Estado do Hio de Janeiro. De maneira cjue,
sr: Presidente, a nossa intervenção não set·ve sinão pai·a san:: .
Uficur com o concUl'so d~t nossa aulol'idade um crime pavoroso, Seremos os capangas miset·avds desse uttentado éontra '
a nossa Constitui~ão, porque. isso que vao ahi debaixo da
fút·mn desse debate, não é uma· dcliberacüo parlamentar é
uma dClibm•ac;úo absll!'da é uma dcliberucüo irrita, precÚJit,ada e Juluosn pat·a o nosso paiz. (Apoiados,)
Eis, Sr. Presidente, o que pretende o Partido Republiacno
Consc!I'Vador, ·que vae us'sim de aventura cm av.entura, des- ·
truindo o nosso syslomu de govm·no, esse systema dp governo,
quo alie protesta abrnoar, como a expressão do seu pi•ogrnmmal
Si flor verdndeiJ·o esse !'acto, Sr. Pt·osidente, teremos assisUdo ú ·maior campanha, que· se poderia estabelecer contra
a situacflü actual, conLt·a o Presidente da Republica, conl!·a o
Governo de hoje, o o .que é mais, campanha movida pelos
falsos nmigos, empenhados om orem· r.m torno da situnciio
inaugurada com o Governo do Dr. Wenccslúo Braz um r.egimen
unalo~;o,
... .
- idcntic~ no regimcn do governo marechalicio
"'
O Sn. Ar,FREDO ELLIS - Querem
acorrentai-o.
.
.
"
O Sn. RuY BARBOSA - ••• o Governo do arbítrio, o Governo da forca, o Governo do escandnlo, o Governo que Iuddbriou todas as fórmas constitucionacs, o Governo que acabou por deixar todas as cousas mais santas do nosso regímen
no mais compléto desbarato;
Ainda ho.Je, na Gazeta de Noticias, vejo que o Poder Executivo, Presidente da Republica tencion,ava publlcar esta
manhã uma nota acclarnmlo sobre este assumpto a situaciio,
mas que, desdo o meu discurso de h ontem, esta nota se .tornou
desnocessaria.
felizmente, ninguem póde confundir agora nesta mataria
t\i VllJ'%\llSª'i;\iH.(jll~~, Q 'Pfi·i~ eJli4Í 'llt>xu:lp onde 'aoohem - :~s
'
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r·osponsabilidades do Presidente da Hcpublica c ando começa a do partido que ainda se acha oncantonado do Congros<o ·
Nacional o. pretende, mediante oti seus ultimas actos neste
Congresso, assegurar o seu dominio no Conf;t·esso futuro.
O Sa. PltESlllEN~'E - Lembro a V. Ex. que a hora est.L
terminada.
·
O Sn. RuY BARBOSA - Vou terminar, Sr. Presidente, c
eu sou mais interessado a fazei-o, embora reeonheca os dir·eitos dos nobres Senadores, como victimas do mel! longuissimo discurso.
·
VozEs - Não apoiado.
O Sn. RuY BARBOSA - Vou terminar, Sr. Presidente,
vou terminar, assegurando o J'aclo de que. nas palavras ele
S. Ex. está estabelecida a dilatação nilida com que felizmente se vão separando neste momento as rcs)'JOnsa!Jilidadcs,
porque é necessario, S1·. Presidente, que estas I'esponsabilidades se definam, se. precisem e se destaquem umas (las outros.
,
·
·
A Nacão brazileira, as nossas jpstiluicões, o estado das
nossas finanr;as, a situacão economica, social c moral do nosso
povo, não comportam a continuar;ãri do regímen do Governo
marechalicio, não comportam a perpelunção da politica que
o sqstcntou, não toleram a manutençãu du pod~r que o manteve, pi·oseguindo no mesmo rumo, ladeira abaixo, arr·nstando
os destinos deste paiz, como um Cl}l'l'OQão despedaçado pela
encos La de uma ribanceira.
·
Ainda bem que as responsabilidades se e;;tão definindo,
porqpe, ou o Poder ExeeutivCJ mudará de rumú, ou nós camintlarcmos pelo rumo da leg-alidade, pelo rumo da constitucionalidade, pelo rumo do verdadeiro republicanismo.
abolindo as fórmulas hypol.heticns desse republicanismo verbal, que até hoje nos governa; ou'· por esse caminho seguiremos, ou o paiz estará perdido fatalmente, irromediavelmente
perdido nos seus interesses extcr·iores, porque, uma instituição que perde o seu ci·edito externo está miscmvclmcnte condemnada t\ sorte de uma presa 'offereclda ús ambições estrangeiras· de olhos accesos sobre a extensão do seu Lorritorio,
da sua riqueza. da sua immensidadc, da sua belleza, das suas
paisagens, da J'OI·musuJ•a do seu céo, qa excellencia dos seus
CJi!llUS,
.

.

·

'
RIBEIRO GoNÇALVES

Os Sas. ALFREDO ELLTS,
E RIBEIRO DE
BRITO - Muito bem.
.
.
O Sa. RpY BARBOSA - E teremos, portanto, que esses
1:1onS incjicio;; de nOVOS tempOS SO COnrir•mcm, qUC CSit\H pintas de tempcslucle no céo se vão dissipnndo, que nos tomeIrias a uma sitqacUo pc tJ•anq ui]] idado, que a cone ii ior;iLO so
ostnbclcca nos espiritos, que volvamo> ao rogimcn da pa1. . o
da ordem. Mas tudo isto estrí subordinado u uma grande condrQão, a uma L'Oildir,.ão esi>E'noial, da qua.1· tudo i8to d~nde, a
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condição de que acabemos c·cnrJcnrlo a ilomenni(cm do nosso
respeito lÍ ,jusl.ie;n llf'nzilo;ie·a (ru.uilo bum), poc·quCJ cHsa I] o
eixo do paiz, •Í o eixo da eoneem.lia, ü u eixo da no,sa r•f!!cabi!ilaçiio, ,; a condição c,senecal do c·eslnbo!CJcirnenl.o elo nosso
credito, da nossa hom·a, rJo nosso cflnceito entre! toda, as nações do mundo, coneeilo fJUCJ se perdeu, sohrel.udo, pm·quc,
cm toda a parle se l'ir·mou o 'c:rcdil.o rle rjue o llf'[czil é um
paiz sem ,iustiça, c pam esse dcser·erliln acuhou de corwor·r·m·
mais que ninguem, com o seu diseuc·so dr! ou!.r·o din, o nobr·o
Senador pelo nio GrnndCJ do Sul, quafldo, do nlto do .;un cadeira, fez aqui solcmnemcnle n al'fimwe;iio de quo elle, VieoPr·e;idente do Senado, .iO levantava par·n vingar a Conslituir;ão,
ultrajada pelo Supr·emo 'J'r·ibunal Federa 1!
Que dirão a isso esses amcrir:anns, o"ses inr;lezes, esses
fmncezes, esses allomães, cmfim l.orlos nssos pniws eúltos,
todas essas famílias civilizadas, ondr, se :;unrc.la a snrnenlr;
da inle!ligencia humana, ·a semente r!il or·eJr,m, a somrmf.r, da
liberdade?! Que dirão rlc uma ler·e·a, "o si' ir, r!e cu ia Assem-·
bléa uma das maiores autoridades paf'lnrnr!nl.ares' '" {)['~no
para dizer que a Supr·cma Cc\rtc de .Tuslir;a, ne"o paiz, violou
mat.;rialmente a Constituição Nacional?!
O SR. ALFREDO Er.r.rs - Dirão que e!los não sabem ler .. ,
O SR. RuY BARBos,\ - que nós somos um povo perdido,
um povo aviltado, uma fnmilia de cafrr,s indi~'Ilos das altas
instituições que adoptamos.
Felizmente. o Supreino •rribunal :Federal se acha acima
de todas essa~ investidas; e quando no futuro os ·Olho• do
hist.oriador· se estenderem por sobre' eala éfJ{lca lutuosp de
.. ver~onhns r. de crimes haver;\ um simum que se levnnft no
meio do rebaixamento geral que serü o simum da justtt;a
illuminnda pelas suas decisões libernes. Essns irradiarão "um
tanto mais brilho quanto 'nais se sentirem deslumbt·ndos o~
olhos dnquel!es que as l'ilarem. Essas vingarão diante dos
uos.~os filhos a nossa civilização, a nossa consciencia .; a
nossa moralidade postas, t(\lvez, si isto não fosse, em duvida no futuro pelo concur·so geral dos crimes, da; miseria~ e
das W!'g'Onhas dessa clpoca inquaJit'icaveJ.,
?><1o foi. Sr·. Presidente, o Supr·emo Tribunal Federal
quem r•;duziu o paiz ús suas condie;ões de h,oje. :-\ão foi ol!e
quc>m violou uma a uma todas a; nossas disposições conslitucionaes: n~o foi elle quem bombardeou, invadiu e ensan;,:uentou Estados: não 'foi clle quem tomou nas suas mã0; a
autonomia das unidad.e~ du Fcdt•ruçiio ,, as reduziu 1\ mi.•eria
Lh' hoje; não foi ellc quem esvasiou o Thesouro Nacconnl:
n;1o t'oi elle quem estabeleceu a impunidade geral dos
cr·iminosos; nãll foi el!e quem absoh·eu o Govct'no passado dos
st'lls ,~rimes innominuvei> e i:;nobeis: não foi elle quem nos
ar·r·ustou a e:;se extr·c•mo c'lll que nos wmos. de bancarrota
:sodal, 1noral c finanL'eira .
•

.,

•

NãD. Os autores dessa situação são os quo que.rem chamar a 11ontas o Supremo Tribunal Federal em nome da
Constituição que elles defendem.
Mas, Sr. Presidente, que Constituição é essa? Que Conslituiç~o é r.ssn? E' a que sustentou dm·nnte quatro annos os er·imc1 do Governo Hermes; é n que a poder desses cr-imes nos
l.rouxe at.; ao anniquilnmenlo de ho,ie; é a que fBz do Brazil
um povo nestr, momento sem rumo, sem or•ientação c ~em
J'uturo. vilipendiado, no meio das necessidades e das huurilhar,ões a rrtre os seus governantes desse quat.riennio ·o arra>.Lnram.
.
Eis, Sr. Presidente, a ConM.iLuição que elles defendem: ,;
a Const.il.u i~iio que elle.~ lancearam, que eHf;s san:;Taram, que
r,lle' rJilar.ernrnrn em enda nr·t.i;;o, em cadn. fibra, em cada
co~t.ura do se,u organismo; •! ei!f.n. Constituição .;stcndida sobre
umn. mesa r.ln necroterio r:omn rei!tos rJr, um corpo pl}r eirrín
do rJ1ml pa!<i!AR-"' um trem, deixando-lhe .:smagarJos todos os
mr,mhros; ,; .,s;m Gnn~l.i!.uição rruc elles defendem; é cssa·a
Cons!.i tu ir; ii o que elles ann iquilaram.
. De C..OnR""J'.IliU IÇUO

. j :t, f!XIB
. I.f~ a I.C,'llmrt. COU~a.'1 E'
.
:tJn(
!J JSiiO
O QUe

elles fJOl' nltrmo querem rJest.ruir: é a autoridade da justi~rr. é
o Supremo Tribunal Federal.
Srs. Senadores, r.u vos exoro, cu vos e:t:horto, imploro ás vossas' consciencias, ao vosso civismo, á vossa probidade, a tudo quanto em vós ha de brazileiro e de humano,
tudo quanto em v6s, em nós todos nos deve distinguir dos
organismos inferio,res. Eu invoco tudo quanto nas voil;a.~
consciencias vos falia do dever, da. moralu:lade e da bonra,
para que ,juntemos todos nossos esforços contra este pro,it:'Jto,
e elle saia deste recinto com a condemnação que merec~.
(Muito bem; m.nüo bem. Palmo.! nas aalm-ias. O orador é
cu.mprimentndo.)

'
O Sr. Presidente-Eatando t.e.rminada
a hora, fica adiada
a. discussão.
:-iada. mais havendo a Lral.ar, vou lcv:~nt.ar a. se,ão.
Designo pn.ra ordem do dia r.la. seguinte:
2' discussão do proj~ct.o do Senado n. 2, rle. 1015, determinando que o Sr. !;residente da Hepublicn. inter-virli. no
Estado do Rio de Janeirn para assegurar ao Dr. Fetlrerano
Pires de Abr~.u Sodr,; o livre exercido das fun.cções de Pre·
sidente do mesmo Estado, no qundriennio de '10'15 a t018 •. rle
accórd{) com a decisão da respectiva As•cmbléa .LcgtslalJva,
perante a qual tomou posse (da Commis,,•ío de Constituição e
D·iplomacia).

Levanta.·::c• a sessão ás 5 horas e ·1:5 minutos.
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12' SESSÃO, EM 23 DE JANEIRO DE 1015
i•llliSIDENC!,\
PEDI\0

DOS
DOitOES,

8RS,

2'

i'IN!llmtu
SIICR!i\TAR!O,

.'i!AGHADO, V!Cl--PRI,f:!llmN'r!l;
E UIIDANO SANTOS, Plti:;BI·

OENTE
.\' 1 hora da tarde, Jll'fJRento numero Iegnl, abra-Mo a sc>•-

.>iw. a que coneoi·rcm os Srs. Pinheiro Machado, Ped.1•o Bor-

ges. Metello, Gon1.aga .Juyme, Gallriel Salgado, 'l'ofl'ó, Lituru
:'odré, ArthuJ· Lemos, Tndio do Brazil, ~lendas de Almoidon,
.lo' é Euwbio, l'iros Fol'l'eira, ltibeir·o Gonça !veR, Ger'Vnsio Pas::os, Thomaz Accioly, Antonio de Souza. Cunha Pcdwsa, Ribeiro de BriLto, Rayrnundo de Miranda, Pereira Lobo, Aguiar
e Mello. Bct·nardino Monteiro, Erico Coelho, Alcindn Guanabara, Augusto de Vasconeellos, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis,
E'rancisco Glyccrio, Leopoldü de Bulhões, .José Murtinho.
A. Azcredo, Alencar Guimarães, Gene!'Oso Marques, Abdon
Baptista, Hcrcilio f.JU?. e Victorino Monteiro (36).
Deixam de comnare~er com cau5kt ,iustifir;ada os Sn:·.
Amujo Gócs, Silverio Nery, Francisco Sá, Eloy de Sou1:a, Jo;pitucio Pestioa. Wa!fredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves
:F~rreira. Gomes Ribeiro, GuilhoL·me Campos, Luiz Vianua,
José Marccllino; Ruy Barbosa, João I,tJiz Alvee·, Moniz Fr·eire,
~ilo Peçanha, Lo.uJ·cnco Baptista, Sá Fr·rJire, BuonfJ de Paiva.
·Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, X:1vim• da Silva e .Joaquim
A;;sumpção (23 \ .
E' lida, püsl~n em dis~ussão e, sem debate, approvada a
acLa da sese·ão anterior.
O Sr. 2" Secretario (servindo rle 1') declara que não ha
expediente.
O Sr. 3' Secretario (servindo rle 2') procede á leitum do
seguinte
PARECER

N. 2 -

1915

Ao project.o o. i, ~e 1015, apresentou no plenario o
Sr.. Senador P1res Ferrmra uma emenda substilutivn deter-.
rumando que o imposto a cobrar seja de 1 'I' sobre ! OOS até
10 'I' sobre 1 :000$ 'e mais 2 'I' sobre o que exceder· de
1 :0008000. Examinando-a, w.rifieou a Com missão que a
taxa. de 2 '!' sobt·e o que exceder de 1 :000$, determinará uma
sens1vel reduc•:iio no computo total da pr·oduccüo dess~ imposto, o que vir·á a _traduz.ir-se em desequi!ibr·io da L'eeeitn
votqdu. O 9ue u Commissão pr<Jcurou obLer com a tnbel!n do
proJecto fo1 n manuten,;ão da sommu orcndu na noceita com
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a. pr<1duccão desse imposto, repar·tiudo-o Loduvia do modo maio

equitativo entre os runccrouar·ios, pagando cada um pr·oporeionalmente a aquillo que ganha. A l\eceita ore ou o toLa! da
producciio desse impo~to em 1:.!.50U :OOO$QOO. i:ieb'Undo a ta.bella offerecida pela Commissão,. o total devo attingir a
H. 000 :000$, como se vci da seguinte dcmonsu·acão:
Ministerio da Justiça................... .
Ministerio da .Fazenda ............•.•.•.
Mrnisterio da Agncultur·a •..............
Mimsterio da Viação................... .
Mrnrster·io da Guer·ra (civr;;) ........... .
Mrmstel'io da Mal'int1a (civrsj .......•...
Minrslel'io do .t!xt.er·wr ............. ~ .. .
Maust.erro da Marwlla (miliLarcs) .••....
Mwrsterro da Guerra (mllltar·es, .....•..
Iter-ormaaos do .b:xercito ...•.........•...
l\eformactos a a Mannha ... ,_. ........... .
flerorrnaaus da Hrr~;aaa l'oliclal .•........
liefor·mados ao Corpo de Homtwrros •.....
Cougr·es:;o, üoverno e l'alacw: ....•......
Cor·vus ae HOmlleJL·os ...•. ,. ............•
Hrrgada l'Ollcml •.......................
i:iecrer.aria da Caniara ......•............
Secretana ao ::>euaao ......•........•...
EstabeJecirneu to; ae ensino .............•
lnacLrvos (meara tl 'I"J ................. •

1.144 :040$061

'rot.a1 . ....................... .

14.011! ;71ô$154

1. 1'15 :9~3$~10
5~6: 109$511
:, , Utlti; ·i4U$964
6n:15t~u~2

532 ;51,~$U91

:,ui :

'·~~~5tiU
85U:õ~~~tlUO
1.tltli:~uu;;;uuo
6~3 :717~9~5
2~4:153~ô00
17 :5uz~:tu6
1~ :~i~;;i/•37
s~u :7io:;;uuo
~u:ôtlu~uuo

113: tiu::s:;;ouo
õll::JiU$21,0
23: 1,59;;; i tiO
iii/1 :lllU;;iltii
4U~:ll86;;i746

A tabella ;;ub;;titutiva pl'oposLa pelo Sr . .Pires Ferreira,
reduzH·á, como e onvro, o que a ltccella espera de:;::><: lllllJUsto;
e a Commrs:;ii.o oe i''inauo;a.>, reuU.endo?:;e ao impeL'IO das
circumstaucras, que, de Louos t:Xl 0e o :;acrHlCIO que deil~s
rt::;urta, tendo-o Ja attcnuaoo quauto lt>e paL·cc.<:: vusorvel, nao
póue oar o seu as;;eutrmr;uLO á weuida que J)l'Oc!uzu·á a.quelle
r·esultado.
~o paragrapho unico, o Sr. Senador Pires hrreira propõe que se c!eclare que Jrqut:m t:xceptuada:; desse imposto
as pl'Uca.; de pr·et do .l!::tt:L'cllo. :\lanulla, Bomncu·os, l'ollcia
tl t:iUlll'Cla <.:ivrJ. A <.:olll!!lr::t:;ào uão allerou o <.!~:;positivo da
lei que assrm reza: <::ió ;ão exclurdas d~ote imposto, as pra''"" úe pret.~ Todas a:; a que :;,; l'Cft:L'e a emduda, dstão lllcluidas ne;;;;a dl.sposil;ão ~:~r·aJ. uuunto á Guarda <.:ivll, como
.:Jií seus v~ncimeuLo~ :;ão inJcl'lOI'e:S a ;Wu~. t:m vrrtude da
tabella !.la Colilmi~oão, não r,ar.;arú 1mposto algum.
p,eràute a Commi;;;;1o Jur·am apresentadas duas emendas,
uma do Sr. ::ie!ladO!' Antonw Azeredo com um.:r. sub-cmenda
do Sr. E1·ico Codho o:1 outra do Sr·. l!:rico Coelho. A primeira
declara que coutinú11 em inteü·o vi 0or o art. 17 da lei numero 2.:wo, de 1;; de do:~zumbro de 1910, que dispõe que os
Qfficiaes do Exer·cito', da Ar·mada e das classes annens, terii.o

ANNAES DO SENADO

195

sempre dii•Gito ao soldo inlwren Lc >'<s mSI]lilcLivns pnLonLGs,
quuesquer que sejam as commissões ·mil i LuTos e <tdministraLivns e as funcções clecLivas ·J:ectcra•es e osladuues que forem
ehamados a desempenhar. A sub-emonda do Sr. Jlrico Coelho
propõe que a mesma disposicão se cn Lenda. com os ordenados
dos J'unccionarios civis.
A ,segunda pt·oposta. pelo Sr·. Erico Co·elho. o•sla!Je,Jcce que
as pensões de favor• nlLü set•ão reduzidas de quantias, sendo,
porrím, Lrihutadas PJ'oporeionalmcnlc.
Sobre o merito d<lssas duns omendus não se formou no
seio da Com missão, maioria pró on con Lra; mos, fJOt' ·sua
maioria, n Commissão decidiu que cllns JJão deviam ser adopiadas como emendas n csle pro,icclo, com o fJUfJ não Lcem
correlação. Enviando-as ao plcnario, ri . n Commissão de rml'ecer qu~. caso o Senado lhes ele o seu suffragio, se,ínm cllas
destacadas para correrem os trarnilcs de pro,icclos separados.
Sala das CommitiSÕCS, 21 de ,janeiro de 1ntr.. - F'rarw'isr:o
GliJcerio, Presidente. - A.lr:'indo Guanalwra, Relalor. - Brico
Coll!ho. -

A. A:ercdo. -

V·ictwino Monteiro.

EMENDAS AO PI\OJECTO N, i DE '19i5, A QUE SE 1\El:'El\E O PAI\ECEII

SUPRA
N •. t

Todos que rcccherom elo crario puhlico a l.ilulo de venci·
mcnlo, subsidio, ,jubilação, aposcnl.adoria, Lcnr:a ou r·nfoJ·rna·,
dial'ia, gl'atificacão, por·cenliagem, pensão, rcprcscnlacão, pa·
garão o imposto m~nsnl de accOrdo com a l.ubella seguinte:
100~, i

10'1 a
201 a
:lO! a
!,01 a
501 n.

!i01 a
701 a
DOI a
SOl a

'I';
200$,
300$,
400$,
500$,
600$,
700$,
800$,
-i :000$,
900$,

2r
3

O O•

5

'I';

lt IJIO;'

010;.
7 oln; :
li

s 'I';

to 'I", c mais 2 'I' pelo que exceder de
!J

'I'; ·

1 :000$000.
§ 1.' Exceptuam-se as praças de prct do Exercito, !llarinha, Policia, Bombeiros. c Guarda Civil, ..,... Pires Fe1·reira.
N

.

Q,

'

~

ACCJ>csccnto-sc onde convier:.
Art.
Continú:t cm inteiJ•o vi!"OI' o ~1·1.. 17 da lei
n. :L ~\JO, de 13 de dezembro de 1010, .qué dispõe que os offi-

•
585,;,\o E.\1 ·~3 DB ,L\:SE1110 DE

lOlG

i~l7

ciaeii do Exerdlo e da At·mada c dns clusscH annoxas lorãu
sumpre dir~il.o ao soldo inherenle ás l'CSPl~cLivns Pt~lcntr:~,
quae:;qu,:r quu s•:.iam a> commissücs mililtu·cs c udminislt•a.
livu:'i f.; a::; 1'une~Õe;5 eleutivas l'edcraes e esladmws que l'üi'CIU
~:t·rnmados a dese!Jlpenhar.·.
>5ala du:; :>IJssües, :!3 de j a:uc i L' O dr• 1\l 15.- .'L A:r:·r~do.
,.

~'.

..,o

Sl'!l·l,\l:E:SDA

Enlc•nda·Sr'! t.umbrm com os orrlcnaclos dos funccionarios ··
civis.
Sala das sessões, 23 de .inneiro de 1\115.- Erico Codho.

N. 4
Ml.
,\s pens<ies de ftavor não serão reduzidas de quantias, comquant.o venham a sr:t· tr·ibutadas na proparcão.
8nla da.; sessões, ~3 de ,janrdro de 1915.- EN'ro Coelkn.
-,\ imprimir.
O Sr. Alfredo Ellis ( • k- Sr. Presidente, '[led i a pnlavJ•a
pnrrt encaminhar· á Mesa a re~resentação qur, l'unecionarirls
rln alta categoria da Alfandega da c:idade d·e Santos, preli:ndem
(illf:, por intcr·rncdio da bancada paulista nesta Casa do Gonl!rüsso, ch2:;ue á Commis.ião de Finanr;as desta Casa, ú qual
caberá propOr o remedi o solicitado.
.
·
Trata-se, Sr. Presiden t.e, do uma preLencão ,jus la, motivo
pelo qual, não teve duvida a repl'escntação paulista nesta Cn;;a,
por meu intcrmedio, cm satisfazer• aos desejos daquellns
funceionnrios.
Sabem todos, Sr. Presidente, que os futiccionarios nlfand~garios, os empregados das nossas :uTecadações aduaneira.,,
além do ordenado, que em geral é pouco compensador, tcem
como remuneracão urn certo numero drJ quotas correspondente~ á verba arrecadada. Sabem todos, Sr. Presidente, porque
está no conhecimento de todos, que no anno passado, as rendas publicas soffrcram uma diminuicilo approximadament.e rlo
45 "!". rliminuir;ão esta quu niio podia derxar de prejudicar a
esi!es mesmos !'uncc ionarios. Ar:crescc ainda que essa re.ducciio vern se accontnnndo cada vez mais, sendo de presumir
qur: no cor·re.nte anno rir lO 1~ r lia attin.ia talvrz. a 50 % .
.Justo é, tlortanto, que a Commis.,wo de Finanr,as vrnhn
nrmrln· ao appe.llo dos l!onrndos fnaccional'ios, porqu·e todos
nós sabemos qutJ á medida que ns rendas estão dimi[lllindo, o

'') Este

di~curso

não foi revisto pelo orador.
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custo dn vidn está uugmentando extraordinnrinment~;
accrescendo n esta cireumstancin o !'acto de set• a vida na CIdade do Santos, mesmo em outras opp,ortunidades, cnris~ima.
Os alug-ueis das 1'nsns os mais ínfimos. niio são ,inferiores
a 150, ~00, 250$ mcnsnes.
.
·
l'l' elnro, portanto, que esses funccionarios estilo :;ob a
ameaça da mais negm mi seria e das maiores pr1va~ões.
Cumpre, entretanto, declarar que nenhuma culpa absolutamente tiveram ou teem na desoJ•ganizaçfw dos serviços publicas que trouxeram a fatal c fat.idica crise actual.
O SR. V!C'I'ORINO MON'l'EIRO- Dnvidn :l. J'alt.a de importacão.
O SR, ALFREDO Eu.Is- Seria uma. questão longa, essa, so
f'ossemos discutir P'orque razão chegamos :í actual situacão.
O SR, V!C'ronrno MoN1'EIM- nefiro-mr, n arrecadação
aduaneira,
·
O Sn. ALFIIEDO ET.LIS- E' Justamente por esse facto e
pel~ falta tambcm dn corrospondencia nas quotas que ·elles
antigamente recebiam, que s·e torna ,justa a aspiração que
teem. Bast:i dizer que, rererindo-mc á Atrandega do Rio de.
.Tanciro, a sua arrecadação, que ~oi no anno de 1913 de
cer·ca de 157 mil e tantos contos. rir.ou reduzida o :mno .pas~ndo a 81 mil e poucos contos,
.
Envio á Mesa, para os devidos fins, n representação que
recebi, cumprindo assim o meu mandato. (Muito bem.; m.u.ito
hP.m.• )

·

Vem á Mesa, é lido e rem~ttido á Commissüo de Finanças

o sogumte

1\I!QUERIMENTO

Do
fandega
vara •O
sob!'e a

Sr. Mnnoel de Castro e outros, funccionarios da Al-

de Santos, solicitando que o calculo da p~rcenta:;em
pagamento da gratificação que lhes cabe seja feHo
importancia da J•cspectivn lotaoiio.
ORDEM DO DIA
lN''l'ERVF.N(.lÃO NO ES1'ADO DO RIO DE ,TANEI!IIO

3' discussfio do projecto do Senado n. 2, de 1915, det~r~
minando que o Sr. Presidrnte da Republica intervirá no Estado do Rio ~~ .Taneiro pnl'a as~cgurar no Dr. Félicinno JliroH
d•' Abreu Rodr(• o livre r.xcrcicio dns fnnccõe~ de Jlres;dcnte
du mesmo Estado, no qundriennio de tnl5 n lOIS, de nccOrcln
C\Om n decisiio da respecLivn As~emhléa Legislativa, perante n
r1ual ~ornou posse,

•.
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O Sr. Erico Coelho (')-Sr. Presidente, o silencio do
Senador fluminense, unico presente ao debate deste projecto
i.JUC ameor,a a autonomia politica do Estado do Rio •••
0 SR. LEDP<lLDO DE BULHÕES- Apoiado.
O SR. Entco COELHO- ... meu silencio seria imperdoavel,
tanto mais quanto vejo o Senado laborando em equivocas.
Acima das paixões Jlartidarias como. conflagraram o P.io
de Janeiro, preoccupa-me a ordem institucional da Republica;
e diverso não é o pensamento do Sr. Pinhe.iro Machado. meu
nobre amigo e valoroso chefe dos republicanos conservadores.
. Devo declarar que deixei de ir ao Palacio do Cattctc pedir venia para offerecer ao Senado esta emenda substitutiva
ao· projecto:
·
•0 Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' autorizado o .Presidente da Republica a nomear cidadão, da sua escolha. na qualidade
de interventor. afim de convocar o eleitorado, vigente
cm 1nt r.. a proc,eder ó.s eleições presidenciaes do Estado do Rio para o quadriennic. de governo ainda não
encel.ndo regularmente, e empossar os eleitos, como a
Assembléa Legislativa os investir nos mandatos representativos.~
·
A presente mensagem do Sr. Pt·esidentc da Republica é
a narrativa vr.rrlndeirn da perturbncão .constitucional no Estado do nio, frisando S. Ex. circumstancias do facto, eventuaes de contrastes.
·
De facto. no Rio de .Tnneiro, os :·epresentantes na Ass~mbléa Legislativa scindiram-na em dous r;rupos: a minoria
installadn em um edificio; a maioria noutro. ambos nn capital
do Estado do Rio. deliberando de per si cada grupo de deputados.
Um grupo agiu como poder verificador das eleicõcs nos
lagares de governo, cingindo-se á Constituição do Estado. e
ao regimento da mesma Assembléa. c dahi proclamou os cidarliíos eleitos.
Outro r;rupo agiu como poder verificador das elcir,ões
nos loA'ares de governo. cingindo-se tambcm á Constituir,ão
do Estado e ao regimr.nto da mesma Assemhléa, e dnhi proclamou os cidadãos eleitos.
Em contraste, n minoria dos ~epresentantes npprovnu as
eleições e reconheceu o~ elritos, durante n sessão exl.raordinaria da Assemhlé.a: no passo que a maioria dos reprr.;wntnntes approvou ns eleicões, c rr.conhercu os eleitos, rlnrnnl.e a
sessão ordinarin da 'Assembl~n; endn ·A'J'UPO de deputado~ a
seu modo partidario.

(') Este· dlacurso nii() 'foi revisto pelo orador.
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Era licito npprovnr ns eleições ·aos Jogares do governo,
durante a sossiw ·exLPaordinaria da Assembléa, o anno passado, c proclamar os eleitos ? (Pausa.)
Cer'Lo que sim, porquanto o nrt. 2' da Reforma Constitucional, decretada em 1. 903, revogou o ar L. 8' da ConsLitui~ão do Estado, promu!gnda em 1892; eliminado o paragrnpho
que prohiba deliberar cm sessão extPaordinaria da Assemb!én
solwn assumpt.o extranho no motivo dn convocação.
Claro é que, cm sessão ordinaria da Asseemllléa o anno
passado, crn licito apppovar as cleicões aos Jogares de 'governo
n.n J'úrnm da Constituicüo do Estado, nada alterada nesse sen~
trilo.
.
E~n regimental n Mesa que presidiu os trabalhos da As.sembloa em sessão extrnordinaria ? (Pausa.)
Sem duvida .nlgumn, visto que :o § 2' do nrt. 15 do Regimento da Assembléa, tocante á sessão de a])ertura legislativa,
preceitua nestes termos: ·
. «~pós a ret.iradn do presidente do Estado, a Assemblén
proceder;\ á eleiuão da Mesa, que devcr{L servir durante:a sessão
JrgislaLivn OI•dirmria ou extrnordinaria, e, concluida a mesma,
rio nada ma.is se tratar;\».
.
Por conseguinte; n Mesa ..cleiln na sessão ordinnria da As:;cmhlé<l, cm HJ13, era a Mesa r~>gimental cm .sessãl) exl.raor·diJJUJ•in da Assembléa, em HlH, pat'll f1odos os erreitos.
ObJeet.ou-se quo a Mesa, em sessão cxtraordinaria <ln As-.
sr•mbJ.jn, iniciou o exame das nuthenticns eleitot•aes, 'antes di!
receber das Junt.ns npuradoras d'iplomns quaesqueí•.
Mas o art.• 158 do neglmen~o da Assembléa permitte dnr
c•omoço ao processo do reconhecimento dos eleitos, tres· dim
depois tlo ter·m inado o Pl'Uzl) da lei, dentro do qual devem ser·
rcmet.Lidns á Mesa as actas dos difi'erentes collegios eleitoracs.
Domais', obJectou-se que a approvacão das eleicõ•es aos
Jogares do Governó, o reconhecimentl) dos eleitos, pela minoria dn Assemhléa, em sessão extraordinnria, são a~tl)s nullo~;
1:orque n essas dcHberac.ões deviam assistir Deputados em
numero de 23, pelo monos.
Com tu rio o nrt. 137 do Regimento da. Assembléa determina, .que na 5' gossão consecutiva bastam 16 Deputados pro. sentes, ufim do appt•ovnr ou reJeitar o assumpto em ordem do
dia, desde que n deliberaoão seJa por 213 di)S votos. _
Objectou-se, elo mais a mais, que u Mesa, om sessuo ~\7tr·nordinnriu rln· As.semhlén não inseriu no orgão de pubhmdade dos sons trabalhos legislativos M nnnuncios, chamando
cidaditos interessados nas eleicõcs aos lagares do govern~, n
apresentar·cm sua~ rcclumucões; e, no enve1., a Mesa fe1. nfflxar
por· editnes srnwlhantes avisos.
O cnso i'oi que o !o1'nal do Com.rne1'Cio, o ot•gão.de puhlieidnde da ,\ssemblén reuobou ta,es annuncios da 1\lesa: cntretnnf,() tOmmunicou SO nchat' impedid<J de inserir na folha ()S
nvisl)s reg·imcntnes.
.
•
No eonfront.o, os representantes crn maioria, nn ses~uo
orrlinn·l'in da Asscmbléa, presididos pela Mesa rccom-clc!la,
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proceacram ao exame dns elcicüocs aos Jogares do governo,
depois que a~ jurrLus apuradoras expediram diplomas, not.andosc que a Mesa observou Lodos os tramites do regimento dtL
Assemblén, inclusive a inscr,\lio ·dos taes avisos na sua folha
de publicidade, pois, dessa vez, o Jomal elo Commercio não so
J•ccusou.
A dualidade de poder verificador, quanto ás elcicües aos
logm·c• de governo, cnmpeava, no f\io de Janeiro, m occasião
em que o Sltprcmo Tribunal'sc arL·ogou a attribuicão de diz•er
qual dos dous grupos de Deputados da Assembléa Legislativa
era o lcr;iLimo poder verificador c, consequentemente, qual das
dclibcrncües, .cm assunwto do reconhecimento dos eleitos,
tinha a legitimidade, si . a que investia no poder 11epresentativo
o Sr. Nilo Pecnnhn, ou a que conferia ao Sr. Feliciano Sodr0
o n•UJsmo Jogar de g-overno.
.
Nesse momento, peran'te o Supremo Tribunal, o voto do
erudito Sr. Pedro Lessr~ advertiu que não tinha competcncir~
o Poder Judiciar·io para t'•lsolver a questão vil'tualmente politic~a. como no caso do Estado do lHo; mas sim cabe ao Congresso
N111cional a. .preror;atlva de decidit·, na .opinião do ministro que
negou ao mandado ele habeas·cDrJl!!s ·a: forr;a de invcsliclum
no podei' rep·resentativo.
.
Releva notar, que a jurisprudencia invariavcl do Supl'cmo
.Tr·ibunnl J?odernl, tem sido de wn·cedcr· o intel'dicto possessorio, súmcnt.e al'im de assegurar di·rcitos rea.es, isto é, .s•obm
cousas, não atLribuindo o Poder Judiciaria ao ftalwa$·C01'Jl'IIS,
sinüo a .garantia da liberdade para fazer valor direitos vit·tuaes.
Abriu, porém, o Supremo Tribuna·! a excepção cm fnvor
do Sr. ·Nilo Pecanhu; concedendo· lhe o mandado de habcasconms com alcance de interdicto possessorio, nr~ intenr;ão de
collocal·o a todo o transe no governo do Rio d·e Janeiro, como
si fosse cousa o denominado poder representa Livo.
A funcçiio por oxcellcncia do Supremo Tribunal é de
g-arantir liberdades c de assegm·ar direitos; sua supr·emacia,
r•e!ntivamcnte a todos os tribunae~ no paiz define, o Podo•1·
Judiciaria na sua csphora.
E' um réles sophismr~ conc:luit· do r.elativo pa.ra o absoluto, arvorando o Podel' .Tudiciario cm supcl'ioridade ao Poder Legislativo de par 'com o Poder Executivo, M orbiltt J'edern•l.
Popquc os ,julgados do Supremo Tribunal sustam porvcn·
tum a execução de leis, no conc~eto da demanda, isto é, no
imrlicula!', outro sophismu eort•iqueiro é concluir pnra o gemi, como si todas as leis acaso sonegassem garantias individunes ou dit•eitos asscgut·nclos.
· Assim;' rcsLa.riu, pot' abuso ela Constituição dr~ llcpublica,
um só •poder, omnimoda, o Supremo Tl•ibunul, soberano nn
ot·ctem dns nossas in~LiLuiçõcs sociaes c politicas.
l'c!'chicm·mc os Srs. Scnnclores estas enfadonhas roJ'ulnc•ücs.
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Entre assegurar direitos po!it.icos virtuaes, e investir o
cddadão no poder rcprcsentnt.ivo, a differcnça r. essencial.
Por exemplo:
A' lei vigent<! ineumbc ao Supremo 'l'ribunal, cm gráo de
recurso, sentenciar a respoilo do alistamento de eleitoras, as·
segur·ando exclusivamonle aos cidadãos o dil'eito de voto. Mus
não ~ prll'lincnte ao eleitorado cm l'llllc<;õcs, e nada conscn·
lnnco nn Poder ,fmlieinr·io, r·econhcwr· os eleitos por suffr·n·
gios. Compele uo conjunto de niandatarios do povn. em os·
phern qualquer, reconhr.cer· os oleitos r. inveslil-os no poder·
reprosentutivo.
.
Si o Supr•cmo Tribunal sun!.cnr:iusso sobro n. leg-it.imidadtl
tio poder verificador de eleições, em alguma esphera do rcproscnl.at;ão populnr·. a inversão da domormwin da base no
npice seria evidente, tnnt.o mais quanto o Poder ,Judiciarif.>.
em Jogares vila Iicios, nfio. tem a caracf.c.l'istiBa de mnndtüarin
do povo, no nosso s;vsterna politico.
Tamanha sentenr;a do Supremo ~rribunal, em ve1. de jrrr.·
Ntr·rivel, seria de t:ncto deSJlrc?.nda.
,
Em 31 de dezembro do anno passado, n fir;uru da dualidade dr. govcr·no surgiu no Estado do Tlio de .Tnnciro, comn
refere a mensagem dn Sr·. Prr.sidente da A.ormhlica, no .invo·
enr a autoridade dn Congr·essn Jl!ar.ionnl a diJ•imir a questão
vr,rtente.
.
:
Dignou-se o &r. Presidente da Tlepubl ica executar o ex·
travagnnte occórdffo do Supremo Trihnnal, e considerou r:omo
;;ove1·nr> de facto o cidadão Sr. Nilo Pnçnnhn, invesl.indo-o
provisoriamente no poder. Mas recebeu no mesmo dia, o Sr.
Presidente da Republica. a representação, dn Assembléa Legislativa, em rnn ioria de Deputados, affir·mando que o governo
de direito, no llio de .Tnneiro, toca no· r:id:u!ão Sr·. Felicinnn
Sodré, segundo ella proclamou eleito.
Antes que a ordem do direito no Estado do Rio se,ia nre·
terida pela nrdem ·de facto. o Congr·csso Nacional. se acha
convocado. nfim dn attender t\ hcsitnóão em que o Sr. Pr"·
sidentc rln Republica se acha o sua mensagem exprimr;.
Nã0 '' facto eonsummndo, por outra, niio r. definitivo o
governo que o ~upremo Tl'ihunul conferiu no cidadão, S1 .
Nilo Peoanhu, graças ao mandato do habeas-corpus com alcance de inl.él'lliclo poRscssor•io; tanto •! facto nadn cnn;um·
mado que o Sr; Nilo Peçanha ainda não foi excluído pelo
Senado do numcl'o de seus memhros.
·
O SR. A. A?.P.REDn - Apoiado.
O Sn. ERrco Cor.r.Hn - 'Em geral, o mandado de habco1s·
corpus :;nrnntn a lihr.rr!nrlc individual, mas niio susln o Pt'O·
Reg'Uimento da acção criminal, no genero; na especie é politica
a acção pendente do veridictum do Con!;resso Nacional convocado.
Fosse cr·iminnl a acção, uma vez pronunciado o Sr. Nil•'
J'rt;nuha. cessnrin incontinente o effeito do habea.<-corpus: 110·
rém, politica, como r.. a natureza da acr;üo, o llf,feilo do habeas-cor}JUS concedido no cidndüo Sr. Nilo· Pe~anhn cess:m\
na hypothese do Congresso Nacional decidir em contrario.
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No ;onero criminal o mandado de hab~as·corpus tem
analogia com a immunidadc pat•lamentar, rnerlidn gat•antidorn
da Jibcrdnde, que não impede a just.il;n de proseb-uir na sun
acção, quando ces:a a invcsl.idura de Srnadot· ou Deputado,
respondendo então o réo •pelo dcliclo.
Manrlado de habeas·eorpns, nunca . .ii'tmais, foi senlenr;n
dcfinit.ivn, cm paiz a]f.'llm civilir.udo.
0 Su. LEOPOLDO DE BUUtr1Es-Não apoiado.
O SR.. Emco COELHO- V. Ex. me responder~. citando os
cx•,mplos.
.
.
A extravagancia do Supremo Tribunal, no coiweder man·
dados de h.o.bcas-corpus com alcance de interdicto pos~essorio,
em questão virtualmente politica, é a flagrante. r:ontradicçúo
rJn .iul::rnrlo pelo mesmo Poder .lurliciario, ha cerca de oito
annos. na causa que o Sr. Nilo PeDanha intentou, por interposta
pessoa, a proposit.o da turbação da posse. do canal d~ Macahé;
mas demanda que feria a. ln~it.imidade. de governo do ::tr. AIirAdO Backer, no~so adversaria politico.
O SR. PrnEs FER.OE!M- Muito bem lembrado.
· O SR.. Enrr:o r,oELI!O- Debalde diligenciei, em nome dr,
Quirtino Bnca.vuva e sna inr·umhencia, rlissnadir o Sr. Nilo
Peçanhn rle~~~· pnsso incnn,iderado.
Nessa quadra. felizmente. o Supremo Tribunal não se
prestou á maehinacão partidaria; seu julgado foi que a demanda implicava questão r•ssencialmente polit.ica: motivo
porrrue o accordfio foi negativo.
Nest,e ponto, quero dizer· eomo entendo a Constituição da
Repu hlira, na qual tive a honra cl~ collaborar.
Porrce-me que no § 4• rln art. 6', nãn bate o tal coração
da Republica, mas pulsa n fi~ariD do Estado recalcitrante.
Deparam-se na Const.itui~ão da Republica. do art. 55
ao ar!.. 61, as attribuicões tnrlas da .Tust.ica Federal, c pelo
art.. 66, prohihidn fni aos F.st.nr!ns negarem ffl aos documentos
de natureza legislativa, administrativa e judiciaria do União.
·ou de qualquer Estado. o fundamento da int.ervenr,ão do Governo Federal, em neg-ocias per.uliares dos Estados, explicito
no § :,• do art.. 6", comprehendendo o r.nso de alg'llm Estado
recusar-se 'ao cumpriment{) rle sentenr,a; pois incumbe :\ Just,iça Federal prl)cessar e .iul~ar as causas, ·nM quaes, Estado
qualquer, na sua individualidade juridica., é autor e réo na
demanda.
·,
i\'essa ordem de demandas .indiciarias se incluem oA litígios entre Estados. ou suas obrigacões para com alguns indivíduos, sinão entidade social, assim como em materia de con_
venios c"Jebrados pelos Estados, porém, <sem caracter politico), r.om a audiencia do P'residente da Republica (art.s. 65
e 48. § 16), depois de npprovaciio do Congresso Nacional,
quando couber.
Sentenças da justica federal a favor ou contra alg'llm
Estado, mas em causa sem caracter politico.
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A questão que se discute, exc!usivamcnle politica,· dO:
csp!Jet•a uuLonom:;o do Estado do Rio, não ú assumpLo de seuLendo do Sufll'Cmo 'l'rihunal, il•t·cc-orrivol wmo se pretende.
Vejamos, wmpulsando a Constiluir;fw Federal c á visLu
das oceurrencias no Estado do Rio, si Lem u faculdade o
Poder .Tudici a!'i o, a.fim de di•ctar &O Sr. Presidente d11 Repuh! icn a in tervcnção, nos termos do § '•" do ar I, ü", de conformidade com a sentenr:a d-o mesmo Supremo Tribunal, que
RtÍ eonsidorou J.e•gitima a resolução de um grupo dos rcpres,~tll.anlus ti Assembléa Legislativa, no papel de podet• vcriJ'icadot• das eleições aos J.ogares de governo.
Rewrro :í interpretação authentica dü eminente Senador
pela Bahia, autor que foi elo" projecto constitucional do Governo Provioorio, e art. 6•, hom-ologado pela Assembléa
ConstiLuinLc, com rcf8l'•Cncia aos negocias peculiares dos Estados federaes, na gcncmlidadc.
·
Trago (L ·tribuna .a bel! a brochura das razões finaes d-o
. eximi o ,iurisLa, Sr. Ruy Barbosa, na demanda do Estado .do
,\mazonas ti incorporar o Torritorio elo Acre .pelo norte.
Depois de citar varies autores, todos de accôrdo com a
Rua doutrina, o mestl'C do nosso direjto constitucional, diz o
seguinte, a pags. 163:
·«Estes exemplos bastam. No seu numeroso can,iunl.o cllcs·
nhJ•angem quasi toda n orbila dos poderes entregues ú discJ·iciio da Legislatura c do Presidente. Recapitulando-o~ c ,coot·<lrnnndo-os, Lt>mos eomo .:!emento capital da nul.oridnde publica, isto t!, da necfio discricionnria 110 Chefe da Nação o no
Congresso:
· ·
1) a declaração dr. guer•·a c cclebrncito da paz;
~) a mantcnca e dirocçfto das rcln(}ões diplomaticas;
:1) vcri.ricncão dos poderes dos representantes dos governos esLJ•angciros;
'i i cc lobmcão o resuisfio. d~ tratados;
5) reconhecimento da indepandencia, soberania e governo
de out.~os paizcs;
·
·
ü) a fixação das extt·emas do paiz com os seus visinhos;
7) o regímen: do commercio internacional;
8) o llOmmntJdo o disposição das forr;ns militares;
~) a convocação e mobilização da milicia;
.
:1 O) o roconhecimenlo do governo lo~;.itimo nos Estados, '
quando conlestndo entre duas pnl'cinlidndcs.>.
Scguc-so do n. H ao n. ~1.
,·
, . A questão veJ·LunLc ,; de rcconhecimonl;o do govet•no le::nl.tmo no Estado do Uio, COJ)Lostado cni.J•e dnas pareialidados.
,Claro vem a snJ•, qw~ .o accórdiio do Su·prcmo 1'l'ibunal ,.,
uma intrugiec, na opiniiin do mc~lrc t'lll assumplo r!c 1n'osso
clirPilo publico.
·
O conceito ·do subia Senador P•e·la Ba,hlia, dilo nn\(jc•honl.em, ó CJ!lC a cvoluciio de uggressüo social e politico fazse por esl.agws, nos quaes as fórmns se .mccod•em, ·
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i\os;;o syslemn l'edllt'al de Esl.ados aulonomos succctlc·a
ao r·ogimon imperial das no;;sns Província.~ Lutc!ladns.
Mocle-sc o progresso 11n ordem politica, de:I'J.•onltuulo o
Acto Addieional uecrol.ado ~m H!3", com :1 Constituição da
llepublica, cm 1891 promulgada.
Oul.r'ot•a no J•egimen imperial, n ler;iLimidadc ele re.,olução
da Assemblún Legislativa, quanto no reeonhccimento ele poel•!rcs, não era assumpto ~uu o governo do Imperador reconsiderasse.
'
Nem o Sehado eom a Gamara, tinham no· Jmperio a prcJ•.ogaLiva ele inquinar de illegitima a rcsolucü.o ela Assemlll•ia
lia Província, nem tão pouco, o pl'eposto do ImpeJ•ador ti !:esta
.
,
do· governo pvovincial.
Agora, no systcmn ·ir.dcJ•al dos Estados com autonomia
polil.icn, a arl'o'gaucia d·o Poder .Tndieiario, scJ•ia de ordenar
ao Presidente da Jlepublica n intervcnçfi;:> no Estado do Rio,
no considct•aJ' legitima Rúnwnte a resolw;.fio da, Assembbla
Legi~lnl.iva, como reconheceu e proclamou o Sr. Nilo .Per;nnhn, eleito ao governo; c <lahi se inferindo a illeg-iLimidade da resolução da Assemblún Legislativa, como reconheceu c proclamou. o St•. Feliciano. Sodré, eleito .ao Governo.,
Nlío me furto à satisfação de reproduzir o voto vencido, do meu
nobre amigo, Sr. Guimarães Natal, talentoso ministro do Poder .Tu-·
'diciario, quando ahi ~e deliberou sobre a dualidade do Conselho Mo- nlcipal, disputado por dous grupos de intendent•s:
" Guimarães Natal, vencido. Prelimmarmente não conhecia do pedido, porque, se~undo a theoria do habeas-co1•pwt
assentada pelo Tribunal em uma já longa. série de julgados,
quando é reclamada a garantia á liberdade de locomoção par~t
o exercício de determinado direito, é condição indeclinavel
para. a concesslío da garantia pedida que esse direito seja liquido.
,
. Não podendo ser assim sujeita á. decisão do Poder Judiciaria; porquanto a competancia suppOe autoridade para decidir de um modo ou de morto contrario no caso, para declarar
legal ou illegal a verifica~~o de poderes do Conselbo. St o Trt.
bunal não póde declarai-a illegal, porque a ConstituiçM. nom
lei alguma ordinaria, lhe dão competcncia para tanto, tambem
não póde declaral·a legal, isto é, nl!.o póde entrar no exame
da situaçno jurldicn dos impetrantes,"
OSn. A, AzEREDO '- Muito bem.
O Sn. Enrco COELIIO -Sim; a incompetencia do Supremo Tribunal no declarar legitimo o poder verificador da Assemblóa Leg~a
tiva, de onde'vem proclamado eleito o Sr. Nilo Peçanha ao lo~ar de
governo. traduz do Poder .Tudlciario a méra supposiçi!.o do illegitimidade do poder ver•ificador da Assembléa LegiSlativa, do onde vem
proclamado eleito o Sr. Feliciano Sodró ao Ioga r de governo.
Tem o Congresso Nacional a prerogatlva de Inquinar a legitlmi- ·
dado de u.ma ou de outra rasoluçao, por grupos nos quaos a Assem-
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bléiL Lep:islntiva. se scindiu; resqluçno do cada grupo de per sl, mas
cingida ;\. ConslituiçM do E'ta 10 do Rio, c nns to•·mos o1o rPgimento
da mesma. As;embléa Le,i>llLLIVa., como é n exprcs,no da. verdade?
No mr.u ohscuro entonrhmonto discordo do Pl'•jecto, como a illustrarla Comm1ssn.o do Senad" lo1·mu1ou; po·s, confo•·mo a opmiil.o ~ue
enunciei na Gamara., ''m !89/í, no ca-o occonido do Est.do de Ser·
gipe, sou do pa.roçcr quo l'allecc ao Con~msso NacioAml o pod,lr no
optar sobre dualiiJ•de elo governo na esphera do Estado na l'oderaç•1o, cabendo·lhe, entretanto, a pro1ogativa du ma.noa1' procedm· a
novas elciçoe~.
Penso que o Congresso Nacional, eomquanto delegado do povo
sob01·ano, ex· rbita.:1. si mvadi1· a. cspbera. do ;~utonomia prlitica do
Estado do Rio, si reconbecor invest1do• no gove1·no do d11•eito o
Sr. N1lo p,1çanhn Nl si no contrarl!J. dissnr que :w Sr. Feliciano
Sodré cabe a invcstidul'a no governo do liiroito.
Deante da dualidade do poder ver1ftcador do pleito elritoral ,, no
Rio de Janell·o, e, conscguintom~ntc, a dualidade d" governo, C•·mo
a mcnsa~em do Sr. P1•es•dente d' Republica é cxpres>iva, a lidima
prPrOgll tiva d" Congr•·s.;o N~cional é d~ manter a lórrna ropuboicana
federativa 1§ 2• do art. t\' ); restabelecendo a O) dem corHitudunal
no Estado do Hio, po1~ onde se encontram dous govemos nâa ha
pessoa alguma wvestida no poder execut•vo.
·
O Sn •.IIENDES DE ALMEIDA-V. Ex. dá. liconç:• de um aparte?
O Sn. En1c > CoELHo-Pois não. ·
O Sn. MENDES DE ~L\IEIDA-Dada a cievaçil.o do debate e a
gravidade du assump~>, tomei corno ponto prinwral de proce.limento
na.o dar apartes a nenhum do; 11lustres oradorAs. Mo explica a
ra>ã > pel" qual. mo conservei silencioso duran1e os ·liscursos
dos oml"ontos colie;;as que fallaram a respeito de tno delicado
assumpt<i.
O Sn. ilntco. CoELuo-\'ão fa<;o injuria ao Sr. Wencesláo Braz,
na sua integr1rtade ~ivica, s'ullpondoque se em peuha. para ser cancellada a mensagem do flrOpl'tO Presld~nte da Hepu blica ••.
O Sn. :\.. AzEI\EDo-Apolado.
n Sn. !!me' CoELHO- ... depois do ter convocado o Conzresso
Nacional PXLI·aordmal'iamente a.firn do decidiL' ~obre esta qnestao
polll.lca. Só pura consagrai' o llabeaa-corpus concedido pelo Supremo
Tr1bunal, e doutrina com que nA o so acha . de i"telligencia o
Sr. Pres1d"nte d;c Hnpnhhca, o saerificio do oraria publlc'o cm pagamento 1io subsi lia a Sena.do•·cs. e Deputados, •·eunidos nesta se~silo
extraordmal'ia, beria. lamentavel.
·
O Sn. A.. A?.EREoo-Dà.va dir~ito a que o tribunal. interviesse em
todos os E"arios, do fórma que o Supremo Tri~>unal fmaJ ia sendo o
poder veriHcador nao só do Ludcs os &ta dos cJa Unillo, mas da eleiçã0
do Presidente da Republica..
Uu Sa. SEI(&ooa-E' a a.spiraçll.o do Supremo.
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O Sn. Enrco r:oELBo -Vejo que os meus

lnl5
colle~;as

2rn

estão com

desejo de tomar a palavrnnoste debate. (Não apoiados.)
O Sn. A. Az~nEoo -E~tes apilrtes significam apenas o iatet'essc
que despcr•ta a !l~umpto.
Uu Sn. :iEI'IADon-Nào Jol nosso intento melindrai· o.
O Sn. Enrco COELBO-Nào m1 melidram; pu·ém e,tou fatigado
para tomar na d~vrda CL>nSí>tcmção. os apar·tes.
.
A resolução do Congresso Na~[,,nat não se pautará pela sentença
de Sa.romao n.·m trela evasrva de Prlatos, ua cmer·g,Jncra da uua.lldade de governo, como acomec~< no Esta.Jo que tenho a honra de
representar . (Muito bem; muito bcrr•. O ora1or é cumpr1mentado.)
·
Vein á mesa, é lida, apoiaua e posta c9n,junctamente em discussão com o projecto a seguia te
EliEI'IDA

SUBITITDTIVA

.

.

O Congr•esso Nacional decreta:
Artigo umco. E' autorizado o Presidente da Repubtic:• a nomear
cidarJll.o de sna cscdha, na quali lado do mterventur, afim de con·
vocar· o eleiwr·ado, "vigent•· em 1914, :i proceder ás eleiçOes presidHnciaos do &lti•do do l{ru, para c quadrienmo de governo ;üuda uào encetado r•eg .. tarmeute, e empossa• os olertos, como a Assembléa. Le·
gisl.,tiva os investir nos mandatos rcpreseutat1vos.
Sala das sessoes, 23 de,janotro de t9i5. - Erico Coelho.
O Sr. Leopoldo de Bulhões-Sr. !'residente, não pt·etendia tomar a palavra neste debate,· já perfeitamente esclarecido pelos illnstres oradores ;quo me precederam. e principalmente pelo c'hefe do Partido Republicano .Liberal, o honrado Senador pela Bahia, cujas orações magistra~s o Senado
teve mais uma vez occasião de ouvir e admirar.
·
A materia está esgotada e o projecto morto.
·
V8 V. Ex. que o nobr·e representante do Estado do Rio
não· o defendeu e, pelo contrario, acaba de enterrai-o. com
um substitutivo, ·que lambem al.t.enta contra a Constituiciio e
-contra a autonomia estadual.
·
!'eco permissão para fundamentar o meu voto, attenta a
impOJ•lancia do assumpto.
Sr. !Presidente, as >Questões politicas muito me preoccuparam, e upaixonamm mesmo, nos primeiros tempos da
Republica. Eu vinha da ConsLituinto. No seio da Commissão
dos 21 tive de estudar, artigo por ar·tigo, o projecto de Constituição. obrigado, a examinar· e a dar· parecer solll'<J contonares de emendas upresentudns nu 2" e nu 3' dlscussão. Votado o projecto, fui ainda incumbido, com .Julio de Ca.stilhos
e .José Hygino, de redigil-o. Posteriormente, Sr. Presidente,
ainda. me envolvi nos largos debates •Que se .!.l·avaram nesta
Casa sobre os art.s. 6' o 80 da Constituicüo, procurando sempre
•
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ampat·at• a nulonomia estadual, sem ~!lc.l'ificin da. sobcmniu da
nação e deJ'cndL•r a oJ•tlc.tTJ, sem pre.IUIZO das. llberdadcs publicas.
A cl'ise l'inanccil·a, pol'ém, acconLuando-se 110 paiz, monoJ>oliwu a nttenção geral e desviou-me dos assumptos constitueionnes. Só no quadriennio l'indo, depois das intervenções indcbitas e criminosas, da dect•etar;fio ot·iginalissima do estado
de sitio, para amordar;ar a imprensa c a opinião publica, vi-mo
frJJ'r;ndo a vo!tar·i1s -~nf.'slõcs poli1.ieas, de que me linha afastado
lm muito tempo.
Suppunha, ~~·. .Presidente, que o per iodo negl'O de Lt·ihulacõcs o .vexames sü Livesse f!ncel'Nu.lo a Hi de, novembL·o.
Mas 'o pro,iecl.o ora em debal" Yeiu nos moslt•aJ· a nós lodos,
veiu-JJOS .convencer r.lr! que a politica malvada do ,quadriennio
Hermes ainda tcnla ril'O!ougnr-sc pelo qutldricnnio novo c
eontinuar n impol' ao paiz a sua ol'ienlação reaccionat•ia, o~
seus processos violentos, os seus planos de ·absorpcão, do
annullncüo dos poderes, dr. destruição cio regímen. Não o conseguira, tenho fé.
.
Sr. Presidente, o honrado Sonarlot• pela Bahia tornou hem
saliente •que o pt·o.iocto não exprime o pensamento do Governo. E, com ~:ffeito, a nova situação anciada por todos, recebida com ·applausos geraes, não pódc ser, o prolongamento
da situação i'atidicn que se t'ec-!1ou a 15 de novembro; pelo
contrario, ella despertou enthusinsmo geral ]101' tque annun, cinva um novo rumo, uma v"ida nova, o respeilo tís· leis tl (~
justiça, promet.tia reparações mol'Ues, politicas c :l'inanceit•as.
Ha um vallo profundo entre o quadriennio, que se findou no
meio do maldições geraes, e o novo período governamentalum vallo intransponível.
O Sn. 'RIBEII\0 GoNç!\úVES'-0 respeito ao habeas-cm•pus
tí uma prova disso. ·
0 Sn, LEOPOLDO DE BUL.HÕI~S- 0 honmdo Senador pela
Bahia foi bem inspirado procurando chamar a att()nção dn
Senado para esse asp.ecto da .questão: -o prolje(\to não rí
governamental, não exprime o pensamento do Governo e púdü
ser considerado como. um golpe vibrado contra o Governo.
0 SR. VICTORINO MON1'EIRO- Que autoridade tem V, Bx •.
para dizer isso? lVI. Ex. é leadcr dQ Governo?
O Pno,mCTO

É

DE DESACATO

Á .TUST!t;:A

'

0 Sll. LlJOPOLDO DE BULHÕES- Com efl'eito, Sr. ·Presidente, o projecto é evidcnt.emente de guerra .c o Governo é
de .paz e de concordia; o projecto é de intervencão indebita,
eapric'hosa o o Governo rí respéitador da autonomia dos Es1.ndos;.o· pro,iecto é de desacato á ,iustica-como os seus -nrolH'ios «considerandos :o .declaram e o Klovcrno timbra cm ·dizot•
que « compenetmdo de seus dever~~. cumpriu o accórdão do
Sup_remo -Tribunal :B:ederal~; ~ proJectp ó um fermentp :d~

'.

.
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(~risc J1ei'tnanuntt~ t!ntf't' o.~ podei·t.·:-i polll.icu~ l't~cJ,~racs, u o ;(tó.:.
verno quer a harmonia desses poderes; o pJ•ojP.eLo é a anarchia
levada ao Eslarln do Rio di•. ,Janeiro, uní dos principacs Estados da Uniito, !.fio sómcnl.e •'m rn·oveit.n de um parLido, c o
Ht• . .Presid•~nlc da •Hcpnhlil·a al'f'irmou flm sua plataforma, c
o tem repetido, que ~olloca o iullm~sse do paiz nr,ima doõ ih-

·teressr.s de fnccõcs,
A!lega-se, SI', l'l'"sidcnL••, <fUe o GoveJ'll•J, convoeawJo a
~essão exl.rao••diuariu, sulundl<.>ll o cu:;o ·<'c afJ!\•ciacão do Congresso. }las n tGOI't>J'll" <!Hsi111 fli'Ocedcndo nfiu occultou o seu
pensamonln. Fez a "l:onvocJ!f:·fio rxtmordinnria obcrlr.cr.ndn a um
eserupulo wuslit)wioual.
. Diz a mensagem:·« Acquit:.;centlo ao que deliuel'át·a o .ludiciario, urriscnva-sr a po~lergaJ· ai.Lt•ibuicõos e actos, tantos
do Lr.gisloLivu ••studual como do Fedem!.>
• S. Ex. não affirma que houvesse posteJ•ga~•ão de attribui~ões, do Congresso e do Legislativo estadual, no ·caso. R.ccciou que t.al se désse e deu-se pl'essa, pela segunda vez, de
enviar ao Congresso os papeis relativos á ((Uestfío. Eis o motivo da convocacão.
0 SI\, AH.'rRUR LEMOS -\Pois ahi está toda a .I!UO$ão.
O Sn. Lwrowo n" Bt,J.nci"s- Aclr..antr• diz o 81· ..PJ•c;idcnte clfl. Hepubl ien:
·
• «Ao Cl)ngt•t•s~o r~.·~r·a. a~sirn afl'edado o 'l!onhceimotllo
rio caso. Sô n. elh pois, cabia fau!r· a possivel invasão
de sua eompetenrda JJO!dlil.ncional. >
O Sll. An'J'HUJ: Limos- E .i"'o r! tudo .
O Sll, LEO!'OJ.Ilo ,llll BUJ.HOEs- Onde e> tá nessa me usa•
.

gem, mn eoncPilo, urna pontlci.'U~~.iio, que lJlHlt:~se sugge!'ir o

pro,ie~to em debate'/ O est:mpulo pl'eshleneiul :;t> explicm JlOI'
não c:>tul' ainda l'il'llwda a rlont.J·inu soht·•• 1.1 a1·t. li" <'la ,Consti.
tuicão.
0 Sit, AHTHUit Ll~MtJS- Em todo O easo t> O l'l)eütl.hcci·
ment.o da aUJ•ibi,J ir;ão dn Coii:;J•c,;so.
O Sll.' Limr>üJ.Do o~ BULuõr.s- O que a Commissão encont.J·u na mensagem é o J'Ce"isLro. dn. um i'iwlo impol'tantr,: é
que o Congresso, :>olicitadn. por duas vezes, a J'CS(}lV<H' n questão, se limitou a,manda:· aJ·cl!iváJ• os papeis.
O Sn. i'IÍIES · .FEJtnr:!H.I- Mus, em que condicõcs? Em t.acs
condicõc,; qu.c V. Ex. rl~clarou votar peln conel\tsiio " niio
pelos considerandos.
.
I
O Sn. Ll~POJ.no Di> Bw.HúES- Diz o 81·. · f'J•csidcnlc da
llepublica. cm out.ro topico dn mensagem:
.
4 Compenetrado rios seus devrrcs, neste J•eg·ime,n. de
poderes limitados, n Governo 'PI'Oclamon sun resolucão
de cumprir o ·vercdictum judilciario, reyelando de$se

Vol, J,
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modo o pt·oposi !.o em que ~~J. nch:L de. couuot'L'l\l' pura
quebre a IHirmoum entre ns mesmo• pouct·es. »
'
Si o :uJcóJ•dão dn Supremo 'l'ribunal :Fet.loral fosse cxorbitanl.f', o Jlresidcnt.e rtu Republica uiio o •mmpriria, ainda
mesmo IJOm qucbm de harmonia f'OIIl o Poder .ludiciario.
CUJllJII'ifH\Il-O, o· Ext~eul. iYo indicou ao CongrPsso IJ caminho a
seguir e resolveu dcfinitivamontc o uaso numin.enHe. Uma
torcci'J•n intervenção, eontrm·inndo a det:isi\o dos llous pod•~res,
seria incompt·chonsivel c. revolucionnt·ia.
1
Mas o Helator di~ que o projecto <'• 'da Gornmis>flo, qu•~
o l'orrnulou tendo em vista (lS votos do ::>enado sobre a questão
o rt Constituicão da Repuhlica.
·
·
.
.
Que votos são esses a que ~e referiu o nollJ'o.Scnadot· pelo
:\!aranhão·?
Natm·almente as approvauõc~ dos tlous par!')eere:o; d:t Commissão :Jll'Oponuo o nrchivnmen.to dos pripeis rei'm~ontcs ao
ultSo do !tio tie Janeiro.
·I
que não se

•

O PR\.MIIIRQ PAimCER DA COMMISSÃO DI~ ;J US'J'JÇ,\

OJ•a, Sr, hesidente, o primeiro pm·ecer a que alludn o
Jlohre Senadot· ú de 13 de outullro. Faz o historieo da, questã{l,
de modo incompleto, dizendo, entretanto, que <os membros da
.\,sembléu Legislativa, que entendet•am i'oJ•nlfll' '"rnaiol'i:L •
(nesta occasiíio, a Commissão não considerava <Jomo mniot·ia
aquellc ;;rupo de representantes, qu<~ não alwcav:un a mesa
l<!g-al), pronedcram à eleição .fie 1wvu rne~a,. etc.
Após a loit.Ul'a tla men.>ag"olll, oJo:;cJ:am, Ild:t sr!b'l.llHia wz, a
mesa, ele., etc., tendo manlÚldo a·,•t·umbrw o' etli['icio dn i\.1-

scm.bléa,
'
·
·
•
O histm·ico tlslú i•n:cnnl]llclo, JIOL'QIW uão informa no R•J-

nado: 1', fJUe n A~smnhJ•,Ia do Estado do llio, convocada oxlra(Jl'dinnriamente, se insta\lou com numero lcl:(al: :.\", que i'un~
cionou durante o mcz de julho, sob n diJ·ecr,ão da mesa legal
e, embora com 1ü ou t !l membros, proccdl'!l :i. apumcão . da
eleicilo presidencial, .nn,; termos dos arts, 1~17 o !58 dn l'<!g·imcnto, proclamando eleito o Dr. Nilo Pecanha.
·
A ·maioria llão quiz· tomar parte nos l.rabullws. da :ipu- .
l'acão, que podiam ser realizauos cm· sr.ssiin cxtr:wrrJinaria.
1m fórrna do art. 2" da Constituiciio de tnO~l. e apf\J'ovarln;;
por ·i'G membros da Asscmhléa, segundo a disposiçii(l do art.igf:! 1:17 do Regimento-niio pnha o' direito de, na s<!ssüo
ordlllal'l,a ri•• af;osto. l.urnultuurJUment.e, elegei' mesa;; CJ pt·ocodcr !I nova apuração da elnicão presidencial. 0:; tJ·ahallws
do apm·ncüo listavam feitos, legalmente feitos e não podi:un
~e r J•epetidos. ·
·
O nl:f'Oml.lutmuto do edifici(l o os desacatos ,-,. autoridade
tln mesa. nnd11 mni;; ~i6'1lil'icnvnm do que n violuc.fio da lei, n
,dcs!'espelto ao accórdão do Supremo 'l'ribunal, llUC determi-
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narum o -proce;,so rln PJ•e.•idenl.e rln Estado, a attiturlc do.
maioria.
.
. Expostos os factos, '·' l'ill'•·r·r·J· !'"'!llll.a importantes questões
tiOb.r·c a curnpetcncia ·dos podm·es fedemos para delles tomar
<lllnheciment.o.
·
Corner;a,negaru:lo n do. Judiciaria. Lerei os seguintes topicm;, ·porque . o Senado não pó de examinar devidamente este
· parecer, quo tmtroil eni debate sem ser publicado c foi approvado sem discussão: ·
·
nenhum
dos
itens
dos
arls.
55
a
62
da
Constituição
,«Em
.Federal se cncontm que o Supremo Tribunal Fedei·al pnssa
J•egular a vida dos corpos politicas da União ou dos Estados, ·inI.Fprelanclo a>. l'CSpectivas constituicões e lciH esp~ciaes ·ou
peculiares aos mesmos Estados, si·nã'o em caso de rcvisl\o de'
processos findos e nos •casos concl'elos especializados no n. 3 ·
elo. art·, 50, pelo que, npcsar do espirita moderno· de ampliacüo
· dos casos de habcas-conllts, não póde o Poder Juàiciario in~
vadir a osplwra da iwcilo politica da União ou ·dos Estudos,
· l.oqJaúdo deliberucõe:; que infrinJam dispo~icões posilivas das
. Constituições esiaduaes e uiü. dos ·regimentos que estaiucm
...,obre a vida interna das corpora,,ões ·politicas.
O caso· contrario fóru a perturbação da harmonia cm que.
devem viver· os tres poderes fcderaes e da indcpendeneia que
r:ada um dellcs neve conserva I', embora, essn fundamental h ar-·
mania. ·
·
· . ·
· Desta. ade, deneaad&. a competcncia, do Supremo' Tr~bunal ·
Federal ·para reconhecer podm·cs á ·mesa dos Congressos Es-,
t.aduues; ncnhnm f!f{eito drmc li'l' a deliberação do~~ seus ac·
r.6·rdiios·. , . • ·
.
·
.
·
E é urna. Commissão que, além de ser de Constituição, é
lambem 'de Diplomacia, que traia tão pouco constitucional. mente e cm·'nada diplomaticnmentc ao mais alto tribunal do
paiz, suggcioindo ao governo fluminense e. no Poder Executivo
.Federal a. clcsobediencia ás decisões ,iudioiarias, arvorando~sc
e·m tribunal ' revisor··-- de sentenr;as;
·. O Sn. Emco CoELHO- Antes desta Commissão, o notuvel
Ministro, o ·sr .. Guimarães Nul.nl, declarou que o Supremo Tribunal é iricompetente pu!' a conhecer do as.sumpto.
O'Sn. LEOr>ÓLDO m~ Jlt:J.uõr.;a-'- Estou apreciando como a
Çommissão do Constituicüo tmta o mais rcspeitnvel tribunal
1f!n Naciio e traca os limites de sua esphera de acção:
« Dcst'artc, denl:aada a eompatcncia do '1'ribunal, nenhum
"({cito davem ter os. seus acc6rdãos ~.
·
·
··Não encerram, estas palavras um conselho para o des-. · • •
respeito •,\s scntencas. um applauso no arromliamento do edi·
· ficio dn Assembléa, do dcsaCllto 1\ Mesa ·legal, amparada pelo
l';uprémo· Tribunal?
·. .
.
l'odia o Senado approvur taes considerandos, homologar
l.nos suggestõcs ou conscllios, nssumir a responsabilidade de
iiio subversivas doutrinus?
• ''i ·
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Não, 'fiOJ' l~ét•Lo.; o Senado·.f! coust!l'\'aclor.·
Adeunle diz ai•n'da o paJ•rJcm· que niío ·"stundn vkiad11 a
J'óJ•ma republicana e não existindo peri.UI'haçiiü da Ol'dern ·nu ,
Estudo do llio, não lm motivo pa!'Ü a inlet·venç:iu do t..:ongJ•essu
nem do l~xecut.ivo. Foi alli des!'espoil.acJ.u Ulll ha/Jea~-corpus,
mas « a· ~enl,r~,llCJI J'utlr! J'al em ,i ogo é. nma iLllü!'Venr)Jio indebila
do Jll'ineipal Trilmnal do •Jiaiz errt umn. questfio. de ·nal.ut·eza .
'JlOiiLirm, da ea,onomill i•n'lel'lla da t:Ot'JlOI'aciio ·tlolit.ica do· Es. ·
!.ado, oxr:edelllt: .dos s•:ns ·poderes. ~~ s,·, deni.J'O da esphera de .
~lW.. cOIUJ)etenciJt podei'ia r) ~l'1'i1Junal Vl'CLender fJ . dit·oito de·"
exigir a iutPf'\~Ü"n(.'fi~:~ dn _(iover·rw FNII~r·nl ·pnt·a ri t•ospccLiva ·
execucão ».
~
, .
·

. Simplit'il:ado ~O I' •:sta. úh'ina u eusu 1'11.11niúcnsu, !:rm'eluo ;a
Commissiio flUe ciiP St' l'f!~nme r.•m IIIIHI. CrtJe~l.ineula de poJi.eia intcl'lla, .,.,,~uladn. pot" leis em· l'igo1·, que o~ podoJI'C~ ·úu
Estado podem rcsolvr:1'. Foi e~sa doutrina oJ·ig:inalissimu,•cxJlOsta nos eonsiúrJJ•uon:dus, l)Ur! sr!, prr:l.•:ll!l_!;:ll l'azr~r aiJoptnr pelo
86nado." C]uanclo
P~l.t! ~ô votava n eunf.'lu•mo dd pnrecm.·.; ..
.
'
O Sn.; .\)lo::-; Ul~s. 118 .•\ r..\1 J;JJJol - ' .\'o momcJ!Lo J'o i bem !t:...lal·u •
O SR. L~>OPULPO JJJ) BuL:I:IüJ~s- ; . , o :wchivanwuto do~
pa·pe'is, Foi esse· u 'IH'imei I'O pro nu neiamenià- do . Senado:
'

.

(

',•

. O·

~8GIJ:'ODO

P.IJIIWI>II

· V~jÚnws .u .-;egunflo. .E' i:lt.! :!O \11~ dczembt'l1. La eouieo
, '[IOJ'flUO resume OJliniü•:~ e diiulJ·inas du Jll'iuwil'o. (Ld) ·:
«}'o i rn·e:st IJlc (1' CoJ:nrúi~:.;fio o p.l'ote::;lo -de ·:!,7 me1u:
b1·os da .\ssembléa, de. ,
· ,
.\. Commi~:~ão, consirl•!t'uudu •I li'.' ,iú La·ll•lo .o ::lenado
como a Camarn dos Deputados se manit'ésturauJ· ~obre
o nw>Uno assumplo, eoul'orme us pm·eceJ'r!s das Comrnis~ür:s J'espo\cl.iva·s, dedarandu fJlli' · sô h a nn E~ tudo
do lHo di: .Tuneiro uma AsscmiJI•íu que r.'• n· compo~ta
pela maioria de .~eu~· rnombros. p017tanto, s(J um Presidente, CJLI.I! •ü o l'flf}Onhecido JlOJ' essa maiot·iJ1, uüo 1mvendo, !fiOi~, duulidarll•, nem rir! .\.s~emiMn, ~wm. d1>
1

1

'

jii'CSir.lr.IILI'; ·

.

.

_.

.

t:onsidet•audo. qur.• ·•J Gongt'BI!,n, Nacional sô •prJtliu '
d•Jcl'f!Lat• a i.utr:rvencão si. houves:~r. dualidadr:, e fiU\i
nem r.1 Podrir. gxer:ut.ivo •p'odiu l'IIZI'I', si não- ü ,J•equisi~ürJ
do Ciov~J·no. Jr•gilimu ·r.lo .l~s'i.ittln, nos termos i.Ju 111'1, ti",.
~ ·:l", tlu Constil.ui~iio, ·e assim·: tumhem· o .Podur ,Judi·r:i:u·io, flOJ'fllW SI' I.J'altt. dr• assumplo IIIIJL'IIILICUI.e jloliLico, da ul~udo: dos podeJ·e~ polit.icos, rle Jwcói'du .com 11
l.'espr.ciivn {!oastil.u io;ão; r'• .de prú·ecel' rJ . r·cqur.•J• se,ia
archivndn " PI'OI.eslu, [lOJ'LÍur: o S•JIIado não adntitt.iu u
r.•xisl.r.Jwia de dualitlarle de A~sr.•mblrlas. ~
.,
Qunndo··os puJ•Lidos, um luta nos ,l!:stados, qu.izcrcm l'or-.
ma1· dttulidatle ·rJe t~Jdem~, .teJ•iio- d'ora u\'lllltc de podir liccnc·a
'

(

'

' ~

•••
Sl~A~l\n RM ~:-l
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'
nu Se11ndo, c sem o.lla o Remtdo nã-o nrlmii.l.ii';í " rlunlidar]r,
diir. n Commis~ão.
. · C_orno, Si• .. l'i'o•sir!l:nl~ .. se l.enln, ahal'ni' unm g·mm

qne!'!Lao, r·e~olww, um conllwto snr·in por· muio do

l'l!(jUf 11'i-

menlos dlc• nqehi'vamonlo ·o~, papeis e eum que l'neilidade '''

ll~clar·a. ()1.1+!_ uni'
1 l'olwlltt
eonLi'n. "

!Jl<.!n leg-itima ! ·

g-J'UJitJ d1~ J•ep.t'f!Settl.nriLi~s nstadono~. que ~m
~~~~~a ,. '' llel!llnenLo, oonsl.il.tm uma as~em

' 0.-Sn. l'i!lgH I.•'Eillli~IILI -- E' pOi'<pw Unham mniol·in.
O Sn . .i<:IIJCo I.:OEI.HD.- g• iuvadii' a· csph;,,.a politica do·
l~s\,ado diwt· qual o podei' vr,t•inendoi' lef.l'il.imn. Esta prm·o;;n ti va não l.elll n Congr·esso.
.
.
(J Sa. Ti!WPOI.UO IJI~ HUl.lfÕI·:s ·-- Sr·. Pl·e~idt:.nlll\ (!ÍS o se'g·undu \'OIJCJ .. a ;'llH' .se• I'Pi'er·t! _i"J rúú·eeet·; votO a: fJUtJ su dli o
nome de Jli'(IIIUJwiamenlu do Senado sobr•o uma. 8'1'.1\\0ó IJUCStão
COllHLiluciomil quo SI! ng·iJ.a lll\ E~l.ado do nin fli! .Janeiro.

.

o n:Hr:Jo:lllu J>.\1\Ef:im
Ynmo.s n.n l.t~l'el•ir·o run·m'PJ', qtw ,·. o dP.
~~r~bo ·pnJ'et!t'l'. ~1·. Pr·n~iUPrlll•, a Commi~s:io

líi ~~~~ ,janeit·o.dP Constitulciio
e l'liplom;win ,ti ir. 1)1.11.• u qu,.,l.fin. uJutlou i<uü•iJ'I\Jnr.nlP rJI!.
a~q:H~el.u, .. t"Jill! ng-orn. lm wna. dualidatlt.> no fiin· dt~ .lmw'il'O, nfit)
s,·, de 1-JU\'(•I'IIfl~ t:otrw dt! n:.;f.;t_•rnblt~n.s, quo alli r:;.l:.'1 vitdada a
J'ÜJ•ma t·~··J.ndl'lit.·nui.l t' lJil•~ (• pi't•l'i.:-:o t1t'11 J'unwdio, i:-o.tu ú, a~ intm~veJII;llu ·dO IIOÍL.!U ·.1\fld(!/' t!0111{11 1 •lt!TÜ1-',. ()'IW
tj O h•giS!JlLÍVD,
].101' SPI' U .i.ISi-iUIJiplU Jnel'liiiWIII.(• pO.JiliNl, j' Cllllelue {lfll'CStm·-

J.nndn o tll'O.ic<'Lo ol'il 11111 llchai.P.
.
' ·
.PPt'g'l\'JÜO ·mr, ~~·. P.J·.e:::;idtmln: ·que J'ndo novo ~uJ•g i 11
enlJ•e tu tio uezmniH'o, düta do pl'imciJ·o ptwoclll', ~ü rlc ucr.ernlll'O, dal.n llo scguudo JHll't~cer ~ Hl ,d'tl,o;ianeiJ•o do corr·ento
nnno, tlal·n do t<.•J·ceirn, tJili" t';wlo no\'d occOi'i'l'll. [H\I'a dnl~r·- , ·
mi uni' rssa r·ol;i;·nyolta. na~ llJlilliiles da 8omrnissiío. ri e Cnn;;Lit.ui~fio ·I! Dt!plomaeia ·? . ,
·• :
·
..
.
.
.
.
O. Sn.· :I~Juco Ccii~I ..H !1 - A r:Xt~(~UIJÍÍ.O d(l hrt~Jf'riS-Ctii')JUS,
ecnn n.('(tl'rlm di! inl.c~r·rHt•l11 po~~ú.•ssor•io..
''0 .Sn .. l.i·:n'poJ.JJO IJi~ l:llii.llili~M -· llt!Sptlm]o o UlOlil't! Sr.na.rJ.m• Jlrlo Jlio rltl .TaneiJ'O - o ·l'ncl.iJ ·da nXl't•ut;iio do lcl'criro
nccóJ•r!iío rio ~uprr.mo '1'-l'ihnnn 1. · ;\I n.~ a Comm is são nflo ><·J
t•P.1'er·.~_~ nn. P"ndrw .Exf~culivn,, f'si~.~ elln·. resptJila t!,ncatn, l'Q:WroYamlo a t!l'il.it:a ao ,iudidal'io;. Elia ·att.rillll<' a. duntidadü ú
in.lt!l'\'L'IWiiO ÍOlkJ!Jii.O, llXOI'Ililnnlo tiO SUJ>I'ülllO 'frilmnal.
· .OJ•a, .si n lhialidudt• pi'fll'ir.ssl> da inlci'Yencüo .iudicinríu,
e lia Pxisl.iJ·in tlt!Stlt! .Íil'llhO, t.lnl.n·. du pJ·im-eiro .. accúl'dfio; desde
Julho; ou tl11 Sf!i,;Uilclll nedtt•dito; ;de;.;dtJ. 17 dtr dewnthi•o, ou dll
l.tH'Ct)Íolfl iWClÍI'dito. Dt!ptljS do .\.OtiO~ tJRll!S IICf!Úi'rlfiOR, tlqs UJ ..

-

.

Lm•yon~ões J'f'Pülirla~ elo .
mi~sJio n ~JJ di) ~~l,.t.01llht•o,

•

,iurlicint•io, JH'Duuncinu-se a .comdL•claJ•ondo ·qnr. niío hnYin rlunlidnd~ •

..

•

•

' \j

ANNAES DO
' SENADO

Em !G de janeiro dec!nril que hn e que elJt>·provém da in- ·
debita inlervcnciio dessa poder.
0 Sn. PmES FEIIIIEIHA - E a causa eslú. ahi. .
O Sn. Enrc:o COELHo -·Foi a causn:. oçcasiona!. Séria
uma nllucinnção da Commissão se visse um11 dunlidnde de•
go,:er·nos onde clla não existisse.
·
O Sn. LEor>or.oo rm l3ULHÜES - No parecer de !li . ·de
janeiro reconhece a Com'missão «a dualidade de govrrno.s. De
um lado o Dr.· Feliciano Sodré reconhecido, de accôrdo com
as formalidades prescriptns pela Consl iluicüo do Es111do, pela
respnclivn nssernhléa, tomou posse do cargo perante n Msembléa, enl.r·nndo em exercício de funcções,,
.Eu pergunto (I nobre ·Commissüo que funcr,ões são cstus. ,
porque me coa.sln que o prc'sidenl.c Sodr~ cstft nn. sua casa
particular, dando ordrns
. apenas nos s'nus criado$.
.
O Sn. Enrco CoELHO -- Porqúe a casa (lo governo est't
toma1du em virtude de· um habeas-conm.• indehito.
. 0 Sn. LEOPOWO llE Bur.HÕES - Log-o, el!e não P.SI.ú nol
exercício do cnr~o r!e prcsiflenle dQ. Estudo elo Rio e não ho.
duulirlnde r!e pi'csidentes nesse Eslndo.
·
O nobre Snn:vlar, que mil hon·ra eom seús apartes. comer,ou. ·O scn disenrso com inteira imparcialidade, rcconhecenrlo e confessando qnc o Dr,. ·i'iilo Pccnnhri fórn rroclnmndo
prrsirlen!o por umn nsscmhlón .!erra!, qne fnnccionõu. sob a
diroeÇüo da mrsn Jc~al. r.om ·numP.ra exigido pelo regimento
para a apuração dn eleiçiio presidencin I .'1f .
.
O Sn. Enrco CaELTTo ·dá um apnrl.e. ·
. O Sn. T,Eor>or.o 0 nE BuurÕEs - O nohre Setindor pelo Estado do Rio de .Taneiro. insuspeito np lili:;lo I e com·,grnndc
autoridnr!c n'n debate, justificou o aecélrdüo do Supremo Tribunr.J Federal.
..
.,.· · ·· .·
. . ·, . '
•
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.

1

•

.
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ANAf,YSE

,.

DO PADECEn DA. COMMTI'l.A.~O
Pl.OMACIA

•

DE

CONSTITUTÇlÃO

E. DI·

O Sn. F.nrco. CO!!LHo - En· f·li dcmonslrci .a rlunlidnde do
poder verificador c, flOr ronscqur.ncin. n chmlidndA · rle ~;overno, com l.nrln impnrcinlidade de que sou cnpnz.
·
O.Sil. LEOr>nr.oó' 01~ Bur:nõr.s·-scm duvida, cu· ligo a.
opinmn de: s; Ex. 6 maximo npreco. ·S .. Ex. 'declnr·ou· quo :t
Ass~mhl~a cm sossiio extra.ordinnria JlOdiu proceder r1 npurncao das actas c··funceionon com numm·.o Jo~nl e.··mesn legal:
<J sett nela, porln.a.to, reconhecendo .o Sr. Nilo Peçnnha, (:
um neto legal, c não püde deixar de-prnrluzir 'J..odos os effeitos
tendo sido· nmpnrado por um nccórdüo do Suprema · •rrillunal.
·
·
\

SESSÃO EM
•'

23 DE HNE!RO DE i9i5

O Sn. Emc:o CoELHO- E' a opinião do Sr.· ministro Guimnrücs Natal, qu.c disso das allegações do poder verificador,
não ha para onde -appellar.
O Sn. LoPOLDO ·nm BULHÕEs -Eu continuo, ·sr. Presirlente, abordando a quc~Uío interessante, a que se referiu o
.illusLJ•e ·SenadO!' pelo Estado rio Rio de .Tanniro na sua bcl\n
oração, S. Ex, acJ•cdita que JL intervenr,ãn judiciaria, reconhcccniClo a lcg[],lidatlc da apuração feita rl"la .\ssernbléa IP;.:itima em virtudo da ~ual foi pi'OI!lamado Prosidrml.e o DJ·.

Nilo Pcr:.anha. ti apenas· provisoria.
·O podei' compcl.cnle •pum resolvei' o rlonl'li!\Lo, dir. ~. 'J•:x..
r! {t Lr.~islal.ivo, ~ só dcpoiM do ::::ou pronunt~iamnuLo !'}t! potlcJ·á
Q

eousir.lemr lllHll'' .liquidnda a qutlst.ão flumin~ns''· ,\dPant"
mu•t.rUJ'I!i f!lil1 JL decisão .iudieiaria ú defini Uva ,, 1"'1. IIJJ'ill"
ú questão. Para ·nviLaJ' t'OTH.d.it~tjü~ seguil·ui a nr·tlPm dr' idr!us
rto i.J•ahallw da Com missão.
·
Não preciso Lomnt· "m considcl'acão o pt,J'ind" "lll 'IIII' "
pat·or;t~t· larnt"~nlu. que -o Supt·t~mo Tr·ibunal .Uvc·~se impü~t.o tlll
Estnclo d11 llin uma. n,;srmllltla r.• um prcsidcnt.,, JII)J'I{U<~ n nobrt: ~r·,JHlflur 'pr~la Hahia pr·ofieienleJnenl." prOVúU qnn ltH'"'
impo~ir.:ü"s "ão dn" lois l'luminense~.
'
. O Snopr~mo ~.'l'ibunal niin l'econlwcf'lJ os podeJ·cs du PJ'esid.,nlt•, rll'elnl'r'IU que rra valirln. a mesa qun pJ•r•sidin n,; I.J•n!Jattws do l'<'C{ln!weimcnlo, declaJ·ou que em valido, ~~m l'i,la
da' lroi~ do Eslnrln rio J\io. '' l'CConhccimcnto do ;;,., :'iiln
Pcr;.anha.
•
· O !;a, Emco C<mLHO- A· t•xprr•ssãn r!rsla iJJ,.galirln.rlr•, é
qUt! o SupJ•r.mn P:rrt inenm polt~Itlt\ e.onfornltl. n \'ot.o dn Se. millist;.·o Guimarães i'\atnl n J'f!>pcilo do C:onsrlhn ~tunidpal
dest.'l rlist.T·icto, com uma diJ'J',•J•n!ica, pot'C.m, filiO o Consr•lho
~huni.cipal '\ tulrlndo p1~l{l Congt·r.sso Naeional, ao passo qur.
n gsladu do nin ,; aut.onnmo n o Governo não podia resolvnJ',
. E. ~i 'o SurJl'Cmo '.r.!'ibunal não podia rcsolvcJ· snbr·e n lr~it.imidadn do,; intcnrlentr>s an Con.~clho Municipal, muito nw.n.os :t rcspc ilo rins r!rpnt.ncln~.
!'nprosontant.es
do meu Estado.
'
.
O Sn, LEOPOr,oo 01~ HUJ~TTijJ~s-Rr. Prcsidrnt.c, continuo
n ana!ysnl' o ]-H\T'ocer da lionl'adn Commissão de Constit.uiç:io
r Diplomacia.
Affirma elia_;__ o é o unico ponto cm que tem sirlo constante- a competencia exclusiva do legislativo para conheecr
do caso e ,justifica n convor:nção oxtraordinarin 1l!lm quo n
Gongrc~so· oponha ·termo ao non1'licto, qne aliás 'considero ro~o!vido naquelle Estlldo.
Diz .o parecer:
'i O .Podar .Executivo, muito cou,;t.it.ueionalmentc,
1!01\\'0cou o Poder· Lcgislntivo para a compct.cnt.r• decisão,
não obsta n c:dstrncia ··de uma sentençn ele ltniJea.~
'
''"rJ111-' exorbitwn!t• rliL compctcncia rlo Por!rT' .TufHcinrio,
['!'f!J'rrir,la rlc plOf!O som ntH!icncia rio O\)h'0' iuter~ssRdo~
1

'

-,

•

'
/
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'
'
r.om lllCilr.tSfll'ecu das JJI'UI'u~·u l.i vas do l'odCI' Leg islaLivo.
Ainda me>Hno qu.11 c>sa snulcnc;a livcssB .apoio na Constilúiofio, suu t1fl'cilo- dt• gnJ·t~ntia · 1eonlrn n .illr.!;'al
conccão- cos~~U'in f! Ucver·:í el·s~nr ·dcanto da man it'cslu~ão du poder conslit.mionnl eomp~tcnl.e paJ'll decidi!• ua ll)'[lOLIJCSC, ,
Caso politico, desde que foi dcr!ididn pelo Poder
J..egislaLivo, 'no cxcrrdcio de sua~ al.l.l·ibuições, não póde
mais cqll;st.ituiJ• eor"b1·ang-imcnto .illcgwl, qut• Q<Odel"in
autoriza!' o· lwúeas-r.o1'pus, P<H'que esLc rcrdc neccssariament.c o seu ct'feil.o, pois rlt•sappat·ccc, pelo PI'O·
mmciamrmto leg·al, a prr•t.cnga iIlegalidade da eoaccão.,
Xos clous Jll'imc'il·os t<UI'CCCJ'CS, a Commissiin declara r1ue

•

nt~nltum

et'J'oitu d.eviam [ti'Odtlí:iJ· n~ aceút~düos; uo I.CL'llOÍl'O
j:i. eoneede qu(~ os aeeóJ•dfios tcnllam t:I'J'eito PJ'l)VÍSOI'io, que
só deve ur:ssar depois dn Jll'nnuneiarnenlo do pocle1· norr!p"e-

t.cnLc.
Si·. Prcsidl!fll.e, lamento a auseneia rlu .nobt'" llnlat.m· tlti
Commissiio ..l)r•sP,jaJ'ia pPJ•gunlur· u S. F.x. em,(Jue '' que sr
c~Lriba 'Jliii'U assim entcgoricamc,nte affir·rnal' que ,; da exclusiva compeLem•iu do Congresso decidir· Gnsus de 'rlualídade
de governos estudmws. Qual o urtigo clu Con~tiluiçiio fJIJC
cc•nl'eJ'e esta at.LI·illuir;ün no lef.dslalivo?
O Sn . .Eruco .(JcmLH(l- V. Ex. quer que Nl cile <em1'!
O Su. LI·:OPC;I,J}D UE BVI •.IIÜI':S -Nfiu 1o pode1··{1 fa~QI.', pois,
não existe e Jmlliarlos lcpm sido todos os esi'OI'CO' pnra encontrai-o.
0 Su. EIIHXt QOI~LHO- Q UI'Í.. ·I" d:t Const.it.uiç;1o, que declara sc1· d:t exelusiva con~1etencia do Congres~o Nacional.
NoLe-se qur não <Í do legislat.ivn, porque o P1·csident.o da H.epublica. nfló collabot·a, ·[Jnando os Estados querom s<• dividir
pu unil', ·E' IILVI'.iiJUil;ito do CO·Il[:''I'I'SSO Naciüll~ll,' .r•xc•IU·Siva, ·

_çomo {• n tJ.a dceJ•etiu.:íio da paz.

·

' .

0 :,iu, LBOPDI.IJO 111:: 13U!,HÜI·:s '- SJ•. i'J•csidcni.L1. o LiispÓsiLivo tilarlo IWHiluum appli,e.ucão l.<!lll an oaso t'luminen~e;
O consr•lheiJ·o BHI'I'adtl,, uuu1 das aut.orictad<•o inais acatadas
no assumpt.o, (IUJ'J'<.'adn SI!Stronlat· a opinião do noiJJ•e :';unudo1·
pelo Estado do llio J" .Janeir·o, I'I!]JUs·,:audo t.od-os <IS nl'l.igos
dn Constiluir,ão, hí não l•neonl.t'üll um. sô •PUI'll fundnmr.•n,lul' a
sua duutJ·ina de quu oom'pot.e oxdusivament.u ao .Leg-islativo
a decisãt.J dos c'usos UI! ctualidarlo de gOVI'I'IlOH llUS r~stados.
Ow:amos o ·conslol li eit·n Dtu•J•adus, l' u.io !Hil'I!I.>I'J' ·I on IHt uq 11 i
c do qual, nli!'ts, t.liseo!'t.lo t•rn parlo:
•
'
t.\11~ tc~rmos drt 1\0Hsa Gl)n:':itit.lliidtu,
r~odonLOB, Ht!JH dll\'ida, j}(Jflehlir· qlW «8t'l 'an CongJ'OS:'lO

« Ciue;·iJldu .. no.:;

,uompetu a ~ulw;iio dos .nllnrlirlus eont'li•c.toR, ·pOI'I]II~nto,
•nfiu o!> nelmnklo r>ssa at.li'ibui~iio eonl'<'l'idn ao .Podm· ·
Jurlioinl nos nt·ts. :iU e ~egui nleil, nem ao .ExeJ:\Jtivo,. no..

.-

\

.I
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'
• al'l.. .'JH, pOI' Ulll CUI'uilal·iu ·llllÍ.Lil'Ul e lugico J.leve pel'l.tHll!UI' ao

.cougt·t.!~:-iu,

unieo que. ·uo:-; IJ·e:s ur;;ão::; Ua ::;u-

hcr·aniu uudonul, j~ que tem; ulém · rlis::!-u, a- ampla al-

LJ•ihuil;iio de UeeJ:j!l.ar

a~

leis

uceL~ssut'ias

para

(J

exet.·-

c.kio dos vudet·e:.; da Uniftu u ·as uJ·g·aufcati IHll'a u t.'X-

euucão •eomplelu. du t..:nu:-;Litu.il;fiu, e, S(J!Jt•eludo, a de
velal' pelo. g·un1·da da

IIWi;tnn. ,Coustituit;fi.o t.' lei:; J'e ..
(reJ'ttes u pL'OVideüciaJ· ..;oJu·u as nccc:s~it.ludcs do ~at•aelur
l'edcral, eorno é, s.t~m duvitla. u •pa:t. ·da 'U1thiãu (ar.·tigos ~1-í"':"e ::lú da Cous!.ituicão).
· Po1· esso tJI'Ot!t~~sn. de climiua~üo ou oxclusfto,
t:ltega-se, pois .. ú eonclu:-;iiu de que n ea~;o 'de que se
I,J•aJ.a de PI'OveJ', Jll!l'li'\ICI', IJOI' ~ua indol1.• r•mincnl.emf!uln poliLit:a, ü ;l'ltu I'Llll~t;.fto dü Cont;J't.'::l::lO -~ueional. ~
:\,;,;i111, o I'OII~ulheii'U Hal'l'ada~ · ul'frnuu a 'e.onrpeleuciu tlo
CungJ·esso, flUI' •. c:•litnin:lt;fiu uu t!Xclusãn do:; utltl'ü!"i poi.II!I'ü:i,
appi,Jllltlt.lu para a imlol" r.lu eaôu u !JUI'U uu1 c•ll'olla·riv loail:o,
que não so d~-.~scoiJJ'ü no~ di~po:·dlivos pot• tdle cit..atlo:;,
Polo 1rw::;mo pJ•oee~su podeJ.'iamo~ ehugaJ· :í t.:t.HN:lu.süo d11
flUO a .iiii.'N·\'e'n~fw ~~ .tlu· at!J•i!JUit.:ão du .Pudt'J' g:wcuth·n uu
tlo l'odel' .hHJicinl'io, poJ·qu" t•lla nno 'l'i~llJ'a no nr·t. :i.'1, oud1J

do

~~! l!:'lpL•ei l'ieam o~ fH)tltJI'CS

..

Cungros~o.

.

,\ iTIII'I'VtJilJ;iio para dit·imi•· pleitos de du'pliealus
\'(Jl'llOS
ulJ:'it!I'Va.

•

.llilton,

nos E~·:lado!" ufio

ti•'

·1

~tl

I'Ppuglltl ao Podt~r .ludieiuJ·iu, ·t:el!nn
Hur·J•udu::; • .E,' ut11n fuut.•t;ãu .iulgudoJ•a, ·t'OillO •:Htlit•nlou
quando l'undanwnton, "III fS9.',, Jll1 Camnt·a, o ""11.

pro,i 1•do, con li!l'iiHlo l'tllllPt•lt!IW ia e.r,clnsi va no Supl'emo 'l't·ihnnal ·paJ·a. th.•eicliJ· t.•s:;es pll'itc,~ . .\ Couuni:;~iio de .rustita,'
tu:cL~il!anclu o pJ'O,it'et.t\ nsl.t•ndt·u u t·ompel.fiiHdn ao~ ,iuizc~ dü

SUI!I)ãO •

.\Vulkn1~, inleJ't)J•oLP da .cun:"\Lituil;ão uJnerieaJJ:t, lHJ_!Jl acccutua o ca1·ade1· da inll!l'\'1!\ll;.ão- poll'd"'' .the. prole! tlw
Nta.ti!S ••• not uwrelu o ma.tkr o/' poiiHlitr, lmt u{ dutu. Assim
mi··suissn: o aJ·L·, ~J" da Con:-<l.if..ui1:ão «uatrlllk ao:-~ cant.ú<.•s .o
seu teJ•t•ilol'io, !!Lut• soiHH'ania. sun eonstituif;fio, a lilwrliw(;: o as
direito.< do JlO'IW, .o" dil't!il.os I'OJJstil.lwionUt!S do> eidtHillos, us
dirc•ilos a ·aLt.ribuil;iJ(•:; (jllt' n ttovo ct)ln.l'r!t'il' t'i~ ·autoridntlPs ».
Assim iflf\. AI'S"lHltina: <s: t) fiO\'f!t'JIO FrdoJ·ul ua·rrwll.• a cada PJ'o-·
vinuia (arL. ·5" ·du.·Con:o"til.uit;fio) o go~o t! o L'XPl'eit'~io d(• :-:uns
· iuot.it.uições >. ·.
,
J~slr! J!OU,iuucto de ttlli'IWiia.~ s6 póde sr.J' i!~segut·ado yr.Io~
t,J'e:'l ·podl'J'r•s fl!d(li'Ul':o". t:nmu I' pot·que. (!Xeluu· -u .luclwmi'IO.
Ondo o ai'\il;n quP i:hf eiHfliH~tl'll'l!in ·oxelusiva uo Gong·J•Bs~o?
O ~f;u; F.1ucu CogJ,Hll- ,\Iii esltl o '"aso. Os )~slnlulos po-.
dr.m :'H!· ·u,nil' l'ol'lllnurlo· 11111 Estado 'tmiw. pOdl'lll '" dt!>'l\ll.!lllhl'aJ'. t>ll Slll;dil'icliJ• !'IIi l'ill'iOR ]J:~tmi<Js, 1'.0\lll)liUIIlll que ISRü
suja' dPlilH.H'ndo pnl' suu~ J't'SJWI':!.ivns. u~:o~t'l!ll.lljins P ~·.o1_11 a 1\JIPI'OVauno ·do CúJt!.n'f':o":-on N1u·io.nnl. o t.:nnt.:·J'p~:;o ~tl11 npJH't~!l
1!01110 tll'gfio poiHieo o niiu I!OJIIO J>od1!l' Leglslul~vtJ; put·q\l'e,
1!o111o l'udel' LJ•gislntivà, l'll1• IH'I•eisn riu eollnbrll'll~llo .du Poclct·

Executivo,

•
.

'

·

1.

..·
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O Sn. Lll()POLDO DE Bur.HÕJ~s- No art. 34, a Consl.lLÚicií.o

"slabeleco taxaLivamenl.c as aLlribuicões do Congresso ...
O Sn. Emco CÓELHO-Do :Podet Legislativo; IV. Ex.,
eom sua bclla intclligencia, · hcm vê a rlil'fcrença.
.
0 SH. LIWPOLDO DE BULHÚES- 0 capitulo IV da ConstiI.Uição tem a scguintn ~pigr·uphc: «.da~ a!Mibui~õc:; rJo Cou:;resso», c o nrt. 3·1, rliz: «·eompctc J!l'ivativnmenl.e ao f!on·"''"ô~O Nacional», eLe ...
O :>n. Enwo Com.no- Em. collabortu;ão com o Pt'esidt:nl.i:
da llopubiica. \'r)ja o easo da opaz. 0 President1• rl!t fiepllhlica.

· ptíde, rm anseneia do Gnngrcsso, décla'l'tu· a gttnrr·u; mas, paJ•n.
i'aZIJl' a paz prncisa ria audioncia do Congresso.
.
.
O 811. J,EOI~II.Ilu ll!C JIUJ.HÕJ~S- Não 1111, uo aJ·.L. 3!,, dis'JHJ.-;i~lÚO

qne

e:-;l.abele~~a

a

al.Lrilmi~;ão do
caso:-~

Congres!5t) ou do Pn-

dcr· Legislat.iv(J paJ•a eonlwr:nr· rle

de

-du1dir!al.a:-~

do

~o

\'CI'Jlos; tambom não existe no art.. ''8, onde se definem as
at.l.r•ibu ioões pr·ival.ivas rJo Podm· Executivo. ,E' certo qun
t[IJmbcm não se enr:ontra nos arts. fiO u UO cm que se definem
att.ribuicões do Poder .Tudiciario.
O Sn. Eruco COELHO -l\Ins o arl .. 3G diz que incumbe) ao
l:ongr:csso velar na guarda da Constituição e das leis.
Ü Rn. J.IWPO!.iDO. DE BULHÕES- Tsso compete a todos OS
poderes ela Republica.
O SH. Enrco •Com.uo- Das leis e da Constiluil;iio a guarda
incumbo. aos poderes fcdcracs. Isso não é'uma vigilia a
mortos. A Constituição ,: um organismo vivo.
O Sn. LEOPOLDO DE Buuru~s- Sr·. Presidente, ·eu' dc.iejari:í.: ainda pcrf,"Untai· ú honmda Commissão cm· que IIÍ que
.~e fundou, em que texto constitucional se baseou para acori'!elhar o desrespeito a uma sentenca do' Poder ;rucliciario. ···
,o ·Sn. Emco COELHO- No facto de ter o ·Poder Judiciaria exorbitado de sua esphera. O Suprem() Tribunal não r\
supremo pelo nome, é na sua esphern·. Isso é um sophisma por
ambiguidade. O tribunal é Supremo em relaciio á sua eso

PhEa.

.

o

'

0 ISn. ARTHUR LEMOs-ApoiadG.
'

.

,

/

.

QUAL .O ARTIGO DA CONSTI1'UIÇÃ0 QUE AU1'0RIZA O CÇINGRESSO A
DELI~TI ,\S NI'TRIBUIÇÕES DO PODER JUDICIARIO?

0 SR.- LEOPoLDO DE iBULHÕlls_:_Qnize~a ainda· foçmu!ar
\llllll pergunta li honr.ada Commissüo, quizera perguntar-lhe
qual o ·artigo da Constituiçiio que autoriza o Congresso a delimitar as al.tribuicõcs do Poder Judiciaria. Em um regimen
de pl)deros limitados, só silo illim:itndos os podoros da Commissão de Çonstilui,cão c Diplomacia do Senado. A CoJil,

,.
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missão precisa nos dizer- e ccrtament() o nobre Relator
virá far.el-o da. tribuna- precisa nos dizer, preenchendo
gra!Jde lacuna do parecer, onde estú, na Constituição, o disposllivo que ·dá, ao Poder Legislativo nttribuicão exclusiiJa
para intervir ~os casos politicas dos Estados.
ü Sn. VrCTOniNO i\loNTEmo- O Senado jrá o disse, votando dous pareceres sobre esse assumpto.
0 Sn. LEOPOLDO DE Bur.HÕES- Essa 'gravé ·questão, quo
é agora· objecto ele largo debute 'e alta indagação, a Commissão a resolveu cm duns linhas, dogmal.icamenl.e, sern sr•
dar ao lrnlmlho da mais ligr.ira demonstração .
.O 811. Emoo pouro- Esl.tl no art.. ü" ~ 2": « Reslabele~cr a fórma republicana l'cclcrat.iva.>
. O S11. LEOPOJ.DO DE U3ULHÕES- Vou·· responder· o aparte
c~m qun me honr-a o mcu·nobre amigo, Senador pelo Rio de
Janeiro .. A Constituição diz quo o ao·rJc:rno federal só póde
interl'ir nos, negocies jJC>Culiarrs nos Estados para rcpellir
., in'l!asão estranocú•a ~. para manter a fórma republicana fet.leru~iya, para ."restabelecer a. ordem ou dar cxeução a leis
e ;;enícncas 1'edcrries. GO?Jc·r•no Federal, que quer dizer?
E'. uma locu~.ão que, ;e:;undo a irílerpreta~ão dada por
Quintino Bocayuvu o muitos outros significa ii coniuncto do~
pntlurcs: Legi,;Jalivo, ·Executivo ".Tudicinrio.
O ·SR. Enrco Cnv.r.nn-.~Tns ronf]o ~tini room n seu nome
o dentro da r~o;ph.t•J'n da :;nn eumru!t.nncia.'
..
O Bll. J.EOPOI.Dfl nE .nur.llüE~- PoL'dOí'r!llf~ Y. Ex.
·'
O Rn. ;\irl'!itm LI,~\fOR- ~ln; nqui nst.ão pnlaV!'nR dCI nossn
mestr>~J~ o -~.~,·...-!1u): Ba!'bosa. qur rrosponrjnm :i qtwsl.ão. Diz
g·~ • ]i1'"
.
:J,\. • •

« Ar&:ue-se ,J,. ant i-rrpublicnna :• ConsUtu·i~ão dt>
Estado. Qurm J'o•snlwr:\? Qual r!Q.' poderes? Manifestamentn o Congresso da União. pitiXJUil u mat.eria
té• · essencialmente ,,,;trnntru (t índole· das -runr-cões dn
·.
.Poder .Tudiciario.»
I
•O .Sn. LllOPOLllO o~ Btir.uür::s- D ari.. ü" dri •CO<m:pctencia
•·-umulntivn nos· t.rcs podcr·cs da UniÍ\o pam a .intervencü9 nqs
nogocios peculiares no;; Estados. E n do_utrmn; que _drscrJmina os. casos. em ~ur• cadn· poclr.r deve r~te~vrr c frrma a
,.,-,mpetcncin·de r.a-dn um. O lcgrslador constJt.urntc não o .fez.
oQ Sn. An·r•rnm' Lr~Mos -·E' 11 nova ~nstitniciio não e~
eriplo., ao liuln da r:onstit.nir:ão esrript.n, n ~ne S. Ex. nlludm
Mntcm.
·
i) Sn. J,EnPOr;•Jo nr,: Bur,miRS- Si se trata da pertuba9ão
tia ordem publijla, n inlPr·vcn~rw cabo ao Poçler Exccu_tryo
·porque ,1 o pndl'J' ~III' rlispúr do. forca m·rossn\r.~. rln ro)Jcm:
si sq trata do um ca~o mais complexo. q!le e:tlJa alta~ ·mda11111
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A!\IN,\gH DO SJ!NADO

gat;õcs, "nnw n d" dualiliadt• de HOWI'tW, ou i.Ja ndopeito ·rior
um

EHI.ado

de inHI.n i!:iu!H a'nl.i-I'CJlllhliüllliU8,. na'ttu•alment"
nl'l'l•etus ao JJodl!t' Lot;i:o~lnti\'o, .·.
·

(I~ en~o:-; ;;t~t•iio 1

lf) ~rt. E1uco L;ugJ,lHJ- E' dar·o V. l~x, f.•st:í t'OlliHOseo.
o ~~~. Lt~OJ~lt.ou ug l.l[JJ.Hüt•~ -·-.-.• ,ou a,·, Podt!l' .ructi-.
<~inrin ·:::i n L!ll:io tnmn reh:iio .iuditdul'ia. Revr.s!Ji·-:.;e-lla desso
ear:wtc•t' di.!~dr.•, lJUJ•. l1u,ia a lesão rlt·· urn direito r! quf' o projutlkndn 1'Pt'lanw n ae_t:fio tjo Pndf'l' .JndildaJ•io,
...

O 1~11. J"uwo Cot;r.Jw- ~iti1, st:nhul'. São i.I't!s podm·cs
Jtanuouicus, 'illas itltlcpelldt!lll.t•s. euLre, si, tt•ndn cada um a
~ snn ~~tiplwra dP act;iio delim itnda, ma:-; n Congt•Qssn...- C! ,, J~x,
cr:ul.ivu J'eiH't~~nnlanf a Nação~ ~~ o ;Jw:Jieiario·não. ·
'

.

'

'

•O',~H. LlmPof.t}fJ '111~ Hut4Hü~s -.~'-t· . .Pl't~::~idoriLe,

o meu

illuslt'" ·ami;;rí inwi'I.J.',J os papei;: t•stú conio' adhesisla dtl
ll''Pllhliea. HUHIJJtllandn dnuLI·ina·dn CaJ·ta dr! ·IH21, e eu, eomn
11 i:;t.oJ·it~n.

l89J . . .

n

dt•f(•nflo a f:on.:;f.ituicfio fie .~·'1

. '

.

(11\ ·F'eYcl'dJ·o de .

'

:\ZIIIIJ·:no-.llas V; Ex., Joi um ndht•sisla libPI'Ui.
.
{J Stt. LIWJ•OI..t>o n11 Hut.HÜI~s--,\eeL•ilat·:í, JWI'~lm, o nohrn
Senado!' pr:lo ·!tio rlt• .la-ncit•o, t•r.pulllieano da IJI'npagnnda, a
duul.rinn lllfHHII'elti~ln qLil! eollol'n o J~r.>:islnlim acimri doR
l'nJI.roH JllHir.r•tJR'!
·
I
•'
·~
U Sn. EIUGCJ 1:í1Er.Ho-..\.. Não ·H:SI.Ü t.•ru jc~~H n !\IOil:ll'ehin..
1j·a1·a pl·nvar· fJUP V . .l~x.-; não Lt~m ruztw, quo Pode!' J'udieiul'io niin ,·, ttm .podt•r· pnLi.lir:o. lm;la1·:í rli7.•'1' qn,:• os· stlll8 •llliPIIIhr·o$ ~fio vitnHeins~.
,
.·
O ~~~. :\. Aztml;un __,,o nolll'e Senado!'· pt'l!'' Goya7. éntondo
qufJ ,., u 111 podt•r poli tieu tnmbPill. P ·pat•Lidu.l'in iríi< ve7.rH.
(!lisos. )
,.
O 1511. LJ,JOPQJ.tJU n1~ J3UI.HOt~s- :'\im, o Jlodet• .Judic.int·jn
não 11i dectivil', mus l'OI'lllado pelo Execul.ivo de· collabm•at)ún
com o l~mmdo ..E' de 'l'aeto eleito indit•r.etnrn,nl.i: por um •olci- ·'
811 •• \,

'

l.oraclo de J)~eol-" a sua vitnlil!i•!rlnde ,; IH'ü"s~aria. pllla
l'unceün tWl'l'eeUvu. 1JJ'otr!('f,ora 1• modPJ':Hiotn ·quP f.~XPJ'Cr~ no
uwenuismo ermstilue1onal,

•

Sr. i'I'PSirR•nl.e. o l'or],n• Jurlieiario da n.,!:,ubÚcu não, ,; o
Podei' .Judiciat•io dtt ~lonal'eh iu, com•posln di! rnagisLt•arlo;;, íii!C
~ó '-cll•cidianl que~liio~ l'h'Pi~. eo:m•lrJnJ•ciat!:; t.! ct•imilltief.i.
O 8-Uill't•mo Tt·i!mual sua mais ·nlln Í!XfH'nssiio (• uomiJosto
dr• hnnwns "" alto 's:.JJeJ' ,, J1eputa(,'iio, "'.itmt ou Jtiio magistrados·. Não ''· '' não l.•mt nenlwrna snnwlhan~a eóm n Suprrmlfr
'P.riüunnl dt• ;ru~li!:a da antiga .mount·~hia, ,., um ll'ihunal po~
litico, ;, t'nmn JHtlil.i••IJ:•I.ern nos l~st.adns Unidos auxiliado IJilOt'mnmr.nl." n tlt.'SI'III'OIYiHu•ut.o ,. r•nusolidu,,ão, j,lus ins1.itui~•ões.
'
(J ~~~. 'Eult:u Coi~I.HO- A;;seg-uraJII dil'•'ito; politiGOS, qu~
é eou~<n rnu(lo lliJ'I'p~·rnl.e tl<· im·r:sl.it· rJr. podm·· rr.p1• nsentaUvo.
1
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I

Direitn'' Jlüliti•I'O ,.• JHidl!l' poliLir:u sfin I!(JIJ&ll' que Ut'l'am du '"
aehnr•m1 juntas.
·
O 81l. LimPJli,DO IJJ·: UuJ.JJilll~ -O' Lt•g·islnUvo, o :hlxeeuLivo
e 11 ~ludildal'io ·~ilu tr·es or•gfio~ da. ~ObLif'3Õin nneional, ·harmo-

JlitJos. fndl!pt.•udentt~~- ~' ~oJwr·anos, •.\·sshn os t•nn~idt~ra n .r.on- ,

stituiçiio da. fll'pu!Jiiea 110 aJ.'I.. 15.
..."'.,1' • .J• I'I!~Jfun
'J I,r~. ~Pgun1Jo a t:tlJ'ta .f.le' IH:!.'J,
~.:.!,

·a:rL

us::;a.

disLhw~.:ão

feita ptdn ·no!J1·e

tio R10 de .lalloit·o tini! a

ra~iio

de

~IJI'.

,.,.,~io

que no

~nnndor Jl~~Jo .f~sl.ado

Com t!l'feito, a .ConI' o Poder Let! n .Tudit!inrio

HLil.uiç•io monaJ'I'iliea distinguia: o lnrpeJ•aduJ'
gislativo l'f!J11'f!seu.t.w.'am n. Na~;.ão; ~~ J~xe!!utivu

el'aun.. ·Jm!t·ü:; tldt!tJa~·,j,!s da ~n~.:ão,
rür.•a, r.ssa doutl.'ina ni'LQ ptíde pl•evall:'-eel' 11n nosso I'C·!·dnwn·,
que tJão admill.n a di~l,irlc~;ilo· .euLrc l.'l."PJ't!~enl.;wã'o ·e delt~
.gação: os-1.1·e~ podet'I'S- ~ün nutouomo:; ·" independentes, todos

.t:r.prescntarn a l'la~fio.
•
·
·
·
10 nobJ'O Snnadol' pelo.·l\io de Jane.i1·o IIII' lll3l'llliLI.if•ú qu"
insista. ncss1' ponto eapitnl ,. .iulgo não esta1· afl'il'IIJaTHln lllllH
hnrcsia con~til.ueional.
·

O Sn. Afl'l'HUll LJ.:r-tos- Sus EsL:Hl~s Unido;; 11s tJ'i:s,puderes são t~gualmeul,t~ polit.kus na rwup•;ão n.mpb r.Itf~Xpl'c~são.
•Politicas esLJ'ietanwnt•• l'allando, J(l S<.! entende 1]\Je ~ó o sfio o'
podere::; EXceul.ivo . .u o LBgisJaLivo.
.
g
{) Sn. glt!CO com.uo- .\. llll.t~J~'I~W~iio llO .l~~lndn ~~ ado dn
Govel'tÍo. O· Poder .Judieinr·io não •! GOVI!J'no; fiov,rnn ,: o CuuS'l'IJSSo IHI

JIJ•esidenLc da fitlpuhliea. Os 'amel'icanos ellamam-

. .g·uvcJ·no ~Jo Congi'Psso----~ t:onrrréssu .OmJctJUtuwntal. J~xclueJ 11

complcLaineuLo o ·Poder Judieim·io, quando dizem ao gowruo
do Congresso; isto t!, o Pudei' Ll'.;;islaLiw com· a collnboração
do Poder Excl'Utivo. J~s,w ,·, que (• o gOI'I•t·rw .do Congres5o,
Não sei fallm· ioglez. mas lei•• bem ..
!I ,:\H'I', t.'r" E IIK CABO:; l'íJ!.l'l'11:0:-"

O Sn. LJWPOLf}O ''" Bu1.IIOllS- ,\las, ;-(:·. i'J't!Sitl•,ul.t•, affil'mava ou tflna hi'J'esia, e•)u,;it.l11raudo o Podnr .TtH.IiriaJ•in 1\0nJIWteuL<' pnm J:onlil•J;PJ' dos ·•·nsos nolitil:os em virl.ud" do nrt. li"'?
Em JSR!,, debalcndo-s•• esstt <JllC'slüo nu. Ca•mnr·a, )!ilton.
um dos ·•:'OillmeuLadot·•!S da nossu CunsLiLui•;fio. apresentou o
'
seguinte '-two,ir.cto, que Jll:~o licença Jllll'~t lei':

'

. « Declar;a p,;J.nf• t'illl!JH'J!Iwnuida nn ar·t. Ji", klll'u i
du C:nmtiluicüo, a l'nmpr.t,encia de ,.,,solvet· o SupJ•enw

TJ·ihunul I_F'edt~ral, nwdinnt.n J'ecltlmntlãO, toda; a.~ quc~-
l.é)e;; originadas de l'nnflido:< t'•!snllnnt.Ps ti••· rlupltenla d••
:íssnmhl(~àioi, dt• ;.;nvt•I'ImtloJ'P:'i ou pJ•rsidPJÜL'S t.los E~
lado:;.» ·
« 0 ·GO!Iil'l't'SSO /incionuJ l'CSOI\'e,, .»

,o •Sn.

Emco'"CoELHO --ls~o .,;~ r]ur. é umn l!é!'rsin.

''

..
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•

O Sn. íl!llNDllS DE. ALMÊIDA- Projecto que .foi ro.ieitndo
deoois de dous brilhantes discursos dos Srs. Cincinato Braga c
Adolpho Gordo, cm que sustentaram· que essa. competencia repugnava ao Poder Judiciaria.· Leia V. Ex. esses deus discursos, que silo mn.gistraes.
I
.O Sn.. A. Azmmuo-E. nem o nobre Senador votou por
elle.
·
'
. ' .
. .
O tll\,: Ll'OPOLDO rm B,UUiÕEs-Hccordo-Jme que depois
dessês discursos, o projecto Joi. approvado cm primeira P. sef;unda discussão, tendo obitido plU·ecer favoravel da Commissão
do .Justiça.
·
·O Sn. 1\!llliU~>:s DE ALME!UA·- Mas, rejeitado em terceira.
Isto quer dizer que o assumpto· era importante e que a Camnra
abriu um largo debate sobre elle.
·.
'
0 :Sn. LEOPOLDO DE BULHÕESNessa occa•ião, Sr. Presiuentc, as opiniões .se extremaram. Uns sustentavam a competencia do Executivo, outros. a do Legislativo. exclusivamente,
tJUlros do Judicirio. As opiniões até hoje estão no mesmo J)é,
não ha doutrina fi11mada a respeito.
·
'
. o Sn. Emco CoELHO- E' uma opiniãó de jure constituendo. Mas a C.onstiluicão ainda não foi reformada.
o~sn. LEOPOLDO DE 'BULI-IÕES- Só, Sl'. Presidente, o. que
não' encontrei nos Annacs, foi cousa que autorizas~e o parecer
da honrada ·Commissão de ConsliLuicilo c Diplomacia, danao ao
Senado a compctçncia para se pronnunciar ~obre ésses assumptos por meio de requerimentos, que concluíam pelo archivamento do papeis.. .
·'
.
·Creio que o Sv. Relator 'inspirou-se em record;cõ~s do Mexico, onde o Senado tem ·oompetcncia parn r:csolver exclusi- ··.
vamente esses assumptos,'mus no nosso direito e na nossa tradicão o que encontrei foi cousa diversa, como passamos a ver:
«Art. 1," Na disposicão do art. uo, lettra ..i, da Constituicão da Republica, csLá comprohcndida a cómpetcncia de rc- ,
~o! ver o Supremo Tribunal Federal, mediante reclamnciio, todas
as questüos que so originarem ,do conflictos resultantes de duplicatas de assembléas, de governadores ou presidentes dos
Estudou.
'
•
I
'0 Sn. A. AZEI\EDO-/llfas este é o'pr·ojecto que nuo·.roi avEstados •·
. IÜ. .Sn. LEOPOLDO DE BULH;ÕllS·-E' um p'rojecto qu~ obteve
parecer fqvoravel de uma. Commissüo de Justica a que perLenciam inustres jurisconsultos. .
·
·
.

'

• Art. 2.• Apresentada a rcclamacão, perante o Tribunal,
e3te providenciará no sentido do· ser publicada. a mesma no
respectivo Estado para conhocimcnto dos interessados, que
dentro de 20· dias poderão impugnai-o.,
. '

•
•
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Ar L. :l." Finde> eslr• tw:,z,, , " papeis s~rãe> distribui de>:; ..,,
um Relator, que dentro ue 1u LI JUs us apresentará c~m o competcuto relatorio, cm musa do tribunal.
· '·
Art. :L' Discutida imrnerliutamenLü a materia pelos juizus
que o qu1zerern scrú, por maioria de votos, resolvido si' a rcclumncão é procedente· ou não.
. Art.. 5.' Para cxooucão >.bte julgado intervirú·, si fór solicitado, o Governo da Uniüo (art. ü', § '•" da Ce>nstituicüo).
,\rt. G,' Revogam-se as disposil;õcs cm contrario.» ·
•:;ala das Commissõos, 21 de outubro de 18llll.
Esse JJro.iecto dando cumpof.lincia exclusiva uo Poder Judiciaria para resolver o:; casos de dualidade de assembléas
do governos . .".
'
() ::ln..l?RANC!SCO~GI~YCimlO- Não !'o i SÚ Milton.
10 S1Í. ·LEOPOLDO DE BrJLHõi;~- ,, .obteve, Sr Presidente,
r.> parr.t:er l'avoravcl dr. llima e'ommissiio de notavcis jurisconsultos, entre os quaes 1'ig-uravnm Edu3J'do Hamos, Din~
Bueno e •.C: ~Jonte.
.
O parecer da comnüssüo solH'Il este projecto é o se~;uinte:
«A funccüo .iuli;adora 6 commettida, nüo ao Congresso,
mas a um tribunal rle .iuoli>;u -0 Supremo Tribunal Fecleral.
.
·
A Comissão dú como a'srml.ado, cr 6 esta a sua opinião,
,,alvo a repara1;ão do Cl'l'O- em que. possa estar•, esperando que
as luzes da discussão nu ;üio illustre do Congresso melhor
a csclarr.çum- a Comrnissão km -como certo qué o Supremo
ll'ribunal Fcdr,ral é urn orgão JlOiitieo, icloneo para dirimir
os pleitos: mesmo de caraetúi' politico, ainda quando se verifiquem no terreno dos interesses domesticas de um Estado
da União·. :'írJstr ponto csLü, pois, de_ accôrdo c~m o prindpio enunciado pelo pro,ieclo qu·c or[i
analysa.>
·
..
.
,
'O 811. Entcu Coguro- Estu"i·a ácabada a Pedcracão, esdos Estados.
tava
. UJ'!'azada n autonomia
'
O Sn. LmPowo · DJ; BuLnüEs- Este J)arecor é assignado ·'
por Edual'do Ramos, professor crn direito, illustrc advogado.
Dino Buuuo, considerado Jentn na l'aculdndo de S. Paulo. •
Consr.guinlemcotc, 'St·. Presidente, parece-me que estou
em boa companhia, nJ'J'irmando IJUU o urt. HG estabelece att.ribuicõcs cumul:itivas nos Ires poderes para os casos de intervcncüo li fJUo só a doutrina pela natureza dos casos "
indole de onda poder discriminun:i quaes sejam os da compeleneia do Lugislntivo do Executivo c do Judiciaria.
O Sn. Emc:o, Coru.no- E' pena que uma intelligencia
wmo a de V. Ex. esteja om lüo'mó. companhia.
O Sn. AnO!. PilO IGonoo- Cada vez se accentúa mais a
11ecessidade de ser rogulamentado o art. 6'...
'

•

•

..

~o·

~-

'

,o S11. 'l.•'H,,NclHCO ULYclmlo- Apoiado, '-' o J.lro,iccto Milton
atlendia a t!ssa necessidade,
·
'Ü :5n. LJWPOI.OO "" .BiJJ,JIÕ"~-:51', l>residenLP, consta
tambem dúi Mmaes u parecer <lo conselheiro .Barl·adas, que
entendia que os, casos de •.lunl ida(!io. deviam s·e,· dirimidos
pelo Poder LcgislatiYo .. ,
.
10 Sn. J~lliCO Co1:1.H6-.E' opinião dt~ eousl\I,Jit!jJ·o.
·,o Slt. ·LEDPDI.Ilo m~ !L~Ul.HÕE~ -·-l!;siJ:í de um!ÜJ'cio eou1 a de
V. gx. E, não uchunt.lo na Cnnstitui~ão um só texto pam
assrml.aJ'. :t 'ua OJlinião, 13ar.·radas invocou, como ,já l'ecordci,
a indo lo do rcs·imcn,
.
Por· cou::ieguinle n honrada GomuJIÍStiilO th.! .. Gon:otLiLuit;ão o
Diplomacia não l•!Jll razão quando sunpüe scJ' este 11m assumpto Jiqüidado e ·~Ol'J'cnl.e a, douLriua da· •COIÚpctencia ex'
clusiva do Poder Legislativo.
•

10 1SH. Eu1no (:oJ~I ..HO- 8iío t:upazPS rh• PnÍ.t'iH' 1./:Jdo:; oo;

poderes ao fiurt·emo 'i'l'ihunal FP.deJ•al.
•
, .O :Sll. L"OI'IJI.IlO rm HULHÕE~ -·0 re~eio que ~uttmiJ'est<l\'a
então um .rr;rresontanl.c do Rio Grande do :S.ul ü que se quizesse ent1•egar todos os poderes ao· LngislaUvo, as paixões
das maiorias parlamentares irresponsnY•Jis. Desse. JlCrigo t\
nue temia o •&1·. Ramiro .Baren!Jos.
.
,
· A Constilui·CftO Jlepubli·cana alul'gou a esplwra de acr)ão
do ITudiciario supprinmindo o conl.enciosó admiljistral.ivo c o
autorizando a invalidar leis ,, actos ::;ovcrnamcntaes (]Ue
~·iolcm as suas disposições.
I
O Sn. Eruco CuJ'-l.HO-'- Si atLingir alguma garantia ·constitucional ou algum .diJ•cito assegür·ado pela Constituicão,
l\lus é, no caso coucr•!tO, no particular, que V. Ex. não pó de
incor1.·er no suJJhisma de concluir rio .par.tkulnt' para o ·geral.
como si toda~ as li!is ferissem o texto da Constituicão da Republica.
.
·
•
•

'
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•

,
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A lNTEilV,E:-.Ç,\0 DO POIHm ;ruoJCJ,\RlO NO

ES'r.~llO

DO 11!0 JIOI '

Tli:,'Ngl'JGA E pn'oVIDE1'CÚI.

Li;üPOLllú UE Bur.HOEs -E' por issri mesmo que
e!I e st\ eon hr.cr ri e . casos ·concreto;;; I)JTI cspecie, JlO!' provocação de pat·lrs ,1 que ·as· suas. scntcn~.ns ·não podein melindrar o Podr>t'· Exeeutivo ou. o- Poder Legislnt.ivo. E'· uma das
a·estricçõcs impostas ti ncr;ü.o judicial. ..
Cl'eio, Sr, PI·esidcnlc, qur n ·inte-l'VIlMÜO do Poder .Turliciario foi lumel'ica, provitlen'cial nn Esl.ado do Rio de J·aneiro, r>orqw.• l.l!vc pm· fim· garanlir a autonomia estadual.
O S[l. Emco Co1n.úo- Não ha tal, foi ,iustnmcntc parn
impedir essa autonomia .
O SH.

•

--·
";) l'

(I 8n. LwJ>ui.uo Im Hui.HÕI>B ~·U que uttcnta ,e.ontra a
autonomia do Estado D o Presidente da Jlepublica impor um
candidato uJ'fidul ao J~slado, inl.eJ·vir no pleito c preparar
duplicatas par.·a o reconhecei".
Podem-se eontcstar a vicLot•ilt t.!o Sr. Nilo Peçanha c u
apoio que l.em na opiuião J'lumincnsc?
.O 811. Emco GOEI.uo- Agora vau V. Bx. examinar Uti
adas cleitomes de meu Estado.
.
'Ü SR. LEOPowo UE HtH.l!ÕllS- Espero continuar a tratar
da questão sem r.ntmr em detalhes, sem me referir a pessoas,
no terreno dos principias e da lei.
:\las, 81·. PJ·csidente, poder-se-hia aereditar fJUc o prefeito, por exemplo. de Porto Aleg·rc, entrando em luta com o
~r. Bor•r;es de Medéiros em uma eleição presidencial o dcrrotasse1 que o prefeito da iBahia, em luta ·com o Sr. Il.uy .Barbosa sahissc vencedor?
E' o mesmo caso. Sô a intcrvencão ofl'icial explicará a
candidatura do cx-prel'cilo de NicLheroy e só ella lhe poderia
entregar o governo do Estado.
,o Sn. Elllco. Cogr-Ho- V. Ex. poderia dizer que a eleição
l•nlrc nós ,1 uma guerm d~ papeis. E estaria com a ver<lade.
O Su . .Lr;:opowo DE BUJ-l!ÕI's- O parecer ainda se ostriba
nu jurisprudencia mmmicana. ~obre este ponto nada preciso
dizer, pois o illustre Senador pela Bahia mostrou hontem
• quo a Commissão de~Diplomacia está· completamente enganada acreditando que a Suprema COrte não conhece de casos
poliLicos. Não é essa .iurisprucloncia moderna dos Estados
Unidos.
·
O Sn. ERrco CoELHO-« 'rraduttore, traditore ~.
O SR. .LEJOPOLOO Jll~ BuLHÕES- Quando mesmo houvesse,
SI'. Presidente, easos em ~uc a Suprema Côrte se negasse a
intervir, poderia admiWr-se a intervenção do Supremo Trihpnal, porque a nossa Const.Huicão não ú cópia da ConsLitutQüo
americana. Entre elias h a Ilivergencia. A nossa, no art 6',
por exemplo, mel!ciona o caso do § 4•, de que nfio cogita a
americana •
. O Sn. ,\nTrwn LK~Ios-.lfas V. Ex. sabe que.<~jurispru
cleneia norte-americana é subsidiaria da nossa, por disposição
CXJll't'ô:iU do GO\'e!'llO Pmvisoi·in.
0 Sn. LEOPOLDO 'D" Hur.HÕI~S- )las, SJ·, P·residenlc,. O
a~:tual pre~idenle dos Estado' Unidos, o 1Sr: Woodrow \VJ180ll, diz, na sua t'·eennle obra: «A nova Liberdade>, .que. no
ultimo seculo n:> instit.uit·.ües do· paiz lomaram rumo mterramentc divei·w daquellc qiw liveram uos primeiros l,cmpos.
O Sn. ',\n'l'HUll LB~!O~- A cvolU<JÚO ó muito grunde.

Voi, I
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o Sr. Woodt·ovv·
do Exonttivo " dit.
J•estniJeleccr a ConsLiLuiçlio nesta
part.c. t'II Lt'C!;'anuo ao pt•e,;idrmt.e a nc('f'o que l1he compeLe nu
JmLcl!ionarnunto dn~ illsl.itui(;õc,, e\deanl.e, con'l'essa que, si a
lll'it·nlw.:iio pulil.i~:a llu r.;ou~l'eti80 uRI.ú pl'ellomiuando na UuifLO.
ull,• l'CS<!Ltlü-se da' in.inuc1;úés dos t•·usts, dos partidos inrlusl.t·tue;. que domiuam n,; suas commissões. Lembt•u o illusl.rc
·rll'esidcnt.e a nece~sidade de uma revol111;ão nos costumes, par11
''lltauciJJaJ• o Congresso das influeuciaas r.los ttusts e o pr•esidcuto 1Jo prerloiniuio uo 'ÜOTI!!'l'esso, conquistando-se, as~im, "a
nova liberdade».
O Rn Enrco ·COELlTO- Elle lembra tambem a revolução
eonlm o .Tudir.iario. a Jl!'oposit.o lambem dos trusts.
O Sa. LroPOr.oo DE DULHõlls-Das obras modernas, de
"JUe l.ive conhecimento pelo extracto feito pelo illustre SelJador pela Bahia ...
O Sn. 1An•rliUR LEMOs-Eu lembro a V. Ex. a obrare':nnlP. de Gilbert Roe, < Onr judicial olygarchy » e os discurso•
de Roosevelt, nos quaco diz que Lodos os partido~, republicanos. democraticos, parLidos do povo, todos clamam contra o
Judlclar·iü.
I) Sn. LEOPOLDO UE DULHÕES - Sr. Presidente, bem I sei
qn<J o Partido Repu!Jlicano, desde o comece, combateu a influencia do Podm· .ludicinrio, que tem encontrado apoio no
P::l'tiuo Democrata, mas as opiniões daquelles que estudam
Pl'ofundamenLc estas questões, !óra do ambiente partidnrio,
fcrnm hoiltem lembrada.~ pelo .nobre Senador .pela Bahia,
quando tratou do desenvolvimento das nttribuicões do Judi-ciaria n'o regímen americano.
O sa·. Emco .Co&r,no- Cada caucca, cada sentença.
\\'ibon

I]IIP

Lr·:Or><JI.I.l() DE

DO

IJurAtÜES -lteconhcc(•

LI Coagl'(!St-;O nvaS~mllou· a::~
IJUU ,j preci~o

allribuiCõe~

o :sn.

LllOPOLoo ·DE Dm,HõEs -10 fuelo é que o St·. Wilson nüo l'<!conheccu nem i.lisse que ossa influencia fosse maletfioa.
O SR. L\nTHUn· LllMOs -•Por<tue o Sr. Wilson só tratdb
do Legislativo. Não so preoccupou com o Poder Judiciaria ..
Desse se oecuparam Roosevelt, Taft, La Folie te e ou l.ros autor•es dos mais modernos.
O Sr.. Entco Cror,Ho _:.'rodas as cousas boas teem um
lado máo.
O •Sn. · Alwnun LEli[OS- Totlos esseB autores J}l'é!;~tm a
t'evoluéüo contra a olisnrchia do Poder Judiciaria, considerando-o uma verdadeira lyl'nnnia.
O :St\. Emco COELHO- tJmu corporação ele officio, como

:entre nós.
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O CABO IJ!; üOYAZ

O ·i:iu. · Lrc~JPOTAXJ DE Bur.HõEs- Para responder· ao illustre
tieuador pelo 'P'arú, direi crue, entre nóB, a intervenção do
Poder .Judiciaria tem sido benc'fica. Eu JlOSso fallar em nome·
.dOô gst:1do; pequenos, que nello toem sempre encontrado correctivo .contra ns demasia;; do Executivo, que, tem absorvirJo
o Congresso o invndirlo n orbita da autonomia estadual.
O Sn. •Annrun L~>:Mos-Niio contesto a V. Ex. Refiromo uo Poder Judiciaria nos Estados Unidos.
' 0 :Sn. LEOPOLDO DI': BULHÜES- Em Goyaz, já uma vez
l'eunida a Assembléa Const.ituint.e, foi dissolvida pelo Governador. A Assembléa resistiu: 80 praças armadas cercaram
o edifício da Assembléa para· dissolvei-a. Foi o juir. federal
:quem, com um lwiJeas-r:drp'lls, permiLtiu que ella funccionasse.
·. O Sn. lTimoo CoELHO- Ahi é o habeas-coJ•pns .assecura-

torio de um direito virtual; mas não empossando no poder
um homem, não é o absurdo do caso do Rio de Janeiro.
O Sli. AR'rl!Ul\ Lr.Mos- Isso é que não ha na 'America
Jo Norte ...
0 Si\. LEOPOJ.DO PE BULHÕES- Nem !ú seria preciso, :por<!UC niio l.ecm o;; americanos os nossos babito.s de submissão
no Executivo, enfeixando-lhe nus niãos todos os poderes.
O Sa. Emco CoELHO- Aqui, amanhã ou depois, Lere'llos
'lllll habeas-corpus investindo unt Presidente da Republica no
governo geral do paiz.
·
O Sn. FERN,iNoo .~lENDEH- Não se lembraram disso em
,)910.

U;..r SR. SENADOII -E ainda havemos de ver' o Supremo
'l'ribunal declarar a guer'ra o fazer a paz, nomear cardeaes, ..
0 Sn. FERNANDO
. MF.NDicS- Não tl1rdn .
O Sn. E RICO CoELtrO -·E' ruuif.o passivei ver o Supremo
•:rribunal dar um habeas-cDl'Jl!ts ao Sr. Arcovcrdo com forca
~JIII'a fazei-o tornar conta da miLrn..
0 Sn . .FJmNANDO MBNDES -El!e jn a tem.
O SR. Emco •COELHO -r~ ras para tomar conta da outra
mitra do outro lado.
0 Sn. LEOPOIIDO DE BUI.HÕES -li!ais recentemente, O!Par·tido Republicano de !11\:.1.1 Es~ndo scindiu-se. Houve eleições
muito pleiteadas; formaram-se duas turmas de repr.esentnntes,
(luas Assembléus o lambem rlous governadores. Amdn nesta
~mcrgencia, foi o Poder Judicinrio quem evitou o derramamento do sangue, concedendo um 'habeas-corpus aos membros
~de uma dellas •.

.o\1'::\.-\ES DO SENAOO

,A r•XJHlJ'icncitl elos JH,n()J'icios ·t.lcsla douLl'in~. os precodrmloH eil.ados no> aiJonselham u Jimntcl-a, J'espoital-n, como
J'undad:l na ConsLilui~•iio de 2.\ de ·fevereiro.
A nobre Commissiio roeoJ•J·eu lambem a exemplo~ da "\1'gcntinn.

Parece, S1·. Pl'esidcnLo. que, deJlOis de muitos debates,
nu Argentina se assentou a doutrina de interventor com au,
t.orização do Congresso. São mai.~.:relizcs do que nós os argentinos; ,in progrcdimm mui;; no terreno politico, como TÍG
ccouomieo,
1:\fio ha muito f())npo, u nosso illusLrc collegu o 8•1', Fruneisco Glycerio chamava a nossa attrmcão para as clei~ões na
Republica Argentina. para o numero de eleitores que haviam
•COncorrido a um pleito, cmquanLo que, nesta Capital, nem a
decima parle do eleitorado comparer:c· :\s urnas.
•
A Republica Argentina tem encontrado nos seus dirigentes mais firme orientação do que o Brasil nos seus administradores. Elia tem o seu credito organizado, a sua produr:ção bem desenvolvida, a sua riqueza muito augmentada,,
,Agora mesmo, quando o Brasil estt'1 t'1s portas da miseria, a.
· Republiea AJ•gentina annuneia nue não suspendeu o serviço da
~un .diYicla, que não recorreu a empt·estimos, que não lançou
mão do papel-moeda c que não interromperú a execução do
seu programina uaval. Entretanto, o Brasil i'oz· o novo ('l!ndintJ,
emittiu papel-moeda, vendeu navios ele guerra ... continuando
economieamente dcsapparelhado e com grande de(iC'it a liquidar.
Quem poderà solver esta situa~ão, ~i nos deixamos absm·.ver por questões parLidarias?
O Sn. Emr.o COELHO- O Supremo Tribunal Federal!
(RiM.)

'

O Sn. LEOroJmo DE Bur.HõEs -E li c apenas nos praporcionará traliquillidade, para que possamos reconstruir a for·
tuna do paiz depauperado.
· Sr. 'Presidente, os ,jornaes publicaram ctuo os representantes da Nacão tinham sido ehamados por tclegramma para
salvar n. Fcderaoão, que estava cm perigo I
,
.
E' o caso de se perguntar: iDe onde vem o nerigo'? Do
p,odcr Judiciar.io?
· ·
O Sn. Emco COEJ.Ho·-rsim. Eslt\ claPo
0 Sn. LEOPOIJIJIJ DE BULHUES- Do Poder Judiciaria SÓ
nos podor:i vir legalidade, garantias o a·rdem. ·E é justamonto
do ·que o BJ•asil mais ·precisa no momento actual.
Sr . .PresidcnLo, igual rebnt.n nüo so deu quando, man1t
militm·i, oram depostos governadores c homllarclendas cidados
ahcrlns.
. .. ;
1

'-
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O Sn. An•rnun LEMOs- Foi cm virtude do um
C01'J.l!!S

o

bun~;~l

hab'aa.~

que occOJ'l'CÚ o bombardeio da Ballin.
s~ Eruco C<;!llLHO- E IlOl' que o presidente do Tr inuo pediu Jorçn;; [larn manter o lwbcas-corpus na
o

l3alua?
O Etn .. .LEoPormo Oll Bur.nOBs- O perigo quo ameaca a
Peqeraçao •. Sr. Presidente, est.ú no pro,iecto orn em discussii.o,
ultnno eslorco para ~n entregar o Estado do Rio a um candidato d~signado pelo Govrot·no qno no quatriennio rindo exerceu a dwtaduru. Nfio se admitlc que a opposicrto tenha trium'phado, quc o candidato. popular tivesse vencido o seu
competidor• o1'J'icial.
E é assim que esperam mel horar os nossos costumes,
corrigi!• os vicias dll nos,a cducacüo politica !
·
Vimos,. Sr. l'rcsidcntc, pelos exemplos eitados h a pouco,
.que a intervenção por· meio de haúeas-coorpus nrto ô original,
não ri nova. A .JusLiea Fr~deml nos l~stados c o .Supremo Tribunal nesta Capital, tccrn JlOI' vezes ido cm auxilio de corporacões D de individuas, coueedcndo-!hes habeas-corpus para
o cxercicio de cargos publicas.
.
O Sn. Emco Cor~r.uo- O oxercicio do direitos politicas,
J1UI'a fazer valer direitos politicas.
0 Sn. LEOPO!JIJO DE BUJ.HÚES- 0 Supremo Tribunal,
r!omo lembra o nobre SrJnaclor· Jlclo Estado do Rio de Janeiro,
eonccdeu habeas-cm'Jl'll., ú Asscmllléa l<lumiuense, ao tempo
do gowl'!1o Backcr, ,., porteJ'iormente, nos membros do· Conselho Municipal do Rio de Janeiro.
O Sa. Eruco ·Conuo-- Sim; deu habcas-col'Jl!tS para que
essa collcctividndc tivesse a lillcrclade llü entrar c sahir no
edil'icio da ,\sscrnbli!a c para que exercesse os seus direitos
politicas virtuaos.
0 Sn:. LEOPOL!lO Oll BU!.UÕES- 0 Supremo Tribunal Federal, vm•ificando que no Estado do Ceará o Podm· Executivo
Mú. interviera, ,iulgou a sua ,iurisdicoiio prevenia e negou o
habeas-corpu.s.
'
Eis o ·que deve l'a?.cr o Poder Legislativo actualmente,
nuanto ao E,tndo do Rio. Desde quo, por intervcn~üo do_Poder
.Tudiciario, ,;stú rcsolvirlo n ,,ontl'licto naquellc Estado, o Poder
Legislativo sú "em quu considernr· o caso consummado c liquidado, nfio sô cm respeito tL autoridade judicial, como, em
lwnel'icio da paz publica. A sua ,iurisdiccüo está prcventa no
ansa.
O Sn. Emco •COET.HD- São duas medidas dii'fcrentcs do
Supremo 'l'ribuuhl: urna pam o Estado do Rio c outra para
o do Cem·it. Estamos convencidos do qt1c os juizes i'cdcraes niio
são dn quintesscncin üumnna, SILO csr~r·avos <las sua~ paixões.
· O Sll LlilllPDLllO DE Br;r.HÜES- Sito menos acccssiveis ás
paixões, estüo isentos das corrente' pnrtidnrias ,; sua' decisões se apoiam nu sua J'orr;n moral,

930·

O S11. :HEXDEB ug ,\r,~miD.~ --Não lm necessidade de chcal.tí alii. A tliscuõsão está em um JlOilto tüo elovado quo
não convt!m d{'~cer n is.so.
·
flt\l'

,

,.,.

O Sll. NJIAJ PEÇANII.\ FOI JlLE!'rO PEW ES'rADO DO RIO

O Sn. J... llOPOLDO

•

BuurõEs- Sr. ·Presidente, os perigos para a :t!'edoraçúo prover:m: do desacato á justiça, de so
que1•er rtnr miío forf.r a maiorias nnnrchistas, como essa datAs~
StJmblilll do Estado do fiio de Jarlfliro, ·r]uc mandou arrombar~
a porta do edifício dn Assemhléa; que att.cntou contra o aceórdüo, que o desacnt.ou no período da scssüo extraordina.ria ..
Essa maioria, que não tem Mesa, .que nfio soube defender os
seus direitos, que fugiu do r·ccinto da Asscmbléa, quando convocada, essa maioria niio pó de mr.rccm· 0' app la usos da honrada Commissiío de <Gonstitui~ão.
O Sn. l~mco COELHO -1M as, ma,ioria <tue abriu sessãp
ordinaria da Asscmbléa em agosto; maioria que <Jiegeu,. na
fórma r9gimenl.al, a sua Mesa; maioria que !lO constituiu cm
poder verificador dns eleições do Governo; maioria que .pro~
clnmou eleito o Sr. F'eliciauo Sodré no .Jogar de Presidente,
O Sn. A. AzEnEoo--J~ não impediu a entrada á minoria.,
0 •S11. Ll!OPOIJDO DE BULI-IÕES- Sr, Presidente, desde qu(i
se installou a AsS<lmblén,.,em ,sessão extraordinaria, com Mesa
legal, a no e:xercicio elas suas nttrihuioões, como reconheceu o
nobre Senador pelo Estado do Rio, apurou a eleição e proclamou Presidente eleito o Sr·. Nilo Pcoanha, não podia mais
a maioria, em sessão orrlinaria ou não, J'azer ontra apuração e
roconbeccr outro 'Presidente. O acto cstav;t consummado.
O Sn. Emco <Coru;~elO- Havia dualidade. A Assembléa
estava scindida om dous grupos. V. Ex·. não entendeu o meu
nJ•gument.o. Eu precisava a dualidade do poder verificador.,
Por isso expuz com impnrcialidado 11 minha opinião.
0 Sn. LEOPOLDO DE BUI.HÕES- A maioria abandonou OS
seus postos, não ·quiz comparecer á sessão extrnordinaria e
DE

dm•mlenUbus non su.ccw-rit ,ius, sad ?Jia'iln.nl'iúus.

.

Durant.ü a sessão extrnnrdinariu, a Assemblén funccionou
legalmente, com :)lesa legal apurou legalmente' a eleição do
Hr. Nilo Pccnnhn. Nüo podia mnis n maioria resolver .sobro
este assumpto. A foPmncüo da segunda assembléa data de
agosto e foi an los. 'foi em julho, que a nnica nssembl6a apurou
a eloiciio e l.'econher,eu o candirlat.o cleit.o.
Sr. PPesirlen Io, 11ndcria o Congr•ésso, depois .de ter yet!onlweirlo o pnwlamudo o Sr. WcnooRiau Braz, ausento do
ror~intn n nmio1·ia, tomar, reunida a maioria, conhecimento da
mnsrmt oloicüo o J1l'Oclnmm• outro Pri!sidcnlo, quando o Regirrwnto ostnhelece que o rellonheoimonto se faça com qualquer
numero?
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O Fin . . I. ;,\ZiiftllDO- Imagino V. Ex. si ln! so desse .
.
O :':rt. .Lwrnwo'DJlBULHÜJ;s -·i'i'iío daria rosullado ulgum.
O Sa ..I. Az~nEDO --~las si essa maiol'iu conscguis•e /w/Jem:-cor·J>ils

si(;ii.o no SI'.

rmm J•eeonhecr.•p " outl'o canrliclalo, cm eoni.L'npo\VetlcP~(au Bl'nr.,

qnc faria V. Ex.?

O Su. ~·IJlND!lS ng ,\J,~I Elll.\- Mntnto nomúw rle te [abulct

na.r;•atw·.

-{) i'Jt. LilOPOf.Do DE BULllÕilR- O que <• facto, Sr, Jlrosidcnte, ü que o Sr. Niln Jle(:anha foi eleito pelo Estado do
rtio de Junúii·o, ninguem eont.esla a Icgit.imidade do seu tiLuto, l'oi t'•)f,fJIJIJecirlo, proclamado e empossado pelo Poder
.fudiciaJ·io, f'st:\ no exercício pleno do seu cargo, garantido
iPClo Poder Executivo da União, reconhecido, portanto, pl}r
dous poderes J'edel'acs.
O Sn. J~Juco CoELHo-Tanto não esL.í que o Senado aindo:
não o excluiu do numero dos seus membrl}s,
·
0 ~. LEOPO!.DO pg BtJWÕBS - Si O Senado resol\'Cr não
excluil-o privará apenns o Estntlo do Thi'O de um rios seus embaixadores, violando n Conslilui~ão da Republica.
flr. Presidente, os perigos rln Federa~.ü.o estão no afrouxament~ dos laços clns unidades 'federaes, no predomínio de
um Estndo imporLant~ sobre os outros, no avassnllamenlo das
'franqüins cstaduaes r'elo Podet· Executivo da União. Esse terceiro perigo é que se t.em manifestado ent.re nós c para combnlel-o, temos reccorrido á Consliluição, e por consegumtc ao
Supremo ~rt·ibuunl Federal. E' para salvar a. Foderauao· e a
Republica que a acção do Poder JudicinJ•io tem sido solicitada.
ú Rn. A. Azmr.no - A questão não ú de nomes. Si fosse
foÓ escolhet' nomes V. Ex. talvez tivesse razão.
0 SB. LEOPOWO DF. BUJ,JlijEs - Lendo OS ,iornaos de honlom, Sr•. Prcsirlonle, encomll'ci um arLigo nssignado pelo Dr.
Lnrerda· de Almeida. que considera um novo aspecto da.
quostão c que nos tem cscRpndo: póde o Conb'l'eoso votar hoje
uma lei para afastar do palacio do Ingá o Presidente do E:·tado do Rio ?
·
O Sn. Emco CoELHo - Decerto. Não é o Presicklnle de
direito; é. o Presidente de fac!JO.
0 Sn. LEOPOLDO Pll BU!,HÕltS - Diz o Dr. Lacerda de AI·
meida, que pM'e~c niío tol" ne.•tn qucstfio interesse algum:
«Os netos legislativos sl'io !~is e a:. leis sefl"nem e
determinam o fu-turo, não regulam nem decidem passados: Non Jilar.et Janus in·zeaibu.s, pontificava cnm n
indiscutivcl autoridade de um dos maiores lume" da
nossa "~icncia o insigne c!Innceller Bacon. Om, a decisiio do Congresso, si viesse contravir um nceórdilo do
Supr•emo c deolaral-o inoompetento, asmmiria, com w-.

.
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elos os Rcus t·cqtti8.ilos r. em l.ocln a sua r.~lensilo, ll enmeter do 'IUnn lei l'ett·oneUvn.
O Sn. I<:mco Com.uo - Ol'll, um aclo do Governo. ll•Jrllt
medida d'e resl.abelecimrnlo do Ol'(lom eonstilueionnl rln. flopnblir·a tem J'el.roncl.iv·idnde.
0 Sn ..LEOPOJ.DO DE BtJr.llÜF.S ~ ~Lei rr.l.r.•oneLiva ri,

na neeopçiio ingenua fJ quasi inr:mtil dr. .Planiol, ncru•JIJa
rJIHl prctenclrJ destruir e des!'uzcJ' :wl,oe. eonsummnclos,

essas cOlh~ns que o ·ri!'üo 1~opular declara que nem
Deus com toda n su.a -omnipotencia p6cl'c dcstrujr.
Na Ameriea do Norte, nosso modelo constitucional.
tmnc~ se cogilou de dco.fazer um accórdão da SuprcrnrJ
Conrt pnr um acto do Congt•csso.

·•

O Sn. Annrun LEMos - l\fus .iá s~ desrespeiot.-on.
O. Sn, Lr.oPol.llo DE Buurúr.s - O Poder Execu Li vo cm
trmpo rlc g·n•CJ'J'n ...
" O Sn. An'l'Iwn L1~:1ros - E por que não o Lcgis!nl.ivo ?

O Sn. LlloPoLTJo ng BULHÕ!lS , - «N·unc.n- t.nmanlln
dr.scoco pnssoü JltJ!a mente pratica dos politieo~. norl.cnmcricnnos. O qu,c l:'t se :l'nz é prevenir por lei a. I'C.JlCtiçãn de easos mal ,iulgndos pela COrte Supl'cmn. A h>i
:.I! li, corno rmt toda a pm,l.e, olhn· parn clcanl.e: «il'on

Jllacel Janus 'l-n laalbus».

Tnnham. portanto, paeicncia os no:·sos· sabias da
T~scrip·turu: «:i"LLr:ica; slve IJcne, siva mala, :Í!td'icavit .ol{iain sna fu.nctus est». O Tribuno! J'cz o seu ol'firlin:
'i Cl'l'tlu, est;\ bem errado c não set·ú o Legislitlrivo·
quem o ha tlc eorri~ir: a lei que der:rcLassc NJl'ia nu lia
por inconsLi'Lueional, viria t•r,gcr um easo passado, ''
eonJ,ra a lcttrn cIam, .putcnl.e, li'rccusnvcl do urt. J J rla
Conslituição, proferir:l o Congresso uml\ decisão inexoquivc!. uma lei utl:lln, uma lei roLroncl,iva. Ouviram
hcm ? fletroncLiva. - Lacm•drt de Almeida.»
Sr. PresidenLil, eu vou teJ:minar, -dusc,jo C•llVÍl' o nobt'll
llr.l·ntor. Acrodi to que S. Ex. Pl'CQilChet•J\ as lacunas. d'e sou
pnreerJ!', cHando-nos os disnosil.ivos eonsl.itueionncs em qur•
se haseotl pru•tt al'firmrw rt oompetcneia exclusiva do .Potlt'l'
Legislativo nos 1:nso,-. poliLicos da düalidnde dn govr•t•nos es.lur.luta,cs.
.
. Dcsc,inl'in, S1·. Presictmrlc. dar ltU'gn J'osposl.a ao nol~1·r
Senador poJo Hio do .Tnneiro. Si o Sonndo pcrmill.ir-quc a. !lls,,us;;üo conlinur, ou vor.ta'rci :'r Ll•ibunn t• tomarei em eonsldel'U<!Üfl todas 11•s oll,iecçõtlf:• do nobre Scnnt.Ior, bem comn niiJ1llls
up:n'i.os que deixei de nl.lr.nder.
O Sn, Emco CoELHo - Eu per;o pordão si os meus a.purtc~ niio agrndnrnm a V. Ex.
•
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O Sn. J,lloror.oo D·E Bur,Hú!ls - Eui creiü, Sr. Presidente
qne o Partido RepuhJi.enno ConservalloL' dcvi.u·, anles de agi~
tar .esln _questão c eol!ocnl-a 110 pé em que c~lú. ler cm vista
a s11.uacao cm que se aelm o nosso paiz, eom o eornm~rcio
par~ll'Zado," <mm n industria. agonizante, com snns rendas l'ü·
du?.Jdas, HNJ IH'cri'il:n rornvromctl.tido o r>nnrmc r!P(ir'it a. liquidar.

1í justo. Sl' ..Pt·i~sidente. qlhíl no meio U:e;.;la c~·l'h·H~ i.rcJl(ts, linmens J!Uilli<,o:;, ostc,jnmos a cnm.umii· n 110ssa
a~livi~ludc, o~ nossos usJ'cJrços, cm üchntcs .rio quc~tõcs poli-

Não

monda

1.JCa,9, mtornas, em ·m:í bom n!l'il.udns, corno essa do EsLado· do
1\io, que j(t cstú resolvida e eu,ia soluçiío o Congrc~so núo podcrú alterar.
Tenho concluido.
O Sr,, :Gonzaga Jayme (·)-Sr, ·Presidente, pedindo a
palavra, não é meu intuito cliscut.ir o importantíssimo texto

·

constitucional envolvido no projecto da honrada Commissão
de Constituicüo c Diplomacia sob1·o a intervenção no Estado
do Rio de Janeiro. A minlm Jl'Vetenção é muito mais modesta. ,
,
,
Quero apenas justificar o voto quo terei de proferir em
terceiro turno sobre esLe projecto de tamanha relevancia.
Sr. Presidente, tüo sério se mo afigura o assumpto constitucional agora debatido que, segundo penso, o Sonarlo
devia, abstrahindo-sc de todas as considerações do ordem politica, fixar a sua atton(;ão do preforeneia na importancia dn.
l;heso. A docisão que· cito hoje proferir sobre este projecto
conslituir(t jurisprudencia pum resoluções futuras.
O regímen de pClderes limitadCls, independentes e harmonicos entre si, estabelecido pela, Constituição da Repuhlir-a,
torna de aspecto grave todas as questões que nellc se susc itum, poJo pel'ig-o de ser sncrii'icada a independencia de tun
delles c, consequentemente, a harmonia dos .tres, de modo
que o Congresso, que deve zelar pelo regímen republicano federativo, devo agir com especiul cuidado quando as honvr.r
de deeidir.
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a soberania nacional,
pelo nosso pacto fundamental, tem por orgãos tres podN·es,
que, pelo fac tCl de serem h:.rmonicos c independentes entr-e
si, podem agir simnlt.anen o parallclament~, sem collisõe>,.
som nunca provocarem confliclos entro s1. Entretanto. o
· tcgisladot• constituinte, na sua sabia providencia, conjecturando que o Poder Executivo, armado do forca de coMciio c
.seduccão, podorin oxorbit.ar dos limites que lho foram traondos peta Const.ituição o considorand.o tarnbem quo o Poder
Legislativo, iniciando vida nova no Brazil, podia, impregnado
dos velhos costumes, se csquccot• do que não ora omnipot~nte,
(•) Este discurso n,iio foi revisto pelo orador,
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:1 C.onslitujote, sub~tif.!Jindo ·o. poªer moderador, que, no Imperlo, contlnhil.PO~SIVe!s exo~bJtncoos dos outros poderes, erigiU:
o Poder Judwmrw em fre10 a iodas as exorbitarõe~ do
Bxecutivo e do Legislativo.
·
•
.
E' assim, Sr. Presidoote, que, quando a administPacúo
pratica um acto contrario .ó. lei ord.inuria, a parte lesada, recorrendo ao Judiciaria, encontra rcmorlio t\ lesão que sof'Jrcu ..
E' n>sim lambem que, si o Poder Legislativo exorbita dos
limites que lhe traça a Constiluioão c vota uma lei que
oJ'I'enda um texto constitucional, o Poder Judiciaria tem tJ;;sa.
autoridade extraordinaria e suprema de negar execução a o~sa.
lei, tornando-a nulla e inexequível.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - No caso concreto.
O SR. GONZAGA JAYME -- O :Poder Judiciaria tambcm,
como muito bem observa o nobre Senador, é um podei' Ji ...
mitado,. poder que nüo tem iniciativa, potler que só pódt' ng1r,
provocado pela parte, poder cujas decisões não são norma• geme> nnm JH'certtos novnR de condurola, mas Liio sómcnto urn
porlcr que decide um diroil.o lesado. -em virlml~ de provoca~iio
da pai'Lc. Portanto, Loda ver. (jUtJ o .lmliciario é fJI'Ovocado u.so
pt•onJmciar, deante de um dit·eHo !usado, púcJ'e niw só annullar
acl.qs atlrninistPaLivos, como iambcm torllill' ine:s:equiveis leis
<1UC s-e,iam inconslitueionaes. ·
Ora, ncsle mrcnnismo I'CJlllblicnno rcdornLiYo, ~1uc cu,
alitls, ltmho c.<lmlndo eom muito' cuidado. procurando assimilar
as dispusi1;õc~ que contém, vomos qu" tí simplicissimo determinar a compctoncia dr mula um dós j)I:Hlet•es constiluciooaes.,
Quem di" porlnres lil!lil.ados dir. podcrns expressos . .PorLanlo, para rusolve1• a quuslão do. compelonuia de um dos po.dcl'os, aó nos rcst11. abrir a Conslituif)ão c examinar no artigo
respectivo quncs ns al.lr•ibuir;õcs que podemos, constiLucionalmi:m Lo, rcrwn heeer n cada ti m delles.
Penso que, antes dó discutirmos o ehamado caso elo Estudo do Rio, cumpre-nos averiguar si o Poder Legislativo
tom rJompr.tenoin para. legislar sobre um nssumpto sobro o
qual o Poder Judiciaria, por uma sentença irrecorrivel... .

Os SI IS, AII'rHIJI\ LEMOS E

MENDGS

DB ALMEIDA- Nã(j

apoiado.
0 Sn. ÜONZAGA JAYME- •••. Jtl se pronunciOU.
,0, Sn. AnTHUn LllMOs-A sentença não é definitiva.
O Sn. GoNZ,IfTA ,TAYME- Eu niio disse que ó uma son..
lança de rinilivn, mas poderia dizer que é, porque toda vez
(!110 o .Podm' .ludiciario concede haúaas-aormts sem intorposit;fio de rccw·sos, 11, senlencn é definitiva.
O S11. lli1J.:Nolls Dll Ar,MEIDA · - Mns os recursos
..
. nlio ·ccssaram.
O Sn. GNzAr.A JAYJ\IE-Quando um juiz nega o habeascorpl!s n· senten1;a não é definitiva, porque da negncão do
'
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'habe~s-coi'Jl'lis lm J'C~urso para o ,iuiz super·ior•; mas
o JUIZ 5upt·crno eon<:cilo o ltalu:as-corJJUe, n. sentcnea
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Quando
ó irre~

corrivol.
.
•
_O Sn. Aa·rnmt LEMos -Não impede o nroscguimento da

accao.

. O 811. GoN:.~M;A .L1Y:111~- A questão ,,~ nos mwesenta nitrdumerte do SC61lirllc mndo: O P:oder .Tudiciin•io por uma sen~
Üll\'CIL n·I•ecm•rivtl! ,i ti Ro pronuücicu sobro n questão.- Per~
guntu: pôde o Porlú1' Icg·i~lalh·" por um11 lo i arinnllar um r~
scnlcucn il·r·c,:oi'J'ivnl do Porler .Turliciario?
O sn·. AwrHun LE~ros -0 caso ó muito· rlivcrso.
. Dcmuis, í1. Que o Congresso faz, na hypothcse, niio é uma,
le1, ó um:. resolução.
O Sn. i'loNZAGA .T.w::vm -':\'iio posso ··compmhender essa;
distincçüo c ó esse um ponto em que quero penetrar. ·rem
o Porler Lr.f!'i>lniivo comprl<?ncia para nnnullnr uma .~entencru
irrccorrivel rio Poder Judieiario? Insisto nn minha pergunta.,
Ora, hn pouco eu diziu qu~ paro. nós nverigunrmos si no
t·egimen Jederativo, regimon dr poderes limitados, harmonicos
fJ independentes entre si, um poder tem competencia. devemos
consultar n Constilui~ão e ""r si ella expressamente lhe d4
essa attribuil;ão.
·
.
·
· ·~Ias, dir-sc-hn, ní1o I) só ll},:pressamcntc i!Ue a Consti~
luic)ÜO dn flopublica dt\ Ui.l['i]Jui<;iio: ha tambem podCl'<!S impJi~
eitos, e, si nüo llXpressnmcnt.o, elln pódc, implicitamente, con~
r;crlm• uo Lüg·islnl.ivo 11 eorrií.lotrncin de que se trata.
Mas, Sl'. P t•esidentcJ, qtlf." I) n allribuicão implicito.? Attri~
huioiío implifJiln nüo ri mais do qne o poder de qu<; é investida!
tuna autoridade parn tornai· dl'cctirn uma ntlribuicão ex~
Jll'flSsa. :-ião IJU poder implicilo orposto a poder e:1.1l!'esso . .'\I
poderes implir:itos corrcsponrJr, originariamente o poder ex~
plicilo.
O Sn. lin•rmm 'LEMos -Elles são o desdobramento dos
pnderR.s expressos.
o Sn. GoN?.AGA .TAY)JE-Pel1Foitnmonte.
Imaginemo• uma hypotllose. ·O Congresso LegislaLivo deve
)lrovor a i'clicidndo ,Ju nopuhlicu .. Todos os meios de que ena
lan,ar mfio pnra chegar' a nBse rosultaclo s5o poderes impU~
cito's.
·
·
O Sn. An•rHvtt LEMO R- Todos os meios indicados :l rea~
liznç,io do fim col!imndo s.1o moias implícitos.
..
O Sn. GONZAGA JAYME- Mas os poderes implicitos nilo
pndom, em caso nlgum, iJ· de encontro ás disposicões expressas
na •Com;tituicão. O proprio D1• .•Toüo Barbalho, nos seus commont.nl'IIIS 1í Gonst.itnic;üo, div. que podcr·es implicilos não são
mais do que os meios nmtllos c nocessarios do 'que n nuLor•idado
se servo para\ J'nzer offe~tivn uma att.ribuic.iín exprossa na
Consl.iLuloão.

'
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Mas, . Sr. rl'rcsidenlr~ rlizia cu que oCill um regímen de
porl.eJ.•cs Jumf.aclo~. çomo r• o. nosso, ti bem .possível que o ExeeutJVo pos>a exori?J~ar. AsBim seu do, ,:nm o .l"odcr Judir.iario,
eom .a suu aLI.rJb,UJ~no, e unnullu os actos Julgados infringentes
:\ lüJ .. :Ua.' o Longl'r!Rso. o eorTrn JcgiHial.ivo, t.nmhom pr'1rle
rxnl'IJitnr.
·
O Co!1g~e~so Lambem se pódc Iembrm· dos poderes omnipotentes, 1llnmtndos o cxtraordinnrios quo tinbn·o praticar um
aet~ ~~u~lr]uor ot'fensivo da Consf.iLuição. Ainda ahi o Poder
.lndJ~JU!'JO, UnloJl.ar~dg na sua funcc~ro reguladora, como garantia
r]uc c rln Con~tümcao, se pronuncm c unnulla o acto p·raticndo
pelo Poder Legislativo.
Mas, pergunto cu: dada esta sd.Luaoão, teremos no Pode1·
Judiciaria uma aulgridade suprema, sobreposta aos outros dous
poderes ~
NãG, porque a ConstiLuicão, cm ·disposição eJo.:prcssa, estabeleceu um remedia contra os passiveis excessos do Supremo l'rillunal Federa.!, eslnllelecendo o regímen da responsa)Jilidndc eriminal dos seus membros. ·
O Sn. lllllNDES DE Ar.MEIDA - Entretanto, nega-se esta faculclndc ao Legislativo.
·
0 i:iR. ÜONZAGA .TAYJ\!ll- M•US llÜO se póde negar o que ·e'S(:Í
expresso na Cons,Lituição.
··
O !JUC está cm 11erigo, senhores, ó o mecanismo do regímen republicano federativo; mas, definidos perfeiLamentc,
como estão pela .pratica do regimcn, os correctivos cfficams
contra os des.vnrios, ,;, Srs.• Senadores, infundado o receio quo
nlguem possa ulimenLar de que qualquer poder possa assumir
um poder di~latorial, nmsmo o .Tudicinrio, sujeito ú responsnbilirlt\dC ct•iminal.
·
O ~n. Emco Com.no - E' que os ministros do Supremo
· Tribunn I Federal são uns an,ios.
o Sn. GoN~.IGA J,\Y~m - Das minhas pnlr~vrns não se p6dc
inferi.!' quo eu os considero an.ios, nem a propria Constituioão
os considera intángivois1 tun'lo assim que cstallelec·eu r~ responsabilidade criminal pum os seus membros.
O :mxeentivo soffra tão sómcnLe n unnullacão dos sel.)S ruc·tos
legisln~iiv,o;;, n. in,excquibllidndo das Si.f<lS leis exorllltan:t.es,
.:.ornnclus nu lias pelo Poder· .T udiciari'o; o freio ~st.ubelec1do
pm·n o Poder .Tucliciario é muiLo mais gl'nvc, po1s ó a rcspon.snbilidnde criminal dos seus membros.
0 Sn. All'I'.HU!\ LEMOS - A perda do Ioga!'.
O Sl1. Eruco COJlLHO - O poder supremo ó ·O Congresso.
O &r.. GoNz,ICA JAY~lll - i\f.us, Sr. Presidente, o Congres- .
80 o

••

O Sn. Eruco Com.Ho - Esse nüo ú responsnvel, por isso
mesmo que só responde J1CrnnLe o povo.
I
O Sn. GoNZAG.\ .TAYME - Não npoindo; V. Ex. diz quro o

-·
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l'odcr .Lcgis•lalivo não ,; J'ospousavel e cu digo que é, E' rcspo.nsave!_ pernule a opiniüo .. publica,, çomo seu mundnLnrw. 1'\ao. lem rcsponsab·•·l•daclc crunmn,J, mas tem a
rcsponsal.uluJuclc mot'al, que quanto t\ mim sobrepuja a qualquer oulm, porque eJrlendu com a· con.scienciu.
i\! as, dizia cu, St·, l'r·esidcnLc: si Lodos os nossos poderes
1'010. Constituição fiepublicana são limiLudos, e timüado quer
dtzer J?Odcr cnu.mql'l_!do c poder expresso, nós temos de averiguar SI a. Cons~ILmcao, em qualquer dos seus artigo~ armou o
.Poder Legislativo da compdcncia cxtraordina:ria dé annullaJ'
Ob acLos do Podar Judiciaria.
·
Ora, os nobres Senadores, que conhecem melhor do que
cu a estruetura da Const.ituição, todos os seus artigos, todo o
seu pcnsamen l.o, toda a sua 1•atio, os nobres Senadores hão de
.:uncoJ;dar que a Con$Liluic-ão é omissa cm relação aos factos
de que !ratamos.
·
O SR. ElllCO CQJ>Ll!o - Não apoiado; tem o § 2" ·do ar·t. -i",
que i·nmtmhc ao Poder l~egislaLivo restabelecer e manter a
fôrma republicana federativa ..E o caso do Ril) de Janeiro é
u. perturbação da ordem coustilucil)no.J, é a dualidade do Governo, ó onde ha dous governos c não ha nenhum.
O Sn. GoNZ.IGA J,\\"!>m - O dcve·r ele manter a fórma republica!la federativa não ú exclusivo do Legislativo, porque o
qrt.. G' diz: - ao Governo Federal - portanto, não é exclusivo
ao Lcs-islnl.ivo, c tanto não é que Lemos precedentes aqui em
que o PodrJI' Executivo tem, nos lermos do art. 6', intervindo
•cm diversos Estados para J'Cstabeleccr a ordem· c manter n
fúrma t•epublicmut fcdcm'Livu., <:orno ainda ha pouco aconteceu
no Cearú.
Occorrc agora ,iusLamen~c o que então se nllegava: que a
fórma rr.publicana federativa estava deturpada com a dualidade de Assembléas c com a luta a.rmada que colloc.ou o Governador do EsLado·na imposs;iiJilidade de se defender e o Poder
Executivo cxet•ccu uma at~rihui.çii:o que V. Ex. está dando exIC!usivruncnte no Poclm· Legis•lnlivo, e nós approvtlmos aquellli
conducta.
O Srt. Emc'o CoELHo - Ah i havia elemeri•tos de per~urba
r;iio material da ordem, o sú o Poder Executivo, pela sua mdole,
podia, intervir immcdialamcnte.
·
O Stl. GoNr~\GA JAYlltN - Totí intcrveiu .pum rcstabelecct• :i
J':irm~t l'edcraViva.
0 Sn. PINHEIIlO Thl.IC!L\UO - PermiLla-mc O illustre COl•.
lega um npnrle.
o Sll. GoNIZAÍJ.\ JAYME :.... Eu o recebo com muim honra.:
o Sn. J?rNrmmo ThL\CH,\DO - Estou ouvin~o~ com a, atten~
cüo que me merece, fi nobre Scnadl)l', na oxpostcao que tnz.
,
A sua cxperiencJU, o seu talento sobre o nssumpto o a sua
competcncio. são incontcsto.veis.
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O nosso illusl.!·e collegtt é um aut;iso o illu.sl.re roagisLrado
E' nal.ul'lll 1,1ue l.enh11 pundor pela classe a que Pel'tcnce ê

dahi o_ pJ.•ocur·w:· dUi!.' ao l'oder Judiciw:·io .uma supremacia que
ellc nao póde te1• no tlosso rog!Wen J.)oiltJco, porque V. l!lx.
mesmo acaba de. declamr, e .mu11.o bom, que na nossa !'órma de
goveJ'JJO os podel'Cs são liml'Lados.
· ·
·
Qual ~ o liwil.e 'I A co~etencia ?
s~ porventUl1U, o .Poder Judiciario, o .Pode!' Legislativo e
o l'odeJ' Execul.ivo cstl·,umulhu·em de· sua, comp,ete•ncia, pergulll.o at> meu illustre coUega sd. qwalquer um desses poder.es
tem existenciu constil.uciona.J.?
o 811. ÁDOLl'liO GOJ\0() - o Pod!ól' J uuic1U·J;io tem'
O Sn. PrNwmto ~IAGHA!Jo- Si o ac~o ror mw:ti!'eslllmenlc
.esl.ranho á competencia de qualqu~r ca.s,o, pódle elle, deve
ser considerado como. exis•leute ? Póde produzi!· cowequencí.ao,
resu!Lados, ter suncçüo ?
·
'·
· O Su. ADOLPHo Goi\Do - O l'oder J udiciario póde, em,ll Ulli!lllO não for reformado .
O Sn. PlNHEmo i\IACHADO - Ora, o illust.re Senador· por
S. Paulo acaba de a!'firmar e V. Ex, ta!Dbem que o acto do
Poder Judiciu·io é irJ•ecoL'rivol, de fórma que· nós teríamos
na nossa organização institucional UUl pocier som freios, sem
limiLaçílo, coro ucciio dictatoria~ embora os actos por elle praticad()s escapassem ú sua c;ompeLenci,a.
·
Peco desculpas a V.Ex .. por ter me excedido nesse apa.rte,
que eu não pretendia dar absolutamente . ú brilhante oração
ide V. Ex., roas permitta que diga ao meu illuswe collega:
acho que a doutrina de V. :tl:x. seria a mor·te do regiroen republicano e a contestação das premissas brilhantes .que V,.Ex.
acabou ~'e estabelecer.
·
O Sn. GoNzAGA JAYME.- Eu vou responder a V. Ex.,
começando por agradecer o aparte com que. me honrou e qu~1
muito me desvanece, po1·que é o. test'emunho de (iue V. Ex ..
me dispensava um pouco de attencüo..
Eu não disse que o Poder Judiciaria tem autoridade SIUprema e sem !'reias. Pelo contrario, demonstrei que ,o !'reio
id!o Poder Judiciaria é muito mais pesado do que Q freio ílo
ExecuLivo e uo Legislativo.
0 SI\, PINHEII\0 MACHADO - Nesse ponto V,. Ex. está
equivocado.
O Sn. GoNzAGA ·JAY!Vm - Que actos de pàder podem sol'
exercidos contru o Executivo porque dem~ltiu um .funcciona~io? J~' um aclo. administrativo que o Poder Judiciaria an- ·
nulln, apenus no sentido do assegurUil.' um direito of~endido.
!Nada mais; o Poder Executivo nada soffre; não é PUilildO pela
.exorbitancia praticada,

O Sn . .PJNHE!Ilo ii!ACHADo- D"' modo que V. Ex. adrnllti~
'ü. admi:l.ln que u i'3up!•emo 'l'riiJúnal possa dur scntcu~a l'elaLivauwuto a a.ssumpLo estranho ú sua competencio. e essa senü,u~:u deve produúr Lodos os eJ'l'eitos. !'ia opinião de V. Ex.
o ucl.o. do .t\upl'emo vit:ia cerc(lar, impedir que outros pQdere>,
<J LegJ•;,Iattvo, por oxernplo, pudessem usur uma attribuicão que
lhes foi conferida pela GousLituioii.o, porque de antemão o
~J.'l'ibtmuJ lhos fechou a porto..
O ~Jl, GoNzAOA .TAY:r.m - E' justamente o que eu antes
de 'e:nLmr mi discussão du ma teria do projecto, quero ü{dag<J.l'.
Nós precloamd:S rebuscar nu Constituicão da Iteimblica si ao
Legislativo J'oi .conferida a competencia ..•
O Sn. PINHHmo JIACHAIJO - Completa.
O SI\. GoNzAGA JAYME - . . . de, em casos desta ordem.
arnnullur os effeitos de uma semlencu judiciaria.
0 SR. l'INHEII\O MACHADO - 0 proprio Tribll!Dial jiá re!)Oaheceu essa c!lmpetencia.
• O SR. GoNzAGA JAYME .:..:_ Sr. l'residelllle, si não houves~c
o Poder Judiciaria na nossa Ol'ganiiacíio para conter Uô excessos dos outJ:os poderes, o rc::;imen presidencial seria a
mais tremenda rlus diotuduras. Foi justamente para conter
esses dlou.s poderes que a Couslituinte insLiLuiu o Pode:· Judidtll'io, eom aLLril.Juições tão exLruordinaria.s que João Du:·llalilo disse que oile é a autoridnde suprema na oompetencia
constituciona.J.
0 Sn. PINHglJl(J )\L\CHADO - i\'lUS neste CttSO . O grande
conslituoionalistu susl:enta que a oompetencia é do Pode~ Legislativo.
O SR. GoNzAaA JAYl\m - Perdão. Eu não estou negrundo
110. Poder Legislativo a compelcucia de reconhecer assemblóas,
.cm cnso de dualidade. O que cu pcrgunt<> é si depois de ter
fullaa 0 o Supremo Tribunal Federal póde deliberar tambem
o Legislativo sobt•e o mesmo nssnmpto em senlirlo c(}ntrario,
SC[ldO, como süo, irrecorriveis US sentenças desse tribunal.
·Pergunto ainda: é o Poder Legislativo, por acaso, o supremo
poder 1d a Republica
·
.. ?
0 Sn. PINHEinO MAUHAOO' - E'.
O· Sll. GoNzAGA JAYME - V. Ex. !aliara cm um lamentavel equivoco, tanto que, quando se discutiu na Assemblún
.Constituinte a extonsiio do Podei' Legislativo, appareceu umn.
em01nda que dizia. que ao Poder Legislativo compete fazer as
leis, interpretai-as <l nnnullnl-as. Essa emenda cahiu, sob o
fundamento de que o Poder Legislativo era um poder limi1

~rud,o.

(C!"'lzam.-se muito,ç O}JaJ<tes.)

O Sa. PINHE!no MAcJl,\DO - M<ns, meu illnst.rc collegn,
~u !!Uando affü·mo .Que entre os podere~ consttuidos de ~te- .

publie:t lm nl:;uu1 r)ue lm1ha sUJli'Cillttdn. :;obro os outros e
]Jorquo entendo. que essa cli.!Jll'Cmncin. en!Jc no Poder Lcgislu.tivo.
O t;n. GoNZ.\GA .TAnm - Essa supremacia deve cabe.r nn
Poder .Tudiciario, porque clJ.c tem a compcLencia cxLvnordi-

<ilo n.nnunnr as leis i•nconstiLucio.nnns emanadas elo Lc~·i·sltLivo. E' elle que firmn o pensamento dh ConJSlrituioão.
UM S11. SENADon - E' o que esLnllelece a ha.rmonia.

JHlT'Üt

é ·intc7'1'01n}lirlo por 111 u:itos O)lartcs. )
O Sn. Go;-;z.\0,\ ;rAYMll - Sr. l'<J.,Co•idlcnlc, é um .racl.o. ion(O orador

conl.éshwc.! que nús copiúmos da adcanLada Republica dos
Estados Un1dos éfn Amcricu do N'orLc o regimcn presidencial.
. O Sn. PINHJWiO !\L\CH,\UO - Ilt Y. Ex. nü.o cnconLl'a
destes exemplos.
O S11. GoNzAGA ;rAY~m - Encontro, sim, sonhar. E nirida
honLem, na oração notavel quo aqui prol'ei'iu, o nobre Senador,
pela Bahia lembrou que, havendo o Poder Judicinl'io, a Supr·ema Cilrle Am.;ricana declarado inconstitucional o imposLo
·incomc tax, mais tarde sr. aventou no Poder Legislativo fiJ
idéa de restaurai-o. DiveJ•sos Senadores, inclusivo um que
h:t pouco nos visitou, se oppuzcrnm n ello, uma voz que bavit~
um[\ d:ccis~o judiciaria... que o declarara inconstilucional.
O Sn. MilND!lS DE Ar.M!llDA - Nüu se tmtava do dualidade.
·
O Sn.•~1\~'HUI\ LB~ros - E niío era um caso politico.
O Sn. PINrmmo li!AaHADO - V. Ex. não precisa procuraJ:
fára do terrilorio brazileiro um ec.:emlJlo. Aqui, o Poder Ju<liciario se julgou isento de imposto sobre os vell!cimentos;
"ntrel.anto, esLa anuo o Parl;amento votou. A .imposto sobre o~
vcncimenLos dos juizes.
O Sn: An•rnun LEMos - A clecislio da Suor,ema Côrte, em
mal.cria do dualidado de governo, citada pelo Sr. Senadol'.
.lluy Burllosn, foi dada cm gráo de recurso da justioa esta"
dual.
.
·
0 Sn, GONZAGA :IAY::.IE - Sr, Pr.lisidcnLe, VOU concluir :1S
minhas considcracões.
ll!u JJl'Ocut•ci na ConsLituicü.o com o =ior cuidado c zelo.
e nolla não encontrei uma disposiçüo Rinucr de autorização
ao Legislativo para v·atur uma lei eontrarla a umn S'Cntenoa:
judici:u•ia.
'
I) Sn. MIWIU.LO Mas si a sentcnca ~'P.Ill'e~e!Ilta umà
invAAii.o da csohcra do Legislativo. fica esta · impedido por.
isso de mivindicar uma attribui~ão sua ?
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O f;n, ,lwrr.wn LE~IO~ - Ne~le en~o. o Ln::i.~lalivo cJefenuc
" sua vidn. J·~· uu1 caso e~tremo de n1''' u Coustitui~iio não
C\OI;iLou. l'o" i;;~o. dig·o que é •un cnr.l'lir:lo du attr•ibuiçües.
O SH. ~'"'mLr..o -- ]~' a invasão do ll!l'J oorJ.r.r· nu usphera
de oui.'"'·
0 <:;ro, r.:oNZAGol .IAYll!ll · - A Con•l.ilni~.1i<J (, omissa a tal
respeit" iRI.o é, nilo ur·mou o Lcgislnl.ivn fia ~.utnri(lade necessnriu J'P.T'~ ·rJecJ•eLnr a nui!Jdadc n•J inr.fl'icacio r\e 'lllk'< senl,e:Jça do RlJOI'emo 'l'ribllrml, E nüo ~e rliaa quo. /:1.1'\'V" im<~revidenc!a ''o legislador r:onsliluinl.r n"" se diga Que foi um
f'''lido, · pul'CJilP. o legisludot• con•lii•Jinle, quando t.rnlou das
~.Hribuiçi'íes c'n .Judiciaria, não ~A ''"Qur.r.on de o ~.rmar nos
P•.·l.~. 50 e GO, da compelencia e"t"•ordinaria do "nlar pela
f!o•o.nLiu de Lodos os c'.ir~iLo~, am'F'I~ndo actos r!J) poder
l''lminislrativo c tor·uando inexeql''"~'.s leis votad~• normal•
r'.!'ilnlc, r·egulai·menle, pelo Legisl""""·
Ora, si :t .Constitui~ão da llcpublica expressamente det'
no Jurli~inrio esta cornpetencia e expressamente nii.o deu ao
J.egislut.ivo c!ompctencin semelhante para annullar as sentenças
do Judicimio, /, 1og1co que o Legislativo não póde se pronunIJiaJ', por lei ou resolução, sO!Ji'O um assurnplo sobre o qual o
Jucliciurio jú doeidiu por meio de senlenca irrecorrivel.
O Sn. Annrur~ LE;MOs - E si não ó da sua competencia ?
O Sn. GoN~AnA JAY~m - Si não· é, si o .Judiciaria exorbitou, o freio constitucionn.J <Í a responsabilidade cl'iminnl.
• O ~n. AR1'HUn LEMOS - Este é o freio normal.
O Sn. GoNzAGA JAYME- Ora, si VV. EEx. não admittem
a possibilidade do Poder .Tudicial'io. mesmo m•J·ando, proferir
decisões vai 11Jns, em qualquer· hypothese. ct'firmzcs, como querem dar ao Lcr:islalivn esla competcncia. si r.lle l.nmbcm póde
errar ? Si o Judicinrio póde errar, sendo por isso um perigo
fnllar em ultimo Jogar, o LegislatJvo .Póde errar mais do que
iJ Judiciaria, póde exorbitar mais do que ello, e, assim, cahiremos rm um circulo vicioso.
Não foi debnlde que Campos Snlles, nas palavras que precedem o decreto que organizou n justiça federal, disse que e
liberalismo nnligo teve por missão cercear n omnipotencia dos
reis e o liberalismo moderno tem por fim restringir a omnipolencia dos parlamentos. E' o que ostú no preambulo do
decreto quo organizou n justiça federal, Portanto, ahi mesmo
se vei'ifica que o pensamento do Poder Legislativo constituinte fm armar/o Poder Judiciaria da autoridade suprema de
interpretar n Constituição.
Fall~t-se em dictachn·a do Poder Judicinrio. Como póde o
Poder Judiciaria assumir a dictndura si é um poder sem iniciativa t• só póde julgar em espccie, c só quando provocado
pelas partes? Como pódc ser dictndor um poder· que nilo tem
forca armada ? Como pódo assumir a dictadurn um poder em
taos condições ?
..
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B, caso quizesse, não teria ou duvida cm responsabilizai-o.
Falia-se na IJOssibilidade do Supi·emo •rribunal declarar
a gue!'l'a, demitLir o clwtB do policia; i;so seria un;ulllentaL'
~.om absurdos.
·
O Sa. ADOWito Gotmo - Hypotheses absurdas.
O SR. l'ERNANDO MENDES - Nr~o acho. ,
O Sn. GoNzAGA JAYMI~ - Não oslá declarado na Constituição que ao Supremo Tribunal caiba declarar guerra ou fazer a
paz, mas Já está declarado que no Supremo 'l'ribunal cabe iRtei'pretar a Constituicúo.
O Sn. ADOLPHO GoRDo - Soberanamente.
O Sn. GoNzAOA JAYME - E quando elle interpreta tão ampln.mente a nocão do habeas-corpus, que absolutamente não
póde ser o não é a nocão estreita do tempo do imperio, o Supremo Tribunal falia e:c-cathedra; ó a autoridade suprema na
interpreta~ão do texto coRslil.ucional. J~ contra elle não lm
Poder Executivo ou Legislativo que possa resolver.
O Sn. AR'l'IIUR LEMos - Entilo a interpretacão do habetUcm·pus dá aos tribunaes todas as competcncias.
O SR. GoNzAGA JAYME - Perdoe-me. Que diz o art. 72 da
ConstHuiçfLO '! •Toda v.cz que o individuo soffret' ou se achar
em imminontc perigo de soffrcr violcncia ou coacção por illc·
galidade ou abuso de poder, é caso do habr:as·r:o·rpu.s.>
Portanto, não tendo a Constituição feito restricci•o alguma,
sempre que houver utn çlireito lesado ou ameaçado que careo:e
de amparo urgente dtl-se 9 twbeas-cor"Jl'ILS,
O 8n. ArmiVR LEMOS - Então si alguem for aqui injusia.mente depurado no Senado, ferido no seu direito inconcusso,
correrá r• um tribunal e terá habeas-corpus.
O Sn. GoNZAGA JAYME - Não, porque a Constituição dá ás
Gamaras o direito privativo do L'econlleccr os poderes dos
sous membros e ainda niLO foi abolido o cL·ite,rio juL'idico o
moral dos membros do SupL·emo Tribunal.
O :'\R. MENDES DE ALMEIDA - São dous pesos e 'duas medid.as. (Trocam-se apartes.)
O SR. GoNzAOA JAYME - Mas V. Ex. que tanto me
honra com os seus apartes e que acha que é um caso extraordinario, digno da repulsa dó Congresso essa autoridade que
estou attribuindo ao. Supremo Tribunal Federal ·em virtude
da Constituição, V. Ex. quer a supremacia do Poder Legis1ativo ~
0 Sn. All'l'HUI\ LEMOS - Em termos.
O Sn. GoNx.IG,\ .TAYME - l~ntão, me animo a fazer uma
pergunta. O Pod0r Jurl icinrio dect•etn u incons titucionu lidado
de uma lei que nús volúmos. Podemos nôs, Podar Lcgislat.ivo.
.por uma outra lei, fazcL' revigorai' n lei nullificadn?,
·
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0 St\, All'I'HUI\ LEMOS - Nüo.
O Sit. Go:szAaA .T.w;\!E - Por que ?
o Sn. An'I'Hün LEMOS - Por·que no caso o 'fribunal Lerii
exereido uma att.ribui~.ão sua. No dG que tratamos, porém,
o caso é outro.
o Sn. Go:sz.IOA JAY,;rE - Pois si nós nos detemos deante
dessa bal'l'ei I'a, dn impossibilidade do Poder Judiciaria poder
tran~pol-a, eompetencia que a Constituição lhe traçou, po~
que esto receio ?
·
·
Pergunto ainda a V. E~.: por que. :epugna ao meu nob~e
collega accciLar a supl'emuem, a autorwade do Supremo Tribunal? (~l'rocam-sc muitos apm•tes entre os Srs. Arthur Lemos, Jlcndcs de Almeida, Adolpho GOrdo,
Jllclcllo u Jlayw.undu <lu Miranda.)

Victorino

Monteiro,

Não é minha inLenc;ão, em absoluto, discutir a legalidade,
juslir:n ou injustica do acto do Supremo Tribunal Federal,
co[lcedendo /wbeas-corpus no cnso do Estado do Rio de Janeiro. Não lt·ato absolutamente deste assumpto. O meu pensarnPnlo l'roi :qrPna' avr•rif,:uat· ;i o Podct• Legislativo pódo
annullm sentenca do Supremo Tribunal Feder'a!.
.
Ot·a, pelas considcrucües que acabo de fazer, visivelmente
se conclue, no maior rigor da logica, que o Poder Legislativo;
em J'ar:o dtl ConsLiLuic;ão, não pr'rde annullnr uma scntcnQa do
!'ode r· .Tud ird ar· io.
Si o Poder .Tudiéiario se excedeu, si esta é a opinião dos
honrados Scnadot·es. a propria lei determina qual o recurso
- a responsabilidade c!'iminal dos· seus membros, embora est.o.in firmemente convencido do que, neste caso, concedendo o
Supremo Tribunal a ordem do habeas-corpus, fel-o no exercício de sua compelencia. Si o Tribunal praticou um acto
para o qunl ern competente, claro ó que não infringiu nenhuma disposit;ilo da Constituieüo ou das leis.
Orn, sondo assim, ó obvio que ao Poder Legislativo falta
compeLcncia para unnullm· o acto do JudiciaJt'iCi. Si 6 fi1~r
terú concot•t·ido para n ruinu do systema federativo, porque
o Supremo 'l'ribunnl não tum supr•ernncia sobre os outros podcJ·os, ,; o surn·cmo rcgu lador da harmonia e independencin
cntrn o~ Lres, independencin e II~rmonjn que são a base primor·cliul elo sysl.ema l'crlerntivo. (Jhtito barn; muito bem. O
(t

m•ador tJ cu.mpt•hnmJ.tado.)

Q Sr. Raym undo de Mirando.- Sr. Presidente, antes de
entmr n~ arriem elo considerações que pretend'o fazer em demonsLrnr:ao das razões que determinaram o meu voto na 2' discussão desse pi·ojeelo, desejo 1nber da Mesa. si a emenda subsl.it.ut.iva nprrs-enladn nr1 sessão dn hoje pelo homado Senador
]1clo Esladn do fiio elo .TnnciJ'O, o Sr. Erioco Coelho, tem elo ser
disl'nl.ir!u lwn e rr•m•'lti'(la ti Cnmmissão df\ Consl.itu ic;ãn n Diplnrn:wJa.

n

,V,

Ex.

~H. '!Jili·;~HUI·:X'I'I~- ~ntural!IWil'tc t'Pli1
etnilH.'!'L' u /lt·~iwenlo.
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0 Sll, HAYMUNDO D~ i\!InANDA- Não O conheço bem, e demaiô podia haver ou1ra deliberaçíio.
Nestas condições, desde que a emenda vae ú Commissão,
ou me limito a enviar ú Mesa uma sub-emenda, reservando-me
para justificar as razões que a determinaram por occasiüo da
disoussíio do ·projecto com a emenda.
A minha sub-emenda accrescenta o seguinte:
«Nos termos do decreto de 11, de marco de 1914, e pelos
seus fundamentos constantes do ü' e 8' eonsidero,ndos. »
Preciso logo explicar por que e dizer quaes são os ü' e 8'
considerandos.
·
O 6' considerando diz que a Constituição Federal garante
aos habitantes do Estado o goso da instituição local republicana
(art. ü', n. 2 e art. 63) . E como sanccão pratica a essa garantia contem a disposição do art. 6', n. 2, que autoriza o
Govellno Federal a intervir nos negocias peculiares dos Estados
para assegurai-a.
O considerando 8' contem tudo isto e mais o dever que lhe
incumbe como chefe do Governo Nacional de prover de modo
a que sejam em sua plenitude garantidos aos habitantes do
paiz todos os direitos que lhes reconhece a Constituição e quo
assegura a paz interna da Nação.
Esses dous considerandos estão de accõrdo .:om o principio e a doutrina que sempre sustentei da tribuna do Senado,
e as attribuicões excepcionaes do art. 6' da Constituição cabem
exclusivamente ao Poder Executivo.
Aguardo parecer p'ara depois entrai' nas minhas considerações.
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em
discussão a seguinte
SUB•EMElNDA

Accrescente-se:
... nos termos do decreto de 111 de marco de 1914 e pelos
fundamentos oonst~~:ntes dos 6' e 8' >Considerandos,
. Sala das sessões, 23 de janeiro de 1915.- Raymundo de

M~randa .

.O SR. PRESIDENTE- A discussão fica suspensa afim de ser
ouvida a Commissiío de Constituição e Diplomacia sobre as
emendas.
·
Nada mais havendo a tratai', vou levantai· a sessão; .designando parn a de segunda-feira:
'1'1\ABALHOS DE COMMISSÃO

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 25 minutos.

,,

..

~
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13' SESSAO, El\1 25 DE JANEIRO DE 1915
!•RESIDENCJA Dll SR. URB,\NO SANTOS, PJIESIDENTE

_ A' J hora da tarde, pt•esenLe numero lrgal, abre-se a sessuo, a que r~oncorrem os Sr·s. Pinheiro Machado, p,•dro Borges, Melelloo, Gonzagu :la)'me, Gabrrel Salgado, Teffé, Arthur
Lemos, Inclro do Brazll, Mende~ de Almeida, José Euzebio,
Pires Perreirn, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Francisco
Sá, Thornnz Accioly, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de BriUo. Rnyrnundn de ~I imnda, Pererra l,obo, Aguiar e
Mello, Jofio Luiz Alves, Erice Coelho, Alcindo Guanabara. Sá
Fr·eire, Augusto de Vasr~oncellos, Adolpho Gordo, Francisoo
Gly(}Prio, Leopoldo rle Bulhões, José Murtinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques, A. Azercdo, Abdon Baptista, Hercilio Luz e Victorino Monteiro (36).
Deham de comparecer com causa justificada os Srs.
Araujo Góes, ::;<ilverio Ncry, Laura Sodré, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves
Ferreira, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Luiz Vianna,
José Ml:lrcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteioo, M.oniz
Freire, Nilo P'ecanha, Lourenço Baptista, Bueno de Paiva,
Beornardo Monteiro, Alfredo Ellis, Braz Abrantes, Xavier da
Silva e Joaquim Assumpção (23).
E' lida, posta em discussão o sem debate approvada a
acta da sessão anterior.
O Sr. 2• Secretario (servindo de 1•) dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Ministro da Viação, restituindo dois dos
autot:raphos dn resolução do r·)ngresso .Nacional, sa11ccionada,
que ab•·e no mosrno rninislerio diversos credites supplementares á é ub-consignacão dn verba 9' do art. 64 da let n. 2.842.
de 3 de janeiro de 1911!.- Archivc-se um dos autographos o
remetta-se o outro á Camara dos Deputados.
O Sr. s• Secretario (servindo de ,2•)procede á leitura do
seguinte
PARECER

N. 3-1915

A' Commissiio de Constituição c Diplomacia foram presentes n emenda do Sr. Senador Erice Coelho autorizando o
Governo Federal n nornenr um interveptor no Estado qo Rio
Janeiro e a sub-emenda do Sr. Senador Raymundo do Mtranda

.
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para quo essa inlervencüo se fuça nos tcc·mos elo rlccreto dti
'111 do mnrr•o de "lüH, cum a~ lirnitar;õe;; que 111dum.
nuundo a Cornmissão ot'l'cl'eceu u pl'ojccto qwJ .iá J'o1 npprovàdo pelo Senado em 2" ri!scu~siio, ponderou dil'fet·t'ntes
alvitres entre os quaos o que e mdH:ado pela emenda do Sr.
Senadot: Erioo Coelh·o. mas não o ofl'creceu porque enl.emleu
que maior offonsa nfLo se podia fazer :'t nn tonam ia do l~s
tado que annulln·r eleições .iú approvadns pelo poder comp·c·tente onde o pleito eorrcu IJvt•c, como todos as,cgnrarn, em
que as apurações 1'pt·am real\zndas nos termos absolulam~nte
legacs e em que 1'01 reeonhcr:HJn pe!:t mniOI'IU legnt· dos inumbros da Assemblrln LegislatiYa· um cidadão que é o I" tenente Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodr1\ .runioJ•.
O outt·o cnndidalo votado Lambem no gslndo, o
Sr. Dr. Nilo Pecnnha, foi reconhecirlo cm sclssão exlranrdinaria, pela minm·iu doR memllr·os da Assemlll<ln Legü!al.iva, e
foi empossado por urn mandado do /wúuas-,•OJ'JlitS cxpedid()
ern virtude de ae<!Ói'dún do Supremo •rribJinal Federal que !'e- ·
solveu em assumpto morumenle polilico, extr·eme de sua competencin, corno em Lres purecer·es, npprovados pelo Senado,
j:í o disso u Cornmissão.
Como annullar essas eleições ? Com que direito ?
O projecto em debate, .iú approvado pelo ~ennrlo, rí a doduccfio Jogica das dei ibcrur:ões do Senado e dos termos da
mensagem do S1·. Presidente da nepublica no Congresso Nacional.
Nestes tcr·mos. n Commissão de Constituição o Diplomacia não póde dar seu nssenl.imcnto rí emenda e ú subemenda n que acima se refere, nconsclh.nndo ao Sünndo a sua
rejeição.
Sala das Commissões, 2ü de janeiro de ''1015. -

das di! Almeida, Presidente c fic!alor. Alencar GuimaJ·i!es,

F. Men- ·

José Bu:cúi'O, -

llMEND,\ E SUR-EMENDA AO PRO,TECTO N. 2, Dl~
REFERE O PARECER SUPM

10·15,

A QUE SE

O Congresso Nacional decreta:

i,"

Artigo unico. E' autorizado o Presidente rla Republica
a nomear cidadão de sua escolha, nn qualidade de intoJ•ventor, afim do convocar· o eleitorado I' igente cm ·i ut;, u proceder r\s \!leições presidenl!iacs do Estado do Rio purn o
quadl'iennio de governo ainda não encetado l'ogu!armonle. e
empossar os eleitos, como a Assembléa Legislativa os investir nos mandatos representativos.
Snln rins sessões, "23 de janeiro de ·1015. -

Erico Coelho.
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Accrcsccnte-se:
•.. nos Lermos do decreto de il1 de mar~o de '19U e pelos
fundamentos constantes dos ü" e s• considerandos.
í:iala das sessões, 23 de janeiro de '1Ul5. - Raymurlllo
'de i\limnda. -A imprimir.
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, requeiro
que V. Ex. consulte a Casa si concede urgencia para a continuaoü.o da 3" discnss:to do projecto n. 2, detile anno, cujo
parecer da Commissli·o de Constituição e Diplomacia ,;obre
a emenda e sub-emeudn offerecidas acaba de ser lido.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requerimento de urgcncia que acaba de ser formulado pelo honndo Senador pelo l\lal'anhão queiram levantar-se. (Pausa.)'
Não ba numero no recinto; vae se proceder á chamada.'
Proccdend,o-se á chamada, vet•.ifica-se a ausencia dos
Srs. Ribeiro Gonçalv·es, Ribeiro de Britto, Francisco Glycerio
~ Adolpbo Gordo.
·
O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 30
Srs. Senadores; não ha numero; fica prejudicado o reque~·imento.

O Sr. Mendes de Almeida pronuncia um discurso que
será .publicado depois.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador 1\Itmctes d<e Almeida requereu que a Mesa consultasse a C~s~> sobre "'i concede dispensa
de impressão para o parecer da Commissão de Constituição e
Diplomaci·a sobre as emend[)S uprese·ntLadas ao projecto
n. !J, dcst.c anno, ele modo que o mesmo pro,iecto possa figut•ar na ordem d1o di:a de amanhã.
Os senhores que a.p\Jrovum o requerimento de S. E~.,
queiram lcvnntn.r"sC. (Pau.sa.) .
Foi approvado. •

•

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando ·~ o.rdem do dia de trabalhos de Commissõcs, vou lev!lrulnr a sessão.
,.
' Designo para ordem do dia dn seguin!Je:
Levanta-se a sessão ás 3 horas.

'·
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A' I hom da Ln rele, Jli'Cscn I. c munm•o lct;:tl, abre-se n sessão, a que corwor·rcm os Sr·s. Pinhr.il'O ~l:whadn. Podro Borge~,
Mctr.Ho. Gonzagn .]ayrnc, Gab!'iel Salgado, .'\l'l hm•. Lemos, Inclio do Br·ndl, .Josrí Euzcbro, Pires Fci'J'eirn, llihciro Gon\:nlves,
Ger'l'asio Passos. Fmneisco Sú, Thonmz Mcioly, Antonio do
Souza, Cuuha l'cdro~·n, llilleiro de Brillo, PcrCJra Lobo, Aguiar
e ~lello, Bernardino ~lonl.ciro, Erko Coelho. Aleindo Guanabara, AugusJo cJc Vaseonr!cllos, Adolpho Gmdo. Ff'anciseo Glyecrio ..Jos c' ~IU!'Linlro, A. Azercdo, Alcncn r Gu imorães, Generoso
Marques. Alldon DnpLisLn, Hcrcilio Luz c Victorino ~lontciro
(30) •

Doixom ele compoJ·ccer com causa .iust.ificada os Srs.
Al'au,io Gór;s, Silverio Ncry, 1'effr1, Lauro Sodrrl, Mendes de
Almrida, Eloy de &luza, Epit.acio Pcsson, Walfreclo Lr.ul, Gonçalves Frneira, Ra;vrnundo de Miranda. GornM· llibeiro. Guilhor•mc Campos, Luiz Vianna, ,Josr\ Marcellino, Ruy Barbosa.
João Lniz All'es, ~·lomz Frrirc. Nilo Petanhn. l.<lUrenrJO Baptista, Sú FJ•eirc. Rneno rlc Paiva, Rcrnm·rlo Monteiro, Alfredo
Ellis, Leopoldo de Bnlhõcs, Brar. Abrunlcs, Xavier da Silva,
Herc1lio LLJ·Z e ,Joaquim Assumpcão (28).
E' lida, postn cm discuE·sfio e, sem debate, approvada o.
acta da sessflo anterior.
O Sr. 2' Secretario (servindo da /') declara que não ho.
expediente.
O Sr. 3" Secretario (sc1'1Jindo de 2") (];eclnrn que não hn
]1arc1Jcres.
O Sr. Presidente (cornmovülO)
Antes de continuar
com it hora do expediente cumpro o doloroso dever de communif'nr no Senado. o fnlleeimenlo. hontem oceorrido nesta
Capil.nl, do desemhnT•gndor Sigismundo Gonçalves, Senador
pelo Estndo de l'e!'l1nmliuco.
.
'
O Senado deve Peceber esta communicncão com o mesmo
sentimento de grande mng-on com que ll1'a tr·ansmitto, c cerl!!menl.e. vne tributar no illustre morto as homenagens que lhe
suo d~v1das pelo ·sou passado de sen~iços relevantes prestados
ao pnrz.
. Não cnllc :1 Mesa l.mr,nr a biogJ•aphia do eminente Senador. que_ ncnha de dcsnppnr·eccr rir? numero elos vivos, mas ·
acrcclrln nua mwedPl' os csL~·Jos. nffn·mnndo qui! as homenagens que_ por•venlnl'n lhe sc,ium pr•estnrlns seriio umn .iusta
eon~n.~:tr•nçao do .'rn ,,nr·ncJ rJ• rlevnrlo. elos rlnl.es puros do seu
"SP!I'II.o, elo srt1 g-r·ondo mcr·ecimenl.o, rio sw "crysolndo nmor
:Is r:ousos pulllicns.

SESS;\o EM

2G

DE .TANEIRD DE

1015

249

O descml:iurgndor Sigismundo Gonçalves, ninguem desconhccor"ú, prestou r·clevuu tcs serviços ú causa publica, já como
magistrado 1 ,iü cm en!'g-os de adm inistraçúo, .iú, finalmente,
como lcgis,aúor, (Apoiado ) .
Vcnlw de acompanhar, cm nome do Senado, o enterramento do Senador· :::ligismundo Gon~alvcs .•Julguei do meu
dever antecipar, destn l'órma, por pnr·tc desta illustrc Casa,
o preito devido {t sua mcmorin, na certeza de que com esse
neto interpretei l'iclnwutc o s~:nUmento do Scnnclo, e de cada
um dos Sl's. Senadores, individualmente. (Muito bam; muito
bam.).

Continúa t\ hora do expediente,

O Sr. Ribeiro de Britto sendo o bnico re]Jresentrmte de
Pernumbuw preoente, vem receber a communicação ol'fici-a.l
do rassamcnlo do. Sr. Sigismundo Gonçnlve~· e associnl'-se ás
manifestações que forem inspirnclas p~Jo dever. cívico e pelos
sentimentos rle solidariedade do Senado.
Do sua panto dese,ia Lambem render homenagens :\ memoria do ,.eu companheiro de bancada e o faz relembrando alguns opisodios da vida publica do illustre brnzileiro. que tantos e tão I'r.lovantcs serviços prestou á sua Pat.ria nas diversas
manifestações da sua l'ec.unda actividade.
Da carroilia politica de Sigismundo Gonçalves. o orador
destaca a altitude que S. Ex. teve cm 1889, por occasiüo da
proclamação da Hepublica, quando enlão occupava o alto cargo
de Presidente dn Província. Pernambuco vinha de sot'frer a
agilaçüo do odio politico dos monarchistas contra nós republicano;-., que amparavamos a excursão Silva Jardim, em contraposição á do ronde d'Eu. que então lambem percorria o Tmperio. Ao chega.r a noticia da proclamação do novo regímen.
houve umn tenta.Uva de rencr;ão, não tanto talvez pelo ardor de
ideaes, mas pelo dnse,jo de vingança contra nós os paladinos
daquclle arlvoniJ[); Nesse momento d·e cruel anciedade e presases tcmot•cs. a dignifit,anto at.t.itude de i:iigisrnundo Gonçalvc,. se rnnnil'cstou, palrioticn. benemeriln, sopitando a e..xplosão dos rJxcessof· mnl ''ontirlos. S. Ex. noJ;ou apoio aos
renecronarios e pn,sou o Governo no commandantc das armas,
o illustrc I!'CilCl'ai Crrqueim de Aguiar.
Na r.sphern da .iustiçn, o cnrnc~r de Sigismundo Gonculvcs deixou traços inapngavcis de elevação c dos princípios
de mornl e nt1steridadc cm que abroqucln!'a a sua honra dP
mar;isl.rado.
· Bn~·ln recordar que foi S. "Ex. quem presidiu o inqucrH.o
dos lr•istcs a~·onlecimentos que se clesenroln.ram nn cidade do
Recife, crunnrlo tombou sem ddn o saudoso tribuno pel'llamhucuno .Jos(, ~!nrin rio Allluquor·qur. t!ello.
Nessa missão L'f·pinllilsa. que lhr inonmbiJ•a a indirmcfio do
:k Bfil•bosn Lima, de quem m•n irrrdml.ivcl ndversar·io, o
de~rmhm•gnflnr ~i!;iRtnttnrJo f10111~.nJves flOi'. PITI (1t'OVn O SOU OS ..

pil'i!o o rlelln snhir•nm vieto!'i-osas. impol!utnf, n c:onsuicncia e
.n conductn do juiz ini.CA"I'O,

'-·•,
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.Tomnlista nrdr.nlr., diJ'i~·iu O MunicitJio com umn notnvrl
elemê:in du vislas, ele mmlt)ira qnc o ,iol'llnl l'tmrlnrlo por .José
de Vns,on:·pllos nunca desmereceu no concoiLo nem perdeu
nquelln l'oi!;:io lypica que u popularisnt·n.
,\dminislrndor, na Hepublica, pôde-se dizer que ü seu
r;ovel'llo é nm on:·is nu ndminisl.rn:;ão pernmnbucana. Ness.•l
cal'/:;o. mais uma vez o seu espírito rodo venceu as tondencias
dissoh·onlos e l'ez mn ;:tO\'erno honesto c digno.
Jllns J.a nesse lli'J'iodo uma nota rnemoJ•avcl: foi Sigismnntlo Gon(;alvos quem deu ouvido:· no desesperado appello d~
Paz e Cnridaclc, rril.n pelos ClnJJs Munieipaes, cont.ru o banditismo que dcv~sl~v~ o t,eJ•rilot•io da Pernambuco, insuflado'
pela politicagem l'eroz das vinrliclHs ]Jessoaes.
Foi um benemeriLo.
· O orador le1mina requerendo que o Senado levante a
ses:·flo e inscJ·cva em a,r.·.l.a um volo de profundo per.ar pelo fallccirncnto do illuslre brnzileiro. (Mu'ilo /Jcm; lnnito bem.)
O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, ainda o Estndo
que represento nesta Casa achava-se sob a profunda imprP-8si'lo do golpe soffrido com o fallecimento do valo·roso e impolluto republicano Dr. Francisco Portclla e, eis-nos hoje
reunidos para lamentai.' a perdn de um oufro piauhyense,
que foi um grande lutador como o Senado sabe.
Nasceu o Senador Sigismundo Gon:;alves, St•. Presid·ente,
no Estado do Piauhy. Não tendo encontrado alli elementos
que facilitassem u sua educação intellectual, procurou o E~
tado do Maranhão e mais tarde o de Pernambuco. Formado
em sciencins .iuridieas e socio,cs pela velha academia de
Olinda, S. Ex. não se demorou cm terçar armas con• ns
advct•sarios políticos, que eram os conservadores daquelle
tempu. Nessas lutas politicas, Sr. Presidente, vimos o illnstre
morto bater-se com a vantagem de um moca illustrado, c'ese,ioso de prestar serviços á sua patria. Escolhido para a,
carreira da magistratura vimos, •como juiz no Pará e outros
Jogares da Repuhl ica, mostrar a ri,jeza de caracter e o respeito que tinha nos direitos de terceiros.
.
Veiu a Republica, Sr. Presidente, c, como bem disse o
mustre Senador por Pernambuco, esta nova fórma de Gov~rno
o encontrou em Jogar de destaque, conquistado pelos seus s~r
viços, no seio do povo pernambucano, que se gloriava e que
se honrava com a ndministruçii.o do pinuhyense justiceiro ~
inte!ligente.
.
·
Recolhendo-se .ao seio do. familia, á qunl ern tão dedic~do,
esperou que os acontecimentos se desenrolassem no paiz, e
mais tarde o sou nome respeitado veiu de novo á tona politica, sendo mais uma vez escolhido pura Governador dnnuella
terra. com o apoio daqucllc povo heroico. Como admirúst.rndor .de Pernambuco, o illustre finado deu provas du sua honostidade e justic.a, procurando por todos os meios colloca.r
em bom pó as finanças desse Estado. (Muito bem.)

..
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Posteriormente, veiu reforçar aqui no Senado, como ro1l;csentante. de l'ernamhuco, a püalat~ge de piuuhycnses, qtJc
JU em de cuwo e passou a ser de sets.
O Senado sabe as provas que deu o Dr. Sigismundo Gonçalves, nesta Casa·, do seu amor tL verdade, da pureza do ~cu
caracter e da sua lealdade poliLica. (Muito úem.. Apo·iados.)
A sua vida, póde-se dizer, foi uma cadeia, cujos elos
eram nelas de lealdade e de liberdo,de. O P iauby era o unico E8tado da Republica quo tinha seis dos seus !'ilhas representando
varias Estados e isto porque os piuuhyenscs são homen~ Je
luta. Lutando fez-se Sigismundo Gonr;alves, em um centw
illusLrado como Pernambuco; lutando i'ez-se Francisco Porte lia no seio da selecta sociedade fluminense; lutando se tem
feito outros piauhyenses.
Com o fallecimento do Sigismundo Gonçalves ficamos nós
pinuhyenses reduzidos a quatro nesta Casa; portanto mniot•cs
são os nossos encargos vara com o Estado de que somos filhos
e pam com a Patria.
Lamento profundamente o passnniento deste illustt·e e
:velho amigo.
O SR. JOSÉ :EuzEBIO - Totlos .nós lamentamos proftmdnmentc a sua falta.
O Sn. Pums FimiiEIIlA- Nós o tínhamos como nosso chefe
moral, pelo seu alto valor c pelas provas cot1st.antes de sinceridade que uos deu na sua vida publica c particular. (Muito
bem.)

..

Não é de mais que cu requeira tambem no Senado que,
po1; intcrmedio da M'esa, envie, por telegramma, pezame~ á.
famil ia do illustro morto, tclegraphando tambem neste Mentido no Governador do J~stado de Pernambuco, ampliando
desta fórma as homenagens que devemos :'L memoria do illmtrc piauhycnsc, quo tanto honrou o valoroso Estado de Pernambuco. Era o quo tinha a dizer. (Mn·ito bem; muito bem.)
O 'Sr .. Presidente - Não havendo mais' quem queira a palavra, vou submct.tct• a votos os requerimentos feitos pelos
honrados Senadores por Pernambuco c P iauhy.
O Sr. Senador po'r Pemnmbuco requereu que na nela da
sessão de ho,io se.in !nncado um voto do prol'undo pezar pelo
fallecimcnto do Sr. Senador Sl::;ismundo Goncalvcs, c que cm
homenagem ú sua memoria se levante a sessrw; o Sr. Senador
pelo Piunhy rcquet'cu que sc.lnrn enviados :í fnmi!in do illustro mOl'to o no Sr·. Governador do Estado de Pernambuco
tolcgrnmrnns do eondolcnci:tH.
Os senhores que npprovnm estes requerimentos queiram
lcvnn tnt·-Hc. (Pausa,)
Fol'nm upprovndos unanimemente.
A' vista dn do!ibcrncão do Senado, vou l·evnntar n sessão,
convoenndo uma outra nocturna pura t\s 8 112 horas e desi-
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gnando paPa oNlcm do dia' dessa sessão n mesma designada
para a désl.n, is Lo é: ·
Continuação da 3' discussão do projecto do Senado n "
de 1015, determinando que o Sr. Presidente da Republica 'in'".:
tervirt\ n.o Estado do llio de .Tanei.ro, para assegurar ao Dr
Fclician0 Pires de Abr·eu Sodré o livre cxercicio das !'unccões
do Presrdonle do mesmo Estudo no rrundri·ennio de 1015 u
1018, de accôr'do com a decisão dn rcspeeLiva Assembléa Legis!nlivn, pornrul.e n qual tomou posse (com parecer da Commissão de Oonstitu:ição !' mplomacia contrario ~ emendas
a)n·esentadas) ;
.
.

Co:rtinuncão da 2" discussão do projesbo do Senado n. i,
de 1915, modificando u tnbel!a a que se refere o n. 31, titulo
r. - Impost.os sobre a renda - da lei n. 2.910, de 31 de de~embro de 1O14 (com pa1•eccr da Oo.mmissão de F'·inanças contra·rio ás emendas apresentadas) •

Levanta-se a sessão.

15'

SESSÃO, EM 26 DE JANEIRO DE 1915
(Nocturll:l)

PRES!DENCIA DO

SR.

URBANO

SANTOS, PRESIDENTE

A's S 112 horas da noite, presente numero' legal, abre-Re
a sessão, a qu.e concorrem os Srs.. Pinheiro Machado, Pedro
BoTges, MeJ;el1o, Gnzaga Jayme, Gabriel Salgado, Arlhur
LemoR, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Euzebio,
Pires Ferreira, · Ribeiro G.on"alves, Gervasio Pas8u18, Francisco Sá, Thomaz Accioly, AnJ;onio de Souza, Cunha Pedrosa,
Ribeiro de Brit.to, P8rcin Lobo, Aguiar e Mello, João Luiz
Alves, Bernardino Monteiro, Eriro Coelho, Alcindo Guanabara,
Sá F'reire, Augusto de Vasconce!los, Adolpho Gordo,José Murtinho, A. A1.eredo. Alencar Gui,marães, Generoso Marques,
Abdon Baplistu e Hercilio Luz (31).
Deixam de comparecer com causa justificada os · Sre.
'Araujo Góes, Silverio Nery, Teffé, Laura Sodré, Eloy de
Souza, Epilncio Pessoa, Wnlfredo T,eal, Goncalves Ferreira,
Raymundo de Miranda, Gomas Ribeiro, Guilherme Campqs,
.Luiz Viannu, .Tosé Marccllino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, Nllo
Pccanha, Louron~o Bnplistn, Bueno d.c Paiva, Bernardo M9nteiro, Alfredo l~llis Francisco Gl)'lcerro. Leopoldo de Bulhoes,
Brnz Abrantes, .Toaquim Assumpçüo e Viclorinc Monteiro (27).
E' lida, posln em discussão e, sem debate, approvndu a
aoL!l da sessão anterior.
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O Sr. 2" Secretario (servimlo lle 4") declara que não ha
expediente.
O Sr. 3" Secretario
pareceres.

(.~a~··v·indo

de 2') declara que niio ha

O Sr. Adolpho Gordo diz que vem soliciLa·r, com o
mais profundo respeito, toda a atlcn1;ão do Senado e. a do
iJiusLr·e Pr·cs1deuLc, pm·a urna questão constitucional cuja solução deve interessar grandemente Q Congresso neste momento.
No dia :JO do col'J'cnte Lerú Jogar, em lodo o tcrritorio da
Republica, a elci~.ão ordinaria para os Cll'gos de Deputados e
S0nadores: o actual Congresso só poderú funccionur legitimamente até uquclla dnt.a ou podertt J'unccionat· mesmo depois ?
Quando terrninaJ•á a nclunl legislalura ?
Em face da ConsLitui1;üo politica, quando deve come1;.ar e
acabar uma Jegislntura?
As opiniões va1·iam: uns entendem que a legislatura
acaba na pl'imeira sessão que realiza o novo Congresso, depois de constituido; outros que quando as ,iunta.s apuradoras
expedem diplomas nos Deputados e Sell'ador·es, e outros, finalmente, que acaba no dia da eleição, isto é, no dia 30 de
janeiro.
E', pois, do maximo interesse verificar-se qual destas
opiniões lem o seu fundamento na ·Conslituil;üo politica, tanto
mms porque faltam apenas quatro dias para aquellas eleições c o pro,ieclo determinando a intervenção da União nos
negocias pt){'.uiiaJ·es do Estado do llio ainda não foi remettido
tí Uamara dos Deputados e pende de uma votação nesta Onsa.
· João Barbnlho, em seus eommentarios á Constituicão Federal, sustenta a prim~ira opinião, isto é, que a lcgislatm·a
só acaba com n constituição do novo Congresso e para justificai-a invoca os tr~s seguintes argumentos:
•Esta questão resolve-se>, di?. elle, •pelo art. 17 da Constituição politica, segundo o qual, cada sessão annual do Congresso será de quatro mczes. da dntn da abertura, ~üo tres
sessões annuaes em cada legislatura. abrindo em 3 de maio,
ou rm outro dio !'Onforme a Constituição autoriza. Do inicio
da rn•iJnoJna sessão dntn, pois, a Jcg-islnturn, que sendo de tres
anncs, tm·minar:í nn primeim sessão do novo Congresso.
Si n legislatura ncnhasse antes dn Constituição do novo
Congresso, nccrescon ta nquelle commentador, no interv.allo de
uma n outra legislatura, ficaria supprimido no pniz o Poder
Legislat.ivo, o que é um absurdo.>
Diz ellc. finalmente, <Que a nroprin palavra le(lislatura
na necepçiio rm rrnr fni cmnJ•ncrnda no ~ 2', como equiva•
le.nte n periodo lc(lislatil!o, ministra esta solução, pois que os
lexicons, com o diccionnrio da Academia Frnncezn, nssignnlam
áquella palavra. o sentido de periodo de tempo qlki c<m:~
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desde a ·instatlaçiio de uma assemblda ald o termo dos seus

pode;·cs.

Diz o oradot• que não se conforma com esta opinião. por
niio lho put'e0ct·em vrocedeutcs u:i razões invocadas c não
scrcn1 eonvinccntes aque!las eonsidorru:ües.
E!'J't!cl.ivumenLc o ai'L. 17 da CunsLHuiorw politica não
resolve a quc•slão no st!nLido inclicudo pelo illuslrc Sr. Joiio
BnrballJo. J~sse m·tigo lirnila-se a detcnniuat· o Jor,;ar cm que deve reunir-se o Con:;rosso lúwional, a dala da reuJuão, o prazo das
sessões e estabelece que podedt ser proro:;ado, adiado ou convoeado ext,t·n:ot·dinariamen te.
Bis os seus Lermos: <0 C01lU1'esso 1"eu.nh·-se-ha, na Capital Perüm;l, independcnturncntc drJ c01wocaçüo, a :J de maio de
cada anno. si a lei núo desiynar Otttro dia e {nncdonará quatro
nw;es da dctla de abcrtu.ra.: JlOdenrlo ser Jli'01'0(fado, adiado ou
convocado e:ctraordinw•üt·flwnle.>

...

De modo que csle twli::;o dispõe: vrimeiro, que o Congresso reunir-se-1m no dia 3 do maio do cada anno, si a J,ei
não desig-nar outro dia; segundo, que a reunião terá loga.r indcpendenlcmenle de eonvocacúo; terceiro, que funccionará
quatro mezes da clata da abertura e quatro, que poderá ser
prorogndo, adiado ou convocado extruordinar·iamenLe. O para;;rapho 2", do mesmo a.rLigo, diz que cadll legislatura durará
tres annos .
Ora, não ila manil'estumente neste art. 1. 7, e no seu § 2•,
pul:tvm ou tcJ·mo ul;;um que autorir.e ou ,justifique a opinião
do illuslre cdmmenladol' da nossa Constituição.
•ral artigo resolveria a qu,estão· si dispuzesse que o prazo
de Lt'<!S annos de uma Je;;islutura come<;u da data doa abertura
das sessves do Con:;t'esso c Leimina na data da abertura do
novo Cou;;rcsso, ou então que as sessões de um Congresso não
voltem Let· Jogar dO[lOis do conslitui(:ão do novo. Determinando, porém, o Jogar em que deve reunir-se o Congresso NaciOJ\:tL a er,oc:\ da J"eunião, o pru~o de suas sessões e estabele.r:endo' que poderá ser prorogado, adiado ou convocado extraordinariamonle. é de simple:o bom s~nso que a alludida disposi<:iio eonsl.ilucionnl não offerece elementos ou quaosquer
subsidias pnm a solw;ão da que,slão.
O se:;undo m·:;umeni:o é tão improcedente como o primeiro·: não é exacto que. terminada a legislatura antes da constituioão do Congresso e não prevalecendo, assim, aguella
opiUJão. rHJ inlervnllo enLre uma e ou'Lm legisla~u·ra l'tcará
~uppr.imido no pair. o Poder Lei:iSJ,ativo. Supprimido porque ?
No t•eg-lmen parlamenlat•, dissolvida ~ Gamara dos Deputados ~i~:t o Parlamenlo impossibilitado ele funccionnr, emquanbo não são feitas as novas eleicües, mas ninguem poclet•t\ dizer com neArto que nesse perioclo fica supprimido no
paiz o Podor Lcgislalivo.
No t·eg-imcn presiclcneia!. tmnhem p<lde verificar-se a circnmstanr:ia ele nfin. podet·. qtmlquer c!a;·. Casas do Congresso
1'unr.donnr c clclill0l'l\1', por Ler-se rofimido a menos rl'e metnrlo o llllmcro r!n *'llS membros. cm virtude clc• ronumíias an
do J'ull~cimc,ntos, mns não so Jlúdo clizot• quo ºmqunnlo não
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sito foill.a' as 110vas eleiçüo,. J'itJa S11JIPI'irnido no paiz o Podet·
I~c:;i:;Jalivo.

Po1· isso mesmo quu JIÜü J'i"a snpprimido J.al poder ,., [JIIC se Jil'OCI'cle a novas uloi~:ües pam que coul.inne dlc
a cxt~reitar us ~LIH~· func(Jnes.
l~nra a contin•udclnrlu virl.unl desse potlur·, dis.,c, muito bem,
o clescmllat·:;ado!' Vieir·a l'azenda, basta a püssibilidndc Uworica de su re~onsliluil' ar Camara ·por• eleit~fín.
E pOL'Cjue uüo poderia o Congresso novamuul.e cldlü J'unccionar 110 alludido per·iodo? l~xpedidüi'• os diplomas aos novos r·ep1·osnnlanl.es, por·quc nüo poderão ser el!es conservados
para uma sessão exl.r·aorclinarin '!
Mas mesmo antes rln. exporli~fio elos diploma~. 11os trinta
dias poslel'iores {, eleição, podl'i'ão ser ellcs conroendos. r~omo
procurarl'i demonst.rm· ao Cül't'ül' rlcstuH considcrur;üf!::·. l'\ão lm,
pelo menos. disposir,;ão alguma conslif.ucionul que tnt'lle impossivcl o illcr;itima uma scssã<J cxtraordinaria do novo Congres:o nosso período.
1\'iio é a ,iurtla apurnrlora. como não <1 nenhuma das Casa~.
do Congresso, na ver·i ficm;iw de poderes de seus membros, que
confere o mandato !ngislativo aos Deputados e Senadores; tal
mandato lhes é conferido pelo cleil.omdo a 30 de ,janeiro, de
modo que ,; absurdo dizer-·sc que ficará supprimido no paiz o
Poder Legislativo. si cn tender-se que a legislatura termina
·
anles da constituição do novo Congresso.
O terceiro argumento do disUncto commcntador da nossa
Constituicão é tão improcedente como os anteriores. Não ó
aos lexicons. c nem uo cliccionnl'io da Academia Fruncezn que
devemos pedir subsídios pnra a solução de uma. questão
consiitucional, mas t\s disposiç,jes da nossa Constituir;ão politica. De resto como definem l!llcs a leg-islatura ? Que sentido assi:;nnlam úqnelln palavr·a '! O srnLido ele um período de
tempo que corre desde a inslallnção de uma asscmblén legislntiva até o tm·rno de srus pOderes. Ora, qual é este termo ?
Esta é pJ•ecisamentc a qucsl.fio.
'rambem niio parece que tenha razão os que entendem
que a legislatura termina com a expedição do diploma aos
·novos eleitos, por considerarem a apuração feita pelas juntas
apuradoras uma formalidade essencial dn eleição.
Não é formalidade essencial. A constituir;ão politica não
falia em ,i unta apuradora, o nem define o que seja um diploma. A junta apuradora que reune-so 30 dias depois de uma
eleicüo e Cli."J)ede diplomas nos candidatos que obtiverem ú
maioria de votos, nullos ou niio, é uma mera creacão cln lei
ordinnria para facilitar a verificação do poderes em cada uma
das. cam aras .
Supponha~se que nüo rcunem ns Juntas apuradoras do
paiz, por qualquer motivo, e que os cnndirlntos que obtiveram
maim·in rir. valas nfio rrcrbam por is'o diploma.
As eleições procodidns n 30 de .inneiro . ficam nullas ?
~i ns eh'i~~('i(1 S Ü(l Deputndn:-~ r. St:nnd'fll't 1S 1'1cn.m nulJ:~s, pqr
nrro tc·rern s0 rntmidn ns juntas u.pumdot•ns e oxpecl1do cllplomos nos cnndiclalos que obtiveram maioria ele votos, f:~l
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apuração ú formalidade c~sencial, mas si não ficam, si não
ohslanlo niio huvm'<JITI Lnus <:and ida los recebido seus diplomas,
devem seJ' vcl'ificados seu~ porl·eJ'es anm de excJ·ceJ'em o seu
mandato lcgislalivo, ,; eviden Lu que a apurn<;ão nüo constitue
formaliclndo ussoncJnl.
.
ÜJ'll, [, rlr. simples bom senso que Laos eleicões não ficam
nullas pelo l'aelo de niio se rcunircin us ,iuntus apuradoras.
Aos noiH'es J'CPI'csonla!JI.us 1\ ou!JJOJ'g"ad>o o mandato legislaf,ivo a :10 de ,innuiJ'O. Nesse dia os eleitores depositam nus
urnas as cedulus eom ns nomes desses t'CJ1!'oscnlunles, nesse
mesmo dia a.s mo~as oleilOI'tws apmam as eloicões o consignam em sua acta todo o oucOrl'ido.
A ,i unln upurndDI'a, segundo a disposição do ar'!.. OS da lei
ui e iI rmd cm vi:;or•, tum a missão dr. som mar os volos obtidos
pelos candidatos, não pouondo entrar nn upt'eciação de nullidadc da clcit;i.lo ou inelegibilidade dos cidadãos votados, de
modo que muilus w~cs <i obrigada a dar diplomas a candidatos que não são os lcgitimamcnto u que 'não são, afinal,
J'ocon li ecirlos.
.
•
Assim sendo. eomo dizo1'-se que a apurucão feita pelas
juntas apuraclol'US é rorrnalidade essencial do processo eleitoral'?
·
E quan las ve~es tem a Gamara c o Senado verificado
poderes de cidadãos eleitos que não foram, entretanto, diplomados JlO!' não terem se reunido as ,juntas apuradoras?
Si. pois, La! oporar;ão não é I'Ot'rnulidado essencial da
eleição, não tem fundamento a opinião dos que enlcndem que
a lcgislatum só acaha com a cxpecliçrw ·e diplomas. E si
houvm· newssiclado de ser convocado o Co•ngrosso nos 30 dias,
pst,eriores :í eleição, c antes, portanto, •dto se-r feita a apuração,
pocler•á ser convocado o novo Coni.:'I'CSSO ? Ev idcntemente:
J:oorrl clle a v~ ri l'icação de poderes dos seus membros, não
obstante não aPJ'esenlnrem diploma.
Certo, o regimemlo .dlc cadtu uma das casas não prev~ o
facto c l.al apuração ser:'t mui.l.o mais dil'l'icil. do que no ouso
du apt'esentaçüo d1o diploma. Mas é possível. As mesa.s ol.e·ilor,aes são obl'igadas a t•rmeller á Oa>Jnara ·C uo Senado, l!lmn.
cópia ela ada dn eleição, o os candidatos pod•em, por meio de
holclin.s ou de certidão dessa ur;la, provar' o numero precisl)
de votos que olle e outros candidatos obtiveram. A vcrificacão
ele pocler·es é, pois, possível, emllom se faça com clil'ficulclad<es,
por niio estar 0 respectivo proce,sso dele·J'minndo no Regimento de cada uma das ~a~as. M·a.s como não Ler si:dlo o facto
provisto pelos regimentos das duas Casas do . Congersso, não
se poderá di~m· que é impossível n verifioucão de poderes.
·E os memht'OS do Congresso, ,nesse caso, gosnrão do immunitdlados ? Mnn il'csl amonte. O art. 20 dn Consti lu icão politica niio dispõe que o cnnclida.lo que niio foi diplomado por
uma ,iuntn npur,nclorn não go·sar:\ de immunidade, cmbo.rn ·reconheciido p0lu OumnDu. ou o Senado, e nem podia conter tal
.clisposicão. Como normalmente a, Gamara e o Senado só e~

'.

SESSii.Ci l!:M 26 DE ;J"ANE1110 DE 1015

257

111eunem para a vorifica,cão d!O poderes de seus membros
depois de haverem esses sido diplomados, dispõe aquelle artigo quo os Deputados c Senadores dos.d!e que houveram reoebido diploma até nova eleiçiio não poderão ser presos, nem
processados cr·iminalrnente, sem prévia licença da sua r:anlnra.
Na hypoLhese de set• convonado o Congresso extrnordinall'iamenl.e logo depois de feitu a eleição e antes da apuracão
:lias ,iuntus npuradoms, os Deputados e Senadores só sosariil)
de immunidacles, depois de reconhecidos. Accresce que os diplomas não são expedidos no mesmo dia. Nada, pois, obsta a.
CJUe se,ja convocudo e:üraOJ•dinnriamente o Congresso novamenLc .elello, nos 30 dias posteriores á eleição.
.
· De todas as Ópiniões, a que parece mais cousentanea com
os .princípios geraes do direito e com as disposições constitucionaes, é a que far. l.erminar urna legislatu·ra no dia cm que
se procede a nova cleir,ão em todo o territorio da Republica,
isto é. em 30 de jannit·o.
Em i'ace do direito, o mandato é r.evogado expressa ou
tar:ilamcntc. Si outorgando o novo mandato o mandante nada
estipula no sentido de ser respeiLado o antigo durante um
certo periodo, este fica revogado.
No dia 30 de janeiro os eleitores elegendo novos representantes para a Camara e Senudo, escolhendo novos mandataríos, revogaram i)JSO {acto o mandato outorgado nos antigos
1·epr·nsentantes.
Nem se argumente com as disposições relativas as eleições
presidenciaes: a eleir,ão de Presidente .da Republica terá ldll'ar
a 1 de marco do ultimo ·unno do período presidencial, e, não
obstante essa eleicão, o antigo Presidente conLinúo. a exerçev
8Uas t'unccücs até '15 de novembro. E' isso o que determma
o a1·t. 47 da Constituioiíot. Em face desta disposi•lãO -o manda[() outorgado ao novo presidente é com a clausul·a
iJo só podm· ser exercido depois de haver o pres,ideute em
exerci cio lermi•mndo o seu p,e,t·iodo.
Quando o eleitor deposita, portanto; a sua. cedula na
urna·, conJ'.ere uo seu caudidruto á presidencia da Republíca o
mandato que só podterá ser exercido depois de haver o Pre'sidente em exerdcio concluido o s·eu período.
Já não são identicas ais dispo.s.iMes relativas ás eleições
para Depu.tados e Senadores; o art. 20 da Constituição resolve
peremptoriamente a questii:o.
.
Diz esf,r. artigo que os DepU!tados e Senadores; desde
que tiverem recebido diploma até á nova eleição, não poderão set· pre.sos o nem processados criminalmente, sem prévia
licença da sua Gamara. Ora, como a immunidade parlamentar é um o.ttributo inMrente ao mandato legislativo, por
ser. condição indipensavel á liberdade e independencia do
Congresso ·G a de s·eus membros, na eleição deve terminar a
Jegislat11ra. A oleie rio se fRz a 30 de janeiro; e nessa data. n
confm·ido o novo m~n,d~do.
Vo1. I

17

A junf.a. apuradora. não fàz ma is ~.o que. sommar l'JS votos
dados. d.o que constatar um facto Ja. I'P.a!l.:ado, o a. Oa.mara
e o Senado · na veril'icacão dos poder2s de seu membrlls.
como as proprias palfLVra.s o dizem, não fazem mais do que
reconhecer pod.el'r.s :iá outorgados.
O ar~. 23 rla Ooustituicão diz que nenbmil membro do
Congres•so, desde q1te· tr.nha sido tJlcito. poderá l!elebrar contractos com o p.oder Executivo, nem delle receber commissões
ou empregos remunerados.
Basta, pois, o [acto ria cleiçáo, para que membl'O algum
do Congresso possa. :fazer tae> eontracf.os ou receber taes empresos ou commissões. De modo que é pela eleição que. é
conferido o novo mandato.
E como é a 30 de janeiro qu~ se re,aliza a eleicã.o, a 30
de janeiro deve berminar a legislatura.
·
E que membro do act.ual Congresso, não sendo reeleito
a 30 de ,janeiro, continuará a funccionar?!
Depois de outras considerações, o orador conclue o seu
discurso invocando a attencão do Sr. Presidente do Senado.
para o assumpto.
CumprE> que S. Ex. se entenda IJOm a Mesa da Ca.mara
no sentido do serem cncert·ados os. trabalhos da 'Presente
~~essão extraordinaria. uo düt 30 do corr.ente.
Por isso mesmo que as opiniões divergem, que niúl ha
na Consl.itui,;ão PoliUca um l.exlo bem claro e precis,o· determinando a 1ipoca .em que termina a legislatura e por isso
m~smo que a opinião mais ':m1senlanea com os principias de
direito c com as disposicões coost.ilucionaes é a que raz terminar a legislatura· a 30 de janeiro. a mais elementar pru- ·
dencia aconselha a que nesse dia seja encerrada· a actual
sessão, porC!U'' tudo quanto fôr feito posteriormente ptlde ser
julgado inconstituciotlal.
·
~á.

ORDEM DO DIA
lNTERVtNCÃO NO ESTADO DO RIO DE JANZ!IlO

Conl.inuacão dn 3• d iscussã:o do projecto do Senado th 2,
que o Sr. Presidente da Republica intervirá no Estado do Rio de .Janeiro, para assegurar afl Dr.
Feliciano Pli·res de Ab1·cu Südré o livre cxercicio das funccões
de Pt•esidente do mesmo Estado no quadriennio de 1015 a.
1918, de uccôrdo com a decisão dn respectiva .1\.ssembhia Le·
sislativn', perante a qual tomou posse.

oe 1915, determinando

O Sr. João Lttiz Alvos - Sr. Presidente, so entro neste
debate porque não l'aiJO parte da r.ohorte dos indiffcrcntes; daauelles que Dantn eollocou na entrada do primeiro circulo
do seu ini'emo. dacpJP.lles «clw ·msser sen:a lo'do c sen:11 infam·ia~. que viveram >em louvoJ;:e~ o se,!U detr.acçõcs. E, li

..
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ao assumir posicão neste caso, bem pouoo me preoccnpam os
louvores, claro é que tambem muito pouco me preoccuparfto
as detraccões.
Não me era. licito, Sr. Presidente, silenciar deante do
caso em discussãCl, uma vez que, desde que entrei a fazer
,parte do Congresso Nacional - Deputado pelo Estado de
Minas Geraes, Senador pelo Esf.ado do E~pirito Santo qua'Si todos os casos de intervenção pdlitica dos Estados tee1l1
sido por mim ou relatados ou discutidos. sust~ntando sempre
as mesmas theses e as mesmas doutrinas, theses e doutrina&
qúe pretendo sustentar neste momento. Venho fazei-o, Sr ..
Presidente, sem .conhece>· o pensamento do Governo, venho
fazei-o como representante da Nacão, no uso de um direito
constitucional, venho fazei-o no uso do direito de interpretar
a Constituição, venho fazei-o para justificar o meu voto.
Bem certo é que, Sr. Presidente. o honrado Senador pel<~
Bahia, em uma de suas memoraveis orações, censurou a Commissão de Constituição e Diplomacia desta Ca&a, censurou a
mawria do Senado, dizendo: (Lê)
<Quando aqui perguntei hontem de quem era este
pro.iecto, quando interpellei hontem os grande& orgãos
d-ta Casa. si o projecto em debate rlepresentava o
pellsamento do Governo, não o fiz impertinentemente.
não o fiz indiscretamente. não o fiz por uma futilidade
ou uma rabugice opposir.ionista..
Quando um projecto dessa natureza v.em solioitar
os votos do Senado, o nosso direito é saber si esse projecto é meramente uma creacão de grupos· desta Casa,
ou ·Si a elle se acha ligada por qualquer Jaco a vontade
real do ·Governo.~.
.
Respondo, preliminarmente: os, projootos apresentados
pelas Commissões de qualquer das Casas do Parlamento significam o pensamento desta~ Commissões, e o voto dado por
qualquer della.s significa o pensamento da maioria de uma ou
de outra. Casa, sem indagar do pensamento do Governo. .
E' tempo, Sr. PrP.sidente, de cada um dos poderes. politicas da Nacão se compenetrar dos seus deveres, das suas
attribuicões e da sua func~ão constitucional, e tratar de exercei-as ·o cú1lipril-as sem preoccupaoão da competencia dos
outros orgãos dos poderes polit.icos. ·
Cada. um delles, na esphera de sua acoiio, será chamado
opportunamente a se manifestar sobr.e o assumptot: - o
Executivo, vetando, si não concordar com a decisão do Legislativo; o Judiciaria, pelas suas sentenças, si as decisões do
. Legi5lativo e do Executivo offenderem os dil'eitos individuaes.
E' tempo. disse bem, porque a propria mensagem do
honrado Sr. Presidente da Republica collocou a questão nos
seus devidos termos. Diz S. Ex. que, deante dn dualidade' re. fiP.itante do habea&-QDrPJtS conçª-dido ;1, 1,11;n. dos . presidentes
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:féconliecidos no Estado do Rio tle Jlaneiro, ltabeas•corput
que S. Ex. sentiu-se no dever de cumprir, embora discot·dasse da doutrina nelle consignada, deante dessa dualidade,
entendeu que ao Poder Legislativo Federa.! cumpria resolvei'
· o aaso, pelo que convocou o Congresso extraordinariamente,
.
aubmettendo esse caso á sua deliberaçil.o.
· Com a alta disc~ecão, · a elevada compost.ura, a nitida
comprehensão dos seus deveres, com que .exerce as suas fun.· cO(Ies 0 honrado mineiro, que ora preside os d~st.inos d~ Republica, não .podia dizer mai~. n~m fazer majs. Reconhece!)dO ·
a eompetenc1a do Poder Legislativo para dehberar a respetto,
· S · Ex. ··não podia emittir o pensamento do Governo nest:•
dÔliberação, porque c pen!!_amento do Governo se én:j ttirít
opportunamente, pela sanccuo ou pelo véto.
.
A nós outros, legisladores da Republica, incumbe dccidil·
· o caso, submettido á nossa .consideraciio, de a~cõrdo com a
constituição, com as leis e com os dictames da politica, m.t
'elevada significação desse termo, isto é, como arte de bem
governar os 'povos.,
'Niru;uem podia, portanto, intei'pretar o pensamento do
Govemo, pró ou contra este projecto; ninl;;uem estaria au·torizado para di~er que o · pensamento do Gov.erno. 'lhe ·era
oontrario, como ninsuem estaria autorizado a dizer que u
11ensamento do G~>verno lhe era contral'4o, como nin~em estaria autorizado a dizer· que o pensamento do Govorno lhe era
favoravel. O pensamento do Governo resulta ·claramente ela
sua mensagem, e della deduzo que tal pensamento é: primeiro, que ha dualidade de Poder Executivo no Estado do
· ruo de Janiliro; segundo, qúe ella promanou da concessão do
habeas-cm'pWI, cu.ia doutrina o Governo não esposou; tet•eeit•o, que sobre essa dualidade, deve dizer o Poder J.JCgislativo.
E' o que estamos fazendo, é o que o Poder Legislativo estit
dizendo.
.
Entretanto ao mesmo tempo que se quer saber se o pensamento do Governo é o do projecto e se censura a Commissão
de Constituição e Diplomacia do Senado e a maioria delle
pot· tet· approvado esse proj•ecto em 2' discussão, ao mesmo
t.empo se di~: (Lii)
c Ou essa iloutrina é a verdadeira e tendo obeileoido a essa doutrina, a decisão do Supremo Tribunal "
Federal, o Poder Executivo J•econheceu essa doutrina,
ou o Poder Executivo não reconheceu essa doutl'ina e,
·n!lrt.auto; não tinha. que obedecer á sentenrJa do Tribunal. Si obedeceu é porque reconheceu que o Supremo. Tribunal tem o diraito de att.ribuir·se
sua
propria competencia. »

a

. !A! concluslo é foreaita. O Poí!eí' Extautivo · podia obedeoer á sentença e ao mesmo tempo declarar. que o seu pen. sam§.Qto ~Ii llRII~tai'Íª l\a d!rutr.!~ !Witi~i.~WJjcmaee uop.stmtes

'

SESSÃO llM, 21) Oll ;rANiill\0

..

OE 1915

2M

i:la m'llema sent,enr;a,· ~lém de forçada, a conclusãO envolve
uma censura, que eu admiro parta daquelles que, antes de
votarem, queriam que se dissesse qual era o r•ensamento do
Governo.
O Sn. ..t. AzEREDO- Votar com Loda a i.ndependenci;t; mas
do accôrdo com o pensamento do Governo!...
. .
O Sn.•TOÃO J.mz Ar.vEs -A censura serve . para demonstrar, portanto, que não procede a critica :í Commissão
por niio dizer qual é o pensamento do Governo. Esse pensa-·
mento já estava· enunciado nn mensagem, claro e termmante.
l.iio claro e tíi'o terminante que foi elle censurado, q!]ando
declarou que não coucordnva com á do!ltrina do Supremo
•rribunal Federal.
A questiio em debate, Sr.. Presidente, e de uma dualidade manifesta de governos no Estado do Rio de .Janeiro,
dualidade em virtude de decisão do habcas-cO'I"fJU.V cumprido
pelo Governo Federal. Acham-se alli no exercício das funcçües de Presidente do Estado, dous citladãos, de um lado, o
Dr. Feliciano Sodré .Tunior, doutor como os que mais o s!io
ou sejam neste paiz •..
OSR, PEREIRA ÚOBO-~poiado,
O Sn.•ToÃo Lmz Ar,vEs - ... tenente do .E.'xereito, post.o
RUll o dignifica c que o honra .. .
O. Sn. .PIRES liERREil\11- Apoiado.
0 Sn.•TOÃO Lmz ALVJ!S-,·.. c o Dr, Nilo ·peçanha, de
butro lado.
Como se deram os reconhecimentos de um e de outro
desses cidadiios? Dil-o a mcns~~cm, é publico e notorio: o
Dr. 1\'iilo Peçanha l'oi reconhecido em uma sessão extraordinaria, para outro fim convocada, l'oo reconhecido pela minoria da A~semhlr!a Legislativa do Estada e foi reconhecido
sem uma só acl~. eleitoral, porque eu desafio que ellils sejam
apresentadas ao Senado, em plenario, para que 5'l verifique a
sua apuração.
.
As actas eleitoraes foram todas dirigidas ao edifício da
J\:ssembléa legitima e Já se acham guardadas e devidamente
guardadas. O Sr. Dr. Feliciano Sodré Junior foi reconhecido
em ép 0ca normal, em sessão ordinaria, em vsita das apuraeões
parciaes das actas das secções eleitoraes, pela maioria d:o
!1\ssembJ.éa Legislativa, no edifício proprio.
0 SR. PINHEIRO MACHADO- Após uma elieçíío livre, Cómo
cDnfessou o proprio Senador pela Bahia.
·
o Sn. JoÃo Lmz ALvEs- A eleição :foi livre como liem
observa o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul:.i
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES-E acclamado em Sellllo· OIID•
destina, ás ü horas da manbii, cousa que nunca se viu slul\o
1110 Rio de J3n~iro.
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O SR. Jo!\o LUIZ 'ALVES- tssi é um ll!lgano de V. Ei. ·
De modo que a dualidade é ma.nif.esta, é evidente. 6 ln•
c~ntestavel, é innegavel, e ella tem pDr si a palavra iu.su•pelta de um dos maiores ju·izes, dos mais doutos juizes deste
paiz, o Sr. Ministro Pedro !.essa.
.
Dada a dualidade, de quem a comp·etencia par~:~ dirimir
o conflicto ? O caso é de 'exclusiva competenci.a do· Poder
Legislativo.
Sr. Presidente, a historia se repete, e, repetindo-se, 'llliío
serve, comtudo, de liç.ão aos homens 1 Eu vou d•aT-me .ao
trabalho, p()I'Que é rapido, de lêr a mensa~em do Sr. Dr. Nilo
Peçanba aos Memili'OS do Cons·resso Nacional, ·em 1910: (Le),
«Srs. Membros do Congre.s·so Nacional.
Tenho a honra de passar ás vossas mitos a repre-:sentacão que a Assembléa Legislattva do Estado do
Rio de Janeiro, em data de hontem. me dirigiu, enumera,ndo os actos e factQs que occorrem naquelle Estado,
deturpando a {órma repu.bliccma federat-iva, pelo que,
nos termos do art. a•, ns. 2• ,e s•, clS> Constituição,
solicita a intervenção 1'ed1eral. Effectivamente, installaram-se naquelle Estado duas Assembléas dirigindose ambas a mim e p.retoodendo cada qu:a:l ser a
legitima Assembléa Legislativa, de Qnd& - obviamente
se 'V~rifica u.ma grave crise in.stitucional, a qu.e cum:Pre acud:ir com o· remedia adequado. A que recl:ama
a intervenção organiiou..,5e sob a presidencia do Dr.
Joaquim Marianno Alves Costa, presidente que foi da.
ultime. legislatura· ·e a quem cabia, nos termos do
art. 1• do. regimento, a presidencia das sessões prepa!'18'torias da legislatura actual.
Esta aisembléa installou-se hontem e pela sua
instanacão congratularam-se com ella, reconhecendo a
sua legitimidade, SO camaras municipaes (no casei
actual 'erca de 49) duas das quaes pe,la metade de
seus membros, das 48 qUJe tem o Esbado do Rio de Ja.neiro. A outra organizou-~~ sob a presidencia do Sr.
Dr. Modesto Alves Pell'eira de M'ello, vice-presidente
que foi da ultima legislatura e tambem se installou
li ontem, correspondendo-s,e com eUa o Sr. Presidente
.do Estado. A du.alidade de legislaturCUI, como a du.al'i·
dade de govemos, ·importa necessariamente em o{fensa
ao no,çso regimen politico, comp·romette a fórma republicana federativa, perturba a vida social e politica do .
Estado e lesa os direitos dos cidadãos.
·
Cumpre; poi·s, aos poderes l'OLIT!cos feileraes in-_
tervir urgente e efficazmonte, com (l fim de· restaurar
a normalidade constitucional do Estado, restabelecer a
sua ordem politica alterada e garantir a paz.
De vossa p1•ude»cia e de vossa sab'edoria (do Con4
sressD, not~ o S!)naclo) ~sp_e~o tom!U'~ª !!Jl. Pl'OY.id~,..

,'
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·c ias qll!~ enfenderdc~ necessllrins :e conven ienl.e·s, com
a urgoncin que o cnRo req~.wr·, purf.L que, Be não tornem
mnis fundas e gr·aves as pr~rl.urbnr;ties rJue .irí afl'ligem
as populaçües daqueiie Estndo. - Nilo Pr:~n·n!la.»
Como ~e vê, n sil.uac·iio ae.l.uo.i é, como v::ml;a.gem pa.rn elia,
a mesmo. para; n qual o Sr·. Nilo Pccnnha pedia a intervenção
do Poder I.egi;slativo, inl.er~e·nçiil) que o Senado vo!Jou apeza.r dos ltaúeas-co1·pus concedidos :\ assembi~a que naqu.eila
nora historie~, esLava em J'rnnco opposiçüo ao mesmÓ Sr. Nii"
Pecanha.
·
Porque,. então, o nut.or da mensa.gem, ao envez rle' pe·dlr
n, solucr.o constituci'onal ao podel' compet.ente - O Legisla·
t1vo - .niio fez com que os seus .amigos pedissem um 'ltaueasco'l'pus ao Supremo Tribu.nal, si mais rapido, 1)1ois Jurídica
(.r.om.o ho,ie .sustentam), 'il"''ecorrivd seria a decisão, que, como
agora se affirma, serin. lambem a unica compel.!:nte ? ..•
Ao contrario, longe de re8pr.itar os haiJens-cv•·:o!rs conce·
didos ú t'acçüo opposLn; pediu-se a interveJl(;ii.o. por· deliberação do Legislativo ! !
Entüo' fui forçado, pelos meus dcver.cs, a pronunciar-rne.
Sust,entei - naquella época - a mesma dOl!l,rina que ort1
defendo.
.
· OQm effeito, eis o que eu disse no meu discurso de .13 de
1\j:OStO de 1910: (Le),
•Ha viola~üo da fót•ma republicana fedé·l'atlva no
Estado do Rio, de.nnte da dualidade de assembléa~ iegisJiativas ? ·
Respondo pela affirmntiva, invocnndo a opinião
do douto commentador da nossa Constituição,.,
Ensina JOÃO BARBt\LHO:
· · otA falta ou cessaçõ.o de governo em u.m Estado, a
dualidade de governadores ou de ConO·'I'essos constituem
uma verdadeira suspensão, violação ou doprava~üo da
fórma rep.ublicana.
E' casD, pois, de intervencüo federal e ~omprehen·
de-se no art •. 6', § 2', da Constituição.~
c·Em soccor.ro dn mesma · affirmativn, lembra ao
Senado as palavras do mou saudosissimo patricia, jurista dos mais acatados, constituciona.listn rospeitarto,
não só no nosso meio forense, como na Camara dos
·Deputados, o integro ex-Deputado por Minas, de impet•esivel memoria, o Sr. Dr. Estevão Lobo.
IE:m luminoso parecer, publicado no JQl'nal do Comme.rc'io de·14 de agosto de 1905, dizia oli e:
'
Onde hn .poder em, dupl'ica(a nüo ha poder; nüo ha
nem leve simulação de fórma .republicana. Este reglmen
implica uma s6 autoridade .constituída; exclue necessa·
riamente a dualidade.,

'
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Este conceito elle o a,mriranva co'in a autoridadê
aos melhores tratadistas, como HARE, voN HOLST, BLAEIW,

etc.

Este conceito, que julgo írrecusnvel, me permitte
dizer que está violada, no Estado do Rio, n fórmn republicana, c que é o caso de intervenção, nos termos di)
art. 6', § 2', da Constituição Federal.
.
Qual é, porém, o .poder competente para decidir da
intervenção?
·
Coherente com o que susteitei no parecer que formulei sobre a Constituição do Rio Grande do Sul,
affírmo oue é o Poder Legislativo.
·
Posso apn.drinhar~mc com João Elrbalho, que diz:'.
«Pela natureza essencialmente politico. dos casos
que se possam comprehender no § 2' do art. 6' 11 com-

pctancia para a intervenção é incontestavelmente do
Poder Legi1lativo. ~

« Com essa opinião concordava, entre nós, o conselheiro Barradas.
.
.
Della síio os commentadores americanos, dos qu!le~
posso, de. moemnto, citar PASCHO.~L e Ar.P. Gouno, ()
os commentadorcs argentinos como VAIJELLA e JoAQUI~r
GON7•.ALEZ,

,

. '

Entre os argentinos, peco licença p!lr!l cit-ar PERF'EC'J1D ARAYA (Comm. a la Const. de la Nac10n Aro.•

1908,)

.

Diz cllc:
«O Govm"'l.o Fademl intm'Vem, diz a Constituição
!Argentina. Porém, o que deve entender-se por Governo Federal? Quem é esse poder interventor? Que
ramos o' compõem? São os tres altos poderes public:os
- Ex~cutivo, Legislativo e Judiciaria?
... A Commissão de exame da Convenção de Buenos
Ayres, redigindo este artigo, limitou~se a distinguir genericamente em que casos se deve exercer o DIREITO
de intervenção c em quaes está o governo geral ·NO
Dl!VER de intervir, á requisição das províncias: e, ainda
que as Constituições de 185Cl e 1861(). não tenham JSido
de todo e:-1pressivns, as difficuldades não slio tão sérias
como poderia parecer .. O Governo Feder!ll, como poder
interventor, é constituído pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciaria, sendo que onda um intervem por
differente modo ... IElm tal conceito .iámais se entendeu
que o poder de intervenção ·era umn f!lcu!dade privativa
c exclusiva de um dos departamentos do Governo, o,
nesse sentido, a prBti,ca consentida entre nós foi a do
deixar proceder discricionariamente o Executivo no intervaHo das sessões legislativas e a de concorrerem. o~
dous poder·es (Executivo e Legislativo) um dictBndo a:
lei e outro executando-a, quando a intervenoão se tornou
necessaria no periodo daquellas sessões. ~

SESSÃO EM 26 DE JANEIRO DE 1915

26S

·cNiio acceito a distincciio (apoiados), que tambem
não é aooeit.n por JOAQUIM G<Wr I.EZ- quanto á competeneia conforme esteja ou não funccionando o Congresso, mas invoco o commilntador por isso mesmo que,
na occurrencia, é insuspeito.
Para mim, o caso do § 2" do nrt. a• é de exclusiva
comprtencia do Poder Legislativo.
Outras podem existir, mas só conheço uma opinião
que declina do Congresso para o Judiciaria a competencia para intervir na cspecie. E' a do commentador
Aristides Milton.
Não me detenho em refutar os seus argumentos,
porque, apezar de sua fascinacão, :'t primeira vista, esbarram neste postulado do nosso direito publico- o
Poder .Tudiciario não púde decidir de questões puramente JlOliticas, sinüo decidir om especie, da gamntia
de direitos individunes. (Apoiados.)
Foi este o meu voto. então no caso do Estado do Rio;
Este tem de ser, necessariamente, o meu voto no caso actua;!
do Rio de Janeiro, verificada a dualidade de poderes c sue;..
tentando que a compctencia para resolver sobre esta dualidade cabe ao Legislativo Fedc~al.
·
O Sa. A. AzEnEDO -!\!ais positiva ainda.
O .sn. JoÃo Lmz ALVES- A doutrina americana tem sido
esta,. constante e iniHudivel. Os julgados americanos. teem
sido estes, embora se possam citar casos som applicacão precisa á hypothese occurrente, citações faceis de comprehender,
porque, como bem disse um dia na Camara o Sr. Dr. Augusto
de Freitas, talento de rara competcncia e parlamentar de alto
valor, na jurisdrudencia americana se encontrarão decisões
para todos os .Paladares. ·
· Facil me será- e vae ser, porque vou-me prevalécer da
obra do nobre Senador pela Bahia- fazer innumeras citacües. Não fu,io, portanto, ao escolho de que nos mandava fu6il'
o eminenete constitucionalista argentino, Barraquero, quando
dizia: (Lê)
«És preciso ai mismo tiempo despGjar-se de um
mrul que se dcsarrolla con rapide: entre nosotros: el
(!tTDI' de las c'itas. »
Abandonamos o (uror tf1ls citações.
Mas,. accresccnta o mesmo autDr, precisamente sobre :i
quest.!io das intel>venções:
e Cada vez que se ventila algúna cucstion de cualquier naturaleza que sea, cada cual aparta tal cumulo
de citas, que concluyen por confundir el crietrio de
la mayoria, porque et pro y el contra estan apoyados
por un reaimento de citas.» ·(>CoNsT. ARGENTINA, p. 170.)
•i\fas. Sr. Presidente, não me furto ao prazer de citar.,
Ser-me-llin filei! .trazer os autores, mas encontrarei o tra-:
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balho feito, com âuns vanta.g~ns: uma, a nulorid:íde llo traduct.or e a do constitucionalista: outra, a de não se dizer que
eu sou traduttore-tradittorc.
.
Permitta-me o SP.nado, permitf,nm-me os meus illustres
amilgos, que me estão r.om tnntn benevolencin ouvindo, que
!eia paginas que sü.o por demais conhecidas do Senado, mas
que não o são da opinião publica, porque o livro não chei>OU.
até lá, mas que poderão ser quando pertencerem a um dis·
cur•so. que ter{, div•Jigação mais facil, permitta-rne o Senado,
que leia as citações ,iá feitas pelo hOnrado. SenadDr Ruy,
Barbosa.
No notavel trabalho- O rNre'ito do Ama:onas ao lo\'c-te
Septe11trional- dizia S. Ex.: '(U)
c ... sempre sustentou a COrte Suprema não lhe
ser licito intervir no exercício polit-ico di) poder da legislatura ou do Presidente, e que não podem cDnstituir
objecto de litígio perante ella as- questões políticas
de sua nature:a. • (§ 63, 1• vol., pags. 152.)'
1E• o· notavel iurisconsult,() indaga qual ó meio ~iscrirni··
nativo das questões polit.icas e invo:ca a Jiçú() dos mestres,.
p:ua em seguida commental-as.
Cita então STORY, POMEROY, MILLER. COXE, BRYCE,
T·HAYBR, HITCHCOK, CARSON, ELLIOT e BASSET MOORE,
para demonstrar que- na doutrina americana- é principio
pacifico (dogma, dizemos nós) que ao Judiciario escapa co.mpeteMia para decidir de questões- simplesmente, :tJUTIImente,
meramente polit'icas. (§ 64, pags. 152 a 1i56.) (Le)
c Mas, como reconhecer etse ,genero .especial de
questões? Quaes · as questões m:eramente, unicamente,
exchtsivamente politicas? OBVIO E' QUE :A:S RELATI·
VAS AO EXERCICIO DIID PODERES MERA, UNICA E
EXCLUSIVAJJ\IENTE POLITICOS. ~ ,(§ ~5. pag. 156.)
· Qunes siio taes questões? ...
O eminente Senador pela Bahia, que as resume em· urna
synbhcso )lrilhnnte. a que nos referiremos, cita em abono de sua
opinião. além de HITCHCOK, THAYER. MARSHALL, CA:RSON,,
CAP.LIER, WILSOl\\ S'!'ORY, SUTHERLAND, GOODNOW, etc,,
os seguintes:
HARIE, que c classifica especificndamente ns decisões do
governD feedral sobre os casos de dualit/acle no qovemo dos
Estados>; BAI{]:R, que -~: especifica apenas o llOder dado ao
Congresso de reconhecer govemos estaduaes; RANDOLP.H, que
reconhece <:o arbitrio incontestavel no Presidente e ao Congresso, de estabelecer, de :iure e de (atco, •em quem reside a
soberania de uma regiãD; H.A:RRISON·, que considera e:rcluslvamente politico o .reconhecimento c do verdadeiro governo d&
um Estado.> (§ e•, pags. 159 a 162, etc.) ·
· . ·
Mas, Sr. Presidente, lemos por nós a opinião ilo honrado
S!\U!Idor P,ela B~.llia, que no seu cita.Qo liyro relembra o que

,
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escreveu nu J\.m:nistia ·im•ersa, pag: 111, e llUC 'é ·cote lapida!.'
r.onceito. (L~)
.
·
• Disputam cm um E9lado a legitimidade de dous
governos tlif{erentes. E' judicial a pendencia? Não,
~orque (;note bem o Senado) porque os d·ireitos (ouça
bom o Senado)- os di1•eitos são fundamentalmente politicas. » (§ 66, r.ag. 1G2.J
Mas, Sr. Presidente, em que fundou o honrado ·Senador.
a.sua tão nitidn, tão co.tegorica e tão irrP.cusavel proposição'/\
·Eile o diz: -na. decisão da Suprema C.:.rte Americana,
no caso Luther v. Bo1·tlen, a que em breve faremos allusiil).·
O nobre representante da Bnhia syntb.etiza assim os casD!
em que não p6de immiscuir-se o· Podei' Judiciario, porque
são, elle o diz, casos • da acção discrecionaria no chefe lia
Nação e no Congresso. (LI!) ·
.
1•, a declaração da guerra e a celebração da paz;
2•, a mantenca e direcção das relações diploma·
ticas;
·
s•, a verificação dos poderes dos reprasentantes dos
paizes estrangeiros;
·
·
4", a ·celebração e rescisão de tratados;
s•, o reconhecimento da independencia, sob'érania e
governo de outros paizes;
6•, a fixação das extremas do paiz com os seus·
visinhos;
'
7•, o regímen do commerclo internacional;
s•, o commando e disposição de forcas militares:
9•, a convo·cacao e mobilização da mihcla;
10; O RECONHECIMENTO DO GOVE1RNO LEGI·
TIMO NOS EST.">DOS QUANDO CONTESTADO :U.'TRii:
DUAS PARCJALIDADES (l!), etc.
Nilo é este precisamente o. caso? Contra a evidencia sej
diz que não e veremos a 'improocdancia dos a11gumentos em
contrario á limpidez daquella ·these na hypothese occurrente •.
Disse eu, porém, Sr. Presidente, que a doutrina americana, defendida por · todos os seus constitucionalista&, cooforem a citaclio do livro do honrado Senador pela Bahia. tinha
por fUndamento, por S. E;:~:. invocado, .a decisão da Supre~
corte, no •caso Luther v. Borden.
Dessa decisão nos dú noticia, entre os não ainda cHirtlos,
WOODBUIIlN (TIIe Jl.merican llepubl'ic, ed. de 1903, pag. 173';>,
nos seguintes termos., (LB) ·
•
cNotavel debate se. travou para saber a qual dos
ramos do governo incumbe a garantia da fórma reipubllcana de governo. A Suprema COrte decidiu queuegundo o artigo da Constituic~o (semell1ante ao nos~o ·
· art•. 6', § 2•) compete ao Congresso resolver qual é o
'l~v~rno estabeleciiiC? em um Estalil).

''
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.
• .. Esta resolucão é obrigatoria para os outros departnmantos do governo e não póde ser questionada. em.
um tribunal ,judicial. »
O l)enlldo conhece a ·dualidade dé governos no Rhode Islag9. a rebelliúo Dor e os actos que deram lognr á esta decisão
da Suprema COrte.
·
Além desse, podemos recordar -os casos da Luisiania, em
1.873 e 1874, ambos de dualidade de governo e de assembléa.
No caso de dualidade de governo, entre Kellog e Me. En-.
nery, foi este empossado, por mandado do juiz federal do
districto, seu partidario, com apoio da forca publica. O presidente Grant reconheceu T\ellog e o senado americano, depois
de notava! parecer, annullou o acto daquelle juiz.
A respeito desse caso, eis como se pronuncia COOLEY,
tantas vezes citado em contraposição á nossa
. . these.
. (Le)
· «E que IS'overno mais despotico haverá do que .o
designado por um mandato judicial e sustentado pela
força militar á sordens de um· juiz para que:n a lei é o
·seu arbítrio?»
·.
A competencia para dirimir a dualidade do governos em
um Estado é do poder legislativo federal, doutrina esta geralmente. acatada na America do Norte e constantemente pregada e acceita entre '16s e na Republica Argentina. Não ·quero
citar. os commentadores argentinos; citarei, entretanto, algilns
dos nosàos, citarei, por exemplo, Amaro Cavalcanti, "um dos
mais dou tos juizes brasileiros~. na .iustn phrase do Senadori
Ruy Barbosa.. •
,
O SR. A.. AZRREDO -1\poiado. ,
O Sn. JoXo Lu1z ALvEs-.•• citarei Pedro Lessa, que
ainda no ultimo voto sobre o h.abeas-cO'I'plts •••
O Sn. A. AzEREOO- !Nrotabillissimo mWS"istrado.
· O Sn. .JoÃo J"mz Ar.\l&s -.-.·. se manifestou nesse sentido·.
Citarei tambem, embora estejam agora na corrente oppos~a
á nossa, o nobre Senador por S: Paulo, cujo nome peco licenca
para declinar, o Sr. Adolpho Gordo .. ;
O SR. ADOLPHO GoRDO- Sempre susteitei esta opiniiio.
· O SR. JOÃo Lu1z ALvEs- ... e o nobre Senador pelo Est.ado de Goyaz. que infelizmente se acha ausente, ·o Sr. Leopol- ·
do de ·Bulhões.
.
·
. O honrado Senador por S; Paulo, o Sr. Adolpho Gordo
acaba de dizer em aparte, que sempre teve essa· opinião. . .
O SR. A. AzEREDo .- Chegou mesmo a dJizer que si fosse
juiz, votaria oontra a ordem de, l!abeas-cO'I'fJus.
O Sn. João Lu1z ALvEs - Eis o .que S. Ex. sustentou no
seu .ultimo discurso:
«Os m·ts. 59 e 60 da Constituioiio Politica, estabelec~ndo os casos em que os juiz~ !l. tribunaf!ll,. e em
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que, especialmente, o Supremo Tribunal podem processar e julgar, niio inrlluem, em qualquer de suas
disposições, o a.cLo da intervenção.
Certo, o Poder Judiciaria Fediexal é um pod~r politico, em ·nossa or·ganízacão, porque tem a missi1o de
velar, na phrase de Laboulaye, pe~a Constituição essa arca santa em oue o povo tem dcposíbadas as sua~
libPrdades; porque é; no dizer de Campos Salles, a p~
dra angular do edifício federal e' o unico poder capaz
. ·de defender com ~fficacia· Q. liberdade e a autonomia
·
individual.
Mas de que modo, o Poder .Judiciaria Federul
exerce a sua missão politica ? ·
.
. · Interpcmdo"se ~ntr& a Constituição e os demais
poderes, J'ederaes o estaduaes, para Impedir que seja
vioLada, · dellidindo que são nullos e inapplicaveis os
neLas e leis que coll!lidera1• conLrarios ú.. mesma Consti, ·tuioão, mas circumscre.vendo sempre a sua acoão a uma
· esphera de tli7·e·itos pri·vados, de 'interesses ·indi·vidu.aes
e julgando casos concretos.
Els·La .; a opinião que sempre sustentei.~ · ·
, . E, eoi respost!t á !JergunLa minha, S. Ex~ declarou que,
.como juiz, uegaf.'ia o habe.as-coi'PitS ao SI'. Nilo Pecanha, por
entender que para isso faltava competencia ao · Judictario,
desde que o caso era e 6 polilico.
·
.
Estou, portanto, bem amparado, mas ainda tenho a opinião. do Sr .. Leopoldo de Bulhõe~. Disse S. Ex., no seu
discurso de 8 de agosto ele 1895, publicado nos Documentos
Pàl'lamentares, vol. 1', pas·. 300, depois de longas e doutas
considoL'3A;ões sobro o pr·oject.o regulamentando o art. 6' da
Constituição, e depois. de. estud:M.· as Constituioões americantl,
argentina·
e me!Xicana: (Ui) :
..
.
<ille sorte que, 'consultando a jut•isprudencia dos
povos que teem instituicões i:;uaJes ás nossas, vemos
que a competencia do Legislativo na matet•ia de que
tratamos (art. 6", § 2"), está estabelecida, já nos. factos
já nas leis, já nas decisões dos tribunaes.:o
'
FirDIIlda portanto, a doutl'ina d:a compe~encia do Poder
Lesi~lativo, com exclusão, qo JUdicia.rio, P..UI'a ·de~.idir du.
duahdade de governo, dec1d1r de. uma questuo exclusivamente
p·olitica; doutl'ina unanimemente acceita no Brazil, procura·~e illidir, no c~S>O em debate, este postulado innegavel, incontcstavel, claro como a luz do dia, com estes· dous argumentos:
· primeiro, quem decide si o caso ti ou não politico é o pt•oprio
Supremo 'l'ribunal li'ede!'lll;. segundo, o caso de que se traúa
não e um caso politico.
· · · · Quem 'decide dos casos politieos tí o Supremo T1•ibunal
Federal, disse o honrado Senador pela Bah1a, no seguinte
· trecho: (L6) :
«Demais, senllo!'es, toda. essa. algaravia pret&nciosa
· .. · e .õca .(a no~~a) ô'e desman~;ha. p.o co.nt~~oCto de uma .no.-

J

cão, :posta. pelo senso con:mmn ao alcanc'l dos ntenos
3S1Jdos e io;;enuos.
Rcalm.enle os cu~os po>liUcos excluem. a llCf_ãa da
.iustiçt1, Mas, •1uem define os ca.sos poLíticos? Essa é
a questão ma:maa. Essa ó a questão essllllcia.l.:o
E S. Ex. accrescent.ava:
o:Eis, pois, Srs. Senadores. a q11e.sUio reduzida asora. a questão formula!la asora., no se:u ponto culminante. Sim, nos casos absi)lutamenf.e poiitiocos, nos
casos exclusivamente politicas, nos casos indriscutivelmente politicas. é incomp;;tente a autoridade judioiaJ.
Mas, qua! a autoridade oue deciilirá os casos politioos '!
Ou essa · autoridaàe é do prop!·io Poder Judiciari·o,
sendo elle então um :poder im"óSlido no di~eito de limitar a competencra aos outres l:!ous, ou essa autoridade reside nos outros dou3, e 11,ntão a competencia
da.da a;o Pod~r .Judicia.rio para -conhecer da constitucionaMade ou inconstitucionaliilad:e dos actos dos outros dous poderes se acha inteü·amente burlada.>
De modo que'. pan S. E:s:.,. cuja. opinião se antevia no
seu proprio trabalho sohi·c a questão ào Amazcnas, quem de-·
cide dos casos politi!los é o pro~rio Supr·emo Tribunal Federal. Isto é pregat• a omnipotencio. absoluta. o completa desSe
tribunal, como hei ~e demonstrar, dentro de poucos momentos.
omnipotencia incompatível com um regímen do poderes definidos, harmonicos, independentes e responsaveis.
Mas o proprio Sr. Senador Ruy arbosa não escapou ao
reconhedmento dessa verdade, pois que, depois de dizer no seu
discurso de 2! de janeiro. (Lã)':
· "Proferiu o Supremo Tribunal Federal uma sentenr,a nos limites da competencia que e!le a si mesmo
o.ttribue, muito competentemente, como o unico dos poderes que pó de attr ibuir e firmar sua p1·opri3 compctencia e dlimitar a competenc.ia. dos outros dous ~.
ponderava, S. E:::.; com ve~dâde, no seu discu~·~() do dia Ge·
guinte 22 de janeiro. I(Lé)i:
·

c Que ruinosas o destruidoras consequencias não
resultariam para logo, si ficasse praticamente entendido que os varias poderes julgam e decide cada qual
independentemente a extensão da competencia que a
·Constituicão lhes attribue ! Tão amiudadas seriam as
collisões entre a administracão e a legislatura, quanto
cnt)'c ambas e o. justiça !. !.. ,.~.,
!lias, acompanhemos a arsumentacão adversa •. Quem define

os casos políticos?

Quem define os casos politicas é a. doutrina, é a Consti•
tu i cão, li a lei.
. A este proposito, me permilte a liberdade de ler algumas
~mhas de um t~;~b-ªlh.o qu~ P.Ubliquei na Re,vista do · Supxemo .
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!Tribunal, em defesa do meu projecto sobre a
dos juizes da nossa Suprema Çórt.e. (Lé) :

2if

responsabilid~de
_

• Ora, se não se. contesta, porqun e dogma. ,juridicoconstitucional, que escapa à competencia. do judiciaria
a decisão dos casos exclusivamente políticos, forca é
reconhecer que, si e\le a profere, commêLte excesso de
.runcçfjo, o que quer dizer, incide na sanccão do artigo ~6, do Codigo Penal, cuja. applicacão os críticos do
projecto acceiLam ...
P-rocuram, porem, escapar a essa irrecusa.vel r..onclusão, dizendo ·que é ccrt.o que o ,iudicia.rio não pó de
decidir de questão meramente polit.ica, mas que só a
·elle mesmo compete. em cada caso, concreto, dizer si
o assumpto é ou não exclusivamente politico, isto é,
só a elle proprio incumbe t.racar os limites de sua comrpet.encia ! r
.
.
· Esta ·1-hese conduz á irresponsabilidade e á dictadura
judiciarias.
·Com offeito, responsavel por excesso de funcoão, será
o proprio nccusado o juiz desse excesso ! !
Em tal caso. será. e!le poder unico, porque, devendo
ser obedecido pelos outt·os em suas decisões, é - theoricamente e praticamente- incontestavel c irresponsavel.
O absurdo a que leva a premissa, pois que supprime a indcpendencia dos outros poderes, elimina a
sua. harmonia, abole a responsabilidade constitucional.
do judiciaria ,gera a sua omnipotencia, <:entraria ao regímen de attribuicõ~s const.itucionalmenle definidas, basta.
para justificar o nosso modo de encarar o magno assumpto.
.
Não pódc ficar ao arbítrio dos orgãos de u:n dos
poderes a ra~uldade de, por ,;i sós e sempre, resolv~rem
que u:n determinado casv é de :;;.ra exclusiva competencia.
At'firm::.!-!>· é sustentar que taes orsão> pod~m intpunemcnte, isto ~. irres/)nrwwclmcnte, usurpar funcc5es,
eliminaT· a ar.cão independente e harmonica dos orgãos do~
outros poàeres.
Com aff,Jito, si o poder legislativo vota~ uma lei que
exceda ou viole a sua. competencia consf.ituciona.l, o Poder
Judiciario. pódc intervir para garc.ntir o direitO individual violado pó r tal lei.
Si o Poder l<~xecutl'vo cxhorbitar de sue. competencia
constiL•lcioualou legal, não só o Julgamento pó de declara r·
nullo ú seu acto, garantindo o direito individual violado,
como o lcgisla~ivu decretar-ih~ o impcacl~mljnt, sem (!rejuizo da. acção ordinaria contra o condcmnado..
·
·Mas, acceita a tilese que impugno, si o .iudiciario
manifestamente e:::horbitar, não ha como lhe ir ás mãos,
. uma vez que el!e é o unico e exclusivo arbitro de sua
pro;lria competencia.
Seda um .P.Q.del: irrespol)s~vel ,_).
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VozEs- Muito liom ! !·
o Sn. Awrnun LEMOS- No resimen da responsabilidade
üe todoi os poderes.
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES- Quem define os casos politicas,
disse eu, é a.doutrina, doutrina pregada pelo maior dos nossos
constitucionalistas e acceita por todos os const~tucionalistas do
nosso paiz. E' a Constituição que ahi está determinada, no artigo 6", a competencia da intervenção nos casos políticos, a
Constituição, que alli est:.í mostro:ndo n incompetencia do .iurliciario parn decidir questões politicas, pois que não as incluiu
na discriminação das suas attribuicões ,judiciaes, como muito
bem reconhece o honrado Senndor por S. Paulo, o Sr. Adolpho
Gordo. E' a lei que nós podemos fazer•, para o caso concreto,
porque como bem disse o Sr. Amaro Cavnlcanti, • um dos mais
doutos ,juizes brasileiros,, o que não me cnnço de repelir c o
Jaco com .prazer
c sinceridade: (Apoiqdos.: muito bem.) (Lê) :
.
«Cumpre Lambem lembrar que, mesmo por via de
legislação O!'dinm·ia, se poderá bem precisar as varias
condicões e eireumstaneias em· que Lenha logar. a. intervenção judicial sobre os actos legislativos e admini8Lrntivos, de rnaneb·a a e?!'itm• quanto possiwl, os üwon·venientes da desha·rmonia ou' con{Uctos entre os 1:espectiuos
pode1·es.
(Reuünen Fede'l'ativo, pag. 244, nota 58 i~.)
·
De modo que, Sr. Presidente, a doutrina e a Constitui1;ão
teem como irrccusavcl que o caso é politico; que o caso é de
exclusiva competencia do Poder Legislativo. Dizem, porém:
não; o caso não é politico; trata-se de um direito individual
violado, gal'Untido por uma ordem de habeas-corpus. E' o que
diz o honrado Senador· pela Bahia:
(Lê) «Mas o caso cessa de ser meramente politico
desde que nelle se envolvem direitos leoaas de uma pessoa de caracter privado ou )Jublico, judicialmente articulados contra outra. Porque ·meramente politico é só o
caso cm que um dos poderes do Estado exerce uma
J'unccão de· Lodo o ponto discricionnria; e não se póde
ter como discricionaria uma l'uncoão que . encontra limites expressos em um direito legalmente definido.:~>
Logo, concluo, não ha questões menrmente politicas. Toda
a distinccão feita pelos autores, toda a jurisprudencia da Suprema Curte americana, toda a jurisprudencia do nosso Supremo
'l'ribunal, ó uma vã logomnchia. Ou a these de que o caso
politico escapa a competencia do judicio rio é verdadeira ou não.
Para ser verdadeira, porém, não é acceitavel a distincção feita,
pois ·não haverá nunca, em wna dualidade de governos -quem
nilo possa invocar o direito de ser o governo legitimo.
Mas, do que se trata, Sr. Presidente, é do direito individual do Sr. Dr. Nilo Peçanha? Constitue a presldencia do
;Estado um dil'eito individual, ou 11 presidencia de um Estado
.

.
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6 urri simples mandato do povo, i!o qual sórnente reside o

de escolher os seus mandataria~. reconhecidos POl' orgãos
competentes do Estado- e, no caso de dualidade, pelo Poder
Legislativo Federal? (Muito bem/) Si a presidcncia de um
Estado póde ser garantida nor h.abeas~corpus, corno direito individual, a que fica reduzida a thcse do honrado Senador pela
Bahia,. de que escapa á compeLen(\ja do judioiario- a decisão
do caso de legitimidade de Governo, quando disputado entre dua~
parcialidades?
· Em apoio, porém, de sua these actual, invocou S. Ex. o
caso Milligan e a opinião de Balwin.
Eis o caso 1\lilligham, como S.•" Ex •. o expoz. (Lcl;:;

di1·cito

~Fizemos, Sr. Presidente, outro caso- e destes
·.:.asos temos nós precedente~ na jurisprudencia. dos Estados Unidos. Foi em mil oitocentos o sessenta e tantos,
em 1867, creio, que se verificou nos Estados Unidos o
caso M'illigham, ern que Dudley Ji'ield, um dos maiores
juristas americanos, o autor da codificação do Direito
Internacional, comparecendo anta a Suprema Gõrte .Americana, pre>idida por Taney, para solicitar a garant.ia
de vida em favor desse ame1·icano, que acabava de ser
·0ondemnado por urn tribunal militar á pena de morte.
A Côrte Suprema acceitando o pedido, concedeu o ha-

bea.s-conpus.

E' um caso que entre nós se p6de dar. Figuremos a
bypothese da organização, entre nós, de Lribunaes do
. exceP.c~es, de juizes mili.tares, .que condemna,ssern um
brasileiro ou um estrangeiro residente enl.re nos, ;í. pena
de morte, deante da nossa Constituição que não a admitf•l
sinão em caso de guerra. Qual o recurso ao ameaçado
para salvar a sua vida, para arrancai-a dos juizes que o
condemnavam a perdei-a, qual sinão o recurso do habea.s•COI'plts'? Havm•ia um tribunal federal que o recusasse'? Mas nesla. hypothese o habea.s-co·rplls seria uma
senten~a definitiva que poria termo a um processo eoncluido.
Aqui está. Srs. Senadores, o em que me fundo eu
.para sustentar o cabimento jurídico do ha.beas-corpus
no caso de que se •Lt•ata.~,
·
Como se vê, o que esLava em ,jogo, era um di·reito individual- o direito á vida: -não era um caso politico, não,
era um caso ao qual se possa assemelhar a dualidade de PO-'
det•es e o exercício da presideneia de um Estado.
Ali i, a Suprema Córte, por julgar inllonsLiLucional a sentença pl'oJ"erida por uma cól'Lo ma1•cial, concedeu liabeas-corpus,
para gal'anlir a vida e a liberdade individual de um cldadau:
aqui é a ditipuLa entre dous cidadãos sobt:.e os seus LitultJo â.
tn•esirlencia de um Estado.
Yol. I
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Mas o honrado Senador invocou ainda a opinião de Ba!dwin,

·· (Jtici di~:

..

(Lê),

·

c Quando se conLestn o direito a um nat•go politico,·
os l.ribunacs, a ?IÜO sc1· qu.c ha;ia al{}uma disposição consliluC'ionat cm contrario, podem ser rrrovocadas a dccld'ir.
Bsta '(11'0]Jnsição é "Vertladâru, aimla a. 7"CspcUo rlo CUJ'fiO
tlc fiOtJcrnudo•·. J~' um remedia este, ele que· se tem abusado, camquunta e'rrl raros casos, a bem de inte1:esscs de
par.tülos .».
Esta opiniüo, disse o eminente Senador, tem por assenta
dous ares tos da Surll'cma C<l1·Lc: um no caso 'l'aylor y. Bcckilham
c out1:o no caso Boyd .v. 'l'IJUyer.
:Fundando-se nu opiniiío de Baldwin, que S. Ex. leu c
. cu reli, que S. Ex. gryphou c cu l;l'Y·PIJO, sustentou o honmdo
Senador que quando se contesta urn direito a um cars·o polit.ico o tribunal, a não ser que haja alguma disposicão contilitucional em contL·ario, póde sm· provocado a decidir;
. · Baldwin tratava da eompetencia dos Estados, nos Estados
Unidos, onde algumas Conslituições attribuem aos 'tribunacs
locaes compclencia de ordem politica.. i>or · isso BaldwilL
diZ: (Lú).
« quanrlo se conlcsla um rlil'éilo a mn cargo po!ilit!o,
o l.rilmnt.J, a 11ún s!!r que ha;ia ttl{fnlna tlispo'sição constitucional em. contnr1·io, elt.
Veremos si é o nosso easo. ,~nles, porém examinemos os
arC'slos ci ta dos.
O J!USO Taylor ?Jel'.nts Bcckclmm <í um caso de appellação
de urun. ·C/lrl.e Estadual parn n. ::iupl'l!llll\ Cót•le, c à Suprema
Cõrl:c nada decidiu sobre a Jc:;itirnidade !lc um ou outro cidadã,o. Po1· consequGnciu não fil'lnou eompclcuda.
.
Xo caso BBoyd versus NobL'nslm, a :5urwema CtlrLe decidiu
da inconstitucionalidadn de uma lni do .l!;stado de Nebraslm,
truc t.inha negado o direHo de úlcgi!Jilidndu ao ~cidadãos natuL'nli~ados,. procedendo assim ~:ontra o l.et•Jninantc c claro Jll'Cceito da emenda n. H, da Constil.uicão dos Eslados Unidos.
A Suprema Córl.e considCL'OU inconstitucional a lei do Estado de NciJJ'Uslm, que privava do dil'eilo de voto nctiyo c passivo. os t:idadãos naturalizai:los, e o fc~ poJ•quo a emenda n. H,
da Gonsl.ituicão da União prohihiu aos Esludos rcst.ringir os
direitos dos cidadãos nal.uralizados • .Portunlo não decidiu du
caso polJ.I;ico, como se o dcl'ine c o dcl'i'niu o honrado Senador,
sinão de caso constitucional, perl'eitameutc consliLucional •
Por consequencin, !::r. 1'1·esidente, a cituciio não soccOl'l'C a
opinião que impugnamos.
· Si, pois, é incompetento o judiciaria para decidir da dualidade de poderes, si o casa ni'io é de direito individual ou de
direito privado, hypothese em que se poderia pedir. a garantia
.iu~ioia~.ia, pa1·ecc Jogico concluir que a competencia do LegislatJvobilcda de pé, ~mb_ara out~os argumC;llLOs ~m contt:~.ll'io, flUe
wu a o~ ar •.

'''
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Um dollcs <lcrcrc-Ro rí. extensão do direito dr lirtiJca.ç-coJ'JlUs
·no nosso dil'oito eonstilueionul, u o outt•o á nossa aenão, rtrmsat'
cto·twbcus-"a''JIU.S concedido.
·
A extensão do ltabeas-cm·Jms nu opinião do honrado Senador é assim definida: (Lê)
• Desdo que a .Gons[.itnição, Srs. Senadores, não
particularizou os direitos que, com o habcas-cot'Jw.s,
queria proteger contra n. enacção ou conl.rn a violencia,
. claro está que o seu proposiLo era escudar contra a
violcncia e a coacção todo e qualquer rlir·eito que ellas
podiam tolher e lesar nas suas muni'festa<;ões.»
E accrcsCJenta S. Ex.: (Lt!)
«Logo, Srs, Senadores, o habaas-cm"Jlll.S ho,ie não
·cst.ú circumscripto aos casos do con~lrnngimenlo cot'poral; o ltabcas-cm•pus hoje se cstend•' a todos os casos
om que um direito· nosso, qualquer rlirl!ilo, cstivct· amt!u'•Jado, manietado, imposgibililado no seu oxcrdcio pt!lrt
inlcl'vcnoão · de um abuso, de poder ou de uma illOBUlidadc.».
O Sn. AnTHUn Lô)WS- l.nclusivc o de ser eleito Pt•esidonto da Republica·?
O Sn ..To.~o Lurz ALI't>S- Tnelusivc o de ser eleito Presidente da Republica, Senador ou Deputado Fur\rral; o honrado
:Senador· pela Bahia. não J'ez t•eslt.·iet)ões.
E depois, senhores, dada rsla exteusrio ao habeas-eOl'JWS,
melJJOt' é .revoguemos· a. legisl~çãG pt·oeemtnl dt~ Republi~n.
c estabeleçamos como muoa ucçao, ale pam gat•nnLH' o proprJO
direi lo de propriedade, o habeas-coJ'}ms.
1\csponde, Jlorém, á inueectlavel doutrina, com raro bl'ilho,
a insuspeita auto1'idadc do ministro Pcdt·o J"cssa: (Lê)•
• Nem se diga que. tratando-se de /wúeas-coi'JlllS,
o art. 61. da Constituição l'aculln ao Supt·r•mo 'J't•ilntmtl
Federal decidit• a especic. Não: n haiJfla.~-t:o·t•pn,,, pl.'!n.
sua nature~a juridiea, vela essrneia <lo inslil.ulo. pela
doutrina e pela praLictt dns na1:fles qtw o I!OJIStlg'l'ai'HIII,
ó um meio ,iudiolal do guranlit· a liú<mlwlt: inríioitlual,
ou. pessoal, na acceMão l'Cslrit:lll t/1: liútmladc de lucumo,ão.»
(Accórdão do Hi de junho de 1011t.)
.
Disse mais o notavel ministro, om uma pht•ase synUteliea
o ilt'ilhantc, no accórdúo :;obt·c o caso do Ceará: (Li!)
«Nunca orro mais evidente... (ou niio ttJria aul.oddado ou audacia para qualificat· dessa l'órma a intel'pt•etaoão constitucional do hollt'ado SenadO L' pela Ballia),
nunca erro mais evidente se· pó de concebet· no d il'eito
brasileil·o do que o consistente em t·esolvm por meio do
habcas-corpus as questões qu'e se suscitam a cerca da
·inwstitlltra do um cidadüo em um cargo administrativo,
polilir.o ou .i udicial'io .~ ,(flov. do Sup. 'rrib,, vai. II,
u •. IV, )lt\6', ~00, ).

.
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Disse, porém, o honrndo Senador q11e o Su'pi;emo Tri- ·
hunãi não decidiu questão polilica no ~aso, pbrque affirmou
8. Ex.; {LC)
~Notem bem os nobt·cs Scnadot·es que nunca o Sujn·cmo 'J'riburwl Federal penetrou nns t•cgiõcs polit.icas
Lio assumplo. nunca se pt·optl~ a ~onhc~er da lesitimidarle ou illcgilimidadc da vet•ificação de poderes, nuncrt
inlerveiu nos factos ·t·elativos ú. eleiuão de Presidente
do Estado do Rio do Janeiro.
Perante o Supremo Tribunal Federal compareceu
o Presidenlc reconltecido pela Assembléa legal, reco·nhecido pela Assemblúa cuja legitimidade estava Vtlril'icada deant.c dos titulas mnf.f.'riac,; por ella apresentados; compat·et:r.u dcanto delle o Presirletlto reconheeido pot· es~a Assembléa, c o Supremo 'l'ribunal Fedel'Hi,
rceonheccndo esse Presidente, não fez mais do que reconhecer o acto praticado pela. autm·id<Jde publica a
quem se Linha reconhecido como illdubitavel a funcção
de praticar esse acto,),
Mas, senhores, isto ti uma r•'Ut;fio do principio. Quem
re,~onhcccu a Assemblóa '! !\'fio foi o Sttprcmo Tribunal, couf.ra
•'s votos luminoso:> c vencirlos de ,jui~cs itllparciaes o insuspeitos,
preparando u canli<tll.9- rligo eq aSSÍl)'l sem a mcnot· offcnsaa l'f!Conhcccr 11 Prestdcnlc'! Asstm, da-se como provado o que
se discuto..
·
·
Que 6 que se discute'! A le;;itimidadc do poder que reconheceu c ,a legitimidade do podet: que foi reconhecido. O
primeiro poder foi t•ewulwcido peln Supremo Tribunal. Lo;:;o
a. conclusão a que chega o honrado Senado!' não ó exacta; tanto
mais quanto S. Ex. accrcscenta: (Lâ) :
·
~Si no caso do que se Ll'ala, quando se aventasse
a veril'ieacfio âe poderes ent.rc ns rJous concurrentes
ao lo;;a l' de governador do Estado do Rio de Janeiro,
fos8e o Supt·cmo 'l't•ibunal quem interviesse para, ,julgando essas ,nlci•;ões e aquollas eloicões, verificar realmente os podet·e,; entro os rJous candidatos, a intervenção do Suprmno Tribunal seria incontostavelmonto in,iuridica c desautori~ada. Porque ahi era- o Supremo
Tribunal Federal, Srs. Senadores, quem ia. verifica.r
a clei cão; ahi ora o Supt•emo Tribunal Federal quem
assumiria a si a nutoriclado polil.iea delegada pelas
eonstitui~ões pelas leis •J pelos !'Cgimentos parlamentares ás asser~thléas deliberantes, incumbidas Quasi
.sempre de verificar os poderes dos sove!'lladorcs de
Estado. Mas nfio ó o quo se passou.:.

Verifi~a-se dahi que a thesil da competencia ·exclusiva i:lo
Poder Legislativo é verdadeira, tanto que S. Ex. mesmo afl'ill)ll:a qm•, _lrut.ando:sc .ele veyi!'icac1io de poderes, o Suvremo
'l'nbunal uuo poderia mlcrvu·.

.
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~las nesar que houve reconher.iment.o de podere.~ é negar
n luz do sol •.•
Dicustil-o é fazer in,iuria li intell igencin dos nobr~; !'!r.nndores, e eu niio o farei. i\lns verifica-se mais: qtw sustenta-se, que, de plano. por· um ltabeas-corpus, rJt•oce~.;o ru~ido, que tem n seu favor o voto de Minerva, o Supi•cmo
l'ribunal póde decidir (Jucstiio desta ordem, ·negando-sr. entretanto, competenciu a esse mesmo Tribunal pnra d~l'irliJ',
do mesmo direito em demanda regulm•, ent1·e dua~ partes,
com longo ·debate, exume de pro1·us c recur.,os ! !
·
:Sentindo a fragilidade de toda a sun argnrm:entar.lio, ~ verificando .que este caso escapava 1 comrrtrnein do SupJ•emo
Tr·ibunnl, dizem os nobrcR Sr.nnr!ores. o~ Sr·;;. Adnlpho Gordo
r. Gonzaga Jnyme, que, pJ•oferidn n seniNH)n, r.lln ,·, irreeorl'ivel e pôz termo (t questão, opinifio lambem do honrado Senador pela Bnhia.
Sr. Presidente, nlio qu'ero discutir o valor do da{inltiiJO
de uma sent.enca de habeas-eorpus, nüo quer·o l'nzr.r distinc,:ãn
'mtr•1.• uma senten1;a de ltabeas-corpus e as senlim0ns de ou! r·a
natul'eza.
Náo: ndmitlo para n argumentar: !\ 11mn sent,mr,n definitiva. N1io hn, por,:m, invaslio de podere,;: nüo hn, por·ém.
r·evisão de sentr.n1;n; nfio ha, poJ•ém, I'CI'ogaçfiu ele uma sentença na deliberação do Cong-resso: clle exm•te n sun: attritluicão constitucional, dada a dualidade de Governo em um
ileter·minarlo Estado, decidindo sobre tal euso.
.·
O Congresso tem comp~tenciu pal'n decidir entre os dali~
governaR qual aquclle que dle repu ln leg-al, em fac c da C(lll·
stitui~lio. e póde fazei-o.
O •Sr. Amar·o Cnvalcanti su;;f.,'nla que o Pnrlr1· .fndir:i:u•io
niio é urn pod~J· sutwrim• aos outro,; poderes, JIIU:i igual.
Di?. o notavel publicista (Li!) :
. _. . .. .. . .. . ,

«•0 Poder .Turlir.inrio niio é su]'i~rior. mn~ igun! Mil
dous outr·o.> poderes. Drntro da r•sphrra dP ~un nnloridade, estes ultimas nlio siin · ,;r',ment.e nutOJ·izados, ··ma.•
at1i ohriual/n,, n resolvei' eom inteira indrpendencia
acerca. ela eoustitucimwlirlal/c dos 1ii'OJl1'ios actos,

., .................................................. .
.• • • • • • • • • • o • • . ,

o •••••• o • ' •••••••••••••••••••••••••••

.~tas. qunesqucr· que sr.,inm· as· dif'd'kulilude.> inter-,
postas, é indispensavel qtw esl.n dclimiln(,üo (dos actos

de cada podei·) exista. sob pcnn de ndmil.t.ir-se a t,•ouclusão {IICOIII/1'1tC11fO. DE QUE O .TUDlCIAlllD PODE TOUli.-IR·Sll
O US!CO PODER ~ODBA.-INO llA llF.l'UllT,JCA.,, Nenhum dos ,PO•
deres póde .pretendei' a rwl'lli]lotHncin_...
•
Em conclusão: n"m lt. scput·nGno ·ou a IndcpP.ndencia importa o i,;olnment.o ou llOst.ilidud<•, nem a hormonia quer dizer conl'uslio, ·nem exr:l1w toda e quallruPr
kypot!les~
f.~d<.l'atit;o,

de -reslsl~ncia uo.1' casos p1_wisqs, ~
pugs, 229, 28ll e N7, ).

,(lk~.,
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Nô bxer~icio, jliJis, de ·sun compelen;~ia constitucional, o
Poder Lag~slativo tem o dimiLo de agi1·, sem embargo ela acção
dos outros poderes.
Na .iurisprudencia americana, tüo invocada, encontro o
segn int.e caso t.ypico dn aff.i.rmncão que venho do fazer.
. :r:• o «Mr.Cm•dl's case». •O eiclndüo McCarrlle, proso cm
virtude de ,julgamento ele umn cOrte nr:arcinl, orgnniz:uln ~e- .
gundo as uhamadas «leis de reconstru.çciío.:o, rcquci,cu ltabea.~
cn1'pns :l .Suprema COrle, sob o fundamento da inuonstitucio.nnlidndc de taes leis c, conseguintemente, das cOrtes marcines,
por rUas instituídas.·
.lt. Suprema ·Côrte decidiu que tinll:l ,iurisdicçüo pm•a ex-·
pedi!• a ordem, poném, adiou a concessüo para a sua JJI'oxima
t•.eunirw. Nesse ínterim, o Congresso npprovou o /riU DrakP,
npe1.m· do véto do Presidente .Tohn~on, l•'ill. qn:J !.irou (t ,jnrisdicçüo da Suprema Côrte n concessão clc Jwbcas-cm•pn.~ r.n:
t.acs casos. Na sua reunião seguinte, a Sup,·emn COrte negou
o ,lw.bl!as-co1'1nl.s e recusou libert.nr ~l'cCnrcllc, ponque o ú'il/.
Drake a havin despoJado desse poder.
·
Commcntando esse coso, diz Tu·cker que, si não fosse o
bit/. .referido, a :Supremn Côrt.e teria decidíclo pela liberadndo .
de McCard•lc, sol! o fundamento, já ,antes rstnhclecido. (note o ·
Senndo) •. de que o direito pessoal do cidadüo estava offendido por uma lei inconst.itucionnl. ('J.1uckcl', ·1'hr: Cost. o{ llt•J.
Urt:it, Slat.,.voJ. 2•, pag, 818.)
De modo que a Suprema Côrte, depois ele se mnnil'est.nt•
•l'avornvel ;\ "onccssüo do lt.abcas-co1'lJ'!I.-', por considera:· incon~t.ilttcional· a lni em v-irtude da qual n scntenca foi JH'oferida e n. prisão dccret.ndn, a pt•opria Supremn COrlc rcenou do
seu primitivo proposilo, respcitnnrlo o úil! Drake.
·
0 SR, RIBEII\0 GiJNÇAJ-VJlS dú: um aparte,.
O Sn. JiJÃiJ Lu1z :ALvEs- -Niío ú .pm• isso c l'e.~ponrlo no
honrado Senador com o .conccit.o de Willonghhy, t.nntas vews
ro.itado pelo lwlll'aclo Senador pela !Bnhin. Disse o escript.or•
nmerioano que a Supremtt IQOrte conquistou a confiança do
. povo (T-ê)·:
.
«•Declinando de proi'eri·r· ,iulgnmenlos de caraclel'
polit.ir-o e, cm outras occasiües, tlsanclo de Lodos o:<
meios passiveis pura excluh· do seu pi'IJtor·io toda a
pcia de l.endencias Jllll'tidnrias. (1'/w S'II]J, COU.'t'l O{
tlu: Un'it. Stat., pag. -112.)
.Jft t.ive or-cas ião de dizer, Sr. :Prcsidcntr, que .; passivei
que a lei ordinn1•in ev.ite o attrito unti'C os podere~. dlscrinrinando os netos que c~cupam- como pot il.icos- (r'· IJOm:petencia do .Poder .Tudicim~io, e o disso t:itnndo a douta
opinião do Sr. Amaro C11valcanti.
·
· ~um·o agora citar cm abono da these·-,de que o /t.abea.~
co,r,pu.~ ·concedido ao Sr. Nilo Peçn.ll'lla Iifi!:l é iinpeclimento
.ill'l'iílico /r deci.·sito del'init.iv-a. do r.e_gislnl.it~oO cm caso do sua
~exclusiva compeLencin- a. opin!üo insusp'iiif.is2ifua ·de '!uni· ma-
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gisLrndo ·cu,io lalenLo 'C cu,in inlcgridadl?, ~com sineliridad,.,
])l'oelmmo- o Sr. Minisl.ro Enén~ Galvüo. '
No /wúcas-corpus irnpel.rado pelo Sr. Senlldor Ruy Barbosa .rm favor de alguns ,iornnlist.as, por occasião do ult.imr!
sitio, eomo relator do accórdüo disse o digno magistrado (Le) :
«Considerando que bem diversa ,; n sil.uncilo pam
a ,iustic;a, quando a JLOs'e dos dirr!itos reclamada pm·
nmn pessoa -~ alcançada fJOmo ·effeilo dr< ·intel'ven(:ilo ou
rlo siLio, não sendo possível, por exemplo, ao .Tudiciario
.\L,\N1'P.R, ou rcstaúeltwm·, na primeira hypothese, o

i!:rercidn tle 1JorüJrf!.o.; reuio·naes cuja f:essw;ão é coru:r- :

quente r.í iu.term:n(·tio, 00~10 NO CAtSO DE DU,\LIDADg
DE GOVEfi~;(). eompt·omcttimento da J'órma republi''nna l'cdeJ·al ... ; {allanrlo, JlOI' completo, anto1·idade .;
;iusli('fl. para dofel'Íl' uo peti.cionario, sob (u.ndatnento ti••
iur:onsl'ilu.r.iouaUdade, inconveniencia ou fa!La de opPOI'I.unidade d" taeg medidas ,ftovernamentaes, porque•
l~LPoOfl'fARfA TSSO l~M DECIDIR, NMJ UMA QUES'fi\0
.fUDfCIAL, lvi-AS PURMlEWrE POLl'ffCA, no que nlin
discl'cpam os tJ·ntndistas do direito constitucional amct•ienno, ao mcsrnn tempo que é isso regra segura nn
.iuJ•i;;prudr.ncia da :"up1·ema Côrte., (Rev. do Sup. T~i&.,
vol. lll, TI. 4, llU!l'. 205.)
·
i\lnis elaro, mais JlT'NlÍso c mais decisivo, po11~m. ll o vof.n
."rgu inl.o do honJ'ntln m in islJ•o, pam nos eonveneer de que pnrlrmns volnr o projecto sem desrespeito tt ac1;ão primitiva do
;rtidicin l'io (Li!) :
·
~ Pc',dc o Trihunal .iqlgn.r dn inconsLilucionalidni:lc dn
in.eonvcn'Len~:iu de;;;;e rleerrto de intllrvenção no Cr.arú?
(Lemili'O ao Senado
nlli já. hnvia haúeas-corpus
eou~:cdido. A negal.ivn impün-He desta vez t:om a mesma
l'oi·un que 1m hr.pothese rln recusa daquclln medida go:vtwnameulal. Ern nmllaR as situncües, n qur.st~o ~~ puramente poliLiea r: ,como l.al o sem f!f)nhccirnenl.o escapa :'1.
-rum~tão do Tribunal ... » (fle·v. do SUJ).· 'l'l•ib., vol. I.
n. 1, pago. 17.)
Mas, Sr. Presidente. si ·,1 nccr.~sario invocar precedent.r~.
no no~so paiz, nós o.• l.eJ·emo~ ele sob1·a·. 1'ernol-os no nropri"
caso do ·Ccnrú. Foi concedido ha.beus-wrpus ao P1·esidente rJn
J~st.ndo, foi eonccdido ;, As~c!mobéa. 0 Govro!'no rJr,cret.ou o intervenr;ão c o cntiío ministro, lwje Senador. S1·. J;;pit.ncio Pessoa.
requereu c o 'l'ribunal cledrliu que o hw·ln".l-'-""rpus fose aL'chivndo como sem el'l'cito, deante do der!I'Cl.o de inlet•vençiio.
Essa deve sot·, si o Congresso delihcrar, de• a'~cl'wdo com n su.n
"nmpetenci:l, no caso em debate, a decisão do •Suprem.o 'fl'lbunal rJr:snpaixonarln n vm·rladüira.
o Sn. 1.\fiTHUfl LEliWS- Semelhante ú do cnso do Es-tado ·
do Rio.
'

fi'"'

....

sao

ANNAES DO SENADO

O .SR ••ToÃo LUJ7. Ar sr.~- No caso do Rio de .T:meiro, em
'1910, em hypof.hrse identicn, ape1.nr d(• conr.rdido o habeascorpll.v A J'ae•:õo contraria ao Sr·. Nilo Pr.•:nnha, a ~-1 de d~
zernbro o Gover·no empo~savu o Sr. Oliveir•a .Botelho~ ficavam

sem Mfeil.o os ltab''"·~-r:o·rpll.l', dr ne,,r,l'(fo eom o proprio Supremo •rr~ibnnnl, que sr em•r•r.snnndia depois ·com o pre.>idenlc
empossado por inf.ervrmr;úo J'r.(fer·nl.
•MaH, Sr·. Pl'esident•J. 6 melhor· invorm· a autoridade que
sempr·e inll'ocnmos, eom r·espr•ilo, embora a S. Ex. mnit:ls
vezes pai·eca que a invocamos s6 qnnndo nos IJonvém, quando
1\ cer·to que s6 n. invoeo quando rlln estú com o dir·eito e com a
verdadeira inl.rJI'fJT'etuçfio eonsl.ituciona~. a auto1•idade dp
Sr·. Ruy IBnrhnsn.
Rel'íro-nw no seu pr·ojreto de ini.Pr'\'cnr;fio no Estudo do
J\.mazonas.
Nos •considerandos eom que o apt'r!.~r.nlnu ao Senado S. Ex,
I!Screveu (Lê) :
.
«Considernnrlo que. rio E.~ tudo, r.xisl.r.m. ncf.1.1nlmr.nta
dous Congl'~sso.~ r..r.,gofslntil·os nrnhos n;; qn:rr~ foPnm um
após oulro, r·,~eonhe(drlo.~ pe.Jn Gnvrrno rlo E.qlndo e que
delles, o QtW a r.ssc Govet•no ngor·a niín pr.rmil.f.e funccionar•, é aquclk 11 que n Supr,mo ?'riburtol F'ml,ral

.

.

·reconheceu

I!SSC

dh'11ilo po1• uma Ol'tie'/11. fie ~ habcn.<-

corpus ;.\;
Consirlcrnndo, pois, qur, deste modo, 111in r.rrisle c1'iIP.7'io nlumn pnUtico ou. le1111l pnm se r.fisr.riminnr onde
reside presentemente no E;lado o Poder· Lcgislaf.ivo:

..............................................
. ........ .
-

'

Congresso 1'\ncionnl rrsolve:
Art. 1.
~.·
á') Mandar proceder, no mais breve prazo possível
segundo .o proceRso lr•;:;nl no Estado. :'r ~lt!i~fio do ,;eu
Congresso, ele.> (oi'mnacs do Senado, 13· de setembro
de 1913.)
Assim, pois, ·Pnrn o honrado Sr.nador- npeznr do ·linbea.vcorpu.v n umn. d~s Asse.mb~,!ns -ntio hwoin cr'i/f•1•io nlawm poUt'ico 011 lcual-pm•a dc.cidir da Run legitimidade, o .que quer
dizer que o hàbcas-co1'pus não cst.abclr.cc crii.P.rio decisivo e
definitivo de tnr.s questões.
.
Tanto '' isso exacto que s,. Ex. niío propunha que se respeitasse o habeas-corpu.v r~ Assem!Jhla: não considerava essP.
ltabea.v-corpu.s como decisivo da Jegitin.iJa.de della; nuo considerava at.tentndo contr•n o .Tudicinrio . ~esrespeitar aquella
sua decisfio, pois que, longe de manrtnr ~nhecer tal .:\ss~;mbh!n, mandava nomear urn interventor, pa.rn ~ a eleiçno
de novn Assernbléa 1 ! 1
.
,Podemos, pois, com l.aes autoridades ·e precedentes, nffirmar ·Que o hnl•cn.v-wrpu.v neste cnso do Rio nüo é criterio
legal. n&o 6 dccisiío del'iniliva dn legitimidade de governo do
Sr. Njlo Peçanhu:- á gó,;, P.od!!r L~s'!g!~Hvo,... C!Jl!IP..te
. . cjar
(l

0
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o :criterio legal e definitivo dn legitimidade de :governo naquellc Estado. (lllu'ito bem.; muito bem.) ·
Mas, Sr. Presidente, núo precisava cu de nu!oridnde para
sustentar uma these destas. que entra pelos olhos: A Consti1.it.uição diz que se concederá o lwbeas-co1'pus sempre que
houver coaccão on ameaça. por illegalidnde ou abuso de podec·.
i\. illegalidade, o abuso de podre· roi comiderado pelo •TriiJtmnl,
quando decidiu intervir para dar posse no Sr. Dr. Nilo
P.eçanhn, como promanando do ex-Presidente do Estado do Rio.
Mas, dooidido o caso politico pela lei, pelo pode!' competente, .c.ampetente segundo a propria doutrina uniforme do
Supremo. 'llribunal Federal, decidida pela lei a dualidade de
;.:ovemos, desapparece o /w.beas-corpus; eile não tem mai~
razão de SCI' deant~ d!l Con~tilttitÜO:- nfio hfli'P.I.'Íl olllUÍ>
·~oac~fio 'illegat ou nliuso de autoridade.
Eis ahi, Sr•. Presidente, nt•í onde eu .queria chegar. Niío
quero entrar no aspecto politico do caso; quiz ap~nns dis~;util-o sob o ponto de vista eonstitucionnl. para demon~traT'
'11.1<', acompanhando a orient.1Qão do rneu par·t.ido, acompanho
o.; princípios cni'deaes do rP.gimen, defendo a autonomia do~
Rstados e sustento a Constituiçüo da Republica. Voto pelo
pm.ie•:t.o. E !'al-o-hei. S1·. •Presidente, todas a~ vezes que aqui
.<e ventilar um caso ident.ko. (Mu'ito /.Je·rn.)
Pc~o licenca pa1·a daqui enviar no meu nobre collegn.
hoje de nós distanciado pela diverg-enein de opiniües po!il.icns.
uma advert.encia: J,embre-se o Sr. Nilo Pecnnhn, si est~ pro,irct.o não conseguir· vingar, que mndame de Montespan t.eve
por· snccessora madnmo de õtnitenon. pelo que os aulicos abllntlonnrnm-n'a, desde quando lhe ·friltou o favoritismo do rei. E
não se esqueca l.ambem que ,; difl'icil ser no mesmo tempo.
neste pniz ou em qualquer oul.ro, «Pretendente» e « \V·arwick :o ••• Como « PJ•P,I.endente », terú• contra si os outros prel.endent.es e como « .Warl\'ick » sol'frer6 n guerra dos que não ·
forem o seu preferido. (Muito be"'; 'lfl'll:ilo bern. Palma.v 11a.~

galerias e nas tribu·nas. O oradO!' f'oi ?.'it:a·!!J!!J.l~ cwmTJT'ÜTfiP.I!~.
.r ado pelos S1·s, Senactorc.ç. ).
•
Adiadn n votacüo,, . ·-·
1\LTER,\ÇÁO DO l:ltPOSTO SOBRE" VF.liCI~!Eli'I'OS

Continuaciio dn 2' discussão elo 'projecto do Senado n. 1,
de HHú, modificando n tabelln a que se refere o n. 31, t.Hulo
.,,~Impostos sobrr. a rende~-dn lei n. 2,919, de :H de cle;.embro de HH 4.
Adiada n votação.,

o Sr.

Presidente- Nada mai' h:~.vendo a. tratar, \'Oll le~
.vanl.m· a ses>lio.
Designo pnrn ordem do din de seguinte:'
Votnr.üo. em 3' dlscussüo. do projecto do Senado .n. 2,;
de 1915, determinando qu~ a Sr. Presiàente d~ Republica in-
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l.ervirá no Bslndo Cio Tiio de .Tnneiro, pnra assegurar ao Dr.
Jõ'eliciano Pires de .Abreu Sodrú o livre cxcrcicio d11s funcções
do Presidente do mesmo Estado no quadl'ienni o de 1!115 a
1·918, do acc.õrdo com n dccisiio da respectiva Asscmbléa Legislativa, pcrnnl.c n qunl l.omou posse (com parecel' da Com.- .
•missúo de Constituição e Diplomacia contl'llr•io ás cmenrlas
apresentados);
Votaciio, cm 2' discussão, do projecto do Senado n. f,

ile 1915, modificando a labella a que se l'ofem o n. 31., titulo
'• - Impo~los sobre a renda- da lei n. 2. 9Hl, de 31 de t!e~cmbro de 19'14 (com parece1· da Comudssúo de Financas conlral'io ás emendas apresentadas). •

·

I;ovnnln-se a s·essüo ús 10 horas o o\5 rnlnulos.

' '10' SESS.:\0, '8M 27 DE .TA~EinO DE 1OIr.

PfiES!DF.);C:Jil

DO Sll.

UllDA);O

SANTOS,

l'flESIUHN'rE

. :A• :i hora. da tarde, presente numero lesai, abre-se :i scsRao, n Qtln conoc.orrem os Srs. Pinhr.iro Mauhndo, Pedro BoJ·grs, ~retclio, Gonzngn. .laynw, Gnbl'iel Salgnllo. 'l'offé, Arl.hur
Lrmos, Indio do Dmzil, M·endes de AlmBido., José Euzr.hio,
Pires I<'·crreira, llibciro Gonçalves, Gr.rvas io Passos, Francisco
Rl!. Thomaz Aecioly, Antonio de Souza, Eioy de Souzn, Cunhn
Pudrosa, \Valfrodo Leal, Rn.ymundo de l\linnda, Pereira
J.-obo, Aguiar c Mello, .João Luiz ,\lvr.s, Bernn.rdino Monteiro,
J.:J·ico Coelho, Aloindo Gunnabnrn, S:í. Frcit•c, AugusLo dó V:lsrnnc~J,Jo3, Adolplto Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo de
Bulbües, .Tost\ 1\furf.inho, A. Azerr.do. Alencar Guimarães, Gcltcroso Marques, Abdon Baplisln, H~.ncilio Luz c V1clorir.o.
~lon~eiro (37) •.

·

Deixam de comparecer com causo. ,iusl.ificada os Sr,;.
Arau:io Gt\r.s, Silverio .Nery, J,aut·o Sodré, Epilaoio Pcssou,
Wall'redo Leal, Ribeiro de BriLto, Goncn.lves. Ferreira, Gomr::;
Hibciro, Guilherme Campos,· .Luiz Viantr~a. Josó M'arcell iwo,
lluy Barbosa, Mon:iz Freire, NHo Pec:mlm, Lourenco Baptista.
Bucno do Pniva, · Bern:.u·do 1\tonLciro, AIJ'rcdo •, · ElJi.s, Brnz
Abrantes, Xavier da SHva c Joaquim Msumpcão (21')..
·
E' lida, ,posta em discussão o sem debato n.pprovndn a
nc!.a da sess"o.IQ nrillêt;ioJ•.
·
o Sr. 2" Secretario (sm•t;imlo lia /") dce\ara. quo nã!l ha ·
üXpr.lfi r.n l.e.
· . o :sr. 3" Secretario' .(ser.l.!inclo.
parec~.

d~

2") dcclnrn L]Ue não· hll

r ..
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O Sr. Metello (')' -· S1·. l'rr.sidenlc, na sessão nocturna
rio llontcm o honl'ado Scnadol' J)Ol' S. Paulo o S1·. Adolphu
Gordo levantou, na hora do expediente, a rtuestão de sah<'l'
quando começa c quando termina a legislatul'a, diwndo ~er
rJc imporlaneia a questão 110 pi'e~cnte momento.
Depois dü aprr.eiar dive1·sas opiniúes que ge manife.1!nm
n respeito desta questão, qiH' não J'oi rlctm·minuda por uma
rlisposiçfio expl'C'ssa ria Consl.i lu i~r,o, S. Ex. trmninon pedindo
:í Mosa do Senado que enLl'O om combinar;ão cóm ·a da Cnmara dos Deputados· a'fim de dnr-se enccrrnmcnlo ú sessão
cxtraordinuria. no dia 30 do corrente, data cm que, na sua
opinião, termina a JegislaLurn.
· V·enho declarar, em nomrJ dn Mesa, que ella niio príde
rntrar nm combinar)ãO com :t dn. Cnmnm dos De.putndos sob1·~
Psl.e nssumpto, porque cm 1g11 .i(• o Senado mnniJ'esl.ou n
RUa opinião upfll'OVnndo um proJecto de lei que foi enviado
(L outrn Casa r.lo Cont;l'·CSSO c que alli aguardo. ulLimnçftOI.
0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA - De quem é este pro,ieclO ?
O SR. ME•rm.to - O projecto o que me refiro 6 da oütorin do nobre Senador c é concebido nos seguintes termos:
«O Congresso Nncionnl decreta:
A~tigo unico. O mnndnl.o legisl:ttivo ·tem seu inicio ·n:t
dal.n dn ()xpediçfio dos diplomas do Senador ou de Deputado .
e le~minn·nn dnla da expcdir;fio du diplomas aos succcssores;
rcvogridns as disposi~ücs cm conu·ario. •
Havendo este pronunciamento do Senado, n Mesa sente
não poder sntisi'azcr. o honrado Senador, deixando de cntrnl'
(•m qualquer eombinacão que venha de encontro ao pro,ieclo
,iü appt·ovndo pelo Senado.
Era o que Linha n dizer. (Mu'ito bem; mttito bem.J:
O Sr. Presidente - Conlinún n hora do expediente.
Tmn n pn lavm o Sr. !llcndcs de Almeida.

O Sr. Mendes de Almeida - SI'. Presidente, :is considrraçõcs que devo exlcrnar :to Senndo n proposil.o do caso r.lo
Estudo do Rio de .Janeiro, srw um pouco longas. mas como
não quero pertm·bal' nem olJstruir n marchn do proJecto que
se vac vol!Lr, peco :t V. Ex. que, me advirta. logo que ha.i:t
nume·ro legal para. deliberar, al:im de que cu ndic o rcsl,:ml.e
das referidas considcrnuões parn outra horn do expediente,
em outro dia, si assim o permittir o Senado.
Em primeiro Jogar dovo explicar o molivo pelo qual
h ontem não. fnllei. O eminente Senador pelo Espiri to Snnto. ·
occupou n tr.ibunu atr\ qU11Si H. horas cln noite, cm lumin~so
disuurso, c a mim r.esln\13 mw.lo pouco tempo, Bnl,.o-·n tn-

,( •) 'Este àiscurSD O~D foi revisto pelo ora·àor,
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culdarle de incommoilnr os Srs. Senadores, otó alt11 madrugaria, o que, além de J'atigonle, ern perfeitamente dispensnvel,
visto que niío me resta. no moment9, senão de.fender-me das
nocusacões de alguns Senudor·es. fertas Of) pnr·ecer· da Commissão de Constituição e Diplomacia, de que fui Relator, e
no pro,ier!to del!e eon~equcntc.
Er·n pr•eferivel, enlüo, encerrar-se n discussão, porque
os omdorps que me precederam, !•sgot.aram completamente ·a
mnter·iu, deixando-me apenas a defesn dn responsnbilidnàe
particular que mo cabia nn hypothese.
,
Confiado cm que llo.ie t.erin tempo, nnt.es da votação, poro
rmittir os conceitos que ,iulgo convenientes e necesmrios :1
det'esn do mP-u tr·ahnlho, concrJr·dei em que ~e r:•nccr·r·nsse honM
f.t'm n rliscussfio, rr.srr·vanr.lo-me parn fazer depois as minhas
obser·vações ~obre o pr•ojecr.o em debate.
.
·
·
Os eramentes Sr:nndO!'es que trotaram do nssumplo, represenlant.P.s de S. Paulo, do Piauhy, do Rio de .Janeiro, do
Jo:spirito Santo, do Distl'ieto Federal e. dtl Goyaz. resumir·arn
us suas obser·vacries em postulado~. que foram todos elles tratndos pelo eminente representante da Bohin, o Sr. Senuaor Ruy
.l:lar·bosa.
· · Quanto ao as,umpto do l.alrea.~·corpu•, e ao modo pelo qqpJ
so deve f.'n!t,nder r•sle pr·ocP.$SO no cuso vertentr!, foi o Sr. Stma<tor·
pelo Distl'ic•l:o. Ff!d.,r•nl, quem, com a ·sua habitual ·J'ncmndio,
o esgotou .. inteiramente cumpridamento, no seu concrso e lllmlnoso
vot.o. Da pn r·le ccmsl.il.ueionnl nl'eupon-se .o nobr·e Sen~dor pelo
Esplrito. :Santo, que, como torJos vir•am, o .estudou de modo
brilhante. Resta· me, . portanto, rebarm· os ar•gnmenr.os apreRen.
tados no• demais motivos de opposiç:lo ao parl'Ccr, os quaes ,..,., .. wi
do seguinte modo :
a) os pareceres e o projecto consequent.e do primeiro, não
1.•epresantam o pensnmenr.o do Governo;
·
11) o pr·o,iecto r! Íl'lll'gulnr', porque g·rodúa com um titulo
•ci~f!tifico um simples 1" tenente, phr~se do nobre Senador· pela .
.Bah1a;
tJ) o pnrr.cer é inveridico, não representa n ve~dade dos facto~; é revolucionaria, pr·r.tcndl'ndo r·eJ'or·muJ"Oll rewr uma seot<"nr)a do Supremo Tribunal F~de!'al, competente parn cogita.r
da llypothesc e I·esolvei·.
'!'.odns as uccusacües sr. resumem nisto. salvo os formuladus
pelo nobre Senndo1· pelo Rio de .Janeiro, que opinou ser o .pruJecto um ottentado :\ nutonomrn o á soberania. ao Estado do .Rio,
Comccare1, senhores, di?.Pndo que a CommissilO, antes de
~laborar o seu por·ecer•, e.>tudoll minuciosamente todas as h~··
potheses que poa~riam Jevol-u n upresenta.r um proJecto condigno da especta.tiva geral, a satisfazer assim os lnt•entos do
Governo FrJdeml, que desrjuva que o Congresso resolvesse.
como melhor lhe parecesse o nssumpto do ftio de .Janeiro.
:F.:sse estudo foi, repito, minucioso e completo. Diversos ele·
mentos soeeorrernm n Commissão, diversos cnvnlhPiro~ entendidos no caso, om cartas e meworlae~ q11o for~m presentes á

'
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o~ ditrerantes morlos de solver a questao
De modo ~ue a Coro1nissao nao procui·ou outra cousa IDafs do qu.
cumprir v seu dever,, e attender á vontade do üovoruo Inanilesta.da.
nos tOI'UlOS p1·ccisos e claros da meusageiD.

Comtnissao apresentaram

1-tesOl\·cndo a Conunbau issu, o i:ionado fal'·mo·ha a. jus~
tir;a du acreditar que não ot·a licito ao Relator da Commissiío
ir perguntar ao Sr. Pt·esidento .da Republica como é que
S. Ex. queria que o S•enado resolvcsso o assumpto. Seria
levantar uma iojut·ia ao PI'Oprio Senado, fazel·o dependei' da
~ontado do Presidenta da Republica e, rM:m disso, seria lam·
bem exquisilo que, tendo cntrcsue o Prr.sideute ao Congresso
a delibet•aciiu do assumpto. como lhe ll4rcccsse ·m.ais t:onve·
nie11ta, não tivesse o Congresso por si os elementos necessa·
rios para corresponder n. semelhante· convite.
Nem estaria ,uos seus hnbitos; nem se poderia. conceber
qua em materia dessa magnitnde, já conhemdo por todos e
pct·feitanlentc, já entregue ao conh~cimcul<J das multidões
pela impt,eosa, pela discussão no Congresso, pelos livros imj'IOrtantes que se teem pu•blicado a. rcspeilu, fosse necessario á.
Commissão ir solicitar do Sr. President~ do nepublica a. ultima palavra, isto é, como queria S. Ex; que o Seuado resolvesse. O Senado fará, pois, a ,iuslica á Commissão achando
que ella não poderia proceder sinão attendendo como do seu
proprio estudo e aualyse dos facto~ ;is considerações qu.e lhe
foram formuladas na mensagem pre~idencial.
Acabo de ser informado, Sr. Pr~;identc, quo já ba numero lesai pa.ra votacão. Neste caso peco a. V. Ex. quo me
mantenha a palavra no expediente da sessiio de amanhã para
continuar as minhas observacões.
O Sr. Presidente- V. Ex. fica com a palavra para con-

tinuar

~ou

discul·so no primeiro dia de sessão..

·

01\DEM DO DIA
. E' annunciada a votacão, em 3' discufsão, do projecto
do Senado o. 2, de 19t5, determinando que o Sr. Pre:>ident.e
da Republica intervirá no Estado do Rio do Janeiro para
assegurar ao Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodrtl o livre
exercício das funccões de P1·esidente do mesmo Estadc no
quadriennio de. I 915 a 1918, do accórdo com a decisão da.
ruspectiva Assembléa Legislativa, perante a (Jual tomou
!JllSSC.

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos, ·em primeiro
lo$'ar, a emenda substitutiva do Sr. Erico Coelho. A esta emenda
1'01 apresentada uma emenda additiva pelo Sr. SenadO!' nay~
mundo de lllirnnda. Seudo appt·ovado o su:b>li!.utivo, sub~
metterei a votos a additiva; do contrario, ficartí esta prejudicada •.

~BG
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E' rejeitada a seguinte

O Congresso Nacional doere la:
Artigo unico·. J~' · nutl)ri7.ado o Presidente da. Rcpublicn
·a nomear cidndilo cte· sua escolha, na qualidade do interwmtnr, al'im de convocar o eleitorado vi:::ente em 1014 à proceder ás elci(iÕCS presidl'nciaes do Eslndo do Rio pilrn "
'luadriennio de govet•no ainda não encetado re:;ularmcnle ~.>
empossar os ~leitos, como a Assembléa Legislativa os lnvcotir nos mandatos rcprescnl.ntivos.
Fica prejudicada. a seguinte
"\ccresccnte-s~:

... nos tct·tuos do dect·eto de 11 do marco do 1014 c pelos
fundamentos cou:;tanles cios G" e 8' considerandos.
O Sr. Presidente- Vou submctf.cr a votos o pro.ic·cto;
O Sr. Ribeiro Gonçalves (pdn Ol'liem.)- Requeiro a V.
·Ex., St•. Pt·esidcnlr, quo consulte o Senado gi purmittc que a
vota~ão ~eja nominal.

O Sr. Presidente- O Sr. Senadm• fiibciro Goncalvés re(]Uer voLa~.ão nominal pat·a· o pro,iedo. Os senhores que .apPl'O'.'am este requerimento queiram lcvantar"sc. (l'a'usu.)
Foi apf;t·ovado.
Vae-sc proceder á chamada.
Procedendo-se <i chamada, respondem - sim - os Srs.
Pinh'ilÜ'O Machado, Pedt•o BOI'S'US, . Mrlcllo, Gabriel Salgadu,
Teffé, A!'UJUl' Lemos. Ind.io do Dra~il. Mendes de Almeida,
.Tosé Euzebio, Pires Fet'J'eit·a, Gervasio l'assos, 'l'homaz
Accioly, Antonio de Souza. Eloy de Souza, Cunha Pedrosa,
Pereira .Lobo, ·Aguiar o Mello, .João Luiz Alves, Bernardiuu
Monteiro, Sá Freire, Augusto de Vasc'oncellos, Jos6 MU'rLinbo,'
A. Azeredo, Alencar Guimat•ü<:s, Generoso Marques, Abdon
BapLiola,Hercilio Luz c Victor i no Monteiro. (28) c-não os Srs.
1libci!·o Gonçalves, Francisco Glyccrio, Erico Coelho, fiay~
mundo de Mtranda c Gonzasa Jaymc (5). ·
·
O Sr. Presidente- O projecto foi UJllll'OVado por
conlt•a cinco.
. ..
Vae á Commissão do Redaccão.

O Sr. Metello (pela Oi'dam) -

2s

voto:;

St•. Pt•csidente, achando-

se sob1·o a mesa .a reduccüo final du Pl'O.iecto cjuc. acaba do

I

2S7
ser votado, requeiro. a V. Ex. que consullc o Senado sob r· o
si c;oncedo dispensa da imrresHão c urgcncia Jlar·a que esm
redaccão seja immediatamcntc discutida e votada.
.
O Sr. Mendes de Almeida (pela ordem)~ Sr. Prcsidcnlc,
·desisto da palavra, porque meu intuito et•a o mesmo. que
ü·ouxc á tribuna o holll'ado Senador por MattiJ Grosso.
E' approvado o requerimento do i:5r'. Mclello. ·
O Sr. 3" Secretario (sel'vindo de. 2") 1& c é, sem debate,
approvuclo o seguinte
•
1'.\RECEr:

N. 1 - 1015
Redacção f'iiWllPo projer:lo rio .'ímwdn n. 2, r/e ·1913, qlle mcmda
ütlcrvil: no E8lculo do· Jlio de Janejro

O Congresso Nacional decreta:
Artil;o unico. O Presidente da nepulllica intervieá no Estado do Uio de Janeiro par•a assegurai' ao Dr. Feliciano Pires
ele Abreu Sodt·ó Junior o livre cxercicio das J'uncr;ões de PrctiidenLe do mesmo Estado no quadriennio de 'IOiil ;t 1918, de
accõrdo com a decisão da r·espectivu Assembléa Legislativa,
perante a qual tomou posse; revogadas as disposicões cm
contrario.
Sala das Com missões, 27 de .ianeiL·o de 1015.- Gabriel
Salurulo.- ilyuiar v ;1/ello.

O sr. Presidente - O projecto vae ser enviado á Camara
dos Deputados.
.
. O Sr .. Alcin,do Guanabara (J1Cla orrlern)"- Sr. Prcsid~nt.•'
pedi a palavra pela ordem pura declarai- que, como não estava
presente no recinto, no momento, não votei, como era meu desejo, pelo pro,jecto determinando a intervcnt.ão no Estado do
· !tio do Jane·iro, tal qual vciu da Commissão.
.
Vecm á Mesa c são lidas as seguintes
or:CL.\IlAÇÕES

Declaramos quo volínnos pelo substitutivo cro :sr·. Erico
Coelho, ordenando a intet·vcnt;ão no Estado do Uio para restabelecimento da ordem legal e, como não lograsse approvação, votámos pelo proje~to da Conunissão de Constituição
. e Diplomacia.
.
Sala das sessões, 27 de janeiro de 101G.-t1. :!:aado.l'il·es F'el'rcira. -

Josá Mur·linlro.

.

~.
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Declaro que. si estivess~ pr~sPnte', teria votado a favor
do projecto de inteJ"Vencão no Estado do Rio, tal como foi
offerecJdo pela Commissão competente desta Casa.
Sala das sessões, '.!.7 de janeiro de 1915.- Alcindo Guanabara.
Votação, cm :'!' discussão. do proJecto do Senado n. i,
de tnl5, modificando a tabella a que se refere o n. 31, titulo
IV- Imposto,; sobre a renda- da lei n. 2.919, de 31 de dez~mbJ·o

de t 014.

Approvado.
~;· annunciada a volacão da seguinte
J::.MJ:.~U.\

N. i

.- Todos quo receberem do erario publico a titulo de vencimentos, subsidio, jubilação. aposcniJdoria, tenca ou r·el't>!'m:.,
dia!'ia, gJ·a ti fica cão, porc~n tagem. pensão, reprcsentaçãv,
pagat·ão o impo5to mensal de acctlrdo com a tabella se~tuinte:
iOOS, I '7é;
101$ a 200$, 2 '7é;
201$ a 300$, 3 %; ·
3018 a ~oos, .\ '7é:
'iOIS a 500$, 5·'7é;
501$ a 600$, G '7é;
601$ a 700$, 7 o/o;
701$ a 800$, 8 %;
•
. 801$ a 900$, o '7é;
9101$ a 1 :008, 10 %, ~ ma.is 2 '7é pelo que exceder de
t:OOOSOOO.
§ 1. • Exceptuam-~e as praças de prat do Exet•ciLo, Marinha, 'Policia, Bombeiros e Guarda Ctvit- Pires Ferreira.
oretem) requer e o Senado

O Sr. Pires Ferreira (zlela
consente a retirada. da emenda.

São approvadas as ·seguintes
E;~IENOA5

N.: 2

Accrescente-ee onde convier:
Art. Continúa em inteiro visor o art. 17 da lei
n. 2.290, de ta de dezembro drl 1910, que dispõe que os of'fi·
ciacs do Exercito o da Al-mada c das cla~~cs annelros tnrão
sempre direito 'lO soldo inhcrente ás L'CS!lCctivas patente:;,

•
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qu~r•squer que se.inm as commi!::sões militnres c ndminislt·a·
tivas e us fune,jõcs electivas federues c estaduues que forem
chamados a desempenhar.
·
Sala d:r> ii.•;.;õe~.
de janeiro de 1015.- 'A. 'Azcl'edo.

N. 3

Entenda-se tambem com os ordenados dos funccionarios
civis.
Sala das sessões,
de janeiro de 1915. -E1•ico Go•e.lho.

E' rejeitada a seguinte
EMEND.'.

N. 4

Art. í\s pemões de favor nr.o sel'HO reduzidas do quan·
tias, camquanlo venham a sm· t.ribulndHs na pl'Opot·ção.
Sala das sessões,
de janeiro de 1915 ..- E1'ico · Go•e!ho.
'
O Sr. Pires Ferreira (pela m·dem)- Pedi a plavra pela
ordem, Sr. Presidente, para, caso não· vá de cncotltro ao Re.,;itnenln, requerer a V. Ex. que consuJ.I.e a Casa sobre si ooncedc di~nenm de inl.ersl.icio para que o pro,iecto que acaba de
ser appt·ovado fig;ure na. ordem do dia da sessão de amanhã,
O Sr. Presidente- Uma vez'que as emendas apresentadas
·ao pro,it!cto não alteram a sua essencia, julgo cabível o reque~imenlo do nobre Senador.
.
U> ~enhores que concedem a dispensa de interstício qu.o
acaba de solicitar o Sr. Senador pelo Piauhy queiram levan·
tar-se . .(Pausa.)
Foi upprovada:
.
Nada mais havendo a tratar. vou levantar a sessão, designando para a da ses.u·inle:
3' discussão do proJecto do Senado n. 1. de 1915, morl.ificando a tabclla a que se refere o n. 31. titulo IV - Impostos
sobre a rencJ.a- da lei n. 2.D19, de 31 de dezembro de 1014
(da Commissüo de Finanças c com emendas approvadas).
Levanta-se a sessão á i hora e 55 minutos.

Vvt,

I
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.rAKE!I{(J DE 1915

URBANO

SANTOS,

AAESIDtNTI!:

'A' 1 hora da !.arde acham-se presentes os Srs •. Pinheiro
Machado, .Pedro Borges, Gonzasa Jayme, Gabriel Salgado,
Terfé Mendes de Almeida, J.osé Euzebio, -Pires Ferreira,
Gervasio Passos, Cunha Pedrosa, Pereh·a Lobo, Aguiar e
n!ello João Luiz Alves, Erico Coelho, Sá Freire, Augusto de
Vascomellos o Francisco Glyoorio (17) •
DeL.,.arn de compat·ecer com causa justificada os Srs.
~raujo Góei;, Metello, Silver.io Nery, Laura Sodré, Ar~hur
Lemos, Inclio do Brazil, R!ibe:i·ro Gonc!Bil:ves, Ftrancisco Sá,
.Thomaz Accioly, Antonio de Souza, E!oy de Souza, Epitacio
Pessoa, Wa!f'redo Leal, Ribeiro de Bt•itw, Gonçalves Ferreira,
Haymundo de Miranda, Gomes Ribeit·o, Guilherme Campos.
Luiz Vianna, .Tosó Marcelhno, Ruy Barbosa, Barnardino Monteiro, Moniz Fl'eire, Nilo Pecanha, Lourenço B~ista, Alc.indo
Guanabara, Buono de Paiva, Bernardo Monteiro, A~bo
Gordo, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulllões, Bra~ Abrantes,
.José. Murtinho, A. Azeredo, Alencar Guimades, Genero~o
l\!arques, Xavier da Silva. Abdon Baptista, Hercilio Luz, Joaquim Assumpcão e Victot•.ino Monteiro (U).
.

O Sr, 2'' Secretario ;(se1:vindo dq ·/')i dá conta do

Telegram!l1as:

se~ipte

i:XPEDIENTE

Do Sr, Dan tas Barreto, Governador do Estado de Perra'a.tnbuto, agradecendo em nome do povo daquelle Estn.do, as
manil'estacões de J.}ezar do Senado por occasião do fa.lleciment~ do St·. Siglsmund·O Gonr;alves, seu rep·resentante no
Senado Federa.!. - Inteirado.
Dos Srs. .Fernandes Baptista e outros, e:;:pedido de
S •. Pedr.o d'Aldêa, Estado 10 Rio, affirmando solidariedade
ccim o goyerno do Dt•, Feliciano Sodré.- Inteirado,

o Sr. 4' Secretario ;(~ºl'vindo de 2'),. declal'a que não ba
Pl!'eceres .. .
· o Sr, Presidonte - Tendo .comparecido apenas 17 Srs, Senadores não pôde hoje haver sessão.
,
Designo para ordem do dia d~ seguinte a mesmo marcada
para hoje, isto •í:
3• discussão do projecto do Senado, n. 1, do 1915, modificando a Labelltt a que se refere o n. 31, titulo <l-•Impostod
sobre renda-.da lei n. 2.9Hl, de 31 de dezembro de 1914
(da Commissão de Finanças c

CO'ff~

emendas aiJP.l:ovadas),
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hora da tarde, presente numero legal, abre-se a seedo

a ·que con,correm o' Srs. ·Pinheiro Machado, Pedro Borges,

Gonzaga Jayme, Gabriel Salaado, Indio do Brazil, Jjfendes de
:Almeida. PiTes Ferreira. Ribeil•o Gonc;alves, Gervasio Passos,
:F'rancisco Sá. Antonio de Souza, Eloy de Souza, .Cunha Pedrosa, Ribeiro . de Britto, Pereira Lobo, Aguiar e Mello,
João Luiz ,\lves, Bernardino ~!outeiro, Erico Coelho, Alcindo
Guanabara, Sá Freire, Francisco Glycerio, .José Murtinbo,
:A. Azeredo e Victorino l\lonteit·o (25).
Deixam dfJ eomparecer com causa justificada. os Srs.
l.\rau,jo <Góes, Metello, Sy.Jverio Nery, TefM, ·Laura Sodré,
Arth.ur Lemos, José Euzebio, Thomaz Accioly, Epitacio Pessoa,
:Walfredo Leal, Gonçalves Ferreira, Raymundo de·. Miranda,
Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Luiz . Vianna, José Marcellino. Ruy Barbosa, Moniz Freire. Nilo Pecanha, Lourenço
Baptista, Augusto de Vascon.cellos, Bueno de Paiva, Bernardo
Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões,
Braz Abrantes, Alencar Guimarães, Generoso !Marques, Xavier da. Silva, .-\.bdon Baptista, Hercilio Luz, e Joaqu~J11. Assumpção (33).
E' lida e posta em discussão a acta da sess~o do dia 27 •.

O Sr. VictoriJ1o Monteiro (sobl'e a acta)-!Sr. Presidente, é p.ara mim motivo de contentamento o facto de só
agqra ter sido annunciada a discussão e votação da acta. da
sessão do dia 27, porque desejo fazer uma declaração de voto, ·
declaração que me sinto obrigado a fazer porque os jornaes,
no tocante ao facto, não stereotyparam a verdade inteira.
A minha declaração <é a seguinte: votei pela emenda do
Sr. Erico Coelho, e só depois de ficar verificada que ella
rião 'havia reunido o numero de votos suffkientes para se
tornar vencedora. foi que votei pelo projecto da Commissão.
E' esta a declaração de voto que peco á benevolencia de
V. Ex. fazer constar da acta. da sessão de boje.
o Sr. Presidente - :V. Ex. 111andarã á lllesa a sua de·
clar Mão de voto.
vem á !Ilesa e é lida a seguinto
DECLAMC.~O

Declaro que votei a faNar da emenda do Sr. Erlco Coelho,
substitutiva do projecto ·que manda intervir no Estado do Rio
de Janeiro.
.....
!Sala das sessões, 20 de janeiro de 1915.- Victorino Mon•
teiJ•o.
E' approvada' a agLa.
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E' igualmontc lida, posta em discussão. e, sem debate approvuda a acta da reunião do dia 28.

o Sr.

2' Secretario, (sai'V'iltdo de. 1'). dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. Ministro do Interior, imcnminlmndo a mensa.gem com .que o Sr. Presi~entc da Republica submette á consideraciio do Senado o acto pelo qual é nomeado o Sr. Dl'.
~1\u!nJsto O!ympio Viveiros de Castro para o cargo de Minist.m
do Supremo Tribunal Fedreal.- A' .Commissiio de Constituição
~ Diplomacia.,
Um do Sr. Minisf.ro dn Guerra, encaminhando a mensagem com que o Sr. !~residente da Republicll submette ao conhecimento do Senado, por cópia, o r·elatorio e inqueritos feitos
relativamente :í expedicão do Satcllitc, om iüJO, requisitados
em virtude de solicjtacüo de um dos S1:lus membros.-Lo\o Sr.;
S~nador IRuY. Barbosa.,
·
·
O Sr. ~· Secretario ((sei'llinilo lle 2') dcclal'a
pareceres.,
·

<!UC

não· Im

· · O Sr. Mendes de Almeida-Sr.· PI•esidcnt~. peco desculpa;;
ao Senado por ter d~ incommodal-o mais uma vez.
Ao terminar meu ultimo discurso, dizia ou que o Senado
não podia esperar que a Commissito de Con•stit.uir)ão o Diplomacia tivesse outra atLitude que nquclla que consta dos nosso,;
annaes. Não havia necessidade algema, nem mosmo me cabin
o dever de ir pergunLat• ao Sr. Presidente da Republica comn
queria que fosse dado o parcc!lr do Senado. Melhor n:io posso
·fazer do que lêr neste momento a opinião de um netavcil.·,iornalista do Rio de .Janeiro; o Sr. Dr. Bl'ieio Filho, rcdaetor·
d'O Seculo, adversaria do partido a que estou filiado, e que .
perfeitamente analysou quer os Lermos do parecer quct• os termos da mensagem, fa?.endo-lhes a respcetiva comparação o demonstrando quA o parecer era effectivamente accorde .conr o
pensamento do Governo Federal:
'
c O ProJecto do Senado -0 complicado caso fluminense
ãá tem parecer elaborado pela Commissiio d~ Constituiciio c .Diplomacia do .Senado, un.animcmc.nte subsct•ipto pelos Srs. Fer:nando Mendes de Almmda, pt•cstdente e relator, José Euso!Jro
e Ale!l'car Gu,iJ:ilarães. Proclamada a incompetencia do Supremo
Tribunal Federal para deliberar sobre o assumpto, clnssiJ'icado como de natureza politica, e salientado o regular J'uuccionamento da assembléa botelhista, reconhecendo o seu candidato de conformidade com a Constituioão Estadual, com o
Regimento Interno e a lei eleitoral, os tres Senadores concluem
pot· um projecto, ,'(asa.do em )lm at·t.igo. Ull.i~o, l!lã.o ~.OP a fó.rma

SESS.\0 EM 29. !lE JIINGIRO DE 1915

ile

293

autorizaoão, como e ile habit.o, mas eni tom imperativD,
mandando o Presidente da ll!!publica intervir no Estado do Rio
de' Janeiro para assegurar ao Dr. Feliciano Pires de Abreu
~odré o livre exencieio das J'unccões de presidente do mesmo
Estado, no quudriermio de 1•015 a 1918, de uccõrdo com a der•isão da respectiva Assembltía Legislativa, perante a I]Ual tomou
·(JOSse; revogadas as disposicões em contrario.
. ·Conhecidas a proposiçiio e a sua fundamentação, declarou
lu:mtem a imJll'ensa não expl'im.ir o trabalho daquelle ramo do
Pode1• Legislativo o pensamento do Governo, que para a sua
confecção não teve interi'erencia, accrescentando-sc que, victorioso na casa legisladora da rua do Areal, não encontrará o
pro.ie.cto acceitacão no Monróe, em virtude de razões de ordem
super·ior, reputado o problema em questão o mais sério de todo
. o regímen republicano..
·
Sentimos discordar pr<Jfundamente das noticias ntiradas :i
circulação. Póde o Dr. \Venceslau Braz ter pensamentos oceultos m:mil'csLar em reserva, na intimidade, submarinamcnle,
opiniÕes cm contrario ú conclusão chegad:L pela Commissão de
Diplomacia, mas .o projecto ó uma consequencia logica, natural,
indiscutível do documento ellviaclo 11elo primeiro magisti·ado
da Nação ao Congresso Nacional por occasião da abertura da
sessão extraordinuria. A mensagem e o parecer são d\lUS elementos que se harmonizam, se conciliam, se ,juxtapõem. Um
é complemento do outro. São duas pecas que se adaptam perfoi Lamente bem, parecendo haver: encai:l:es ~m uma paJ'a r.!lceber !porcões da outra.,
Que consigna o parecer? A incompetencia do Poder Judiciario
para resolvct· pend~ncia de caracter politico, ampat•ando a sua
ar:;umentaçno até na doutrina de Vallerta, membt•o da Suprem:t
Curte dos llstados Unido> Mexicanos. Que pensa o autor da mensagem
relativa ao mesmo ponto ? llotende que a mataria escapa á. espbera
do ncçno da justiça, tnnto que deu ú. publicidade a se~;uinte nota:
uO St•. Presidenta da Repuhlica rosal vou pôr a força federal á. dispostçilo do juiz seccional do Rio de Janeiro. para empossar o Dr. Nilo
Peçanha. no cargo do presidente do Estado. Essa resnlur;lo do
Ex~cutlvo lledernl não importa em domonstr·açao de solidariedade
com a ~Joutrina consrgnada no accót•d!i.o pt•oferi.to sobre o assumpto
polo Supremo l'ribunal.n Com retaçao, pois, ao campo de competencla atlimu pelo mesmo diapasão os dous poderes, nao havendo o ,
mais longmquo vislumbre de dtscrepancta.
· Liquidada esta parte, entremos na analyse da segunda. Que acha
o parecer sobre a legalirlade do reconhecimento dos ctous candidatos?
Do suas proprias pnlnvt•as decorro o seu pensamento: uOra, é notorio,
Ji• o deciâiu o Senado, sobre pareceres desta Commtssão, ja o declarou o Presidente da Republica em sua mensagem, que a maioria.
.aos membros da Assembléa Legislativa do Bstndo do Rio de Janeiro,
nn época propt•ia; no ~dlficio proprio, aepots da conhecer as apll•
raçOes pat•claes OXlgidas pala Ioi VIgente no B~tado do Rto,
roconhliCleu o proclamou prestdente desse Estado, pelas elelçOes
;~lll realizadas -o Sr. Dr. l'olici:mo Sodré. Portanto, o poder
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unico competente para se pronunciar, ree~nhccido pelo Senado em
suas e1pre.s1vas votações, ú a Assernbléa Log1slativn. do l!:stado do
Rio, que, pela ma1or1a. dos seus. mom bros, por sua vez recouheceu o refPrido Dr. Sodré. Como opina a respeito o Pres1dento.?
A mensagem responde com clareza : «Abroquelada pelas duas decisões, A MINORIA, ANTES DE SE PROCEDER ÁS APURAÇÕES P,\RCIAES NAS
SÉDES DAS DIFFERENTES CIRCU!ISCRIPÇÕES AD!IINISTRATIVAS, EFFEL"l'UOU, E!t
SESSÃO EXTRAORDINARIA, A APURAÇÃO GERAL DO PLEITO E RECONHECEU, COMO
PflESIDENTE ELEITO, o Dr. Nilo Pecanha. Por sua vez a maioria, E!I
!ESSAOORDINARIA, realizaria NO EDIFIC!O destinado aos trabal!lO• parla•
me rotar• s, tomon conhecimento da• apuraçue> pareia e~ ·EXIGIDAS POR

procedeu depois à apur.çao ge1•al da oleiçno, reconheceu e proclamou pre.id~nt•• do Estado do Rio de Janeiro, a. partir da 3i de
dezembro, n Dr. Feliciano Souré Juoior.,
.
Do acima exnosto so infere, 'em grande· esforço, a mais perfeita
!denttdade de VIStas entre o Governo e os elaboradores do projecto,,.
Além deste, li muitas e Vbriegadas accusaçiles contra o projecto,
mas loiPiizmente ormnda• de pessoal incompetente, sem a meoot·
noçD.o do que se tratava e só procurando ferir e otrender o Relator,
attrrbum••o·lhe turlo o que de qo~ ser1am cnpaz~s os accusadOI'es,
menos a verdade dos faetos, como verá o Senado ..
Todo o mais que do artigo do Seculo con•tn são objurgatorlas
contra as pes•oas dos chefes dn partido e outras ; mas, nao é d1s•o
que se trata, e, sim apenas mostrar cnmo o referido jornalista dest&
Capital se m•mre•tou a respe1to do parecer, de onde se eonclue que
o que a Commr~;Ao fpz nno 101 mais do que acr.udir, correcta o regularmente, ao P· nsamem o do Governo, auxlltan Jo·o dest'arte com a
nnica dPCisao que no ca•o pnder1a ser tomada.· N:lo era possivol· annuuar a· elel~õe• fe,tas re~nlarmente, applaudidas como t.aes pelas
duas cor·renr.es de•ta Ca•a, po.wque o emineote Senador pela Bahia
declarou 4ue as eleições nr. E•ta 10 do P.to de .Janetro tinham sido
IIV!'t'' e os votos reguhrmauto recebidos. A Commissão, porta .•to,
nmrtou-~e a cumprtr com toda a correc<;Jo o unlco dever que lhe
cumpria : resolver com firmeza e precisM.
Accusou tambem o nobre Senador pela Bahia a Commlss~o de
graduar com o trtolo de doutor o 1' tenente Fel!ci:mo Sodré. Comquanto doutor em direito, eu nào teria a audncia do transferir os
meus titules ou titulns equivalentes a quem quer qoe nno tivesse di·
reito de usar dessa prerogativa Todo mundo sabe que aos bacharels,
como os noores Senadores pela Bahia. e por Goyaz, aos eogenlleiros,
aos homens formados em gerat, se dá commumente o titulo de
doutor, nilo send• i•so attentatorio dos nrivilegios dos doutores de
dtrPito e de mMicina ou outros formado· com borla e capello, ou no•
meaotos lentes por decreto especial do Governo. Pará que, porém,
nllo reste auvida a respetto, aqui trago d·•us documentos, que terei a
honra de ler ao Senado para serem transcriptos no meu discurso, de,
onde .e vê que o tenente Feliciano Sodré podia, e mesmo nioguem .
lh'• poderia negar,. ser a.ssim trataao <1e doutor. Sno dous perga·
minhas.
(l>:l:htbinlfo ) No primeiro pergaminho se lê que: " Em nome do
GoYeruo •la Republica dos Estndoa Unldo3 do Bra:rtl, o director da.
tEI,

'
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Escola de Artilharl11. e Engenharia confere ao Sr. alferas·alumno Feltcinno Pires de A.breu Sodró .Tnnior, pot• ter concluido o curso
especial na. extincta Escola Milit:tl' do Brazil, pelo r~gulameato que
baixou com o decreto n. 2.881, de is ue abril de 1898, de accllrdo
co.D! o a.viso de 3 de fevereiro d~ 190C, o presente titulo de e.ngenheit·o
mthtar.,
Isto em t 907.
.
.Bem; mas, engenheiro militar púde não ser bacharel •. Trago
aqw a cartn de bacharel, qtte o Senado poderá verificar, de onde se
conclue que escola. competente confet·in <•> Sr. Feliciano Sodré o grão
de bacharel em rnathematica~ e sciencias physicas.
Sendo, portanto, bacharel e engenheil'o militar, creio que não
farei favor nenhum cha.manclo de dontor " semelhante cavalheiro.
llu quiz demonstrar que a Commissão iH'oceden com o maior. cri·
terlo e com o maior cnidado, não usando ondevidamente do titulo de
doutor com que designou o Sr. i' tenente Feliciano Sodré.
0 SR, PINHEIRO MACHADO - ll V. llx. púde accrescentat• que O
titulo de engenbeiro jllllitar aómeote é conferido áq uelle~ que só teem
11pprovaçiles plenas, '
O S11. Mt«DES DE AtMEm.i- Bem. E, desde que eu me ronro a um
titulo da Escola Militar, claro esti que este titulo é de accôrdo com
os regulamentos daquelln eSéola, onde se exige a approvaçno plena.
'
O SR. PINHEIRO MACHADo- O qu~ nno .se dá nas faculdades de
Direito, .
. ·
O Sa. ~fENDES DE AurnmA- Qt1nnto ú referencia lronica ao sim•
pies tenente· ou tenent!nho, permit.ta o Senado que decline da. res- ·
pasta., para transcrever em meu dlsctlr.•o a carta que ao applaudldo .
jornalista Dr. Carlos de I.net escreveu um outro tenente e que S. Ex.
poblico.u no Jornal do Brasil de do corrente, onde inteiramente
demonstra esse officlal o valor dos tenentes:
«Pelo• tenentes - Escreve-me um Sr. Tenente, de C9J'PO arre·
!irnentado, de quem calo o nome por motivo das sovcr•a.s exigencla~
qoe entre nós costuma ter a disciplina militar:
·
nSr. r•• - Saudac;l)es amistosas. Não <!stra.nhe o assumpto desta
earta., que lmperfognmcnte se me impõe como um desabafo. Es·
cusac!o é dizer que, ledor dos ~ous artigos, ab~olutamente n~o con·
CGrdo com elles no tocante a fórmns de governo, Recoolteço que n
vigente nos tem desgraçado; mas nilo ndmitto que ella ainda por orn
se reti~t, como em seu ultimo discurso lhe intimou o Sr. Deputado
Mnrtim Francisco. Sou militar, c multo bem conheço o dever qu~
me Incumbe de sustentar as instituições, excepto si, como em 188~,
fôr necessario fazer exactamente o contrario.
O qne me leva a escrever a V. é um toplco de um dos muitos
discursos que o Exm. Sr. General Ruy Barbosa proferiu no Senado,
lmJlugnando o parecer da Commissno chamada a dizer sobre o caso
do Rto. Estranhou S. Ex., além do mnls, que ao Sr. Tenente Sodré
se houvesse chamado doutor, omittindo a doslgnn~ao do posto que
eUe tem no Exercito Nacional. E, depois, nno d11victou S. Ex. entrar
em çliowrlces rellltlvns no posto de unenle, ao qu~l, •egunlio p11reg~,
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liga, opiniõAs l!umm·isticam•ntc deprecia t.ivas, Or<>, como tnmbem
sou tc•neme, nem tao cedo aopet•o sahll' eaptt~"• vau aS. Ex. lumb•·ar
qualquer cuusa que talve~ o demova do< mó.•·• pensamentos quo nutre

contru os tt•nentes oru ger·a1, só por c .. usa do teueute que ao Sr, Nilo
ousott disputar a pre<i.toncia. do viz1nho E<tado,
Remontando á origem do termo. bom sor;i ponderar• que tenente
6 abt'•·Viaçào de lug'"'·lenentc,,,1"'''' <ltzet•, o otllcial quo na ttteira
subimue o capttüo ou' uranae "'be~a. Nos debates senatot•iaes, o
nobr~ SenadO I' pela I ln !lia é o C<'!lltão, e o Sr. Eliis o tenente. Na
hier·:u·chia ru1l1tar-, •obt'e o segundo tenente (ou alf'e,.es, tot•mo anti·
quado e que aliu ·ria " courlucção úa band~ira) estií. o pt'imeiro·tenente;
Jogo acima o oapttfl.o, S"u:ucm-se os olllciaes sueerior83 ; e só entllo é
qu,, appat•ece o '(8n<11'alato de 1Jr1gada. O honrado Seuarlor pela
l:lalua pt'iuc•p•ou por ahi •.lliliLat•mente nasceu bt'lgnúeiro. Mas isto
não é razfto pal'a dosdenllat· dos que, na dut•a labuta profts<iona.l,
corno~am de baixo u penosamente vila gantmndo seu• postos. L:i
pnl'que llm su,ie1to ganhou no bicho revolucionarin, nmn por isto
deve 1lChiucalha.r quem rtormal e trabalhosamente roout•eja a Citbouçar
na poctt·eira.
O elemento historico, a qne tlio frequentemente recorre o nobre
Semn1or, doplíe eom ;o•gtu•anr.a em pró! dos teu entes nes!a Republica,
que, mais do que nitt';uorn. elle~ contribuíram para. fundar.
tlruxoleava, e1n i889, " oxistencia do velho Sober·ano que nos
dera meio oecuto de tr<•HCJIIIII" pi'Ogt•esso, quando, tangida. por mnos
inv1siveis, a· novidade repuulicao.a teve ingresso no~ quarteis. Ma;s os
;:eneraes eram quasi todos m,lfl arclusta.s de cot·ação, inct nsivamen te
o Manool Deodot·o. Do u·mao c.lelle, o Het•me~, 1sso eutão nem talemos: contente daria a vida pelo Imperador!
·
Qs offioiaos superioras tambem sorriam desdonnosos em se lhe~
fallan•io de republica, como agora sor·riom quand.CI so lh•s f:~lla de
monnrciua. Fora111 os tencntou, saturados úe phiiosophi.>mo contista
pel<• Benjamin da Escolr1 ,\hlita•·, aquelle• que carinhosos acolheram a
·idéa republicana, dorrotacla nos com1cios populares, o. entliusias.
mados lne asseguraram o :tpoio iocon;ciente da soldadesca. t~ez o
resto a vontade que 1nysteriosa pres1de ans grandes succossos; was
niiO vale rtegar que assim como, nntro rlta, a· revolta da policia de
Nictlwroy fo• obra de sat gentos,assim tambem a..Republica de t889 to
uma feitm•a de tenentes.
·
i
E, se nllo, observemos a importanola que logo a;.qumh•am na direcção do paiz. Um teuontu, Penha, solvera n grande inctdent" da
resistencia do bat•áo do Ladario, prostaudo :t tit•os o vah·t•oso ministro. Outro tcnoute, o St•, Vmhaes, ó quem vae arl'aocar• ao barao de
Capanema o telc<;t·a.pllo naCional para communicar ao pa!z e ao
mundo a uest•flcaç~o cto povo e assegurar ;is nascentes institulçOes o
prestigio do lacto consnm ruado. Be•namin,. tenolltc.cot•ouel, Vtvia.
rodeado de um enxume de tenont~s. m:us ou menor dontot•es, c tQdOS
elles assás dignos o1e ~erem aprnvettactos (o elfectivamemo o. toram}
nos mais altos cargos da ll~puillica.
.·
De tudo que exponho, poctern dar testemnnho illustres generaes, da actuahdad~, llD~ que, como o Sr. Llr. Lnuro !llt:ulur, et•am os ·
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tononte~ do cntno, a outro que, como o Sr. Dr. ::>e~zcdello, apenas
aca:bi1Vitlll de o ~at'.

·

Quando se et.gett a Constituinte (pnnho sublinhado o verbo por
causl!. de c:et·tos escrnpu!os de c:onsci~llcin que me a>s~ltam a respeito
dessa e de r.nt••ns elclçOCs) o.< lenel!te.•, nl:;uns já pt•omovidos a capit:tes,não partiam >et• Hsquecldos. Entt·c osjovens militares que assignn·
dam a Constttuição de :!'J. de l"evet•eiro, um houve ~ull ao nome fez
preceder a destgnnçllO do posto: o :1' tenente Retumba,
O Governo Provlso!'io, aliás, do qual er:t membt•o consp!euo e
solldarlo em todos os actos pol!ticos e· administrativos o nC>ore Seuadot• pllla. llahia, gdneral fl.uy Barbosa, ono heoltav .. em collocar
tllnonte~ á te<tiL da~· t•aplll'li•;OCs rnai.; Importantes. llntil.o serviam
olles· para tudo ••• Consoli>tatla, porém, " Republica, o assegurado
no uobt'e Senador osso· uit·mto, de que tanto us1~ e anusa, para as·
sombra'!' o palz e o continente eom o fot•mldnndo lalJlpcjar dos seus
rli~cur•os successivos, jiL o·• tenentes nao prestam pat·a nada, e tno
wt•gonhosa é a enunciação d•> sou posto que a'é de luct•a em mascaral·o·com o tratamento de doutm•l
·
Quoro. St•. L., s1gmlicn1' ao Senador lllustre o honrado qne os
tPnontes do Exercito, ;mo ollstanto apenas estarem no .e,nml•• de;;ráo da lliel'archia, sao. como mldados e serv1dure< da Pati•::,, tão
merecedores do respeito quanto para si o possam desejar qulle<qucr
geMt·aes ;improvizados. Não ha de qne cot•at• JlOt' sor t<mento, u:t
mesma sorte que n[o é mot1vo para v"l'gonha o sel' bachat•el, medico
ou engenheiro. E, sem o mo11or vislumbre de per•sonalidado. antes
com o mero intuito de talvez enteruecer ao preclal'o senador ba.11 iano, atacando· o pelo lado de snas all'eiçues patemas, tomo a
liberdade do notar qtw, entt·e os iegisladores iedera.es p~lo glot•iosC>
Estado Bnh1ano, tigut'" mu, " Sr. Aliredn Huy Barbosa, que ""em
nnta das mãos ;~gllrl'1't o seu diploma de deputado, tem na CIUtl'a uma
esp1tda, e es11uda de toneuto.
!lranc~~omento, Sr. L., ••u não sou adepto do meu collega Dt•. So.
dró, o declar·u qu~, si qnalificado o;tivec·u no Estado do l·!io, teria
votado no Sr. DI'. Ntlo, só polo !'acto do haver ello occupa·do a presiádtCia tln Hopublic:•, o!!ciO pela primen•a vez lcz divat•sas cousa~, e,
pelo menos, não liquidou de voz:. instituidío dos nossos sonllos .
.Com certo mo.tico dos mais conco1tuacto.•, e.qnc estava 11 tratar
de um ami:;•' rnou, ililolizmente enfermo o mol'ibundo havia j!L muitos
dras, aconteceu oncontt•nr··me, quanuo olle sa~ia da ca.s~ do clietJttl.
H:í·liosn tinhiL o Esculapw o semblante: e, acredttando ·haver ntaso
favúravcl indieio, ancio<o mo abeit•ei do homem da scioncil•·: ·
' Espe1•auças, nno é liSSilll 1 doutor? Vae o nosso am1go lllelboran•
do 1 nilo iJ vet•d&de ?
" Mas logo olle, semprA ~orridente:
- Qual o que l Simploslllente ainda ntio morreu: parece incri·
vel, mas eis tudo 1
·
· Eu, St•. L., professo a maior admiração nno só pelos medlcos
que curam, mas ain•1:~ pelos que, se.!a 11\. como flll', dom01·am o ob1to.
Votaria, poiQ, polo Sr. Dt•, Nito; mas o qno lhe nao concedo 1.> ser
Presi<lento pot• sentença; G wuito 111enos que uw memt>ro do .Supre-·
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mo Ttibnn:tl alluda ern -termos destemperados o soezes aos tenentinhos, dando-os como caricaturas do marcchacs I Em todas :IR carreiras ha carrancas o caretas; o umn dns mais feias é a do magistrado
que nllo guarda compostura cm suas falias o, enfronhado na toga,
atira chufas á farda sob a qual batem corações tllo patriotas, pelo
meno,, quanto o dos jui2es irritadiço• e descompostos.
Em Nltheroy, nltimamente, como todos sabem, hottve um sargento que depoz, enxotou, a-vacca/ho'lt (é o termo proprlo) a olllclali·
d.lde de um batalhão do policia, cujo com mando assumiu, nomeando major um cabo de esquadra. Eu nno sei !i isto já foi dovidamentt'!
commenudo pelo Sr. general Rt1y Barbo,~a; o certo que grande·
mente avultaria, si tratado füra com :1$ bel! as enargueias, arrojada~
byperboles e fulgurantes hypotyposes de S. Ex ... Eu, porém tremo;
e receio qne toJo o anti-mllttnrismo civilista ~eja para dos tenentes
subir aos sargentos. S1tbir, escrevi, o nlo quero risc:u· ••• -Nlo, qos
todo o progressó da revoh1ç~o é a contra-pelo I
Resumamos, Sr. L, .. Esta Republica inaugurou-se pelo esforço
dos t~n~ntes, cujos braços elevaram o Sr. general Ruy Btirbos:~.. Te·
nentes teem.optimarneote governado, aqui e. em Lisboa.Fol tenente o
grande Bonaparte; é tenente o Sr. Alfredo Ruy Barbosa. Mtdio
rutis!imlls ibis, sentenciou o poeta das Metamorphoscs. A Republlea,
~I nllo tem ido bem, 1nals ou menos se vae agueotando. Para qa<~
transferir aos sargentos o fiel da balança politica, em Nitheroy e no
resto do paiz ?
·
Que acha V., Sr, collaborndor do Jornal do Bra!il ?n
Aqui terminava a carta com a assignatura, que supprlmo.
E .:u acbo que o Sr. tenente tem todn a t•nzll.o. - cnrlo1 dr

Laet.n

O Sr.. ME:iOES dE AurntDA - Perdoem-me o~ 'meas collegas qne
eu desça a estas mlnuclas, ma~ desde que o eminente Senador pela.
Bahia a ell~s '1escen, necessarlo era que eu lhe désse uma resp-osta.
· lmmedtata. E creio qne esta resposta n!!o podta ser mais cabal nem
mais completa.
·
E' lnveridico-disseram as pessoas illustres que occuparam 11
tribuna desta Casa do Congresso-é inveridlco, nno reproduz a ver•
dade dos factos o parecer da Commissiio de Constltuiçllo o Diploma•
cia I E neste ponto quem mais se avantajou na accusac;ão foi o nobre
Senndor por Goynz, sendo que o honrado"'Senador pela Bnhla apenas
traçou de longe um schema·do assumpto, que o nobre $enador por
Goyaz desenvolveu convenientemente.
.
· lnveridico é o que aqui se · allegou. Nenhum dos pareceres. da
Commlssllo de Constituição e Diplomncia é inveridlco. Todos foram o ·
transumpto completo e fiel do .que occorreu nD Estado do Rio· de
,Janeiro.
·
'
..
Inverldico, por que ? Nilo estava funcclonando a assembl6a ao
. tempo do primeiro haàeas·corpu1, em sessno extrnordlnaria ? Estavn,
nlnguem o nega,
Nilo houve protesto dos membros da maioria, delxa.ndo de-com•
parecer a essa msll.o extruordlnarla por causa dessa nab~Aa•
'gr,piii 1

'
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Verd~de é que "sim. i\ penas c~mpareceram o~ cidadlos depu·
tados estadoaes adictos i politica contraria á úo ex· presidente
Dr. Botelho. '
. Nao houve, p!!.ra perpetuação da Mesa eleita n:~. sess5o !Interior
ordloaria, habeas-corpus do Supremo Tribunal i•'ederal? Houve.
•~!lo houve depois uma retirada do local do edlficio pr lncipal d11.
assembléa para outro determinado pela Mesn, em sess1io extraordl-·
n:~rla? Sem duvida que sim.
N1o ~e reuniram os membros da maioria em edificio proprio
par!!. elegerem a nova Mesa de accOrdo com o regimento da assembléa? Tambem. Nessa nova Mesa nao começou a tunccioonr com a
maioria dos deputados estadones, reconhecidos legalmente ? NiD•
goem dnvida.
OSa. P.mEmo Go~ÇALVtS -A ~resa era illegal.
OSR. MtNDts DF. ALltEtDA -Desde que a sesslo o~tracrd!naril
terminou, uma nova Mesa se devia eleger, de accôrdo com o regi·
mento da assembléa.
O SR. RtBtmo Go~ÇALVE>- Mas devia eor feit11. ~ eleição sob a
presldencin da primetra Mesa.
.
O Sa. MENDEs de .\tltEtDA- Tinha-se acabado a sessl!o extraor·
dinar!a e no edlficic> da Aisembló:. Legislntiva, reunidos os membros
da Assernbléa em maioria, elegeram asna nova Mesa, reg11!armente,
na rorma. do Regimento.
·
OSa. RrettP.o Go~ÇAtns- Foi eleita illegalmente.
0 SR. MENDES DE ALltEIDA- Corno, se mesmo um habeas•cOriJllt
do Supremo Tt•lbunal não pódo legttimat• absolutamente a eleição do3
· ·membros d:t Mesa, contrariamente ao Regimento da Assembléa ?
Em qne era llle~al essa ·Mesa'! Em cousa nenhuma, desde que
extlncto estava o elfeito do ltabea!·corpus que lo! concedido para
que pudessem ter eo.trada livre e franca no ed!Oclo da Assembiéa,
os Depu,ados e fuhccionar a Mesa até a tertoinar;li.o <b sess;.c
extraordinarla.
O S11. RtBEI~o Go~CALVES - ~rn~ neste caso n elelçno devia ser
feita sob a presidencia da antiga Mesa.
O S11. l\[Eif!lES DE ALl!EIDA -lllas, si l:l. não compareceu o Presl•
dente, esteve presente o Vici3-Presideote, perfeitamente legal, e
cambem secretarias e supplentes com aquelle eleitos.
Sendo assim, qnando não compar•cer ao Senado o Sr. Senador
Josê Gomes Pinheiro Macbado, não se póde mais lazer 116ssno? Estaremos obrigaélos o esperar p,eln vinda do Sr. Pinheiro ~racbndo par:..
elegermos nma nova Mesa/ .
Para que insistir nestes rldicnlos argumentos?
O Sa. RtBEmo GoNÇALVES - Elles nll.o compareceram porque
Unhn•n medo do golpe que pretendia cassar-lhes os mandatos.
O SR. MtND!S llE ALMEIOA-Mas, meus caros collegas, attendam :
niDgQem póde declarai' ~a~~ado u111 mand.ato sówuote pab vantade
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deste ou daquello E' preciso que a Assem blé11. ra~pectiva tome conh•cimooto do caso, estude a legalidade ou oao legnlictade da perda
rto mandato e ~oht'e olla re•nlva. li'oi o que pllrguntet, aqui, em
face a.o nobre ~enador Nilo Peçonha, quando S. Ex •.me aparcea.va.
O.Sn. FRANCisco Gr.vcr.mo - O Regimento diz quo é da ·Mesa a.
competencia de declarat• as vagas.
O Sn. Jolío Linz ALvEs -As vagas normaes; mas n~o póde :1
Mesa, por si só, declara!' as vagas.
O S11, RIDEIRO GoNçALVES- Está no Regimento.
0 Sn, MEND'ES DE ALMEIDA- Eu perguntei, aqui, ao noS90 em!•
nente colleg" Sr. Nrlo Peçanha: S. Ex entende que ao Senado cabe
declarar vagas as cadetras de deputados estaduaes por mera declaração de alguem? S. Ex. nac:ta me t•espondeu e nado podra rosponder porque S Ex. teve, ao menos, rospeito ás doutrinas verd~&dei·
ras, :1. propria noção das cousas.
.
. Não houve, em nenhum dlls pareceres que relatei nesta quest~o,
uma palavra, uma pht•ase, uma nat•raçllo quo nllo fosse a. expressão
da ve!'dade; e, si tivesse ha.vido, cabia ao Scnaao, cabia. aos honrádos Srs. SenAdoras uma acç~o dit·ecta contra os membros de uma
Commissão que vinha aqui faltar ú. verdade. Uma commissllo que
assim pt•oceclessc, qualquer que ella tosse, 11110 devia. tnaJs werecer a
confiança do Senado.
.
.
.. .
A Com missão de Constituição e Diplomacia., que, \l!Uittls vezes,
se tem mam!estado, cm assumptus bem graves, contra a oplnino de
\'arias. pAssoas que sobre olla podm•iam inflnü· pelas suas relações
politicas ou amizade reciproca, sabe couservar sua con1pleta. ind~pen
doncia. no exame dos ca.sos sujeitos i• sua competoncra. Por isso nllo
ha, nem em seu projecto, nem nos con.,dc1'anda· com que os justificou, um só item invcrldico, injusto, quo I alto cm summa & verdade
completa dos factos. .
.Foi dito mais que o projecto era revoluclon'ario, porque pretendia rever uma. .sentença do Sup1·emo 'Tr1bunal Federal, colupetente para agir na hypothese.
· · Revolttcionario 1 Rovol ucionat•io parece-me que deve ser tudo
aquillo que pet•turlla: as regras constiLucrouaes," as ataca para que
aproveite a sua des~rul~lio, a su" parcia!i~ade· politica, atirar.do
q\l&lquer dos poderes a pratica·r qualctuur· acto violentD e inconsLitucinna.l, ou ptn·a perturbar a p1·oprla ordem normal da vida a<Jrpinistrativa e politica, de !ór•ma a ter com isso vantagem, media la. ou
immedlata ao assumpto que mais lhe intet·essa, ou â sua pa.ixilo polW~.

1

·

fez mais do que tirar a unlcà concluelo
possivel dos elemantos que tinila diante ae si, Quo poderia razer cs~e
parecer'! Propor· a aunullaç~o da. elelçiio no Estado do Rio Janeiro?
' Sem duvida q11e oao.
·
.
leso nao seria da ootupetoncla do Congresso.
. Trata-se na. l~ooth~Ro. cte nma clm.;ilo :tcn.linda, reaonhecirla
pelos podet·es comp~tented do. 1\otado, pelos podere• geraed ~ por
O parecer, porêm, nllo

SESSÃO EM

20

DE JANEIRO DE 1015

3Pi

todos os mombrns das parcialirla~es que actua !monte entra si ~c·
batem sobl'o a begemoma no ~:stado no Rio de J•neit•o.
Perguntámos om com missão, quando estudAmos o assumpto: deve-se nomear um intet·ventor?
Que v:mta~em ba nisso 'I Deixemos o modo de intervir M Poder
Executivo, ~i nós resolvermos :L f!Uestão desta modo, coucedoudo ""
nmndanno realizar a intcrvcndlo.
Definir qnal seja o govorn'o legal, era a unica cousa que nos
competia, pm•quc ra:Llmenle is;o é que era nocessario e era da •na·
lyse dos factos que decorreria o reconhecimento da legalidade.
Di!cutimos enLão longamente esse as;umpto, e formul~mos o
parecer.
·
O Sn, AmEmo GovçAr.vEs - Si a Commlss~o attentasse para o
caso, conscientemente, a sua. conclusão seria. outra.
O Sn. MENDE~ DE Ar.!IEIDA-Então o nobre Senador entende que
a Commis•ilo attentou para o caso inconscientemente. isto é, o nobre
Sena.rlor adhere à oplniAo \ie incompetentes, na•sa wt•dadeira. vasa da
publicidade, na opini~o dos que atacam leviauamente, soccorre·s~
aos ataques de esquina, daquelles que repntam que a Comm1ssão Mo
ncsou bem a sua opinillO, para, por sua. vez, vir dizer de publico que
a. Com missão ·nllo attentou consciontemente para o assmnpto?
· Caue.me·ponderar ao meu nobre collega ·que a Commlssilo. de
Constitmçllo e Diplomacia é composta. da cida.daos poodera.dcu, de
homons que teem compostura., e a. prova é qu• os ~eus actos sempre
mereceram o a~~errtimento e a. conSJrleraça.o de todo o Senado. ·
A. Comrni§si!.o procede hoje, como procedeu seu•pre: conscientemente.
A. Commiss~o. para Rer a~ratlavel a esta ou áqnella. parcialidade,
não tinha o ,firclto de adoptar o pensamento daqnellos ~ue entendem
que o governo ao nosso d1gnn collega Dr. Nilo Pcçanha 6 mais p•·opicio ao Estado, ou a do gmpo contrario, que enten•le qne o Estado
mais lucrará se ficar sob a p1·estdencm do Ur. Feliciano Sodré.
A Comml.sno u~o r.inha que saber quaes sao o• sentimentos íntimos da população do Estado ma.s e apenas a manifesLaçll.o legal po~
parte c1o mesmo Estado.
A Commi•sllo só comproben~a como · manifestaçao legal aquélla
.que tem a sua origem no voto regular, na aput•açáo rer;ula.r c 't•a
p•·ocla.ma~llO rogular. Desse estudo.~ Commissllo uao se po:lia eXlmtr,
e foi· a. esse estudo que e1la se entregou.
.
·
Ora, a 1:ommlssno de que >OU Presl~ente encontrou se liaanto do
'dons casos. ·De um lado, um mda.dii.o investido do alto car~o~o dn presi·
dente de .,,l::sta.no com todos os caracteristicos de l.egahdada, tato é.
depois de Dl!l' estndo meticuloso sobt•e as actas pa.rc.1aes 1 de uma apn·
ra•,ao regular e de uma proclama.~ :lo em sessão ordmana em :l.<!:!am •
bltla em que estava. presente a maioria dos deputados; de outl,, lado
urn eidadao, investido tambem de•se·elevado ca•·go, mas sem o~ I'C·
quisi tos necessar1os, sem a aporaçao de actas parc1aes, !:tim exame,
por assim dizer, de especie ah:uma, pois que as actas llSI~~ em podet·
da ·maioria. e, med1ante UIDa proclamaçao leita em !IC~sao extt'aor<1maria, quancto ó certo que a 1\sscmbléil nao podiA tomar .colllleclq
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menlo de assumptos outros nem. sess~o extraordia<trla sin~o da•
quel1e3 que motivaram a sua convocaçao ..
Procurou, portanto, a Commissau a.profundar esse estudo, afim
de chegar a uma conclusao logica e accorde com a realidade dos
tactos.
~ssa minoria, por•em, ou, melhor, o representante dessa. minoria
rccrl[Teu ao Supromo Tribunal F"deral solicitando-lhe uma ordem de
habeas-corpus, po1s que considerava-se ve!'dadciramente eleito.
o Sn. Humno Go~ÇALVES - E etiect1vamente está. legalmente
empossado.
O Sn. ii!E'=>Dts DE AL~!ElllA -A parte referente ao·l!abeasr.orJlUS, perdoe-mo o meu nobre. co!lega, já foi aqui tratada e
luminosamente pelo nosso r:ollega, representante do Distrieto
Federal, o Sr. Senador Sá FJ'eire ...
0 SR. Jo.\0 LUIZ ALVES- Apoiado.
O .SR. MB!I"DEs OE .-\Ll\IE!D.-1 - ... sendo certo IQUe a relativa á. questão constituciona I foi longamente debatida e perfeitamente explicada pelo nobre Senador· pelo Espirita Santo, o
Sr. Joiio Luiz Alves. Em todo caso, permittam-me os collegas
.que eu addil.e algumas J)O!la\'l'as ao brilhante voto ·ante-hontem
proferido pelo honra:do mrnistro, o Sr. Dr. Pedro L essa. voto
que deve ficar nos Annaes desta Casa, porque· representa um
elemento irnportantissimo ..•.
U1.rA voz- Apoiado.
i() SR. !I!E:;DES DE AL~!EID.\ - ... para qÚe, Sr. Presidente,
nao nós, que con·hecen1os a politica e perfeitamente, mas
aquelles .que aggridem por paixão as entidades .de valor, que as
injuriam, possam comprehender, que não estão com a razão,
que laboram no mais .crasso erro. E' preciso que esses que se
.empenham no aLas5alhar a hom·a alheia cheguem á conclusão
de >~rue a commissão desta Casa não agiu por mero capricl!o,
mas por estar convencida que a sua opinião é a verdadei!·a.
Para. as palavras do Sr. Dr. Pedro Lessa peoo especialmente a attenção do nobre Sr. na dor por S. Paulo, o Sr. Francisco Glycerio, que foi quem primeiro declarou aqui que est.avamos ante a decisão do habeas-coi'}Ju.s, em ft•ente a uma
sentenoa inecorrivel !
·
Eis as palavras do Sr. Ministro Pedro Lessa:
<Em favO!' do intendente da capital da Bahia, Julio Viveiros Brandão, impetrou o Dr. Almuchio Diniz uma ordem
de habeas-cor;ms do Tribunal de Appellacao da Bat;ia.; e, co01o
este tribunal não tomassP. conhecimento do pedido\' interpoz o
in1Pett•ante o competente recurso para· o Supremo Tribunal
Federal.
Eis os funda mAntos da petição: o Dr. J'ulio V,' Brandão
é intendente da capil.al da Bahia, eleito do accórdo com o que
prescreve a Consl.ituioão claquelle Estado. Estava, pois, sujeito
ao disposto no arL. li:J da citada Constitui,üo, que L'e~n assim:
,~Os m~;!J)l;:p.s. àRS C.PJ!Selhp~ MullicjQíll;ll o· ps i_Qt.c.nil~nt.e~ rQs-
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ponde'!'ão perante o ,jui~ 'dA diraito pPJos crimes praticados no
suas funccões, com recurso necessarii) para o
'i5upreruo .Trilluna! de Justiça do Estado.•
·
São OH intendentes municipaes os unicos funcciona.rios
civis do Estado da Bahia que perdem os cargos em virtude de
sentenca do Poder Judiciario; pois todos os demais funccionarios civis estão sujeitos ao :impeacilement, estatuido '(leio
a.rt ... 29 da mesma Constiluicão, o .qual diz o seguinte: «Com- '
pete-lhe (á Camara• dos Deputados) tambem accusar perante
o Senado ós funccionarios civis, qualquer que seja sua graduacão ou classe, 1}01' corrupção, malvetsacão ou delicto praticado no exer.cicio de suas funccões ~. Os full'ccionarios assim
accusados são julgados pelo Senado vart. 33, § 3").
Entende o impetranto que só peta. :Poder .Tudiciario póde
o intendente da capital. da Bahia ser processado e julgado; só
deante. do •Poder ifudioiario, por forca das disposições legaes
citadas, é obrigado a. respcn1der por quaesquer delictos funccionaes que lhe sejam imputados.
!Entretanto, foi promulgada, na. Bahia, a lei n. i. 065, de
U de novembro de 1914, ,que autorizou o Conselho Municipal
a suspender o intendente, em dous casos : r·, si, findo o prazo
de 60 dias, contado de 1 de janeiro de cada anno, não tiver
o intendente prestado contas minuciosas de sua gestão .financeira. caso em que tem ~abimento a suspen;ão por 30 dias;
2•, quando, nos termos do § 2• do art. 'i • da referida lei, qual. quer município exercite o direito de denunciar ao Conselho
Municipal «os abusos e cl'Ímes praticados pel<l intendente na
gestão financeira do município» .•~presentada ao Conselho esta
denuncia contra o intendente, nomeia o presidente do Conselho uma commissão de tres membros para dar parecer sob1·c
a. procedencia das accusaçpes. Si julga procedente a denuncia,
o Conselho immediatamente suspende o intendente, podendo
este recorrer do actci do Conselho para o Senado. Si o Senado
reformar o acto do Conselho Municipal, não fica, por es~e
i'acto, o intendente isento do processo judicial.
, Allega o impetrante que a lei de U de novembro de '19'1-1
a inconstitucional, porquanto, ao passo que a Constituicão do
·Estado sujeitou todos os funcciona.rios civis, menos os intendentes, a dous processo~. o int}leachement e o processo criminal perante a ju;tiça ordinaria, de harmonia com os preceitos
do Codigo P.é:nal, preceituou que os intendentes e' membros dos
•Consel•hos Municipa:cs sómente perante os· .iuizes de direito,
com recurso para o Superior Trillunal de Justica do Estado,
respondam pelOs delictos funccionaes; entretanto. a lei de ii
de novemllro de l\ll4 v.eio crear uma suspensão por longo
tempo, depois de julgada procedente. a denuncia pelo Conselho
Municipal, suspensão que pe1·dura ainda mesmo depois de se '
manifestai· o Senado, i'avoravol ao accusado, o que equivale a
um impeac/untent, iato é, ao intpeachment a •que a Constitui<Jii.o sujeitou todos os mais Iunccionarlos civi~ c que a mesma
C:oll:ltitui~uo oxcluiu, ycdou, nuando di~t~oz auer:ca dos intço~xercicio d~
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~enlBs municipaos. il. applicacüo dessa .J.ei inconstitucional,
lll)POrlnndo em p~ivar o paciente das funcoões do cargo, coriS~Jtuc uma coaccao por illeg&lidade ou abuso de ooder.
.
Quando incon~ULtwionftl não fosse a lei de nôvembro dil
'!111, a S!Ja applitc.acüo a faetos ;w:l.e~•iores ;l promulgaciio da
mn~smil l~1 .1'ôr1! d~r. el'l'eito reLroac'l.ivo a uma lei penal, C()ntr:l
os pt·mci:pJOs ,.JUI'.ldicos que üomin,am a materia.
O f:lUe pr1mewo .qu~ _tudo nos wmpre invesLir;ar é si real-'
•
mente tere a Constliuicuo do Esl.ado a lei bahinna de 14 rlo
novembro de 1914. Ora, a Constitui cito 'da Bahia estabeleceu
tu:ma. !'legra geral - os funccionn.rios civis· perdem os ·cargos
med1ante processo per11nLe -o Senado, depois de nccus11dos pela
Ca~~ara d{)S De·putndos, e. uma ex:r.epciio os intr;ndentcs,
ass1m com!J os m•emb·ros dos Conselhos Municipaes, pelos m·imes ~unccionaes, só pódem ser processadDs perante os juiveR
de direi-Lo, com reoorso nccessariú nnl'a o Sup·erior ·Tribuna.!
de Justiça do Estado. A lei 'de novembro de 1914 creou dous
casos de suspensão pcl.os Conselhos Mtu·nicipaes: um mér·n.menLe administrn.tivo, que é o de suspensão por 30 dias, imposta alls in•tenden,Les que niio prestarem contas de' sua gestão,
nos te~rrws do § i• do arl. i•, c outro de ·Caracter criminal, qtw
é o caso de suspensão subsequenit-c a uma denuncia, .iulgadn.
procr;denrte P·elú Ccmselho,imp()rtnnd·o noLa.r que esta sus.pensiiu
subsist.e até que co Senado annnlle a decisiio do Conselho Municipal. Vê-se bem que os intedent.es, :mtes,o pela Cons•tiLuiQiio do
Esiadll,sujcitos exclusivnm•eute a suspensii.o deoorrent.e da pronuncia pelo juiz de dircit.o em processo regular, Jl<)r ~oroa da
.lei de H de novemho de 'lntt,, ficaram 1.ambcm sujeitos á sus ..
pensão resultante d·a decisão do Conselho Municipal, que julga
procedente a demll!lcia. Manifcst.~merule, por essa l·ei se Vornou
peio·r, ou menos garanLida, a posi~.ÜJ() jurídica dos intendentes.
E, oomo a Co·nsiLiLuil;fl(• do Estado declarou bem expressamente que os intendentes· rnunicipaes; · ao .contra ..
rio elo que a mesma Ccn1stituicflo dispoz para os demàL'
i'uncci{)narios civis, não respondem pelos deli~ws funccionfle><
perante nen.huma a~~~mblila politica ou administmtiva, ma$
perante a justi~a ordino.ria, em primtaiTa o segu11da instancin·,
seffUil-se que a lei de :lOi·i offende a Constiiui~ão dto Estado,
é mor.onstitucional.
.
Sendo inconsti:tJWciooo.l Assa lei, !lliio devemos, não podemos
appiical-n. Prevalece n G<!nstituiçiio rlio ELSJt.'ldo, asstm çomi•
prevaltece a ConsLituiciio F(ld~ral, quando se invoca uma lm ordi·llaria federal que a inf·~in~'<l. E' bem conhecida n gradaci~o
das leis neste regim~n; ~·. n Golll3tiLuição federal; 2•, as lcr3
1'ederaes· 3• as ccmsti-Luioõas rit>s Estadoo; 4•, as lllis estadones.
Pouco im!l{)Í-'..a que na especle so úra1ue de r~m ~ido de habeas.:o·rpus: na decisão destes pooidos podemos e devemos dec.larnr
inapplieaveis as leis iCllOUt<titueionac&. Pa1•a este e(fetto o
habellB-cornt/.8 é eqtüpu!·.:>do aos oui~!'O·s p~oceesos (Thay~r.
Carea on Constitucional La.tv, vol. n, pags. 379 e 2.380, ed.,
de 1895).
. . •
.
.
· bud d·
Verificr.da a inco!l'stitUeJt'!Uihdade da le1, em VIl' e. ,1
.f!Uii.l ~s~ ~ur;!JlllliSO Q ~uqi~~. :a p,os.ici.ío jurldi~~ d,;st.,e. é 111-
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Oot!!lesta._vel,. JiiJuida, tééHa: ncm·lium llffei to J'lóde prorlt~~ i L' a
susp~nsao· msconsf.t·lmcionalment.o decref.ada.. 11 susp·ffis5tl t!Lcon~f,!f.ucwnal impot·t.a mesmo ooa;Jção ille~al. .JuridicaJDJenf.e '' ·
J•actente est.u e con/.tnua i.nvesl.ido de suas l'un.:oões, o do direito
•2e ex~r,:el:as. U~ stl obstacul~ e este ill~g.al, por offendcr a
ConstrLurç.ao rio Esl.ado, se oppr1o rw exercicro das funccões do •
fi.aerente: a su,.pcnsiío, a.cl.o ma;Lerial. despidu de caracter ju-,
rrdrco, ooac.ção i Ilegal, ou por abuso do podet·.
'remos, por./.a•nt.o, na cspcr:ie destes. n.wttos um. rios casils em
qu.e f! !tabecM:cqrJlllS deve ser eoncedrdo, de accórdo com os
;prrncrpros JUTrdroos que dominam o a.ssumpto.
.
O p~ci~nLe nflo. mae·rce as funcc:ões. do seu ca.rgo, porque
[em. dr.mmurda. ou vrolada por u.rn a!lLo rIlegal, a. sua liberdadn
Jod~vrdual, a sua liberdade de mov1menl.os, a sua lberdade de
acçao.
Si a iJ11ega!idade. ou rr.buso do poder, nijo nnvolvesse uma
offeosa ã liberdade de acção, ,e:erto que não et•a. o caso de
'habea.s-corpus. Si a. União, o Estado ou o município, ~abricar
lim produclo privilr~s-iado, infringindo nm priviJ,~sro de invencão de um partrcula.r, sem qur. nada absoluta:mcnte cohibisse
a :;ravo o escancarada. violat;fio da. lei; si qualque1· dessas entidades alietJar· illcgalment.e um movei ~ue algum particular
lha ·l.inha dado em penhor: ·OU t•cLiver nor bemfoitoritas, sem
neruhtUJma apparencia de direito, um predio que lhe tenha sido
locado; ou exit::iL'o sem nenhum mol.ivo lil!;al. a entrega de um
irnunovol que ihe esteja hypothecado: ou se recusar a solve!'
uma. divida indiscul.ivel, c ,i~. rcooubccida e confessada, ou li
restif;uir um objccLo de]losit.ado; em qual·quer dessas hypotheses, por mais evidente que seja n illesalidade do procedimento
do violador dos direitos do individl]D, 11inguem se lem.brará
de requerer um habeM-corpus cm favor . da pessoa l·esada.
Porque ·? Por não haver cm ncbum dos casos figurados ooa·
ct.ão á liberdade. individual, no serr~ido em que c:;Le tetmo é
geralmente usado.
Para t.er cabimento n /wb,:cu;-col·pus, é necessario QUe se
de uma ·ol'fensa. á Jibet·dadc de movimenLos, que é o direito.
fundamental, a. condição, o meio indispensavel para. o exercício do um sem numet·o de clireif.os. Reconheceu-o o proprio
chefe da escola que preconiza a applicaç.ão çlo ka.beas-corpus,
com a. maior amplitude imasinavel, a todos os casos .da
"'iolencia ou coaccão a. quaesqutlL' dirPiLos, ainda qrte não se
trate de aamnti1· a. liherr!n.de uu/,ividual; L'e.co~hece-o, 01,1, antes, é !'Ol'!;ado a rcwnhecel-o esse pr:eclaro JUI'ISLa., o emment.e
parlamentar que ainda ha. pouc·os chas se occupou dD asswn'pto longamente no Senado, quando, dcl'inindn a coacvão. douLt·ina que ,; .a. 11rcssáo mnJ>rcoorlrt em. condições de cf(icacia
f!Oatro, a liberdade no c,,m'Ciaio de u.m. dirflito, qnalquer ql/.fJ
11ssc sl!ja. flue liberdade ti essa de que so serve!lll os ho!MI!s
para exercer os seus direitos '! Ccrl.o quo não é a liberdade
moral, ou Jiwe arbiUt•io, que nada tem quo ve~· com as garantias que o direiLo nos oUerece; pois, qualquer que seja a.
nossa opinilio sobJ'O esse J?I'Oblema maxi~o da philosophia,
de ta.! liberdade nt~o nos ~tll.tz.a.Il,lOS, protegidos no mundo exVeJ. l
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l:erno, para o r!,XO!'()icio dos nossos direitos. Não pódli· · ser
Lnrnhem a liberdade· de consciencia, nem a. de pcnaamenLo,
111em ti. t-c•ligiosa, ou quitcsqutw ouLras que f,eom sua esphcra.
<.1spe!lial, o das quaes niw prcei~amos u Lili~at•-nos para o e!Cereicio de todos c& direil,o,; ((!lOntra a liberdade no exerdcio do
um direito, qual(JlWI' q1w "·'s" .çaJa>, eis as palavras do cmi.mnte oonstitucicnalist.a) . lTissn. liberdade, incluicla · na clcd'iJlii.!ÜO da coacção a quo se rel1f'1riu o legislador cons~ituinl.e no
:u·l.. 72, § 22, da Consli lui(;úo Federal, s6 pMe wr· a liberdade
de movimentos, a lihcrdndc corporal, a libordade de nccão.
Bst:a, sim, é necessaria parn. o mmrcicio rle qua.si Lod10s os direil:os, é um direif,o ft.mdamental, !lOndicão ou meio pa.r:t
quaai .todos os outros dil•cliLos.,
. Quando algumas vezes os advcl'sari·os. da verdadeira.
doult·in:t do habeas-corpus ~uppõem que esLiio pedindo gaI'anLia8 para um direito qualquet• pot· cllcs inventado, por
exce.mplo - a autoridade rn01•al da e:ca·raer li:vrernante o mandRIO tey·islativo, nada mais fazem em .~ubsLan~ia do que usar
de. uma fórma esdruxula p.at·a ohLe!' a :;a.rantia de habeascrn·pu..ç, para a liberdade de loeomor;ão, que é então o direil.<.>
mnnifosLo e in~uestionavel~nentc ofl'endido. Foi o que. ffo.
deu, quando o Supremo 'l'rtbmllll Federal. duranto o ult1mo
estado de sit.io, o que abrangeu quo.si Lodo o anno passadiO,
mandou cxped.iJ• uma ordem de habnas-corpu.s para o r-im do
proteger a publiea~ão dos discUi'sos dos DcpuLndos e Sena.do11es, pro!'et·idos nas duas casas do Congr•es8o Nacional.
Como se lembrttm todos os Srs. MinisLt·os, n esse tempo o
Governo da Uniúo só permitLia quo se publicassem os discursos dBIS duas Gamaras, pelas columnas do D'iario Official.
Impetrou-so o habea.~-corpus para o. fim do sei,t>m·publicados
!'oses discursos em quaesqtHw jo!'llaes, cujos directores quize.!Wjem dai-os á estampa. Essa medida ·sB Lornou necessaria,
porque a policia. desta dclade só consenl:iil na publicaoiio dos
es<:rtptos, inclusive noticias, que examinava e que lbe me[•eciam o beneplacito. Si qualquer publica,cão se J:nzia peloo
jornaes sem o visto da policia. eram os jornalistas presos, o
que IWOnteceu vari•as vezes, ató com méros correspondentes
de jornaes do inLe·rior, recolhidos a Iogares destinados aos
presos communs, porque enviamm para os seus jornaes, arLigas que desagradaram á policia. Consequentemente, o qu~
então se dava, cru a mais franca violncüo da liberdade de
looomociLO, da liberdade individual: prendiam-se, e conservavam-se presos duranl.e mozcs c mezes, cidadãos cuJo unlco
delioLo consisitia em escreverem c pnblicarcm pelos jornaes.
artigos c noticias, que não crom agradavcis ao paladar d:t
policia. Entre as publicaoõcs prohihidns nos jornalistas, sob
pena de pt·isiio, estavam os discursos dos Deputados e Senadores. Esl.cs, os Senadores e Deputados, não eram. OJS pessoas
lJUe publicavam os seus discursos, nem estavam ameacados
absolutamente de. coacção alguma, si, por acaso algum dos
s~us discurso~ . fosse public~qo pelos jorna:es desta. Capi\Al •.
S1 Jsto se verlf1ca.sse, quem ma para n cadela ora o ,JornahSita
que publicasse o disttul'sa. P.OI' OJlLI:o l~.do, s.gm se. l>i!:rantir a
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li))eJ•dalle i·nd~vidual dos jemn,Jisl.as, ·nenhum discurso do
Cougnw.w Jl}a,ciona:l seria publicado. Eis os fncl{)s, que n~n
:;uem póde por em duvida. g, porla.ulo, ~umn quizessc, po!',
llleio d'o /.abaas-corrms, f.azet· cessar a eo;wr;ão, t.inhn nec!l<lsi'duEic de impetr~:t· n ordem para garnnl.ir a libt!l'dade indiV'il.lual dos jornalistas. Isso tíi.o naLUI'al c tiio evidente era então, que o habeas-co!'pus, requ~rido para garantir a publicação· dos alludidos discursos, foi conecdido sem detida a.nalyse
da Ca~n. intiJI'preLa.ndo-sn o t~qucrimento no sentido exposto.
Com essa intclligencin foi concedida a orde.m, o Mm a mesma
intc·lligencia foi ella CJJlll]Jrida. mandando o Govemo que a sua

poUcia não rna:is rwend,sse os :io"1'Jtal'islrc<, cujas f'ollt.ns diarias
]l'l.tblicasscm. rHscu1wos tle Scntu.loJ•cs ·a Deputados, Si o que se

passou foi isso, que importa que se tenha usado de exp~essões
que não eram l'IS'Orosamcntc .iuridicns; que ~o tenha mesmo
pedido um lt.abeas-cm·pus para garnnt.it• a publicação dos debal•es do Congt•csso, quando todos no fundo estavam .concordes cm que o ha.IJeas-r:orpus tinha por fina fazer cessar a
amr..aca const.1nf.o tí 'liberdade individual dos ,iol'nalista.s? Não
suspendesse a rioliciu essa ameaca .ú lihcrdade physi•ca, e não
~cria sido publ~eado um sti (liR.,m.·,cn. Ninguern pensou em dar
mtcrprctuçiio diversa ao pedirJ.o' de /i.abeas-corpus c á sua
concessão. Foi o que disse rat,idam•mtc no meu voto escripto.
O caso que nós julgamos, !.em umn grande semelhanca
com o cnso do Conselho Munir.ipal desta cidade. O paciente
nestes autos demonstrou que e~l.ú pl'ivado do exercício das
funcções do seu cargo, em con,equencia. da applicação de
uma lei inapp!icavcl por inconstitucional. Elimine-se por
abstt•uccão a. lei inconstitucional, u que resta? Unicamente a
privação ·das funccões em vil't.udr: da suspensão il!ega!, da
~uspensão nulla, isto &, uma. ille:;a!idade, um abuso do poder,
qUfl dú cm resultado ver-se o rmcieutc impossibilitado de
exercer us funcções de um. cal':;o, que a indu conserva, que
. t.em o llireito de exercer'; pol'quant.o, ú lei inconstitucional
falha cfficacin parn fazer o paciente perder o cxercicio desse
cargo. Garantida ao paciente a I iberdnde de acr;ão, a liberdade individual, os actos que cllc pratica!• seríi.o validos, e
rJomo ta os serão ,iulg-ados, 'l'ambem os membros do Conselho
Municipal desta cidadtl ,sem cmhal'i!O de decreto. do Presidente
· da nepublica, que dissolveu esse eonselho e mandou proceder
1\ novas cleicões, eram membros de um conselho ainda exis.tcnto legalmente, por ser iuconsLiluciona!. e, portanto.
nullo o acto do Presidcule da Ucpublica que disso!~
veu o conselho; visto como não lm artig-o clu Constituição,
nem lei alguma ordiimr·ia qno cm (JUUiquet· hypothesc permitta ao Presidente da Hcpnblica uissolvet•' qualquer conselho, ou camarn municipal. Couoedendo o luebeas-c9rpus, entrio impetrado, e mandando cessar a coacção ou violencin, que
então se praticava de modo bem patente, p~la conservação
de dou. s RoldadoR á portn. do edifício do Conselho Municipal,
afim de impedir o ingresso dos intendentes, o Supremo Tri~
bunal F.ederal Pl'OCedeu de perfeito· acc,tl!'do com a doutrina
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;juridiPa :;nbrA n h(!!Jro.i-r.orpu.s. Narjtwlle náso como neste ;i
Ol'dt\IH dr: hflheas-cm·pu.s r>, não PéJdt\ deixar de ser, acom11~ •
u h aria' rlr! dil•:lm·ru;üo, ria sim.)Jlcs rlet:lai'U.(Iàu, do direito que 8B
prclendc exereer com o ampm•o do lwucas-col'lJUS.
Si o Supremo 'l'l'ilnmnl FedCJ•n 1 cOilccdot• a ot·dem · imfl"I.I':Hia para e~l.e pacicnl.e, qual SíJI':Í o efl'eil.o d~. decisão'!
'.lif'I'HnlO~ entfio uma Hcnl.enca dol'imtiva em favor do pa"ir•nl.r•, que ohsl.u a que •!m qua lqncl' Lempo sc.ia do novo

.~ll:'fJtm:5o'?

Gl'ílvn n cvidenb~ f~l.'rt:l ,; J'alln1· cm scnl.cnça defi-

JJÍI.iva. que

pl'DriU7.H

"ou~a.

.iulgadn, qunndo

s(i

se !.rata de

hobl!.ns·rJm'JJUS. Niin lw. 11fln 11ôd(• havm·. ea.::oo nlgum f'n! qut~
nm um proer.5~o rf., lwiH!fts-t:OI'J"'"
rlado a·~ .juiz. singula·,.

'".Í"

on eollccl.ivo, prnl'nl'il' uma ~f.'nluw;n ddiuiLivH, no ~ent.id"
(fll" tem nst.a CXJH'cssiin tm lin 0·ua do dil·cil.o. ·Ne~l.e ca.~o qw•
vamos dccidie, >i o '.l'l'ihnnnl concedei' H ot•;lem impetrada.
/orá préviamcuLe jnl:.tarlo iucon,l.il.ucinnnl a lei bnbiana, de
J!, de novembro do ·f\ll/1, ><em o qun n:i11. podrl·ia 1:onceder o
hahNJ.~-cnrrms. Deve1·:í. piJJ•I.anl.n. n 'l't•ihilnal deo:l:u·a1· no 31!•:órdão qtw ~. lei citada é inéon~til.uewnal. n qtl'~. Jtllr essa. ra-

z;i o o iul.ondun lo da oap il.a I oda .Ha l1 iii, q uo Pt'rle n pl'csentt.~
como 'fllaesqlleJ' Olll.t·os iutcndcnf.es da
Bahin, não podem ser ~<U~pmw>> ·~1'11 enn~cqueucia de dcnuu••.ia dada ;uJs consrllw' munil;ipacs, n pnP esl.•1s .iuh:;ada prn•:edentc. Mas. rlcclal'ltr um dit·nil.o. par·a IJVil:u qu8 SH.in. lfl·
$arlo, <i pt•orel'it· uma sentença. dcl'iniLiv:c·? Cerl.n que não. 8i
hof,eas-corolls, bem

no~ pedissem um habcru-em·p11.s cm ravor d1~ um individuo
c~nndemnado :.i. n101'1.c, alle~undo t:[llt~ P~Sil pena lliin r~xif:I.P. n11

Bt·azil, ninsuem ousnr·ia afl'irmar que a deci>iio pela qual concedesscmos a o1·dcrn, conl!inha .uma senl.ew;a. definitiva.
A declaração de que a pcnn. dli moi· te não eX'isl.c no Bra •
7.il. e. porl.aul.o, a ninh'U~m púde se1· applicada no lel'l'llorio
hrazileiro, pelo que 11nn ti possivol iniJis·iJ;a ao pa<!ielll.e, niin
,;, nno p(ldc ser re)ml.adn uma scnl.en1;a definil.iva. dcanl.e do;
elernenl.os do direito ,iudieiar·in, senl.etH.)a diJI'inil,iva sAm diseussão entre as parLes, som· r:onLencioso, sem lide judicial, •i
a. ucg-acão da scntcnca definitiva. Si quizerem impót• de
uo,·o a pena de mo1·te ao me~mo pacicnL,!, as~im como se qui~erem suspCIHII!r novamcnl.e o pacicnl.r. dL'SI.es nuLos, nem uma
•:ou>a. nem nul.m pocloi'ÜO fazct'. mio mn -uirtnrle ria 1:ou.sn. ju.taatlo, mns pm·quo uão ha ll!i nl~uma que o nulot'ize, '!onft)l'nl'~
l'oi rleclw•allo pelo l.eibunal cornpcf.enle. lnuli: fôra. I'Cpet.il'
a tentativa rlc inl'lir;il' a pena do mol'te ou de ·u~pcnder com
:tpoio cm uma lei inconst.it.ucional, :norficaz. inerte, sem
nenhumn vn Iidade: visl.o eomo. sempre qull s~ t•eproduzissB
a. eoac~.o~fw illcgal. sempre ;;;c daria o /wbt:tu-corpu,s, cm observnnvia da lei, u ufio em I'Cspcilo ;i cousa ,julgada, que não
ha u~. espceic por lho fallccr.l·ern os requisitos da doui.l'ina e.
du. lei. Umn dar.lamçtio de cli1·eito não ;e eonfundc com um~
senLença clefiltil.ivn, pl'ofcl'idn sob1·e o nllegado e provado.
pouco importando que a consequencia da clc•clal'!lção da direito
sej u. cm alguns cusos i deu Li cu á da ~enlenoa ;j el'initiva.
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Até aqui podemos cheg:tr, inf.erprel,àJ!Ido e o.pplicnndo o
do nrt. 72, § 22, da Consl.ittiiçií.o Federal. Ir além, dor
oo hauea~-cD1'J1U.ç · u'm~ l'ei~üo de Lnst.ilul.o ,iurldico int.dromente diverso do que sempre em r.odos os nn izes se tem
entendido por ltaueas-corpus. é violar a lei, e não co!lnboTn'l' na evol·uçiio do lwbeu.~-corpus. como se tem pretendido.
Nos pnizes onde não hu dir•elito escripLo, e onde o direil.o St.>
fÓI'ma e r•el'ormn. pelos seni.P.n~ns dos ,iu i1.rs, o que se dD.I';J
muitos vezes :lnlignmenle, os ,iuizes podem cr~.ar e nlternr·
e supprimlr os normas ,iuridicn.~ Ruccessiwmcnte. Mos onrJ.o:·
o dirrittJ r,r,; tJonr.l'~l.izndo rm eodi~;os ou em leis extravngantes, adrnilt.ir tnl abuso seria annullnr· n maior de •todas
ns g~rantias do direilo eonRI.ilucional, aquella que ninguem
ató hoje ousou condr.mnur, o•u ,iulgnr dispensuvel, tr divisao
dos poderes.
,
Não conheço i!!CT\'lplo de .;.voluçfio de direi to ~scriplo,
{;ffi que o Poder .Tud iein·l'io lenha l'tJ.Vo.gado
a~
insli l.uições
elaborados pelo Jr.gislot.ivo. Si s~ tivesse verificado Ln! anomalia cm •a,Jgum pniz civili?.aiiO, geria o cuso de l'epellirmo~.
e nunca. de imilnrmos o abuso. Um e.xemrdo rJe amplo desenvolvimento 1de umn. lei pc•,Ja ,juJ•ispr·udcncio. l.c•mos no. que l11t
succedido nos Estado., Unido.~ "on' a suu conslil.uiçfto politica.
O direito const.il.ucionnl nmrJr•ic•arno nllo •:sJú enccl'rado Sl)mcn,te nos textos consl.iLucionnr!i•: as i:Jccislie;; da Suprema
Cürt;, ·Federal teem concorrido mn lnr·gu. , .. ,,.,lo paru u ·J~H·
rnaccro desse direito. ~l1as comu ~ Conl r<winndo, de rogando,
nuliificando as disposir;ucs Jegar.s? Não: deduzi·ndo dos t.extos
rlo lei os corollm·ios. ns con;r.qur..ncins, ns applil~a.çü,~;. crtw
virl.ua.lmenle se conl.cem nos Ul'li:;os t:onstil.ueionaes. Um tios
pr·incipios cauh:ae.;;, o mn,is J'r.eundo tnlvez t•m be'Tlel'icios nssr.ntados pela COr.le .Suprema., o de que nenlrumn ln i contra!' ia á ConsLit.ui~üo deve ser· "flJllkarla. ti n. 111ais logica ctas
d•~duçõr.s do c<:rnceilo de consl.ilnit:,io politica•.
Cornprchemle-se que o;; n(lvogndos e os poliLir.os propugnem a opiniíio que fnz do ho1Jeas-r.o1•pus umn · tJxtJ•anlla
ereaciio ,iuridiicn, que l'oge .n. lodos os pr•incipios, um oelaslico
Iecurs 0 ,iuct•ici•a•l. em que possu'lll cuJJei· l.odu~ as eonvr.-n,io:unio~ e interesses ele momento.
O que nüo. se ,just.il'ica ,; que os ,iui'.:C5 odmit.La.rn lüo exlrnvagnnl.e pl'ete·n~üo. que ,,; pvevn lec.~sse dnriu. r·n.zúo uo
m~ior· ·dos nossos l!ivilislas vivo.<·, que "l'ulmin,uu a .iurisprudencin p!\l.rio, com ~stns pnlnvrns cnndr.nlcs,: «Acervo informe
de conl.rodiccões P. irwo.hcJ•cncios, mn il.us v~zes a. negn<:fio da.~
doutrinas mais conlwcidns tJ dos pl'incipio•· mni~ r:crtos, ess11
cgJiecção de ,julgados 1.rm J.odos ns Klio'l'ci.Jos " todnA .:~,; singuJa,ridndes d·os crenQúcs: que süo nnt.cs n ohrn do insLinr.Lo cég,J
ú merc/i de inl'lnencins nccidcnl.nes e pa.•sugei~n,s, do que ;)
producto d6 razão humanu illurninada pela sciencin cl peln.
~·iscussão.>.
·
;s,v c.aso sujeito ®1st~~l}OS estt1dur o. pedido cm !'ace das
l~xto
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re;s e â~s principias Jur·id'icos, para concluirmos pela conces-.
são dtl ort!em impeol.rad:.. A latitude dada pelo rurt. 72, § 22.
. <Ja OonsLituicão Fedleral, a0 instituto do .habea:s-corpus, quer
dizer que a,ctuahncn~e niio .S'l rest.ringe u applic~ão desse
r·emedio judicial á pJ·isiio e á ameaca de prisão. Desde que<
se dê (}Uialquer outra especie ou form:1 de coaccão !Ilegal ú
l'iberdruk de acção, neees:>:wia no exer·cicio ele qualquel' d·ireito, devemos concedet' o lutiJcas-corJlu.s.
Abstrahindo-sc elos tlelictos imputados ao paciente, por
não sei' esLe o momento de apura:r· a verdade a esse resp•eito,
ou ~dmHtúndo-se como matcrj,~ incontrovorLi\nel n culpa, ou ;,
crim~nalidade do ·pacilente, o quo é cerLo é que só perante a
.iusticn ordinlliria do Estado p6de ,eue ser processado, !}ronuneiado, suspenso de suas ftHIC<Jões e julgado. Em face dn
Coustitui~ão do EsL~·o da Ba!Iia a lei de H de novembro de
1914 é inapplica.vel.
.
Por esses: J'undamen.tos, concede a ordem impetrnda, afim
de que cesse n suspensão deere~n<:In pelo Conselho Municipal,
em con~equencia da denuncia julgada procedente pelo mesmo
Conselho.~.

1

No caso de que fallamos, SI·s. Senadores, nií.o se trata de
nada disLo; no caso não se trata dos .a,rLs. 50 c 60 d:a Constituição. O assumpto jri est:\ bem discutido e decidido. Não
posso emprega•· o tempo pequeno que me falta para, nas minhas considm·acões, insistir naquillo que já o Sr-. Senador
pelo Disl.ric!o Feder-al e o Sr, Senador pelo Espirita Santo
perfeitamente discutiJ•am.
·
Pedi licença ao Senado, porém, para transcrever o parecer acima, do Sr. Pedro LeRsa. porque elle vem mostrar que
nüo sõ o Poder Legislativo não entendeu, como o Poder. Executivo é claro na sua mensagem, que o Supremo Tribunal
Federal 6 comp~Lenle para tomar conhecimento de casos politicas, mas que imporLantes c abalizados membros do Pod~:r
Judiciaria são com ellos · accÓJ'dcs. E' indispensavcl, na hypothese, por exemplo, da dccl:trar·üo de um caso de lei inconstitucional, que tenha havido um' pt•ocesso regular, em que as
p:wtes sejam· ouvidas. em que haJa debate, em que se demonstre a ,iustica de <:ada ·uma dellns. O mais é tumultuaria.
é revolucionaria, c {: isso que devcr{L merecer censura do no·
lll'e Senador pela Bahia, no seu intenLo constante de rranter
as normas e os pareceres consLitucionaes, c cu,i.a ausencia
deploro, apezar de conhecer que S. Ex. nüo gosta de ouvir
seus collegas.
Não devo, porém, cm relacão a esse importante nssumrto
deixar de parLe um autor, que não foi citado, nem pelo nohrn
Senador pelo DisLt·icto FcderJ.l, nem pelo nobre SenadO!' peln
Espírito San·to. Trata-se de um eminente constitucionalista
que na queslão nos apJ•oveita, que, como membro da alta
COI'te de JusLica dos. Estudos Unidos Mexicanos, onde 11 or!!'llnizac;üo fedet·al, ú mais ou menos identica tí que rege os ._J-
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•tailos Unidos l:la A:merica do Norte, e que l~m alto valur, não
st\rnente pela qu-alidade dos .iulgados, como pela perseverançll.
e pela constante enunciação do seu modo de ver em differentes ,julgados, merece a 11ttenr,ão dos doutos.
•rrata.-se das qoostõcs comVitucionnes do Lií:. Ignacio
VaUa.rha, a.utl)t• que a Commissão ciLou no . seu parecer c
cu,i<>s excerptos peco licenca ao Senado pal'a. tJranscrever nc.
meu d·iseurso, diemndo de l'azer sua leitura agor·~ pois me tom[l;l'ia mttilo tempo e prejudicaria assim os meus intuitos.
· Todas ll:S quesloões decididos por Vallnrta, e que apresent.o
como sul>sidi111rias ú' observru;õe~ feitas pelos eminen•t.es coilegas, são de t.a.l nat.ure~a que se a.iustam perfeitamente ás
opinities do nosso eminente jwrisconsulto c constitucionalist.a,
o Sr. Senador pe{a Bnhia.
·
Eis alguns de seus excerptos.
Abramos o li'l'ro de Vallart:t:
«Pag. 154 - Como podem ser mníeria. de um juiS'ado.
como podem ser conl.roversias judiciacs as questões. que ver·sam sobre as relações politicus dos poderes publicas, sobre n.
pr·opria orgallização elo Governo, us questões que não· affectam
os dil•ietos 1·eaes ou pessoaes de liti~nnte. algum, o que não
interessam a pessoas qurJ, per;nm .iustir;a, mas apenas a pa:rtidos que lutam fazendl) valet· seus direitos politicos ?~
E, mais deanle:
·«Por•ém, si estas indicações süo í:le premente peso, não
quem t]Ue rJHas m•J sir·vtun siquer de excusa pam nilo encarar·
em che.io o exame da quest.io oonsLil.ucioital que a demando
provoca; o.esta: Podem os tribunnes conhecer· de negocios politicos ? l'eem e!les rJompetencia para decidil-os sempr·e qoo
um particular os leve ao seu oonhecimento representando
que não convém a seus iu.teressfJs r·econhecer li legalidade de
uma l'órma constitur:ional, a validade de uma e\ei~ão, .a legitimidade de umu, duns ou \.res administl'àções? Estudar ·e
l'esolver scicntificnmentc esta questão ó affit·ma.r ·ainda mais
a theoria que eu defendo, é x·esponder muitas das replicas corn
que se lhe ati!JCa.»
,
«E não se faz mistér entrar em muito largas con·sideracões para per5uadit· de que se desnatura o Poder Judiciaria
quando se ingere nns questões politicas ou administrativas.
Os lribunaes não podem, não devem fazer mais que administrar justica, applicando a c·nda caso a lei pre-existente.: si
em logar de estai' HmiLada sua compctcncia a preencher essa
o.lta missão, se lhe .faculta niLo para que deem a cada um o
que é seu, siniio para· que satisfnQam os interesses do partido,
para q1:1e sa4isfru-;am as exigencias tra:ositot•ias da ·conveniencia, o Poder Judiciar·w perde a maJestade de suas funC~;ões c
a Ol'dem publica fica~·ia subvel'tida nas suas bases.»
A pn.g. 155: •Cont-entar-mil-hei em invocar a respeitava!
aut:ollid~ d!l. Ma.r:~kaU, tanto mo.is resP.eitavel p~ra nós

'

qua.nto elle npplicn suns doutrinns a. .irnsliLuicõcs fgua.es os

nossas: «Se o Poder .furJqcia.rio, ossim. (alia. esse emmcn.t~
jumcon.mlto, podera conhecer de toe/a a q?te.çtt1o constitut!iO'Tlal;; clle ,çc e:r.tenrleri11 até a. re.çol'ber Mdo o a.çs?tmpto praprio o LegislaU.vo: s~ !Jil!e podera. e.onhec~r . de toda .a

que!l!.uo relat.iva aos f.J•ntotlos e lei•s, elle usurpurm !JS. aLLI'Jbulçúe's do execnl.lvo.· Deste rnoclo tfe.Hr;pptl'reC'ia. a. dlv·tsãn dt!
pCJdl!7'1!.! e o Legislati-vo e n Executi•vo ,çm•imn absorvidos pelu
Judiciarfo,». (2). Com r·nzües J.úo decisivas t'icn dem<mstrady
que o P9der .ludicinrio nuo póde conhecer d.e questües pol!t.icas e s1m .sómcnLc de controversins susceptiVeJs de assumir
fórmas jurid·lcns ..E es!.es principias professados nu Republlcu
vuslnha, em todos os povos cultos, não poderão ser negados por nós, emquant.o nií~ desn.ppuJ•eeer o ar!.. CiO d.a
Constltuiçúo, emquanto o despotismo não confundi-r as attrilmiçóes de todos os poderes pam matar todas as liberdades.
E a i·nverter a natureza das questões politicas para pwas sob a competcncia judiciaria, não basta que u11la. p<trte se
apresente ao tribun<1l promovend·o-us, porque por mais que

queiram revestir ue i'órmns jurld!icns, silo e permanecem
pollticas.
Pedir 11 um tribunal que troque a fórma do governo: que
declare núo dever 11eger a Cousl.il.uição de 1857 ,porque o povo
nito a accr.itou, ou. porq11e a comJocatoria que chamou. os
deputados que a formaram não era. legitima, é pedir o im•
a~

possível na espllera. da le-i, no terreno dos (actos; porque é
impossível Ci3'll(7171d·ir as attribuições dos poderes /egis/at'ivo
e jttdiciario, pretf?11de'l'ldo que este e:rerça ás que corresp011•
dem áquelle, e é e será sempre impossive,l para ambos nul-

lificar quantos factos que sob o imperio da. Constituição se
Mo consummado. Essn peticiio de,sconlwceria além disso
outros p~lncipios: negaria n indcp·endencia do Lcgislat.ivo. da
propria C011stit.nintc, st,bmettendo-a. em. todos os seus actos
á revis<io do Judiciaria e investiria. os 1ribi171oes com. tal.
somm.a ele (acul!fades, com uma omn·itJotencia tão completa
Qlle não só repugnana ao no.~so sustemo de governo. como
sertja. ·irrealizavel em úlst'il'uiçõe.~ humanas. Quando alguma

:i Supl\:mu Cc\rl.e dos Estados Unidos que. c.onhecesse de questões pOliticas mui semelhante ás deste recurso, e a.~ qttaes se pretendia. dar as {6rmas jurídicas, esst:~
~lt\1 tribunal disse que <OS di:reitos para. cu.ia protecção ~e
mvoca nossa autoridade, süo os direitos de soberania, de .iurisd'icciio politica, d~ gxl\'ern<J, da exisl.enc,in de um Estudo com
t.11dos as seus privilegias ·~ poderes constil.ucionacs. A rleman•

vez se pediu

da, não a;pre,,enta em f'l'wma :iudicial

1111.1

caso

pnvsda.~ ou rwopr'iedade )Jri1>alia in(rrngidos

de .sel-o.,•. ~ A
tertas.~

de

d-ireitos

ou em perigo

corte, não tem jurisdicçiio sobre nquellns ma-

A pág. '1 oll: <~ra~. prr:s.r1inc!indo-se d(IS{Ie~

que são politica" em

su~

a.rrn ?.oaldos,.

es&encia Qs queswes que estL· te·

.:urso 1l'f'OVOca, apeza1' de. tra.;:ida,ç ante p tribunal, f!.O'n(~}§a•o

•
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ql/.l!ndo di: lt.l!~lel•as lêbaclo
ao Senado para resolvei-as. E sendo esta a ·verdade, como pre·
teruJer•sc que e.çta ca·rte cr.mh~ça 1/as m.esmas qucstúes politicas, uwrpanlio as nttribwiçües 'fl'ropria.ç ilaquella Cama·ra?
Núo é ·is.ço (Instante pm•a 1li!T' clMmrwnte que nem a. apresen·
tnção de uma 1lltrle em :iwi:o pôde c.on·vertrr em controve1··
sin.ç iuclic'iae,ç c.çsas l{rwst•)cs politica.~ dando a este tr'ib·wnal
nma comp~flmeia que lhe núo pertence ? Além de outros mo·tivos que :; is,gu se oppõcm, não seria m.onstruoso 1/'l.le dous
poderes ·indepc·lld.c'ntcs conhecessem cada um por si tio mesmo
ass·uurptu, clrii'IIW'!ldD-o um· de palit ico. rle judicial o out·ro,
t.•;rpOIIt/O-.ve ao 1JCriyo de. da·,.em solurües cl/utral'ias e tle ,çe
pürcrn t.•tn cl/nflicto que mio I<!J'ia. sol-arão pôs,ç'ivel? E se pelo

>mplicitam'l!nte- o 'IJrrT'(Jrio quc·i.Toso

.~irnples facto de lmver subrnettido essas r·au.ões no Senado,
.\'or,urn ellu~ qunlif<icadus pelo queixoso de polil.icas, e si se
reçonhec•.• o ~e npplaude que este tribunal •ho,ia sabido
nl'nslat• a jurisprudoncin de toda a paixão politica e de todo o
interesse lr"an~itorio, ho,ja sabido divorC'i~r a magi,stratura
da p·oJitica~. r.•oww s~ qlter que elle apparentando (alla·r um.
;iu1:u se metta a ·resolver a.ç questúes pol'it·icas que conmLO.ve:m

todo o Estado.

·

E como se hn intentado sem desconhecer est.ns maxtmas.
princípios. por .ao menos o caso que nos •occupa l'óra do
seu imperlo t Que razões !'oram aJ.Jegadns para que eMa
Cürte resolt•a, questúes esscnclalnumte politicas corrw ,çúo <IS
relaHvas ct org1111l:açcío do governo de Cnmpeche, questões que
jà conhece o Senado? Varios " distinobOs generos são os argumentos que· para 'isso se tem empregado; é preciso, portanto, ann)ysal~os COII) a de~ida sepnrn~ã·o: Uma 6 a legitimidade lmt.orlCa, plulosopluca. Ideal dos poderes publicas,
se tem dito, e outra se refere a um poder exiRtente, !.ornando como criterio a Constituição: dia primcirll nüo
podem conhel•cr o:. .t.ribunaes; port.:lnto si da segunda, porqu~
ccom elle n~o se commette de trazer ú rev•isão a historia dn
humanidade. as f~ntasLicas Lheorias dos metaphysicos. a suece~são higtorica do:. !'actos, a ju.st.iça das l'evoluções. a bon·
dnde das inslituicões existentes: n1io. o que reconhece n Con~t.ituicgo, as leis. as aut.oridades existente,, até ao ponto de
submetterem á S'Ua di!cis!ío, não püe ao arbítrio do Juizo a tegit.llnidade da autoridade ante quem occo!'l'e... e a Jegiti·
midad1e das ~utoridades cu,ia revisfio solicita. não 6 a legil.imidndl! do .t.beorico. mas n legitimidade ::.egundo o ct·iterio dll.
Con~tit.uiçuo.>. Ccim razão se qualil'icn de touca a pretencão
de que os tribunaes deci~Hssem a questüo scientifica, ubstruc.t.n sobre a origem da sobernnia; mas, como .çe póde sustentm•
qu~ decid.'ir sobre leyitim·idaae e3!'iste'!lle seja da competencitl
jluUcio/. segtmdo o critenio da lei s·nprema. qun11do fali lietel'·
nr:ina.riío importa resolver ·uma questão e o ur.esrna Codigo, ao
est'abel~cer a d·i.v·isão de poderes, tl'ro/t'ib'itr. qrco o Judiaiariol
e~tes

usurpe as attribwiçúes que deu aos outro.<, 1-J'IItllo, basta que
'!lma questtio 11!1'/lha qu~ se det.>id'i'r de accürdo com at}llelle c1:i•

''
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·tetrio para IJ(IJ.e seia da competencia dos tribu.naes ? Seria 'fn'e•

o.i&fl erigir em principio este absurdo para que o argumento

cOJttesto prevalecera sobre· a tlieoria que impu(fllo; e digo
abSltll'do rp-,ue o 6 sem. di!cTtssão o levar ao conhecimento
j!ldicia! todos os 1U'{Jocios da competencia do LeuiSlat'il>o e do
'E:cecuti'vo, que devem resolver sermruio a Constituição e separalros, porque semelhante resolução deve sal! tomada se·
U!tndo o criterio desta lei. Isto seria a absorpção desses poderes pelo Juà:icial elo que falia Marshall; isto seria destruir o
ar.L. 50 da ConstitJuicr..o.
cA essencia do Governo republicano consist;e na divisão
dos podere~ publicas c na renovação dos seus altos funccio·
narios ... c por isso mesmo indispensavel fixar periodos de
renovaçiio e esses período:. são sacrnmenlaes em Direito Consti,Lucional. Si assim não fôra poderiGm os Estados deixar
indefinidos os períodos d~ duração dos poderes publico~. prorogai-os ao seu arbítrio, e se pudera fazei-o, t.ambem poder·iam por lt*s successivas fazer viLalicio, heredilario; o poder
publico, c o vitaHcio, o· bered.iLa~·io é precisamente o contrat•io ao ~ystema republicano.
·
Logo, é um ponLo eviden l.e que os preceitos da Constn-:..
tudcüo dos Estados, na parte que fixam períodos de renovação
de seus poderes publicas, estão sob a ga:mntia dos art.s 109 c
'116 da Constitu.ioão .•• Logo qtN>ndo arbitrariamente se vio·
Iam as Consl.ituicões do.s Estado:., trocando esses períodos,
viola-se tambem esee arL. 109, e si alguma aut.oridade deriva
seus poderes dessa violacr..o, o~ poderes federn.cs toem o d'ireito de annuHar essa auw·ridade, porque o tem para fazet:
!!ffectivo o art. 109,). ·
·
:A pagina 158:
cSi eu fal!ara não cm um tribunal, ·mas em um conselho
de Ministros, ou em um !lorpo politioo, acceitando a compctencia do ·poder federal politico para resolver essa que:.tão
polil.ica, entraria a examinaL' si as leis atacadas como nullas
haviam permutado a fórma republicana, csta!J.elccendo a anLircpublioona, P•:<ra usar das mesmas palavras de ~iaddson, e
decidiria essa questão julgando-a segundo o critet·io consti·
tucional, fazendo effectivos os avLs. 109 c '116 des:·a lei. Posto
que tal questão seja da com)Jelencia do. poder [ede1•al politico,
não se segue daM que seja tambem judiciaria, que o seja do
primeiro dos tres departamentos do Governo que se apode1•.:
llella, porque a Constitwii,:ão assiona a cada um destes attri.lniições proprias e e:~~cl!ts·iv~. que ne-nlmm p6de. usztrpar ao
r>~l.tro~ Cfl'l'to, seguro como é o que toca ~ poderes fc·
deraes cuid:>r da observancia do referido a.rt. 109, no que tal
foaeu,kfade relia de qualquer desses poderes que queira exerool-a, ma.s só daquelle a quem segunda a r~~atureza do suas
1l>.mcções a com!'~ a Cooa~iluicilE>. Si ba opiniões Sillgundo as
q.uaes péde cahiT sob a compctenoia dos tribWJnes o re.o.olvet1
oet'tlals Ql1eMões que se relacionam com a legitimidade da a.u·
ioz·idadc. como as que suscitam sobl'e a posse de e;;tado que
que

' :l: ''

... '

tem a pessoa que a exerce, nem c este o Jogar de' analysar Q
f.umlame!lto dessas opiniões, nem e lia~. se mantém, mas pe ln
contrario r-<>ndemnam o erro de que o Poder ,J.udiciario póde
COJ}hecer de questões poli·l;icn.s; supposlo qu·e emt.anto !)roclnmam aquelln compet.encia, emqua.nto que na hypothese d'e que
f~llam. exisl.n nfio umn questão politica, mas um caso ,iudiicial, que nl'J'ecta os direitos de uma pessoa, que só os tribunaes podem dirimir.».
Apag.,159:
Intentou-se affirmar o asserto de que pOI'que t6ca aos Poderes federaes fazei' cfreclivo o ari. ·1.09 da Constituição, são·
competentes !)ara i:;so os tribunaes, o se citam doutt·inns da
,iurisprudencia norte americana em favor dessa verdadeira
confusão nas attribuicões dos tres ·departamentos do Governo..
.. . . . E. nilo. ~ó' ~·ii~· 'são' 'e'Xa'c'Làs. ~s~~H i~t~;.l:er'c~'citi8,' 'riüó. 56
não manteom esses publicistas tal ~onclusão, como defendeu
o principio que a condemna, pOis que d uma !'eora bem (le-

{'inida e umversalmcnte acceUa na jw•isprndencia 'daquelle
P.aiz que os· triburwes niio pódem conhece!' de qltestúes politicas,,,
.

A pagina i60, sobro dualidade de assembléns:
<:Mesmo no caso de dualidade de leaislaturas que pecam
simultaneamente a proleccão federal. não ha t.ribunal algum
que resolva á qual dellas se lhe deve dar, para que isso "
faça o presidente, porque como o disse a

G~rtc

em uma cele-

. ·bre e.7!eCtLtm'ia , no ca.vo de nações estranaeü·as, o aovcm.fl,
mconltecido pelo Presültmle é sempre o q ne ·reconhecem os

applicado pela lei do
Congresso aos Estados soberanos d::L .União ... Si o Podc1• .Judiciaria pudesse rever essa decisão do Presidente, á garnntin
contida na Constituição dos Estados Unidos seria uma garantia
de anni·chia e não de ordem>; palav1•as que bem 1·c·velam 111lt
t1·ibu.nnes. E este principio tem sido

seu. eneroico laconismo a condemnaçrZu da thco1ia que e/à, inocrencia aos tribunaes nas questões politicas. A todas essas

dou ~ri nas que daquella vez citei, podet•ia aggregar ho,ic,
como resumo dos principaes professados !)Or aquella ,iurisprudencin neste ponto, est.as palavras do erudito compiladO!'
tias decisões que tem e:~:plirmdo e interpretado a Constituição
d'aquelle piliz: cO Poder Judiciaria, não se extende a todas
tt.S questões qne sm•jam da Const'ituir,ão,.. porque muita~
dellas ..são politicas e teem que resolver-se por outros departamentos de r;overno•; as~im não resolve o cPoder .Tudiciario ... n questão que sé suscita sobre legitimidade de um go. verno geral. 'A mesma regra se applica a disputa .•• sobro
qual. de duas legislaturas de um rllls nossos Estados 6 a ver.. dade1ra.».
A pagtna 160 :
«E' iuutil advertir qUe esse poder do Presidente não se
~xerce lloltli-tJ.•ariamente, que elle rião é uma ameu~u ú sobt'-

•
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rnnfn dos F.:>l.ados,' que ellr nfio póde empregar-se pnrn servir
nos interess~s de facção, nos mesmos da pollt.ica frdernl, fomentando a opposir,üo contra os 1\(0vernos locaes, pr:•ilcgendó
emtos partidos etc .. etc., tange d1st.o. elle está SUJtHto a r·e~
gms que o Pr·esidenl!l não póde violar sem se t'n?.ar r~spon
s~vel de grave in!'roccüo consW.uc."onal: Assim ness~ cnso. de
dualidade de legislnturas não cst:'1 res•~rvado no seu capricho,
tís suas sympal.hius o reconhecei' n quem queira, nms gur tlrne

dnr t>l'ntecçfio (elieralli q1w ri!I!Onlte•,am n.• podr.res E.Tr.culh•o
" Judiriario, leaitimos rio Estado, é quando el/.es. discrepe-m
.~obre rssr ponto, tí qne ftmlw .~ido itlstallacln r! reconh.P.ritfCI
wla lcuislntm•n ant~rior, ti lJIIP t.•nn.•~I'1Jn em mrrinrin deputa•
tios que tenham. concorrido tí install~çlin, rtc. l~sta adverlen-

/

ein só a faz necc·ssur·io nu~u dese.io dtl QCrrditnr que estou bem
dl$lnnte de prol'es~o.r opiniões que aoceilr.m a arbltrQriedade
no exercicio das faculdades qUI) a Constituir,fio uutorgn aus
f:!Oderes fer.lcrnes.».
'
A pagina 1tlt : sobre governos de facto condemnnrlns:
dias se insistem nessn urgnment~9fln di~endo-se: a doulrfn:l que sustenta ..• que a Suprema ,;ortr deve respeitar os
governos de facto •.. é n negn~ão do prrecitn· contido nn
:1l't. 109 ... clle não disse: •Os R~ lados são inr.lopendentcs "
sob~rnnos pum se l't'gerAm po1· govo1•nos de (al.'lo; c era predso que tal dissera parn ueceitnr Qlll) os pod<:>re.• l'ederaes
d~vem reconhecer governo~ di! tacto.>. Grnndr.R esforce~ se
t.cem empr·rgudo, n~o .it\ para provur:.est.e u~~er·t.o, ma~ sim pnrn
affii•mut· qut• •em um pniz de leis c não i/e tactos consummatlo,ç wio é ·fJOs.•iv~l. Cflll,çfiluMonnlmentc tis Cllttoridntles <de
J'ucto.~. !'lado quer·o rli7.Qr dcsl.a al'lirmnçfio que desconbece
d•!utrinns de r.hreito Puhtiro gel'ul ~n.1inadns pelo~ publil'istas que até olvida (I~ IJI'r.SCI'ip.ções o11lnslit.ucionues QUe l'l!hubifit.am certos autoridnrl•JR de origem •Jspurin: tnmpour.r.•
quer·o t'nt.rar nas considel'nr,ões que tombem Lem obrigado aos
paizes 1.etosos de suas !ii.Jerdudcs, no~ que se r•r.gem por· leiR
'-' não por factos consummndo~. n desprezar n f.heori:i de que
u autoridade em sua origem illegilimu nün 1\ tal uutoridadll
e não exerce nenhum arto l'alido: encarrct?nr-me desse ponto
seria ultrapassar os limites que me hei' 1mpost.o .•.
A p•ag, 1tl3, sobre cn~o ident.ico no caso do Est.ndo do Rio:'
~certo é que todo o mexicnrio tem o d ireit.o de não ser
governado sintio P'Or ~nl!.oridudes tr.git.ima~: porém esse dir.:ito
nüo se p6de fo~er •'l'feWvo sinüo no modo e f•lrmo dcterm inados
·•rn suns leis. O que c1·~ i/legitimo nm Presidente, mu Cong·rPs.w, um Govm7/nrtn·r, umo lefli.•laturo nmo póde ir ante os tribunnes, estnbele<L'i•ndo contrn ~llc.• umn demanda: niio obsta·nte .•wr,
~ssa dema'lltla de a:poio, deve St>l' impost.n unte o collegio aleitorai, qur. :1pm•n e compwt•n os. votos, que aprecia ns causM de
nullidmle da elei~üo e que resolve det'ini•l.iva e t'inalmen~.e sobt•e
a validade do oot.o polit.ico. Si •es.se collegio n declara boa, tul
declarlll;ilo é a 'l'es judicata na ordem polilic.:~., que se nllo póde
depois combater·. assim como se não comb.atto a sent~nç,:~ e.x-
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eeuf.aclà por m~.is inú usf.a. quo se.ia. Tal é a. cxigencia i:! o systoma ronubliaa.no, si •lliA ha do da.r ostnbilidade ã adminlstra-

çá.() .publica, si na polit.ica, como no judicial devem baver de-

eisõcs que se nfto possa. diseul.it· nem t•evor sem abalar os fundamentos da ordem sollint. E o que di~o daquellos poderes suru·•Jmo;:. applicn ir;uatm•,nltJ :i> au.torJdades ::uh·alternas, chefe~ potil.ioo.', empregados de Fazenda, autoridades
rnunici-

llaes,

t;l~~.

Quem aCJ'odHa. i!lcgil.inm alguma dessas auLoridades, ben1
pódr. prova l-n :1R1'1 ~s quem deva. nomca.l-as ou exonera.I-as;
poro'm ll'H.O pôde vir a.~~t.o c::l.a. cilrt.r. querendo .render essa
. pr•wa mesmo sem fiiJViJ' n a.u.f.oridarlc ac,msada. c is I;> n5o só
p~ra qne seja o!la. removid~. r.nmn ml.é para. quA 5>1 a.rtnullem
IN]LlR OS SIJUS nef.OS. !SI O r.onfundA 01311 ifesl.a.mcnt.c a.s attriIHJit)ÕC$ dOô poderes publicas: isto-não se póde fazer cm .juizo
algum.
· · · .111.
· Iga. '"'
l 1'11 Cõi·1·.1m1'd adc da a.u.of
O /talll:l7s-r.m'pll.~ .tama.Js
rirladc, rna.s a peniJS de sua. compatencia. e, set'V" precisament~
p~m g~ar~.nl.it· ao i.nóividuo '"Jnil.t·a as at·bilraricdarles da m!f.ot·idarJ,, m~~mo rlt: {m:t.,, o que só I.Citll um :f,il.ulo decorativo ou
pul.~f.ivo. E1'1.a, no mNJ conccil.n, ó a l.hcoria r.onst.itudonal r.
niio a. q11c n St·. Vella$ro' ac,~cila. 'fral.nndo de rlcrnonslral-:J
conlm. as aHsevm•a•;•íes· <los amigos da i11cnmjlC'lcw:i~ riG oriuem
qun mais dr. uma. ve~ l.eern ICJllado r.•nr..rt.ixar esta f.hcoria. n~
JuJ'isprurle.nllia norl.e americana. Lenho nosl.o fóra de (Ioda a
duvida eHia. verdade: >ws estados U11idos ,icíma.is se qua!i(ir.n.
no •lw.bca.s-r.or·pus~ ~uom se,ia autoridade •de ,jure• ou cde.
fact.o• ~ •:ss~ >'at:ur·so nssim p•·ocr.tlu contra 11. a.JllOl'idade lc(liliuw r.mrw conlm a i!lcnilima (file attcntn contra a liberdade
pes.~oal. Mas agora, pan não acf:eilar as consequencias do principio que a essa vBrdade apoia, se disse que canezar de que»
cla.ra.mcnto o lt.ab~a.~-r:DI'JlllS excluo o que se qualifica a legilitn !dado das aut.ol'idades, apezar de que esta é a verdade não
fi t.oda a verdade com•plet.a,poJ'l!Ue no nosso iuizo am.varo Ô:ão é
o JT)osmo qu~ o ltabeas-corpu~. pois l.oqo o niundo sabe que tern
mais f)'lCLcnsHo que Lodos os recmsos ,lllnlos que lhe sã.o ana.
logos na Const.it.uir,;í-o americana. Para: convencer de que essa.
ó a verdade completa hast.am poucas c sinceras reflexões. O
lt.a.1Je11.ç-cnrpus. romn·~o c1:cado para proteger a liberdade individual, pão .iuf;;n sinüo da. legalidade da prisão, sem se preocoupar sr a deet·cla aut.or1dade de ,1ttrc ou de tacto; faltaria aos
~cus fins. seria co,nll'iiJjo ao objcc~o <!e sua instituicão, si convel·tera uma aver1guaQaO pela urscnc1a do ca~o summarissima
c averiguação que não vet•sa. mais que sobre a competeDICia da
autoridade c os motivos da p•risão, cm juizo amplo e dilatado.
que seria nccessal'io esLabelecer, para resolve·r com conhecl·mon·t.o de causa as STaves questões que a illegitirnidade já não
de uma autoridade secundaria. mas dos mesmos poderes suJ)reJIIOS provOIJa. Esta ó a razão capital das doutrJDas americanas sobre esse ponto. Si no recurso outra cousa pudera
f·azer-se, sob pret.eXJto de que elle protege não só a liberdade
pessoal, mas as oul.ras garantias individuaes, ficaria por r,ompleto desconhe.cido o nriru:iD.io phi)osopllico que a ambos 1·e-
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i!Ul'i:OS engendt•a, o seria ~llo a mais absurda das inslituir.:ões.
porque ou em um juiw su.~JJmario teria que .iulgrur mas se.rn
dados,som provas, sem aud·i·e.oda dos intercssac!os s0hrc as ma:is
tran.scendentaos que~Lõe~ politicas, ou clcvar·i'a dct:er.ir a protccr;.ão immediata,. ms>en.t.e tla sara.n&ia violada, attí obter toso;
c•s rlados necessni'IOS para resolver· cssM questões. Abstraccã<•
:reito. uc que assim o amparo con~u·nrlit•ia as altTibuir,ões doH
poderes pul>licos, do que flt!'ia que o Judidario se sobrcpuzet•:L
ao l.cgislativo c ao Executivo, clle leria quo chc~1· :>té ossc
absurdo, sinr~JJ respeitar os fins o o o!J:jeclo de sua instituicão,
a saber: a protecção das gm·anl.ias individua~e. não obs~antc
·seja uma autoridade l/a. (acto quem as viole.»
·
E, finahncntc, pam não alongar estas cil.;u;úcs, u pa·
giua lü3:
«Si me não equivocc mi1 ito, orei o havei' demonstrado cs·
!.as duas verdades que rcrmlo nx+om~tl.icas: PL'Íill(Jira: os tri·
bunaes não podern. julgar quastr:ies es.~cncialmcntc )lol'iticas c
~'$ja l'esoluçao cabe a outros dqwJ•lamentos do Governo; u segunda: deste caractet· são ]lO I' stm natureza c pot•
seus fins as que pt·omove este arnpai'O, tt-azcndo a
um juizo a legitimidade dos poderes do Estado de Campeche.
Bàsbll!riam essas demonslt·nções. e sem ner:essidade do alguma
outra para revogar a scntcnc;a elo inferior; mas ri-me preciso
seguir desempenhando a taro'!'a que me hc! imposto de satisfazer os principaes argumentos com que se combatem os principias Que estou defendendo.~
.
O .que causou realmente dOr n todos quantos prestam ao
Sr. conselheiro Ruy Barbosa as hOmenage.ns devidas ti SUl1
compatencia c :JAl seu estudo foi ver quil a sua bl'ilhante obt•a,
todo o trabalho arcabouçado por S. Ex. nos seus livros,· ospeclalmentc naque\lo CJUe foi citado pelo nobre Senador pelo
Espírito Santo ·e que ou aqui Lro.go, «0 Dit·eito do AmazonaH
ao Acre SepLentrional>, ó que os bra~ileiros so habitururó,m n.
tomar as licües consLil.uciotmes, neste ponto de .vista, nos livros· do eminente .iurist.a e agora se veem em serias difl'iculdades, .ante as novas doutl'inns de S. Ex. E' S. Ex. quem
doutrinava, quem sempt·e douLrinoü que •nos casos especialillentc poliLicos~ et·a incompetente a Suprema Côrte. l!'oi a
liclio de um estudo eompleto de S. Ex. sobt•e os votos dos
jm,isconsultos amel'icanos que a Commissão con.siderou como
do~ma o que S. Ex. declr.t·ou que não e1•o. mais dogma, apre·
seJtl.o.ndo quatro ou cinco ,julgados que S. Ex. J'ez cr!Jr, não u
nós, mas àquelles que não entendem de d·ireito, que eram ex<Jep•;ões (t rcgr•n geral dos ,julgados uorl.e-umerioanos. Já o
l1orcrado Senador pelo l!;spil'ito Santo definiu bem que ne·
11huma dessas cxcepcões póde se apresentai' nesse caracter n
revogar a sua doutrino., e eu peco licenca a S. Ex. para, em
n~me de todos os seus discipulos, dos seus collegas, que apren·
deram n:tS suas doutas licões. t•epellil• o nl;nque por S. Ex. mes·
mo feito ú sua pr·opri1l doutrina, quo éll aqui tenho, niío cm
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excewpLos,. apanhados aflUi e ali i, para l'rautlu·lcnLwrem a opi·
ulião, na Tlhraso de. S. I~x .. mas no proprio corpo da doutrma.
em que está demonsl.rada, pu.g-ina pot· pag-in·a, a verdade de
q1:1e ó um dogma nas fedcra~õcs americana~ ~uo •Jm assumpl-oti
politicas não ha competancia para que o Supremo Tribunal
Fedocal possa expedir julgados.
·
Os casos cit.ados fornm do annullacões de leis por lncon·
stitucionnes. Foram do longos debates em processo~ cm qufJ
o Supremo Tribu~>~l fOi provocado a deliberar, ou em preces·
sos nos termos dos arts. 59 c 60 da nossa ConstiLui()ilo; nii.o
em simples casos de II!Jbeas-corp'Us, simples ::.ctos praticados
mwa cffeiLos temperarias c que não sfio e nem so podcrn con·
sidcr11r casos de julgados definitivos o que, POI' consesuin\o,
não púde n Cornmissilo iniJorrer na censura 'feita pelos h01i··
rados Senadores por· S. Paulo e pcl11 Bahia na repulsa que deu
á offcctivid:tde da nccão judicial em um cnso como este.
, Note-se que entre os ataques que foram dirigidos ao parecer da Commissão está a pretensa offcnsa ou asr;ressão ar·
Supremo Tribunal Federal. Onde a offensa ou a aggressão?
Pois dizer que um ,iuiz é incompetente para decidir uma causa
ú alguma ol'fensa a esse juiz ~ Er,tão, todos os dias, nos dr:bwtes judioiaes. quando o advogado interpõe uma excepÇ~iO
de incompetencia sobre o .iuiz, está aggredindo ou offcndendo
a esse juiz? Duvidar de uma competencia ,J um direito que
cabe noo só a um eidadão como a qualquer dos Poderes Legis·
JativÇ~ ou Executivo na plenitude de su11s func~ões;· Repi!lo,
por conseguinte, as ofien.sas e as injurias assacadas contra o
parecer, no ponto em que se diz que elte aggrediu ou offen·
deu no Supremo Tribunal .Federal. Não lj.ggrodiu, nem offen·
rleu. Apenas contestou :. sua competencia e isso mesmo ba·
soado nos ensinamentos, na doutrina sustentada pelo nobre
Senador pela Bnhia. E' lamentavel que a indiscutível compe·
tencia de S. Ex. fosse combatida por etle mesmo. O Supremo
Tribunal Federal, apezm· de tudo, Srs. Senadores, não púdc
tomar oonhecimento de assumptos politicas. E' um dogma de
Direito Constitneionnl. repito-o.
Essas i:ítaçõe~ todas, Senhores, me lcvanun a cstendêt• muito as
minhas con<icteraçOes. Mas, como o Senado me autoriza a transcrever
tudo quanto me seja pr•.ociso par·a demonstrar a mlnbn. ar!lurnentação,
sou obrigado, finalmente, a dlzet•. que nenhuma <las lmputa~ocs que
!oram feitas ao pa;ec8r pelos nobres Senadores Ocou provada..
O parecer asta de accOrdo com o pensamento claro e definido do
Presidente da Republica com rclaç!lo i• quostno. O parecer, como
expliquei pelas citações, est:i. lnt'ciramento de accõrdo com o pensa·
monto do Gove~no, at6 o momento cm que, porventura; ctle se tivesse
arrependido do que escreveu na 1\lansagem, o que· nilo 6 licito crer.•
~las o que é certo é que da sua mensagem c da sua nota â imprensa
~e verifir.a que o Governo •·econheccu o~ factos de quo ano noticia
iodos os 11ens do parecer da Cominissao. T:unbem ~ verdade que o
Commissa.o nll.o lho Coi pedir o seu beneplacito pa1·a a aprosomação
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desse parecer, nem devia fazel·o, desde quo o Governo entre~ava ao
Congres•o" .tccisao do assumpto <~conformo bem lhe parece~sen. Oro
mesmo modo oao OJ'a regular quo lassemos solicitai' do Presidente
da Republica a oossa dll'~ctriz.
·
Não é vel'dade f.n.mhcm. Sr..Prr.sidcnLc, que o parec:e1·
tivesse ~;"J'adua.do nin~JWJll eom 1.itulos que não lhe ca.bia.m;
não é vct·dadc que 1ives~f.' sido inverídico ou usasse de má
fê na. apt•esentação dos ~rgnmenf.o,~. Não havia outra. cousa
a. fatcr sinão don·~gar a. eompe,f.encia' da indebita intcrveácão
do Podet· Judiciaria o mand~r o QUfJ o Senado mandou. A
Commis~ão está saf.isfoif.a. o desvanecida com o voto do SeJJado, mas V. Ex. r:omprehendc.• SJ'. PJ'esidentc, que eu tinha obrit::acão da me manifesta.t• pot•· esta fórma. pe.ratlit.e os
o:ollegas. para most.rar que as intenções da Commissão foram
claramenf.,e definidas.
As oit.a.cões s.erão incluídas no meu discurso o eu cst;ou
t!orl.n que. lend<J-as, na sua propria. r:onsr:iencia r:ada. um dos
.iJiustrP.s Senado!'es que al.acaram o parecer devo eoncluir quo
Ludo quont.O disseram contra. o que se pódo chamar do in•~onvenienf.e, offensivo ao caracter e integridade dos nlf'.Jllbros da. Commissão, foi completa.menLe rebatido. ,
Não 6 de ho,ie qu~ estas questões s;lo apt·escntadas ao
Congresso. O proprio Sr. Senador nuy Barbosa. no seu tra.balho no caso do Amazonas, é bem claro. é mais um voto a
ajuntar ao que ellA emittiu no outro 'trabalho ~obro o Acre.
Eis o qu~ S. Ex. diz em um parecer do 2S de outubro
de !OJ o, e que eu peco licença lambem para juntar ao ·meu
discurso:,
d regra. da Conslihuicão Federal em materia de·
lia.beas-corpus, é realmente, amplissioJa. Manda eUa
<dar,..sc o hobeas-carpus. som pro que o individuo .;o'ffrer, ou se ach,at· cm imminentc perigo de soff'rer
violencia. ou coacção, po1· illegalidade. ou abuso de
pnder. (Constituicão da Republica, ar'L. 72, parasr·apho 22).
Mas, por mais lata que se,ia est.a formula. evidonh~mente ,não abmngc os r..asos desta e.specialid~.
r.ujo supremo caracl.et· poJif,ico sern duvida nenhuma
os a.ff~st.a ela orbita de accão da justiça.
·
Sinão vejamos. Pelo art. 47 da nossa Constituição
(, o Congresso Nacional quem vertfica a eLoicão do
President.e da Republica, e reconhece- o cidadão eleito.
Supponhamos que essa assembléa depura o ca.ndidBJt.o
clogrvel, e t'IOCO~hoce. o ineleg.ivel. SUf!ponhamos que
esbulha da p~estdonwt o candrdato nmrs votado, para
a conferir ao menos aquinhoado em vot.os. ·Supponhamos que, ba.vendo um cidadão indubitavelmente faverecido com a maioria dos sufl'ragios populares, lhe
cerceia o Congresso, para se utilizar da attribuição do
artigo 47 paragrapho 2', olesendo, por escrutínio pa.rl~UI~enlar, o segundo vot_ado. Em 1oàas eSS~~B t.res eveo-
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Lua!idndes tomos um cidadão brazileiro ospolindo dti
presidencia da nepublica por uma extorsão do Cong!1csso Nacional.
AdmitLir-se-hia a esse cidadão o recurso de habcas-co1•pus, afim de entrar no exercício das funcr,úe8
que a nação lho confiou, e o Congresso commetl•eu a
OU[IIeJU?

·

Damos agora a hypothes•e do um l'residenbo dn
llppublica já no oxet•cicio do seu cargo. Nos crimes do
responsabilidade o seu tribunal é o Congre•sso, que.
revestido desta ,judica:Lura, nos Lermos da Constituicão, ar·ls. 53 c li4, o pódc suspender c destituir. Imagine-se, porúm, que, a li tu lo ·dessa autoridade, o dc.stiLuc &Cm o processo ou lhe utropella, consultando as
fórmas ncccssarias, .ou lhe instaura, som se verificar nenhum dos casos lcgacs de responsabilidade, c.
de qualquer desses modos consurnrna o aLLentado fac. eioso, declarando vago o Jogar de ·chefe do Estado •.
Concebe-se CJUC a um conflicto desta natur.cza pudesse
enber, como solução .iuridicn, a impetrar,ão dic um
/t.abaas-c07'pu.ç, pela viclima do esbulho ao Supl'emo
l'ribunal F()Clcral? Ninguern o diria.,
Haverú. ainda duvida sobre a opinião conslnnte do nobr.o Senador pela Bahi a?
Estar!t tudo isto esquecido?
Em sumrnn, senhovcs, é uma questão esta resolvida nclo
proprio Senador pela Bahia. E' uma questão dogrnatica, qwJ
ó reso!v ida pelo Congresso cm todos os paizcs com organizacão politica identica á nossa.
. O Congresso actualmente não trata de rever nem do modificar sentenças do Supremo •.rribunal; tr•atn ele decidiJ· em
um caso de sua competencia,. no qual, cm um accidentc, ~m
urna questão de habeas-corpus, o Supremo 1'ribunal Federal
interveiu indebita e ipconstitucionnlrnente.
Cr·eio que tenho wmprido o meu dever ,justificando o
parecer da Commissüo ·de ConsLituicão c Diplomacia, e nas
citaoões, que não li integralmente agora para não fatigar o
Senado, mas farei incluir no meu discurso, os Srs. Senadores
poderão ver que tudo quanto sustentei est:í. de ilccõrdo com os
mais respeitaveis constitucionalistas do Mcxico. da Argentina
o dos Estados Unidos da Arnerica do Norte. ·
· Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. O o1·ador é
cttmp7'imentado.)
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ORDEM DO DIA
ALTilRAÇ,\0 DA TAXA Dll JM!'OSTO SOBRE VENC!l\IENTOS

3' discussão do projecto do Senado n. 1, de 19:15, modificando a tnbella a que se refere o n. 31, titulo 4 - Impostos
sobro n rend!l- da Jej n. 2.919, ele 31 de dezembro de 1914,
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Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão
conjunctamente llOm o proje:cto as seguintes
EMENDAS

N. 1
~l'odos que receberem do et•ario publico n titulo de vcncimr.nto, subsidio, jubilação, aposentadoria, tenoa ou reforma,
diaria, gratificação, porcentagem, pensão, representuoíio, pagarão o imposto mensal de accórdo com a tabella seguinte:

100$, 1 %;
101$ a 200$, 2 o/o;
201$ a 300$, 3 o/o;
301$ a 100$, .\ ''*';
'•01$ a 500$, 5 %;
501$ a 600$, 6 %;
601$ a 700$, 7 %;
701$ a 800$, 8 o/•;
801$ a üOO$, 9 %;
901$ a i :000$, 10 o/o, o mais 2 % pelo que exceder de
1:000$000.
· § 1." Exceptuam-~e as pracas de pret do Exercito, Ma-

rinha, Policia, -Bombeiros o Guarda Civil. - Pi·res Ferreira.

N. 2
Supprimam-se as ns. 2 o 3 appt·ovadas em 2' discussão.
Sala das sessões, 2.n de .iarn'eiro de 1\HG.- Sd Frei1·a.F. Glucerio.

! ..

O Sr. Sã Freire inicia o sou discurso tracando, em ligeiro esboce, a situação angustiosa do paiz e lembrando as
medidas de que se soc.correu o Congresso para attender ás
necessidades do Thesouro. Entre elias se desLuca a tribuLacão sobre os vencimentos dos J'unccionarios publicas, disposicüo essa do orçamento da receita que o Senado se viu na
contigcnr..in. do bomologat·, com o seu voto de ultima hot•a,
sem poder modificar o trabalho da Gamara dos Deputados.
Na primeira opRortunidade, entt•etnnto, o llclator daquell~ areamento, o ::>r. Alcindo Guanabara, cogitou de offcrecer t\ consideraç.ão do Senado um projecto de revisão :í
tabella do desconto, que attendesso de modo mais equitativo
!\s necessidauus do contribuinte e ás exigencias do Tbesouro.
A esse projecto l'oram apresentadas varias emenda-s e
duas de lias lograram ser upprovndns em segunda discussão.
O pronunciamento do Senado, em detrimento aliás do put·ecct• da Commissão de Finanças, ú que obriga a presença do
orador na tribuna, ul'im de insistir nos argumentos que
ndduziu perante a Commissüo de Finanças, · contra essas
emendaa .
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Em votos anteriores, sempte que se tem procurado rovivor esLa debatida· questão das accumulaoões remuneradas,
o orador tom demonstrado do modo claro e inilludivel que
~s excepcões cm favor de determinadas classes e funccionarios süo offensivas á Constituicão l;'ederal.
O orador comllatc long-amente a emenda que revigora o
art. 17 da lei 2.2UO, de 1910, dispondo que os officiaes do
Exercito c da Armada terão direito no soldo de suas patentes quaesquer- que sejam as commissões administi'atiVas c
as funcoõcs electivas que forem chamados a desempanhar,
lembrando ainda rJUC, antes da disposicão orcamentaria que se
pretende ar;ora annullar, ,iú o Senado approvara uma proposicão revogando esse ar/.. ·17, propoilicão esta que aguarda
.o pronunciamento da Cnmara. Cita, então, o notavel trabalho do Sr. 'l'avares de Lyra, que foi u llelator da Commissão
que intcrpoz parecer absolutamente contrario ás accumulaoões remunet•adas. Lê Lambem o parecer que o orador, como
ltelato[' da Commissão de Constituicão e Diplomacia. elabol'Ou sobre aquc!la proposição c ainda o parecer do Sr-. Glycel'io, sobre a emenda substitutiva á proposicão1 todos esses
p:treceres no mesmo ponto de vista, vedando as accumula~ões remuneradas, sem distinccão.
·
Hcspondendo a apartes, ai'J'irma ·que .a Constituicão gamnto a plenitude da dignidade militar, e, depois de ler o
art. 7'• dn Constituição, diz que o mais que dahi se pretenda tirar são i!laçõcs ~cm justo Jundamento, pois admit1.indo-sc entre as mais liberaes, encontra-se a interpetraoão
do S1·. Senador pelo Piauhy, autor da lei n. 2.29Ci, e S. Ex.
nos consideranda elo seu projecto procurou equiparar em
tudo as classes militares ao i'uncoiona!ismo publico civil, estabelecendo uniformidade perfeita na classificacíio dDs seus
vencimentos.
O orador pt•ocura demonstrar que não ha animosidade
da parte doR que assim pensam, contra os militares; ao conLt-ario, como o orador, o ,que visam é a defesa da projlrio.
classe mimar, procurando Jazer cumprir a Constitu1cão
Federal.
Voltando u tratar do soldo, em relação ás patentes, cita
os commentarios dp João Bartalho, em correspondencia com
os de Pi menta Bueno, ambos accórdcs em interpi'etar que o
espirita das Constituições foi assegurar aos militares a effect.ividado nos seus postos.
·
•
NesLc· sentido, até o proprio Supremo l'.ribunal está mo"
dificnndo a sua jurispt·urlencia de accôrdo com· essa corrente
de opinião, pois a Conslit.uic.iio, absolutamente, não cogitou
de assegurar vantag·ens pecuniarias ~s classes militares nem
estabeleceu restricçõcs t\ disposição que veda eXJJressamente
ns accumulações remuneradas. (Muito bem.: mutto bem.)
O Sr. Pires Ferreira occupa a tribuna e desenvolve considcrnr·.ões tendentes n provar que o soldo dos niiliLares é inherentê tí patente e que o Senado assim o considerando nada mais
faz que homologar uma. doutr•inn que vem desde a mona!'IChia
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u a qual .i(, tem em seu ·J'nvor vnrios acc'órilãos ao Supí'ênfd Tribunal Federal.
·
·
·
O Sr. A. Azeredo (') -Não venho, Sr. Presidente, fazei'
um rliscurs.o.
·
Duns pnhwra.~ apenas, c esl;u.s com o fim de ,justificar uma
t.las cmell(las quoo estão dando motivo a -este debate, da CJUa!
I'Lli nulo L·, e que ,i (t. os-lú consignada no pro.i-cct.o em discussão.
O meu ,modo de pensar cm relação no soldo do mH'irlur é
bem conhecido. Cousidct·ei-o semprre in!Jerente á patente.
,.
o :"n. Pums FJ>nnmnA - Muito bem.
O Sn. A. AzEmmo - Nunca votei ele putt·a nmneira,
numJ:t pensei s1não desta !'ór.·.ma. De sort.e que, Sr. P'rcsidenrle,
apresentando a emeud·a. rnan:l;ive o meu modo de ver cm relul•úo a esse assumplo, isl.o porque onl.onclo rque ralmcnte o
militar deve merecer uma ee:r•l.a parLiwla espeeial em l'r.llu:ão
•:L posic;fw que occur'a em f]Ualquor pai~ (]o mundo. Pelo mcJnoH,
]JCído-se considet·m· o soldo eomo um empJ•ostimo -pelo sangue
f]Ue ó obrigado a c.lcrmmur naB occasicjcs de guerra.
O Srt. •PirtES .JIEnrtEIIlA- Como tambcm a li.Jlerdado ·QUO
não possue. ·
10 Sn. A ... AzmmDo-0 soldado nfio pôde :l'nwt• oul.m
eousa sinão sct• soldado . .Si porvuul.uJ·a_tem a sol'l.o (Je :l'awr
parte dcolu ou da outra C:nsn do Cougl'esso ou ser eomrnissionado para lagar muis imporl.nnl.e, nfio é motivo, Sr. Presidente,
para lhe ser retirado o soldo a <fUC elle l.em diJ•eiio.
L-\o il!inistro da Guerra, por exemplo, a lei orçamenlaJ•ia
vigenl.o conserva o soldo a rQuo 1.crn !lil•CJil.o. ,f'or ffUe m1.ão,
pois, se o .quer ne~m a outro qunl(Juer J'unccionario militar
que veniln a exorcm· ou qnc exerça uma eommissão cm oul.ro
qualquer departamento Jlllblico?
ExempliJ'iquemos: o Si'. :L amo illü IIm·, por exemplo, -quo
esl:'L exereendo brilhnntcmenlo o cargo de illinisl.ro do Bxl.erior, faz parte incontestnvelmrmtc do nosso Exercito, apesar
de ter feito toda a sua carreira na nossa ndministracão publica.
O S11. PmEs FlmlllliiiA- E •com muito brilho •
. rO Si<. A. AzEmmo- i\'inguem o tem exc<!dido em capaeidnde, c os serviços rquc o illustre Ministt·o das fielnçücs Exteriores tem prestado• ao seu pniz, quer naquella pasta, rqucr na
"pasta da cViação, são relevantissimos. (Mu.Uos apoiados.)
Como S. Ex., outros of!'iciaes. de varias patentes, cque cxct·oem commissões na administração, não podem ficar privados
do soldo de suas patentes.
O S11. I'mEs Fr.nllElll.\-.0 coronel nondon, por exemplo.
O S11. A. AZEIIEUO-.!Porfeitamonte. :0: nobre Senador acaba
•lu dlar um dos nomes de' mruis vnloJ' no Exercito brasileiro
l10mem de talento e de grande competencia...
'
(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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O Sil. ,Pmli8 l!'WIIlill~\- Apoiado ! E' um official que só
t.cm a ·ambif;.ão de ve1· o Bmsil grande.
10 Slt. A. AzlillliDD-!Esle ofl'icial, .que está afaslado do
Bxe1'1:i to, cm ser viiJO sd•m li l'ieo, deverít l'icnr pl'ivado do soldo,
pol.' estai' enearwgado de um ,;e1·viço lcellinicn da maior im·pm•tancia JHll'll o pai~'/ Não ve.io allsolulunwnle .motivo ptu:n.
isto. :u:, si porvent.u1·a urn ou outt•o Scnadm' ou Deputado 1111lii.:H· r.lidxat• de l'eceltrl' o st!U soldo, que adcantará isso no
'J'Iwsot\1'0, eornn !Jem disso o liOJII'adn .SPtmdor, si os dinheil'os
JlUillieos se nsettll1TI eo111 oul.l'as despt!Z:ts cxti'Uordinarias e que
·todo Q munrJn salw r:omo sito feitas.
De Clll'lo ,que ,; Jll!i'l'eilunll!nle .iusLificada tt inltercnciu dtt
paLenLu pam 1:11111 o soldo dos rnilil.lll'es, Penso desta !'órmn,
JllltnlenliU minha opiniãn e enl.enrJo u1ue ao Seuado e (t Camat•a
eum[ll.'fl o dever de patriol.i~rno e .de rel;onhecirncnto pelos sorvil;os tios mililnres, de não lhes l.irat' o soldo, qualquer qut!
sc.ia a uommissiio que lllle!-1 oxurc.am.
'
Tum!Jn1n não posso eoiiiJI1'üiiiJIIrl1Jl' como i.il·nmos t.Jos f'unccionnl'ins pulllicos aquillo a cpw tccm ineonl.eslaVIJllllCille tlircilo eonw, por exemplo, as quolas dos p1·of'cssores, ·pelo numero de a1mos ele soi'VÍI)Os pr·cslados, quol.ns ·que nada, ahso. lulamenl.o nada; toem !JUf! vm· com o~ seus vencirnr.ntos.
(tlpoiailos.) l~ntretnnto, a lei Ol'!;amr.nluria vigente retif'OU aos
JH'nl'r.•soJ·es o dimilo :í prm:cpção das quolns, sómentc porque.
o pniz e~l.lt em dil'f'ieuldade. Não (• .insto e ou niw votaria
osla nwdida, r:m outms concli~1ios. Votei, porque fui a isso
!'rn·oado, poJas ~:i1·eurnslaneia~ rJo momento; pnt·que o Senado
não tem o r.lil·eito de disrml.il.' os orçnrnenlos que veem da
Carnnra.
O Srt, J~n1co Com,no- Não deliberou na lei ela receita.
O Srt. PmEs JcJmlllilll~\- Como não tem direilo de cousa
nenhuma.
O Sn. li, Azgmmo- Nâo J'ossse isso, e eu não leria dado o
meu volo n esln mNiida, enrno uão leria valado, por exemplo,
a suppressão das pensõos f!llil o Cougt'e"o :'iur:ional, depois
de ·aem•udo esludo, eoneiH!ou a var1as viuvaci, eomo. [lfJr
exemplo, à viuvu do Quinliuo Bor,ayuva, eu.ios sot·viços extr·nm·dinnt•ios ao pniz o á •Rnpuhlica ninguem püdc dcsconhecet·.
Bsl:t po!Jrr. sonham, que l'fHWbia ati\ 31 de rler.embro do anno
passado :JOOJi; nwnsa1•s, J'icon 1·eduzirln a ~70$000,
O Sn. Emr:o COJMTO- V. Ex. ptlr.lc citar lambem ns
filhas r.l~ nio Brnnco, a viuvn r.lo Da1·irl Campisln ,, um som
Jll1111CL'O r.l•' outras,
1
.O Sn. A. ·AZiinEOO-Tem V. Ex. lor.la n rnzãn. David
Campisla pt•oslou Larnl"'m SN'Viços relovantes un paiz. Foi
um elo;; ne.putaelos mais nolavcis do Parlamento, foi Ministrn
eln Fazenda elo gi'UJHle nwrccimento (apoiados\: e r.[,; l.al l'ót·mn,
(]llll o seu nome t'oi apresenlaclo para a prr.sidt•nei:t da Repu-
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blicn; o SI', Germano HnsAiocher, o cu,in vinvn o Congresso
Nacional den Lnmbem umn pensão, reduzida agora de 600$ a
270$000.
Om, si isso tivesse tido discussão, aqui, o Senado teria
cumprido o seu dever, estudando o assumpto, disqut.indo a
matcrin, de modo que pudessernos chegai· a um meio termo
n•cs~·e nssumpLo.
:r: assim, f.orinmos procurado, mesmo nast.n situacilo de
rl'irficuldndcs finnnccirns, uma soluciio melhor pnrn a si·tuaçüo
do~·sns viuvns, como o fizemos aló para com os :funccionarios
addidos e interinos das nossas reparti cães publicas, que ·os con~01'\'nmos, eorn os rcspocl.ivos vencimento,.. Entretanto, Sr.'
Prc~ldcntc. o cx-MinisiJ•o rln Fawndn cm seu relatori<l db
ann•o pnEsado chamara a aLI.enção do Congresso Nocional par-o.
o f11ctn rio poderem esse~· cargos ser supprimidos •uma ver. qll'c
ufio os lavam croados cm loi. O r•olnl.or·io do Sr. nivnduvin CorI'Iirt ,1 posit.ivnmcnl.o clm·o a osso respeito. Enl.rcLnnto, nús promrramos' all.oncler• a essas necossidmlcs incontostuvois.
Em relncão 1\s classes militares minha opinifio scmpro
foi, 1\ O SCI'IÍ Qllfl O &O!do 1l inherento n patcnf.e.
O SÍ1. Pmr~s FEnmcrn,J- Muito bem.
O Sn. AJ Azr.:aF.J){)>-Assim como poln. Gonstil.uir,iio nós·
n•1o pod,cmos reduzir <JS vnnnimontos dos membros do Supremo
Tribunnl c da ,insl.iç•u fodornl, lnmbcm, embora não consto isso
rJ.n nossa cm•l.n l'unrlnmcnt.al. podemos r~onsidomr o soldo militar inhercnto :í pntonto .. (Mnito bem.; muito bem.)
O Sr. Francisco Glycorio ( •) - Sr. PresidonLc, como um
dos signatarios da emenda, venho defendei-a ...
O Sa. Pmlls..Fllnnmm,\ - .Tá está defendida.
O Sa. FnANCJsoo Gr,ymmro - . . . dos ataques dirigidos
pelo honrado Senado!' pelo Pinuhy.
O Sn. Pnms FmmErn,\ -Eu não nlnquci cousa alguma,
nprmn.•· defendi os dil'eH<ls dos miJit,nres. Si nt.oquei, desculpo.
Nfio sou nllcmiTo nom frnncez ncsle'l.cmpo.
O Sn..FilANCIBCO GI"YCEll!O- S. Ex. pr·ocurou, lendeueiosamen.l.e. insinua!' que o Senado pretende diminuir a rcspci1.ahiliduc!c rJ(]s militares. em rclncão nos rlil'eilos que n Constil.uil)flo igunlmeuto a lodos concede.
O Sit. PmEs FEOOEIIlA- Não fallei rio Scnndo. O Senado
i'oi quo nmpnrou os militares em nlgunms couE·ns. Fnllei .di\
Cnmnra.
O Sn. FnANCJsco Gr"YCil!\!O- Sr. Presidente, ningucm conl.ostou no tenente Sodré. pois foi cm torno desse digno oirlndfio que S. Ex. l.cceu ns suas considemcões ...

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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O Sn. PIRES FEinnEIRA- Estió. enganado. Fali ei dos tenentes em geral.
0 SR, FRANCISCO GLYCERIO-Ninguem póde contestar.
Sr. Presidente, o direito que os tenentes do Exercito teem á
ropr~scntnção legislativa na União ou nos Es,t.ados da Fcderncão.
Não •í pela circumstanciu de ser um tenente do Exercito
que os oppo,.it.ores do tenente SOOré procuraram impedir que
S. Ex. lomnsso posse cln presidcncia do Estado do Rio de Janeiro.
E' natural que a <lpiniíio publica tenha mais confiança
em um coronel do Excrci.lo ou em um general. porque nos homens que nWngirnm css~,. poslos se prest1me por S1l'a expcrFencin n coexislencia de todos os requisitos necessarios a um
administrador. Uma patente superior do• Exercito deve neccs•·nriamentn dispôr de maior sommn de requisitos pam o
successo cm uma funccão publica. Mas isto não quer dizer
que tenha falta do idoneidade, menor sinceridad'e, ou falta de
boa vontade, um simples tencnl·e, q11ando 6 facto que os reqlllisitos de ordem moral podem coexistir em um l1cncnte como
cm um general.
A observação tendenciosa do honrado Senador pelo Piauhy
não me at.tinge. As classes miliLnres merecem n minhn.consiclcraçlio.
O SR. SÁ FREIRE- E como V. Ex. pen'sa todo o Senado.
0 Sn. FRANCiSCO G!,YCERIO-Mas, Sr. Presidente, vamos
considerar a mnt.cria da cmcndn em diEeussüo.
·
0 SR, PIRES FERREn1.A .-(lua! dellmq? A que se ref()TO
:tO córte dos vencimentos, ou n que se prende no soldo dos
militares ?
·
O Sn. FRANCISCO GLYCEmo- Refiro-me á emenda que diz
respeito no soldo dos militares.
0 SR. PIRES FERREIRA dá um aparte.
0 Sil. FRANCISCo· GLYCE!\10-Sr. Presidente, não posso
agora entrar na indagação si o soldo de militares ó inherent.e ú
patente.
.
Para argumentar, porém, admitto que o soldo seja inhcrente ú patente e que, nessa conformidade, tanto quanto
a patente, o soldo niio póde ser reduzido, nem delle ser o
m·ilitar privado. Dou de barato l'fliC assim seja, mas não se
t.rnta disto. Nüo se trata de se retirar absolutamente o soldo
(L patente do militar: a emenda visn pura e exclusivamente
submctter o soldo da militar c o ordenado do funccionario
:í disposicfto c:.:pressa c terminante da Constituiclío da Republica, I'JUO prohibo as accumulncõcs remuneradas.
As leis não prohillem que os militares occupem cargos
publicas de eleição. A elles, ·como nos civis. é franqueado
constitucionnlmentA o nr.cesRo :\s mais altas posições do Estado, porém, a lei diz que aos professores, o.ssim como a
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quncsqucr funccionnríos civis, entrando pnrrt a rept•escntncão
nacionnJ, cabo optar poJo subsídio ou pelos seus veilcimontos.
Em re!noão no militai', n mesma cousa se estabelece: deve
optm• peJo subsidio ou pelo soldo.
Em que esta Jc.i oJ'J'endo o direito dos militares, si n
ConstHuiciio
.muncradas ? terminantemente prohibo as nccumulacõcs l'eO que se pretende, Sr. Presidente, ó submetler todos os
cidacliios da Republica :\ imperiosa disposição dn Constituição
c ll esse o objectivo da emenda. A disposicüo atiinjc não sómente a mílilarcs, como igualmente a civis. Não ha, pois,
Jogar pnrn insidiosas maníl'estacões, cxcil.nndo o sentimento
dos militares conLI·a o Congresso tanto mais quanto os militares que occupam IOA"ar no Cong!'esso exprimem uma insignificante minoria. A qunsi lotaLidndc do Exercito c da
Marinha brnzíloira est1í exclu ida, do facto, das. posir.ões publicas, c cu não conhorJo in.iustica maior do que
que se
olbsei·vn cm relação nos militares que contam tempo para .
galgar os mais altos postos, ·afastados inteiramente do scrvico militar, cm concurrcncia desle~ I, injusta com os seus
coJicgas que ·ni'J'rontnm l.odos os dias os rigores da vida dn
cascrllll ela vida exclusivamenf.o militar arregimentada.
O Sn. PEm~mA Lono - A in;iusticn só póde haver quando
se dor promoção por merecimento. Por antiguidade não.
O Sn. FMNcrsco GLYCEnro - Não ha distinccão passive!.
Nfio posso comprehcnder uma organização militar regular ern
que um tenente entl.'e para n. represenLaciio nacional e dnhí
saia general do Exercito, fazendlo concurrencin áquelles que
nu~JJCa nbta.ndonnrnm o serviço activo c continuo <la vida milHar. O quo 6 prceíso ó fn!Jar essa linguagem sincera, leal e
franca.
1
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O Sn. A. AzllnEoo - Mas V. Ex. não sabe, tn.mbem, que a
lei míli·tar dcclam que n intclligcncía ó um requisito de merecimento ?
·
O Sn . .PEnErnA LoBo - E' um requisito.
O Sn. FMNcrsco Gr.Yclmro - Eu não vejo cxplicaoüo nos
apat•lcs elos meus' nobres collegas.
O Sn. A. AzEnEoo - E' naturn.lmente no Sr. Lnuro Müllcr
n f]uem V. Ex. est1\ se referindo, porque não ha outro tenente
que tivesse cnü•ado pum n vida. publtc.a nessa pos.to o que hoje
s~.in A"cneml. E' visível. V. )llx. está !!-lacnndo ch_!'ectn.mcn~c o
Ministr·o das ne!acõcs Extcrwros e !J:ao tem raw.o para .rs~so,
porque uint;ucm se tom mantido mn1s nHnmcnto nas postcuos
adminisl·r·n livns do que S. Ex.
O Sn. FnANCisco Gr.Ymmro "7 Alntcs de tomar con.hecimcn,io da ultima pnrf.o do aparto :do nobre Sc.nndor por Mntt.o.
GPosso, dovo consiclora.r n mntorm d~s untcrr1ores npnrtes do
S. Ex. c do nobre Sennrlor por· Sergrpo.
.
A lei mi!il.fll' crfocl.iva.mcnl.o .rcconhccc COI1)Q UI~ .rcquJsilo cspccinl n in tolligcnoin nppliCndn. no sct'VJCO nulrtnr, a
1

J2\}

intelligcncia npp,Jicada ao prosress.o da arte militar o não a
inlelligencin desviada desse servir.o para a politica
. Os requisi.tos da intell_ig;enci:Í,_ do saber do militar uprovort~m qu:a·!ldO ossos• requiSitos s:1o empregados por ello no
SCI'I'IÇO mi II Lar.
O Sn. PIRES Fmummo~ - De manciora que os inolvidnveis
sm•vi(}os prestados por •ru.unn)• li litteratum não teem valor
nenhum?
O Sn. GAnrtmr.. SAL.GADO - E por Caxias, Herval c oubros.
O Sn. 'PnANcrsao Gr.YcEruo - ~!'as são excepções de facto
o não de direito. Quando se considera uma organização militar n.a rigorosa accepcüo do vermo não se póde suppCr que
nquellcs que estão desviados. v<>luntariame.nte. do serviço militar, possam concorret• e prejudicar aos que a esses serviços
se submcLLem dcvol.adnmento, sem interru.pções. Esta opinião
JIÜI) ó minha, estou reflccLindo apenas o serutimenLo geral da
classe militar. (Pa'ltsa.)
Sr. Presidente, cu fui, muito injustamente. collocado em
uma situaçüo melindrosa. Minha circumspecção habitual e o
meu rc,l'iberio !'oram expostos, . prela inexplwavcl referenci-a do
honrndo Senador por Mabto Grosso, a.ttribuindo-mc intenção
dh·ecta {L pessoa do Sr. Laur<> Miiller. Usei do tel'm<> Lencnt.o
genericamente.
O S'R. A• .AzEnEoo - Nem podia se!' a outl'U.
O Sn. PmEs FERREIRA - Mas quaes foram os militares
quo chegaram no generalato ?
0 Sn. FRANCISI.lO GLYCERIO - Differentes. V. Ex .. por
e:!l'!e:mpl.o, entrou como major •
.o SR.. PmEs FERREIRA - Eu entrei aqui com o posto do
coronel.
0 Sn. FRANCISCO GJ,YCERIO - CIJmO major.
O Su. PIRES l!'llRilEII1A - 1:enham a bondade de mandarme o Almanach Militm·.
0 SR. iFI\ANÓISCO GLYCEI\10- Não ó preciso tque ·O nobre
Senado!' consulte o .4.lrnanach Militar, nocccito a rectificação
de V. Ex., mas aqui no Congresso' Nacional entraram capiti\est.encntos o capitães de l'rasnta que sa•hirum almirante~. Este
tí o l'ncto verdadeiro, incontcstavol.
Isto, porúm, não constitue um mal. Faço Laos referencias
simplesrnonle para respondei' ús ob,icccões dos ,Jwnrndos Senaclot•es .•T:\mais me OJ1Pll1. a entrada do um I.O\lenle do EXOI'cilo e da Marirubu para· i'unccõcs administrntivas ou .legislativas.
O que cu ·desejo, Sr. ·Prosiduntc, é tornar bem clal'O que
nós não temos inten~•iíl) de diminuir os dit•eitos dos militat'<ls.
Qnei·emos é subriwttor os i'uneeionnrios publieos, civis c militni'L'" üs rogi·as imperiosas du CousLiLuicão Feclerui.
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A Constituição dispõe a este respeito, prohibindo

ter~

rninantemonte as nocurnulacões remuneradas, este é o facto ..
(Pausa.)

.

Os nobre Senadores se referiram tambern

nCl modo por
que são votados os orcamentos, atnbnlhoadarnente, á ultima
hora, som reflexão, nem estudo. E' urna triste verdade.
Sr. Presidente, este facto não é só mente verdadeiro, ó
vergonhoso, é indecoroso.
O Sn. •PmEs FERRJliRA- E basta o protesto de 3ü Senadores.
0 Sn. FRANCISCO .GLYCEniO- Mas protesto inoouo, pro~
tosto sem valor, prntost.o sem cfficacia alguma.
O Sit. ·Pmlls FEnm~mA'-Do muito valor porque provou o
nosso patriotismo.
·
O Sru. FMNCISOO Gr"YCEmo- O que os Senadores deviam
ter feito, ..
O Sn. PmEs FERREIRA-Era a revisão da lei da. reccíta ..
O Sni. FMNCISOO •GLYCEniO- Não; o ·Que os Senadores
deveriam ter feito era negar os orçamentos, vindos por est111
fórma da Cnmarã .
.O Sn. PmEs FERREIM- Esl.a era a minha opinião.
O Sn. FRANCISCO Gr.Ycllmo- Mas não o fizeram; prefe·rirarn subordinar-se ao .que a Gamara lhes prescreveu. Si
nós tivcssomos votado contra os orçamentos, si elles tivessem
cabido nesta Casa do Congresso, o Presidente teria convocado;
como convocou, o Congresso para f do .i aneiro, afim de estabelecer normas mais regulares para a elaboração e discussão
dos orcarncntos. Mas não houve o não •ha a precisa ·coragem
para fazer isso.
O orador .que se dirige ao Senado gastou sete annos pleit.eando o direito desta Cnsn do discutir constitucionalmente,
ao mesmo tempo f!UC a Gamara, as leis de despeza.
O Sn. Enrco CoEr.I-IO-IApoiado;. V. Ex. me teve por
companheiro, da primeira vez que fui Senador.
O Sn. 'FRANCISCO Gr.YcEmo-0 meu proJecto, approvado
pelo Senado, foi romettido Ii Gamara, onde dorme o sornno dos
,justos.
Mas isto não é seria I Votar orçamentos de receita c
desper.a como votamos o anno passado é um crime, •! o desvio
mais Jarncntavel dos nossos deveres. (Apoiados.)
Mns, porque nós nüo sabemos cumprir com os nossos
devores, votando n tempo OR orçamentos. havemos de doixnr
do fazer cumprir e respeitar disposições da Constituição?
Não. A Constituição dn Republica deve sm· respeitada, fim n
quem ferir. civis e militares. Todos no Brasil devem 11 elia
~ mesma obediencia e o mesmo respeito.
Tenho dito. (Muito bem; muito bem. )
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Vern á mesa e é lida a seguinte
EMENDA

As pensões de favot· não serão reduzidas de quantias
comquanto sejam tributadas nu proporçíío da lei vigente, da
receita.
Sala das sessões, 29 de janeiro de 1015.-Erico Coelho.,
O Sr. Presidente-Visivelmente não ·ha numero para o
apoiamcnto dn. emendo. que acaba de ser lida.
:Opportuuamentc será clla suJeita a essa formalidade.
Estando a·dcantarla a .hora e !havendo orador inscripto,
fica adiada a discussrto. ·

O Sr. Erico Coelho (JJela o1·dem)- Sr. Presidente, proseguindo n diseussíío ...
O Sn. Pnn:stoEN•m- A discussão fica adiada .
•
O .Stt. Entco COELHO- Nesse caso renovarei a emendai
em occasião oportuna.
,
O Sn. PnESIDEN'l'I~ -A emenda fica sobre a mesa, para
ser submettida n apoiamcnf.o, opportunamente.
O Sn. Emco Con:r,HO-Acccito a·solu~ão da Mesa.
O SR. PitESIDENTE- A discussão fica àdinda para a proxima sessão.
O Sn. Emco CoELHO-A·gradeco as explicações ode V. Ex.
O S1t. ·PRESIDmNTil- Nndn mais havendo n tratar, vou lr.vantnr a sessão.
Convoco o Senado a reunir-se em sessão secreta, para
:í discussão de netos do Poder Executivo, sujeitos á deliberação do Senado, na nroximn segunda-feira, depois da sesslio
publica.
·
!Para ordem do dia desta, designo:
3' discussão do pro.iecto do Senado n. 1, de 1915, modificando n tabelln. a ,que se refere o n. 31, titulo ~-Impostos
sobre a renda-da lei n. 2.919, de 3i de dezembro de 191!,
(da Comm.issüo de Finan~as e .. com. emendas nprn•mJadas. \

iLevanta-se n sessão ás 4 horas da tarde.
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18' SESS.W, E~! 1 :OiE PEVEREIRO DE 1015
PRI~SIDgNCU

DO Sll. Ul\ll.INO s.\N'l'OS, PRESIDEN'rE

iA's 2 homs o moia da tarde, pt•csonlo numero legal, abrese n sessiío, a que concorrem os St•s. Pinhci!'O Ma.chado, Pedro
Bot·g·es, •.Gonzu,ga Jaymc, Gabriel .Salgado, Laura :Soc!ré, :ht.hur
J,emos, Tndio do Bmzil, ~rendes d1l Almeida, José Euzcbio,
Pires ll?errcira, Ribeiro Gonçalves, Gcrvasio ·Passos, Francisco
Stí, 1l'homaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Cunha
.Peclt•osa, Ribeiro de BrHLo, Pereira Lobo, ·Aguiar c ~lello,
Luiz Vianna, Ruy .Barbosa, João Luiz Alves, Erico Coelho, AIcindo Guanabara, S:í• Prci·rc, Augusto de Vasconcellos, Ber- '
narclo il!ontoiro, .Franeisco Glyecrio, Leopoldo de !Bulhões, José
)lurl.inho, A. Azcredo, Joaquim IAssuplJlCiío e Victorino Monteiro (31,).
Deixam ele. corn•pnmcer com causa .iuslit'icncla os Srs.
•A,rau.io Gócs, l)lctcllo, Silvcrio Ncry, Tci'J'rl, ·Epitaeio Pessoa,
Walfrcdo .Leal, Gonr;alvos Ferreira, Uuymundo de Miranda,
Gomes Ribeiro, GuH!t.erme Campos, José Mnt·r.ellino, Bernardino 'l\lonl.eiro, Moniz l~reiro, Nilo Pccanha, Lourenço BnpListn·,
,Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Al'l'rcdo Ellis Brnz Abrantes.
;\Jcncar Guimarães, (;oneroso Marques, Xavier da Silva, Abclon
iBnplisla c l:lercilio Luz (2•1).
E' lida, posta cm discussão e sem debate approvndn n
neta ela sessão anterior.
O Sr. 2' Secretario (scrvi11do de 1') clú conta do seguinio

EXPEDIENTE
{)fficios:
Do Sr. nozcrtdo tBezerra Boiges c outros, membros do
Conselho Municipal da cidade de Triumpho, Estado de AlngDas, communirmndo ter sido approvada uma mocão de soliclariedade ao Governo da Republica, ao do Estado c no Supremo ,'J'ribunal Federal.- Inteimdo.
Do Sr. Boancrges Augusto .Ferreira c Silva, '1' secretario
do Conselho ,)funicipal do Santa Luzia do Norte, participando
que em; sessão J'ealizada cm 7 de ,ianeiro ult.imo 1'oraiTI empossados os consolheiJ•os muuicipaes eleitos cm· 7 de outubro do
nnno J'indo. -.Tnlcirado.
Do :St•. Dr. Sarmento Leite, direrJlo!' dn lrnculdadc de
Mcdkina de Porto 1:\!egrl!, ·participando qne, cm '1 de ,ianeiro,
roi empossado no rcl'tirido enrgo, perante a respectiva congrc:;acão .. -Inteirado.
O Sr. 4" Secretario (sc1•vinrlo de 2') declara que não hn
pareceres.

..

SESSÃO lllv!

1

DE PllVllnE:Il\0 Dll

10 15

3:J3·

ORDEM DO DIA
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3" dis~ussão do vrojeclo do Senado n. -l, de -l01ú, modificando a lubclla a que se re1'cre o n. ~1, titulo ft ~ TmpoHtos
sobre u renda- da lei n. 2. 010, de 31 de dezembro de 1OH.
E' nova,menLe lida o apoiada a emenda do Sr. Erico
.Coelho relativamente ás pensões de favor.
O Sr. Erico Coelho (')-Sr. Presidente, devo inserir
nos ,<t·1maes do Congresso as razões da emenda que renovo
neste debate, a qual obteve o voto de minerva na .Commissüo
de Finanças, pois a votação empatou.
Não é contra a tributar;ão sobre as JW?tsúes de [avm·, assim
~bamaclas, que me insurjo; .; ~ontra a reducção das quanlias
~orrospondentes ús mesmas pensües de (avo1•, medidas financeiras da lei annua vigente, uma do orçamento da receita
o outra da fixação de despezn.
IDa escripta rotineira do 'l'üesouro vem a ser desculnavcl
a denominação de pensries de j'avo·r, como se disc·riniinam das
pensões de melo soldo; mas, na linguagem do .Congresso a
impropriedade do vo~abulo J'avor salta ao~ olhos qual pejorativo da penstio.
:J.Cavores nunca se cOJlsideraram os actos de munificencjn
da Nação para com os seus melhores servidores; recompensas,
sim, por servit•os nucionaes relevantes.
Sob a 1'6rmn da monarchia absoluta, uo Estado primitivo,
o brocnrdo resava: «Palavra de rei não se desdin. Qualque!' que fosso a promessa do soberano individual, era cumprida.
No •rogimen da .Carta Constitucional de 1824, era prerogativa do Poder il!oderador conecder bt•nzües de nobreza, títulos honorií'i~os, ocommcndas, etc.: porrlm, quanto ús mcrcfls
pecuniarias, o imperador do Brasil tinha s6 a iniciativa, pendente de approvaçüo da Assemblila Geral, a recompensa elo
serviço nacional, na hypoLhesc do semelhantes auxilias cm
· dinheiro, não se a~harem definidos em lei.
Ro::;uladas cm lei eram, no Imperio, as mercês· de meio
soldo, exclusivamente para viuvas c ovphüos de officiaes do
Exercito; dahi houve por be,m o venerando Governo Provisorio, logo que !'oi proclamada a Republica, decretar as
mercês de m:eio···soldo para viuvas c orphãos dos officiaes da
Armada, em summn, pensões do munii'icencia da Nação, recompensa de servicos militares.
,
Quanto •Ús pensões capituladas pejorativamente de (avm·,
por actos singulares do .Congresso, .correspondem não s6 ser-

..

'

·'',..

•'
·'

( * l Este 'discurso niio foi revisto pelo orador ..
.!

....~-,''

.

.!'

AN!II ~ T'R DO SENADO

:viços relevantes prestados por militares, como tambem om
mernm•i:> de servicos nncionaes prestado pelos mv1s.
Acontece que a lei vigente de fixação de despezas redu~
a 300$ mensaes, no mnximo, as pensõc;· dr: (av01·; e a lei
do orr;amento ela receita manda duduzir 10 o/o de trilmto sobre
as pr:nsúes de favor, reduzidas a 300$ por mez.
Clara ú a anomalia dr• lei de J'ixacüo das despezus llll Lrilmtur as 1wnsües de j'a·vor, reduzindo-as desproporcionalmenll•,
eruquanto a lei de orcamenl.o da receita cobra ~obro as pensúes de (a·vo1•, assi·m. J·eduzidu~. mais tributos, posto que proporcionaes.
Exemplifiquemos..
.
.
Um dia, o Congresso Nacional decidiu e o Presidente
•li• Hepublica sancoionou a rcsolucão, concedendo ao barão
do Rio Branco a pensão vitalicia de dons contos de JJéis mcnRaes, c, por sua morto, a mesma .somma repurtidamento ú;;
suas filhas.
· Certo que uão Cl'!l demasiada a ·recompensa pec.uniaria
pelos servicos inolvidaveis do diplomata, acclumado bcnemeril"
por. ter conseb"Uido integrar os limites ierl'itoriaes do Brasil
em secmlurcs litígios intcrnacionacs. (Apoiados.)
Imagine o Senado que tardava de morrer o barão do Rio
Branco; pois bem, o insigne patriota Leria hoje em dia de receber da muniJ'iccncia da Nacüo 300$ por rnez, t.ributados com
10 o/o, ao' todo 270$ pelos dons contos de réis mensaes da
pensão vitalicia.
Com tudo, a. morte tlc Rio Branco, inl'clizmcntc, ·a.ggmvou
a nossa criRc financeira, visto .que cada uma de suas t.res filhas
receberá do 'l'hesouro :.l70$ por mcz, no conjunto 7i0$ mensaes,
om vez do ·eompnrtireu11 os dous contos do t•óis da pensão vit.alicia cm memoria de quem integrou o tcrritorio brazileiro.
E'· o <Jalotc nacional.
.
Outro dia, verificou-se que QuinLino Bocayuva mor!'el'U
d!lixaudu a vi uva c ·seis orphãos n:L pohrozn; o o Congresso Nacional decidiu o o Presidente da Republica snmcciouoLL a resolução, coucedcndo á digna mãe de fnmilia, emqu1mto viuva, u
auxilio pccuniario de 800$ por mez, e a onda orphúo, dm•.n.nte a.
minoridadc, 200$ mensaes.
Esse acto de munificenciu foi c:-.-pressivo de que a Nucüo
adoptava os J'ilhos menores do patriarohtl da nepublica, a instruir o educar, assim como sua viuvn, incumbida do ·patrio
poder.
Sr. Presidente, minha emenda é de facto desnecessaria.
No momento da votação o Senado consentirá que cu a. rct.it•c,
t.üo convicto r.stou do gn.nho da causa, como a Justica Federal
dará u.s lesadas pela roducçüo das pensões de favor, assim do~
nominados os netos de munificeneia do soberano collcctivo;
pois 11 vigente lei .annua, evidentemente de onractct• retroactivo,
~o nega o goso desses direitos adquiridos.
O argumento de que o actual paroxismo financeiro do
~l'hesouro exige o esbulho pecuniario dos pensionistas ele favor,
,é um remedia illusorio, para não dizer rldioulo,
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Haja visLa a contraproducente lei annua da fixa~;~ão das
despezas.
·
Declara-se, por urtigas cocernentes ao ministerio da !te- .
.publica, que todos os empregados das repurti~;~ües administrntivus serão mantidos com os respectivos vencimentos, na
actividade uns e outros addidos, inclusive os empregados interinos, Srs. Senadores, os interinos tambem !
Ha pelas repartições de varias rninisterios um sem numero de funccionarios cu,ios cargos não fornm creados pelo i
Poder Legislativo, nem autorizado se nchou o Poder Executivo
a emwrtat• cargos novíssimos entre os antigo~. 'l!os mesmos
ramos administrativ.os, .
.
O relataria do Ministro da Fazenda tocante ao .anno de
:19i4 é clamoroso na introducção, pag, il1:.
~A mania da burocracia entrou nos habitas brasileir•os, todo mundo quer ser empregado publico; dnhi
o excesso de pessoal que existe em quasi todas as repartioões; quem quer que lance os olhos e examine
as iabellas dos diversos ministerios verificará de golpe
que, em grande parte das repartições federaes, é escandaloso o numero de funccionarios, o que constitue
um peso enorme para o Tbesouro no presente c uma
maior amouca pam o futuro, pelas consequentes aposentadorias, gratificações addicionaes e montepios ,,
:Mas, Sr. Presidente, o escandnlo subsiste na lei de fixação
de despezas para 1915 e subiu ao ponto do Congresso Nacional
o anno passado legislar para 1916, em assumpto de despezas
·prefixadas:
.
«Lei vigente de fixação das despezas, art. i09, paragraJlhO unico •. <Realmente ó unico esse paragrapho, unico no genero.
• Comquanto addidos, os funccionarios de quo trata
este artigo perceberão os seus vencimentos pelos saldos
que forem verificados com as reformas na consignação
do pessoal da verba orcamentaria destinada ao custeio
da repartição ou servicos reorganizados.>
Estão entendendo os Srs. Senadores? Eu não entendo.
« Caso esse saldo não comporte tt despeza, por já
ter sido averba calculada de accOrdo com ·a roduccão
a fazer no pessoal, o Poder Executivo abriró. o necessnrio credito para o seu pagamento, levando o ~acto
ao wnhecimento do Congresso Nacional, em sua proxima reunião, c acompanhando a sua oxposioão de uma
domonstr.ncão detalhada, afim de que (reparem os Srs.
Stlnadores neste designio) na lei de Ol'cament.o a ser ·
votada no exercicio vindouro hn jn uma consignaciio espeeinl para o pagamento desses' addidos.>
Os addidos serão, no anno vindouro, eml)regndos effeotivos I
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A lei Lcm oulrns cousas estupendas:
« Al't.. 27.1 As disposições dtL presente lei süo ap•
plicaveis a Lodos 1'unccionnrios, empregados federucs,
J'icanclo por força elas mesmas modificadas ou revog.adas
quaesquer disposições constantes de leis ou regulamentos
uté agoru reguladores da materia.»

E', na evidencia, a lei annua para 1!lHí retroagindo do
modo a revogar todas as leis permanentes anteriores. E' uma
mamvilha !
Sr. Prosidcnl.e, ru niío quero nnalysar uma pot• uma as
monsl.t•uosidades dn loi que fixa a despczu; hasta a que acu!Jo
do l'Ol'orir.
Ao ptisso que as onl.rnnhus do Cont:'l'esso Naciont~l so
tlompadecom da sorte de innumoros empregados ociosos, addidos,
Hom lhes col'l.ar siquor as grntiJ'icaçücs, além dos ordenados, o
Congresso Nacional reduz as pcnsües de {a·vor, caloteando, cm
nome do Brasil, as i'amilius dos graodes servidores 'defUinLos.
Não quero concluir sem responder no illustre Senador por
S. Paulo, meu amigo velho, uma das personagens legendarius
da propaganda republic,ana.
Peco a utlencão do Senado pura o nrt. f011 da vigente lei
de despe1.as, recusa, pois a contagem de tempo nos milHares do
carrcim e aos runccionarios civis, quando cm cxercicio de
num dato representativo:

• Art. 10·1. Os i'unccionarios eivis ou milHares não
podem exercer cargos, empregos ou funccües publicas
uccumulnndo remunerações do qualquer espccie.
·
§ L" Os funccimlUrios civis ou militares que, de
accôrdo com as leis em vigor, exercerem cargo, emprego ou funccão publica de qualquer natureza, estranhos aos respccl.ivos cargos ou postos, ainda mesmo
por eleição federal, estadual ou municipal, c remunerados, quer com vencimentos, graLiJ'icacão, ou subsidio,
ficam, a contar da data dest,a lei, privados do todos os
vtJncimentos do respectivo cargo ou posto durante o
oxorcicio dessas funccõcs ou· no pcriodo das sessões
ordinarias e extraordinnrias do Congresso Nacional,
quando deli e fncam parte.
§ 2.• Pura os effcitos da aposentadoria, accesso, promoção por merecimento ou reforma niio será contudo o
tempo em que os fu.nccionarios civis ou militares estiverem desempenhando as funcçõcs mencionadas no
pnragr.apho anterior c estranhas aos respectivos cargos
postos, salvo quando cm exercício do cargos fcderacs
de ordem administrativa.>
Quor dizer, u lei nüo permitLo contar nos militares de
ourreil'U ou runccionurios civis, para os effeitos de reforma.
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ou npo~entadoriÚ, o tempo úe exercício cm l'Lmccücs legislaUvas.
Durante o lmperio, o militar do carreira ,ou J'unccionario
civil, si eleito Senador, em reformado OLI ,aposentado; si eleito
Denutado, contava o tempo das sessões legislativas pam a sua
reforma ou aposentadoria.
Considorav.n-so o tempo de serviço legislativo aprociavol
tanto ou mais que o,tempu de serviço administrativo..,
O art. 73 da CoFJstituição da Republica, do qual o illustre
Sonador por S. Paulo faz_ pedra de fundamento, não entende
com os mandatos legislativos, mas wm os cargos ndminist~ativos,
nem prohi!Je que os militares accumulem ao soldo da patente
o subsidio da representação ruaciorial.·
E' veda(la a accumulaçiio de car;gos remunerudos, pois 6
rolntivamente aos cargos administrativos o assumpto do artigo
uonstitucioRal.
i\las, supponhamos que o mandato popular, nada imperal.ivn, é synonymo de eargo, por outra, encargo de serviço. publico. E ainda suppbnhamos que vencimentos, isto é, alimentos
do J"unecionario, militar ou civil, se confundem com subsídios
da ropresentur;ão nacional.
Quizera que o illustre Senador por S. .Paulo me explicasse, como a prohibição de accumular remunerações veda
assim. a contagem de tempo do militar ou do civil durante as
sessões legislativas.
.
E' da epístola de Sií.o P,aulo, dirigida aos corynthios, a
apostrophe: « Accaso niio temos o direito de comer e de beber? •
· Ah 1 Sr. Presidente, nií.o haverá de ora cm deanto militares de carreira e l'unccionarios civis que accoitem o mandato legislativo, com sacr•ificio da sua contagem de tempo em
sórvico publico.
, ·
'ranto melhor; aos bachareis desoccupados ficam rcscr~
vadns as cadeiras 100 'Senado o aa Gamara, com cem mil réis
por dia de subsidio.
O Sr. Presidente -Fica suspensa a discussrto, para soL'
ouvida a Commissiio de Finanças sobre as emendas apresen' ,,
tadas.
· Nada mais havendo ·a /.ratar, vou lovantar a sessão, dosi~
guuudo pura ordem do dia da seguinte:
• Trabalhos de Commissões.
Lovanta-se' a sessão ús 3 horas.
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A' I. hot·a da l.n,J"dc, nchnm-so pJ"esenLes os S1•s. Pinheiro

~l'iwhado,

Pedt·o Hm·gos. Gon/.ngn .Ttu.yme. Gnbricl Snlgn.do,
Mendes do Almcicln, José Euscbio, Pires llert•einn·, Riheiro
Vol, I
.'

"

'I
I

'

~·:·
··.'
,.-.·'!
'

..

,,,,

!''

!,•'•. .
"

:'.~ · ,:

1.' I

3Jô

ANNAES DO SEl'IADO

.'

Ei
,,'

f.

' ·'

.,

'·'

., ..

,·

.,I..
·,

~;· ,•

Goncalves, Gorvasio Passos, Thomaz Accioly, Antondo d•e
Souza, Cunba .l'edrosa, Pereira Lobo, Agu~llir e Mello, Alcindo
GuanalJar'o. c José 1\lurtinho (iG).
Dcixnm de comparecer. com causa justificada os Srs.
Araujo Góes, Metello, Sil..,erio Nery, 'l'effé; Lauro Sodré, Arthur ·Lemos, Indio do Brazil, .Francisco Sá, Eloy de Souza,
Epitacio l'eBsoa, Walfredo Leal, Ribeiro de BritLo, Gonc<tlves
Ji'crTeira, Haymundo de Jlliranda, Gomos Ribeiro, Guilhermo
Cu:mpos, Luiz Viruma, José Marcellino, Ruy Barbosa, J o.ã.o
Luiz Alv•es, Bernar1dino Monteiro. Moniz Freire, Nilo Pecanha,
Erico Çoolho, Lourenço BaptisLa•; Sá Ji'reire, Augusto do
Vasconcollos, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Ado!pho
Gordo., Alrredo Ellis, Francisco Glycerio,' Leopoldo de Bulhõcs, BrnJ. Abra.mles. A. Azeredo, Alencar Guimarães, Gene- ·
roso Marques, Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hercilio Luz,
;roaquim Assumpcão o Victo,rino Monteiro (42) •
·
O Sr .. 2' SeCTetario (servindo de I') declara que não ha

'·

expediente.

'
r.\:

O Sr. 4" Secretario (seJ'vindo de .2') declara que não hu
pareceres.

I·',

I. ,

:.:

.;:•"

,
O Sr. Presidente diz que, tendo comparecido apenas iG
í>rs. SenlJ;dorcs, riúo póde haver sessão e dcsignllo paro ordem
do dia da segui~,te a mesma já marcada, isto é:

'

l,<l~; .;'

t.Ikab:Lihos de Comm1ssões.

,',,

ACTA, EM 3 DE FEVEREIRO DE 1915

1'

PI\ES!DENCIA DO SI\ o PEilllD BORGES, 2" SECI\b"'l'ARIO

'''
''
'

A' 1 hora da tarde acham-se presentes os Srs .. Pedro
Borges, Gon?.aga Jayme, Gabriel Salgado, Mendes de Almeida,
Pires Ferreira, Ribeiro Goncalvcs, Gervasio Passos, Antonio de
Souza, Cunha Pedr~sa,. Uaymundo de. Miranda;, Pcrr,ira Lobo,
Aguiar e Mello, Lurz Vwnna e VIO!.ormo Monteiro (14).
Deixam de comparecer com causa Justificada os Srs, Pinheiro 1\!acbado, Araujo Gócs, Me~ello, Silverio Nery, l'effé,
Lauro Sodré, Arthur Lemos, Ind10 do Brazri,.Tosé Euzebw,
Francisco Sú, Thamaz Accioly, Tavares do Lyra, Eloy de Souzu,
Epitacio Pessoa, Wal~redo L_eal, Ribeiro de Britto, Gonçal_vcs
Ferreira ,Gom2s Rrbmro, Gurlherme Campos, José Mnrcellmo,
Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz
Freire, Nilo Pecanha, Erico Coelho, Lourenço Baptista, AIcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Bueno

' ,.
"'
=''•

..

I
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de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis,
llrancisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, José.
:Murtinho, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Generoso Marques,
Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hercilio Luz e Joaquim Assumpção (44) . .
O Sr. 4" Secretário ("'"'VÍIIdo de /"J dú conta do seguinte

EXPEDIENTE
Telegramma do Sr. Afl'onso Camargo, presidente do Congresso do Estado do Paraná, communicando ter sido installada
u 2" sessão da 12" legislatura em i do cO!·rente, tendo sido
.eleita a respectiva Mesa.- Inteirado.
O Sr: ··Cunha Pedrosa (s,:rvindv du 2" liecret((rio) declara
que não hu pareceres.
.
O Sr. Pr~sidentll--;'l'endo comparecido if.penas i4 Srs ..
Senadores, não pó de haver sessão.
A ordem do dia para a seguinte continúa a· ser a já desig1nada, isto é:
.
..
Trabalhos de Commissões .

•ICTA, .@l 4 DE FEVEilEIRO DE 1915
Pl\ESIDENCIA DO SR. UllBANO SAN'l'OS, PRESIDEN'rll

A' i hora da tarde acham-se presentes· os iirs. Pinheiro
Machado, Pedro Borges, Gonza;;a Jayme, Gabriel Salgado,
Arthur Lemos, Mendes de Almeida, Jos6 Eusebio, Pires Ferreira, Gervasio Passos, Thomaz Accioly, Antonio de Souza,
Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Pereira Lobo, Aguiar e Mello,
Luiz Vianaa, J'oiio Luiz Alve~, Erice Coelho e Victo!'ino i\lonteiro !19).
Deixam do CO!\)parecct•, . com causa juslil'icada, os Srs.
Araujo Góes, Mctello, Silvcrio Nery, 'l'efJ'é, Laul'o Sodré, Indio
do Brazil, Ribeiro Gonualveti, Francisco :5ú, Epilacio Pessoa,
Wal.l'redo Lea1, Ribeiro de Brito, Goncalves .Ferreira, Raymundo de Miranda, Gomos Hibeiro, Guilherme Campos, .rosé
Marcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire,
. Nilo Pecanhn, Louronuo Uaptiõlu, Alcilldo Guanabara, S:\
Freire, Augusto de Vasconcollos, Bueno de Paiva, Bernardo
l\lonleiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio,
Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, José Murtinho, A. Aze-

..

ANNA!lH JJIJ

:JoO

~JlNAIJU

n~dn, Alnnt~at• (luirnnl'ftcs, Generoso 1\la!'CIIli!H, Xavier da Silva,
'Ai.lllon Uuplista, Jlel'ciliu Lu~ r, Jont]uirn i\~~umpçito (:1\J).
O Sr. 2" Secretario (.<r:I"'Yindo lfu

1
/"),

di't conLii do ~eguinto

J~xpg nrEN'J.,_ITI I

IJI'J'It·i" du Sr·. I" :-;,cr·r:tariu da Curnam r.lo~ Deputur.ln:J,

t'tJtncltendu :1 seguinte
IJ!\OPOSif)ÃO

N. :J-1\Jiíí

O Congresso N:winnal dPet·t~la:
•,
,\rl.igu uni'"'· Fiealll illliadn~ par•u :1 dr. rnnin pr:oxit.IPJ
vindoum as sessões do Congresso Naeionnl, cxL!'llOL'llmal'llllllCIILe convoendo pele' Pl'psidcnLc dn llepuhlicll.
Canlill'H dos Depui:Hlns, :J de .ft~Yel'f!iL'o de HH ri.-/~ui:
Sorfi't!S ,dos Sfln.tns, Pt•esidPnl.u cm cxeJ't~icin .-Antonio Si'rnâlo
dos Srmtns .Lenl, l ~~ SecJ•elario . - J?lusio de i\ 1·o.n;jo, ~~~ Scct•otario.- A' Commissão dr ConsLiLui<;ãu e Diplomacia.
.
O Sr. tt Secretario (sei' !lindo li<: 2"), declam quo não lm
pareceres.
O sr. Presidente --.'l''cndo eompat·ecido apenas '' \l Sr~.
não pôde havnr Rc~são.
Dr~ignn pura tll'<km tlo dia a seguinte a murcallu pam

:-:;1 1 TJadm•r.s,

a

hoje:
Trabalhos de Commissües.

li C

1n• SESSÃO, l~~L 5 DJ~ FEVEREIRO DE 1015
PRESJDF.NC!A

A'

·J

DO

SR.

UllBANIJ

8.\.'ITOS, ' 1'1\F.S!Dl~N'I'E

·-

hora. dn. tarde, presente numero ,Jegn I, abre-so a sc.s-

~~o. a que conc'orrem os 8rs. Pinheiro Machado, Pedro Borges,

GonzuJ,:n ,Jnymc. Gabriel Salgado, Teffé, Lauro. Sodré, Jndio
do Brazil. il!endcs dn Almcid:t. José Euzebio, Pil'eS Fet,.~ira,
Ribeiro Gonçalves, Gervusio Passos, }'rancisco Sú, Thomnz
J\cci-oly, Antonio de Souza. Eloy de Souza, Cunlm Pedrosa,
llnymuudo {!·e Miranda, Pereira Lobo, Aguiar e Mello, J,uiz
Vinnun, .Toão Luiz Alves. Erico Coelho, Bernardo Monteiro,
Adolpho Gordo. Prancisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões e
Victorino 1\lonteiro (28) •

------------------.~
.. --~.·~:~----~--------
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Deixarn ·de eom1mrec,~r: rum t~au~a juslificadn. ~s Srs.
Araujo GC.c:;. :llr!tello. :,;iiverio St·t·r •• ~t·,louo· l.t•nw,, l~{'Llaciu
PP.ssoa, Walfredo Leal, Ribcii·o do Bo·itto. Gonr)alvcs l<'et·r8ira, Gomes Ribeit·o, Guilherme Campos. José :llar~cllino, Huy
Barbosa, Bemardino :llonLdt·u, :lloui~ Ft·(:it·c. :\ilo l'e~uuha.
Lourenço BapLista, Aleindo Uuanai.Jut·u. :,;ú Ft·eit·e, Au~,;u;;to du
\ asconceHos. Bueno de Paiva, Alft•tJdo .~:H is, Ht·az Abl'antes,
.Tos,·: Murtinho, A. Azcredo. ,\leucur Guimut·iie•s, Gctwroso
Marques,. Xavier da Silva,. Abtlon Daptisln, Jlot·c•lio Luz o
Joaquim ,\ssu:mpcão (:10).
Sfio lidas postas em discussfLO L', sem uúlmte, approvtulas

n~ actas dn. se5são atÜ'í'l'iOl' '-' das reuniões JL•
eor·rcntfJ.

:.!,

~~ u

-'l' do

O Sr. 2' Secretario (servindo de /") dú eoolla do se~uin(o

EXPEDTEN1'E
Ofl'icio rlo Sr. l\!inistro da Fazenda enviando a 11oonsng·om
com qorc o Sr. Presidente da Bcpublica snbmel.tu :í clelihemçfio rio Senado o acto pelo qual é noJLwado o Sr. Dt·. AIJ'i'r.dn Vnllnrlito para o cargo de dit·ectOL' elo ~l'rilmnal dr• r.onl.ns. - A' Commissfio dt! Cousl.il.ui(:ão r Dip·lomncin.

o. Sr.

4' Secretario (seroiurlo de 2") prneoilu (I lo i l.ul'n d,·~.,

fil~g'U iu {irJS
PAni~CE\lgS

N. ri-Hllú

Foi presente (t Commissiin de Couslil.uiefio r Diplomaeia
n ]irOposição da Gamara dos Deputudos, sob u. 3, adiando, ut.t\
a aberl.urn dn sessão m·dinnl'in dn proximn le~isln l.nrn, os
trnbnlbos do Cnm;l'esso N:winnnl, ennvoenrh• f'Xi.rnordinnriamcnl.e pelo 81·. PresirJentt~ dn llrpubl ien para. l.nmLII' con!LtJcimcnto do. rJe.alidnde de govr•t•uns no l~stndu do .11io d,e, ,Tnnoit·n.
Pm·ecia que, J'a!Landn apenas n voto rln C:alnUJ'n .sotn·" a
proposição do Senutlo qur) dá soluçã.o ao ouso qu" mol.Lvou :1.
convocacão l!Xtt·not•uinaJ•ia, mellirH' !'ora. qom essa sohwão l'o""
approvada, re,ieil.adu ou modiJ'ir:adn. fLOL' ,,s·sn Casa do r.onSI'PSSO. dt~ modo a não 1'ieiiJ', rlur•nnto eot·,~u dt• l.!'ns me;o:t!:i. Bill
u'l1u si! uar;ão duvidosa a suprema tliJ•oet;ão daquollll lcstntln;

r~ois mui:-; Ll'anstol'no c·awm ~~ssu. situa(:iín rluvidnsn, qun o
i'uncrJOnnmento, POL' nwis 10 dins, do CongTilSSO Nneionnl.
i\lu.~ .. dnsdt~ que a Jnaitl!'in. ~~ ill1JHd.t•nl.t~ paJ'il impedi!' a

ol)st1·uer;uo dos qu., !Jlii'L'>'lll u~aul.r!J• o s11/11 trlll'' no J~s·ihrlo tio
Rw de

.IniiPIJ'O;

dPsde flll~"'

Jlllu

poUt~m n~ Jlli'lnlhi'Os .Uu Ct)ll.-

grei<so sntisl'uzeJ' os iuluil.o,; do St·. l'r·,sirl;:nl.r! tia llopuülit•:J
.qu:wdo eOJl\'t,lf~DI.l t~xl.J'IWI'dinul'illll!Pilto n Jllt!SJnn Ctlll!;Tt!~~o. P

•
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preferem inutilizar o sacrifício a que dcur Jogar a referida
convoca cão:
A Commissão de ·constitui cão e Diplomnci!t:
Considerando, que a mensagem do Sr. Presidente da Republica j{t foi attendida pelo Senado e depende, apenas, do voto
da Gamara;
Considerando que o adiamento não faz mais c1ue protrahir
por tres mezes, no mínimo, a vot.acüo do proJecto do Senado,
é de par•ecer que a pr•oposição da Gamara dos Deputados
entre e!ll discussão c seja approvada, por nada conter da in~
constitucional.
·Sala das Commissõcs, G dn fevereiro de 1015. -F. Mendes
de Almeida. Presidente e Relator.- J os ri En:eb'io.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 3, DE 1915, A QUE Sl'i
REPERE O PARECER SUPilA

O Congresso Nacional deClreta:
Artigo unico. Ficam adilldas para 3 de maio pr<oximo
vindouro as sessões do Congresso Nacional, extraordinariamente conrvocaclo pelo Presidente da Republica .
.Gamara doH Dcpurtados. 3 de :rnvoreiro de 1015. -Lwi;
Soares dos Sanl'o~. Pmsidente nm oxorr:ieio;- Antonio Sim.eãrJ
dos Santos Leal. 1" SecJ·ntal'io, ~ El11sin dn Amu.jo, 2• Ser-retar•io.- A imprimir.
N. 6-191.5

O credito especial de 233:860$247, de que trata a pro.
posir,iío da Cnmnrn. dos Deputados n .. 92, de 1914, foi solici~
todo' por mensagem do Sr. Presidente da Republica em virtudo da exposicüo de OJI(}!ivos do Sr. Mini~tro da Agricultura,
que nesse documento mos•trou n necessidade de ser conce(Jido {) crelito em questão, pura ai-tender aos compromissos
nssu.rnido.~ com a liquidação <las dependencias da oxtineta
Snpe)'inlcndenr-in da D('feso. ·da Borrach•o.
EsLn. Commissiio. do.. accOrdo eom os· fundament~ apresentados ·!la referida oxposir,.ão, é de parecer que soJa upprovndo o proJecto.
Sala das Commissões. 20 de Jnnoim -de ·1015. ~ Jo'. Gluce1·io,
Pr•csidente r. Relator".- Akrnda Guannbarn, - Jotin Lniz Alves.
Yict01•ino Monteiro.- A. Azeredo.
l'llOI'OSIÇÃO DA GAMARA DOS DEI'TJTADOS N. 02, flll
REI'Eail O PM\ECER SUPn.~

.19[4, ,\ Qllll SE

O Oongrcsso Nacional resolve:
Artiga unico. mcn o Presidente da .Republica autorizada
n abrir, pelo ll!inist.erio da Agricultura, Industria e Com-

SESSÃO E~ 5 DE'FEVEnEIRO DE 1015

mercio o credito especial de 233 :SG0$247, para attender aos
compromissos assumidos com n Iiquidnçi'ío das dellendenc!a~
da Superintendencia da Defesa da Borracha, extmcta pela
supprcssüo, no nct.ual c:<icreicio, das respectivas verbas. sendo
pura pessonl. 107:075$075, e para mn!Jerinl, 36:784$252; revogadas as disposições em· con.lrario.
Gamara dos Deputados, 20 de dezembro rln JOU.-A..~
tolpho Dntra Nica.clo. Presidente.- Antonio Sr:meão do.~ San.t6s
Leal, 1" Secr·etario.- Armibal H. de Toleclo. 2" Sccrel.ario interino.- A imprimir.
N. 7-1915

A Commissão de Finanças, Lendo cm considernr,ão a
mensagem do Sr. Presidente da Republica e a exposição de
motivos que lhe foi presente pelo Sr. Ministro da Fazenda
solicitando a nbClrtura do credito especial do 76:806$, para
occorrcr ao pagamento elas rlespezns r·ealiznda$ com o levantamento do cadastro dos proprios nneicinaes em ll!inas o São
l'eulo e oul.rns pesquizas, é de parecer CJUe se,ia adoptada a
proposição da Carnnrn. rios Deputados n. 2·1, de 1014, autorizando a abertura do rcfer·iclo credito.
Sala dfrs Commissõcs, 20 de ,janeiro de 1915. - F. Glyce1iO, Presidente. - Aldndo Guana/lr1ra. -JOão Lui: Alves.
-

Viato1ino Monteiro.

-

A. A:eredo.

PROPOSIÇÃO DA CA~ARA DOS DEr:'UT,\DOS N.

:121,

DE

1914,

A QUE

SE nEFEnE O PARECEn SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
n abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial 'do
7G:SOG*, para occorrer no pagamento das despezas realizada;:
com o levantamento dos cadastros do.~ proprios nncionaes cm
Minas e s: Paulo c outras pesquizas; revogadas ns disposições
em contrario.
·
Camnra dos Deputados, 28 de dezembro de 19111. - Astolpho Du.tra ll'icacio, Presidente. - A. S·imeão dos Santos
Leal, -!" S~cl'elario.-/!l!fsio de t\'rau.;io, 2' Secr·etnrio.-,A
imprimir.

N.S-1915
'

O Pre~cito do Dish·icto Federal oppoz véto n resoltioão
do Conselho Municipal qtw autoriza a melhora da aposentação do iuspoctor escolar Alberto Grncie, sob o fundamento:
Do ter o ulludido iuspcctor, aposentado por act.o de 7 de

A'NNAilB DO SENADO ·;,
do~c:mbro

de HIOD, na vir;cncia da lei n. 1. 005, de H dr; junho
de 1006. quo exigiu para os inspectores escolares 2G nnnos
do serviço, levado pm·n a inactividade os vcncimenl.os lnliegrncs de~so cm·go, 6:000$000.
Do ostar aetualmcnte revogada a loi n. 1. 095, precisando
os inspeelorc's cscola.r~s. eomo os funccionarios administra~
tivos em gemi, do 10 nnnos de sc.rviço para obterom aposentarJ;io com todos os vencimentos;
De jú te1· sido o refcr•ido inspector favorecido por uma
Joi cxr:epeionnl, que sô a elle aproveitou. pretendendo llll'Ol'n
que ós seus vencimentos ele inar~tivo sejam elevados a 8:400$,
de nccõrdo com a l.nbella anncx:t no decreto .n. 838, do 20
do outubro de i 01 :I;
Do ser a r:onccs•são deSS!f!' favor indefr.nsa.vel c romper a
ü·adicão assente em rolaoão tis p0.nsões de~sa ..patureza, lesando os cofres municipaes c abrmdo marg"m a nume·ro infinito do pr·.otenuõ,es do mesmo gcnero, que se viriam todas
amparar· nes.s.o p~ececlente;
.
Dr não podei' o runccionol'io aposentado, em questão,
invocar nenhuma J'azão par·n obter esse privilegio para si
@Ó, com exclusão de ~antas servidores que se invnlidllrum no
~crviço municipal e CJllrC l'icarnrn com pensões muito mais
modestas que a sua.
·
Examinando as razões assim. expendidns contra aquelln
r·osoJucão c cotc,inndo-as eom as disposicões 'dns hli·s municipae~ rclnrLivns ao objecto dar mesma l'esoJur;ão, verincou,
porém, a Commissão de Constiluiciio c Diplomacia:
1', que o inspector· escolar Alberto Grnci·e aposentado
cm 7 de dcz0mb1'0 <d:c '1 non. não levou para a iniwtividado os
·uenclmentos ·intc(/raes do ca?'(/O• por isso qu·e além dos G:000$,
per·cebirt ess~ funccionario (t data da suà aposentação, a
!Jial'iu de !t$, fill7ada por lei (decreto legislativo n. 1.063, de
30 de dezembro ele ·J OOu), c que glosada por inLeiro. por
occasião da mesma aposen~a{JÍÍO, r·eduziu os vmw·imcntos in·
tearaes do seu cargo dr 'I : Hü$ annuacs;
2•, que, esLnbelecida por lei, essa dinria pnssou a constituir p;trL~ integrante dos proventos do cargo de inspector
escolar, sú podendo ser· supp!'imida por lei, correspondendo,
pO!'lanto, ·a uma vantagem individual cujos effeitos ent:ão
começaqos,. srl acm!Jaria no ,dominio ~e 'nova lei, não podendo.
ser· Pl'CJUdwado.~. tanto mars que n. mvocada• l·ei n. ·J·.095, do
~'I de ,junho d'O ·l 906, promulg•adn quando o referido Inspector
.1<1 so ~chav.a no. goso d~ mesma diaria, dispoz quo seriam
css~s Iuncewnarws consrdertrdos. quanto ao tempo necessarJ9 .PaJ•n. a. nJ!os.enLar,ito, ll!O!Jlbros do mngisterio norma·], sem.
Jl'I'P-;/Ilt:o ~los, direitO~ adqm?'lflos, razão
por que deveria.
uque•lln dral'Hl. l.er· s1do addwwnada nos vencimentos da sua
aposentação, porquanto o que a lei n, 8H, de Hl do dozembr·o
d~ i op I, Pt:escr·r,vr., no nzjJ,, :?8, ,; quo «o•s· nwmbros do mal!rsl:nrro (pr~mnrJO, 11J'I'nzal o profissional), provada a. ·Sua invnlrdez, ,l'lbrlnr-se-huo IJOm lnntns vezrs um vi~:csimo quinto
rins vr•neir,;~ntns qmllrl.os nnnns ·t.cnharn dr rJ'I'r!cLivo exer·-
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r:icio, entendendo-se, pOI'thu. qu.e os veneiuumto.1 de hwctividade UÚO podem

.VC1' su.pci•iOI'f1S Açj> DO EXERCIC!O JW!'EC'I'IVO»,

Assim, pois dev-o logicnmcnl'e euLendct•-se Lambem que,
preenchida a co'ndiçi1o do .tempo maximo de tierviço, os ven·
cimentos r/a ·i.nacti:oidadc NÃO PODE:Vl ST::l\ lNl'I~HIOl\ES AOS • DO
mmncrcro EFI'ECTrvo, como ar:ouLcrJeu com os do referido inspr.cwr, que vencendo No ExJmcrcro EFJmc·rrvo Do SEU CAHGo
i :HO$, passou a pe•t•llcbcr, 0unndo aposentado, com 20 nnnos, nove mczes c dous dias, apenas G:000$000;
3", qu11 não existe· acto leg-islativo al::;um que expresBamentc tenha revogado n ld n. 1. 005, de H de ,i unho de
1906, e qu1c mnsmo quando essa lei houvera sido revogada,
os cffeif.os dclln decorrentes subsisLiria.m em provei'!Jo do
· inspedot· eseolar Alber:to Gracic, como di))eito por •e'lle adquirido. Tampouco póde sm· IJnnsidm•ardo cxelusivo beneficio do
mesmo inspector• lei como essa, que equiparou, para os cfi'eirlos
da npo'sentução, não. ul!licmmen,Lcr,r.rllc, mns todos os funcciona:rios
da sua catcgol'ia aos membro~ do magistorio normal, só logrando o citado imr;pecvor as vnnt:ag-ens consequentes dessa
mesma lei depois de decorridos mais dr; tres annos dn sua
pi·omulgaciío o vigeucia.
Nestas condições, molhornndo n aposentação ao mesmo
inspe0!.or >QScolnr. concedida fôt'a elos ·l~1rmos taxativamente
I)Xprcssos da rnproduzidn dlisposicão do· art. 28 da lei numero
Sltl!, de 19 de dezembro de I 00'1, c def/Crminando que essa
aposentacüo so,ia concedida com as vantagens que os inspo•:fores escolares passaram a gosar com a incorporação d'aquelln diari·a aos respcctiv.os vencimentos (decreto legislativo n. '1.338, do 29 de a:::o8to de 191!), n resolucão veJtada,
não retroage, nem constitue concessãO/ ind'éferisavl:!J, porquanto 'não s6 a circumstancia ele se tra,t:Ur na espe·cie de
um beneficio fa1•ia desnppareccr a hypothese da. l1Cilroactivida:de. mas Lambem, porqu>'\ a!!'indo desse modo, o Conselho Municipa.J obedeceu n um principio de equidade, exercendlo funcção lr.::;islnti"ar peculim.• aos , aLtributos da sua
compelencin (dr.cre!n federal n. 5.160, de 8 de marco de
1904, ai'l. 2'). como ,já fiwrn, npprovandb .as resolur)õcs
eonv.ertidas nos derrAI.ns le;::islal.ivos ns. :!.268, do 25 do
,junho de 1909, o i. 471 c L -177, ele 8 c 17 de janeiro do
1013, todos mcdhorundo aposentação ·d'~ funcciona'l'iO>< nmnicipacs c· o segundo clelles pmmulgado, cm vil'tudo dn. decisão do Senado Federal, ~ue rc,jeitou o i•t!to opposf,o ú. 'rr.spect.ivru resolução.
.
·
·
Isto posto, o conside,rnndo improc,cdentes as razões aiJc;::udas contra a r.ofcl'ida J•esolucão, a Commi&São de Consf.ituicãn e Diplomar:in é chl pnrocer quo o 116to a r.lla opposto r•tllr•! 0m discussão e sc,iru r~,ieHado.
F.

Snin rlns Commissõcs, 31 1lc ,inneil•o dl• '1015. P!1rsiclonle e llr.lnlor.
José J?-u ...

Mmulc~ dn Alm.cidn,

:t!bÜ>.

.
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MOTIVOS DO «VÉTO>

Srs. Senadores -

Não posso dar o meu

assentiment~

ii resolução do Conselho 1\lunicipal que autoriza o Prcf~ito

a melhorar a aposentação do inspector escolar Alberto Gracie,
pelos mbt.ivos que pa5so a expOr:
O a11udido inspector foi aposenf.ado por acto de 7 de dezembro de 1000, na vigente lei n. 1. 0!!5, de H de ,iunho d~
100G, que exigia. para n aposen.taçüo dos irlspeetores escolares
apenas 25 nnnos de serviço, e assim levou para a inactividade
os vencimentos integraes do cargo, 6:000$000.
Actualmente a lei n. 1. 095 esf(L revogada e os inspectores escolares. como os funccionnrios administrativos em
geral, precisam de 40 annos de serviço para obterem ~po-·
sentndorin com todos os vencimentos.
•.
·
·
Aquc11e inspector, que .iá foi favorecido por uma loi excepcionn.l. que só elle aproveif.ou, pretende agora. que os sem
·vencimentos de inactivo se,iam cleVlndos ~. 8:ó00$, de ncec)rdo
com a tahc11n annexn. ao decrofo n. sas;· d•e 20 de outubro do
·l911.
A concessão desse favor ó indefr.nsavel.

Romperi~. a tradição assente em relaoão ás pensões dessa natureza, lesando
os cofres municipnes. e abriria margem a numero infinito
de pretensões do mesmo genoro, que se viriam todas ampa- •
.rnr nesse precedente.
Basta observar que 1a• lei n. f. 338, de 29 de agosto dr.
-1911, elevou os vencimentos de todo o fnnccionalismo municipal. parn se avaliar em qu:mn•t<Y mont.nria o augmenl.o de
todas ns pensões de aposentados' e ,jubilados, de accOrdo com
as tahe11n's ldla,rrue11a lei.
.
·
E nenhnmn. ra1.ão p6do invocar o funccionari() aposenfadn em qnr.strio para ohter ~sse privilegio para• si só; e com
r.xclnsfio do tantos ~rrvidores que sr. invnlidnrnm no. servioo
mnnir.ipnl, e que ficaram COm penaões muif.o maiS mOdeSfM
rio rrne a sua..
·
Elle que foi •nposent.arlo em virtude de lei de excep~1io,
a lei n. 1 . 095, citada contou 16 nnnos e 2!5 din.s de serviço,
nos cargos q110 r.xercm1 de a!l'enf.e, dn Prefeitura, secrel ario
rio Imf.Hnt.o Commercinl, 1' officiai dn Directoria rle Tnsf.rucção Publico, r inspector escolar. Pn,ra. completar o nim1ero
de n.nnos exig-ido .pela lei que o favnrecen, clle contou mnis
f.fJmpo cumulativo, por ter t.rahnlhndo em servir,o diurno c;
nocturno, como sr.c!'r.tnrio do Instituto Commercial. officinl dn:
Directori:rl dA Tn~f.rucciío, com exercicia nn Bibliothocn••. como
membro do Conselho Superinr de Instrucção e como membro
t.nmbem de uma commiss~o fnzendnr!n, nomendn pelo Pr.e.fei•t.o, .
além de um anno ~~cinco dins no servir,o de guerra c cinco
annos e 17 ld'ins como official da: Guarda, N'acian·nl.
Pel11 exposição feitn. poderá v~r o Senado Federa 1 qnnnf o
foi favorecido o Sr. Alberto Gracie, para ser aposentado P.m
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1909, com os vencimentos integraes que percebia como inspector escolar. O Conselho Municipal. pela Resolução inclu$a,
quer beneficial-o ai·nda mais, ao que não póde annuir o
Prefeito.
De conformidade com o art. 21, da Consolidacão dras
Leis Fndcrncs sobre a orgnnuação municipal do Districto
Fedem!. submetto o meu neto á a.Itn sabedorio:» do Senado
Federnl.
Rio ,rJ'n Janeiro, 29 de agosto de 1914, 26" da )'tcpublicn.
- General Rentn Ribeiro Carneiro Monteiro .

•

OllSQ!,UÇÃO 00 CONR!U.HO ~!TJN!Cll'AT. A QUE SE REF'EI\F. O «VÉTO»

N. 10, DF. 1.9U, E O PARECER SUPRA

O Consolho Municipal resolve:
A•rt. 1.• Fica o Prefeito autorizado n melhorar n nposcnt,açfio concedida .ao inspector nscola!' Alberto Gracie, que n
fl'OSarr.. rom os voncimP.ntos intn~nrs desse rmrgo, const.tnff)s
da tnbclln :umexn no drroreto n. 8~8. rle 20 dr ontubro de
tP!t.
.
Ari.. 2." Revogam-se ns dispoRil}õe~ em nontrnrio.
DisLriclo Federal, 23 do nov~mhro rio 1911,.- G. O:o1•io
de AlmeidrL, Presidentc.-i\llwrico Dias de Jforae.•, 1" Secretario.- Manocl Rodriaue.• AliJrs, 2" Secretario.- A imprimir.
N. 9 -

191'•

O Prefeito do Districto Fedell'al vetou a resolução do
Conselho Municipal que aut.orir.n a conceder jubilação, com
t.orlos os vpncimcntos. á profes.~orn cnthedro.t.icn das escolas
pr•imnrins de lottrns D. Judith Tavares, provado, porém, a
sua invalidez, nos torr;nos do nrt. 2•. do decreto legislativo
n. 667, de Hl de abril de 1809, sob fundamento de que <O
art. 2S dq lei n. Sft/t, de 10 de dczemhro de 1901, estabelece
quo os membros do magisterio, provada n sua invalidar., .iubilnr-se-hüo com tantas ver.es vinte r. cinco avo3 dos vencimentos quantos annos tenhnm 'do ef!'ectivo oxercicio. ont.cn·
rlendo~se, porém, que os vencimentos de inactividade não podem ser superiores nos de exercício effectivo~. e que ·tt l'eferidn professora não está nessas condições.
Truta-se, .porém, na hypothese occurrente, de uma ex-·
oepcilo :\ lei commum, inherente ao exorcicio das funcções
logisln li"as conferidas pela Lei Orgoanira do Districto Federal
ao Conselho Municipal (rlecreto n. 5,tü0, de 8 de marco de
1904, art .. 2"), que p6dc, incontestn"elmente, no dcsemJ}enho
dessa t'unccfio soberana, conceder aposentações ou .iubilnçÕI's.
r.om dispensa na lei, dando-lhes o caracter de verdadeiras grn9as c a.Iterar assim o reglmon da lt>i vigente sobre taes ns-

•
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sumplos, eorH!cdr•ndo os l'nvnl'l.~ ~irrf(trlat'OR qrH• cntnrrdf•r• mcJ•ccillos.
E, como tom sido eonstanlc a doutr·iua ncsk•. sentido sustentada JJC!a Cornrnissiio ele, Constiluiç:io c Diplomacia c confirmada pela decisão do Senado, conl!•nr•in a 'tH!Ins rlc nnotureza idcntica ao opposto ;\ referida resoluroiio, esln me~nm
Cornrniss:io, Julgando enr·ueedoras de pr•ocedcrÍeia as l'nl'.ücs cm
que se ·fundou esse 1Jt!to, é de pnr·eceJ' que seja cllc discutido
o r·e,icitndo.
'
Sala. dnsGorn!'!JiSsõos, 17 de ,ianciro do :1015.- F. ilfende.,
da Alnwula, .Prcsrden te e RelnLo'l'. - Just! Euza111:o,
:\IO'I'IVOS DO· «VÉ'l'O~

Q

Sr·s. Senadores - N:io posso dar o• meu assentimento ú
J•esoluçiio do Consollw i\funrcipnl que autoriza o PrcfeitCl a
conccdm· .iubilncfio, eom lodos os vencimentos, á professora
catlled!'utica D. ,Judith •rnval'es, pelos motivos qr1c pusso a
expor.
.
O orL. 28 da le•i n. SH, de 10 de dezembro• de 1001, pelo
qual é r•egula•d'a a conecss:io de ,iuhilac:io, dlispõe que «os
mr.mbrog d:o magisLcrio, lll'Ovada a sua invalidez, jubilar-sehiio eom lautos ver.es 1125 dlo·s vencimentos, quantos anuas
Lcnllam ·de c!'J'ecl.ivo exercício, entendendo-se, porém, que os
vr.ncirnenLos de inaetividacle n:io podem ser superio·res nos do
oxerr:ieio cffectivo•.
A pmfessorn D . .Tudith 'rnvnrr.s conla pouco mais de 23
nnnt~.~ de serviço, pelo que, niio· .p.odendo ser ,iubilada com
os vencimentos .i.ntegmos, do con1'ormidl1dc com o dispositivo citn·dlo, consegue do conselho uma lei de excepcilo, violadora ·elo principio estalJC!ecido no art. 72, '§ 2', •da Constituição e r:onlr•nr•in. nos 'interesses do Distl'Icto, nos termos. do
art. 21 dln Consol.iclaoão das T"ois Fedrrnes sobre a orgamznção munir:ipal d'o Districto Federal.
Nilo posso 'dcixaJ• de alludiJ·, como in!'ormacüo. ao ~~
nndo Fedm·al, sobre ·a verba que ]lesa no OT'(!Qmcnto mumcrpnl vigente destinada a aposentados .c jubilados, parn. cu,io
nngnmBnL[) eslti 1:onsign•ndn n importancin de 050:000$, .iá rcfor·cndn em 31 de outubro findo com um credito supplemcnlnr• de 320:000$000.
.
.
O Senado l<rdernl, com a sua costumada snbcdor·ra, t•c- .
s~>lYel't\ .soilT·c os i'unclnmcntos do meu neto.
nio ele ,Janeiro, 8 de odc~cmbr•o de 1OH. - Ri?JadmJia da

Cunh.a Cm•rl!a.

'

Ui~SOI.UQÃO DO CON8ET.HO l\l!JNTCII'AL A QW~ Sll RllFEfill O «1'1~1'0•
N. 10, I?V: .101.\, B O P,\IIEC:En SU!'l1.\

O Conselho ~runicipnl resolve:

Arl.. 1." Ficn o Prefeito autorizado a conceder jubilnciío,
com lodos os vencimentos, ';\ pr•ofessorn cnMwdmtica das escolas
]lr·irnnrins do lotl.rns D, ,Judith 'rnvnrcs, Ill'Ovndn, ]l.Orém, n ~na
'

I

; .. ... c·.·
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s~ss,i.O ll~l G ll~ FllVEHlllllO, llll

l U!ú

invalidez, uos termos do urL. 2" do decreto legislativo n •. 667,
de 10 de abril de 1800.
ML. 2." Revogam-se as disposioões cm conLrario.

•

Distri~lo Hederul, ~3 de uovcmhro de 101!,.--IJ. Ozorio
de Aluu:üla, Pt·csidenLc.-:llberico Dias de Jloraes, 1" íiecrctario .- Mwwel Jlodr'iatu:s Alves, ~" Secretario.- A imprimir.

ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - A ordem do. dia compõe-se de trabarlhos de Commissões. Em visk'l disto, ·vou levantar u sessão,
marcando ·para a de umanhli a mesma ordem do dia de hoje,
isto ó:
·
•rruhulhoo de Commissões.
Levanta-se a sessão ú. 1 hom c

~5

•

minutos.
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'ii.' 1 hora da tarde, presente numero legal, a:bre-se a
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro 1\!achado, Pedro
Borges, i\Ietello, Gonzaga Jayme, 'Gabriel Salgado, Teffé, J,auro
Sodré, ArLhur -Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Almeida,
José Euzebio, Ribeir.o Gonçalves, Gervusio Passos, l'rancisco
Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza,. Cunha
Pedrosa, nuymundo de Miranda, Pereira Lobo, Aguiar e Mello,
J.uiz Vi11nna, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Erico Coelho, AIcindo Guanabara, Sú. Freire, Augusto de Vasconcellos, Bueno do
Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Francisco Glycerio,
Leopoldo de Bulhões, José Murtinho, A. Azeredo e Victorino
Monteiro (3Q) .
.
.
Deixam dr comparecer, com cau~a ,justificada, os Srs.1
At•nu,jo Góes, Silvcrio Nery, Pires Ferreira, Epibacio Pessoa,
Wnlt'redo Leal, Ribeiro de Bl'itto, Gonçalves Ferreira, Gomes
llibeiro, Guilherme Campos, Luiz Vinnnn, José Mnrcellino, BerIHrl'dino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Pecnnha, Lourenço Bupl.isLa, Alt'redo Ellis, Bruz Abrantes, Alen<lrtr Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hercilio Luz e
Jouquim Assumpção (22).
B' lida, posta ·em discussão e, sem debnLe, upprovada a
(\C ta da sessão anterior.
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O Sr,

I

r,.

a•

Secretario (servindo de t•) dll conta do seguinte
EXPEDIENTE

'

Otficio do Sr. Ministro do Interior, enviando a mensagem
com que o Sr, Presidente da Republica presta informações
acôrca da c:.:pedicão do Sate!lite, em 1910, requisitadas pelo
Sonado.-Ao Sr. Ruy Barbosa.
·
Telegramma do Sr. Pereira Rego, presidente do Congresso
Legislativo do Estado do Maranhão, communicando a installação dos trabalhos legislativos em 5 do corrente e a eleição da
rfls~ectiva Mesa.- Inteirado,
.

'

O Sr. 3" Secretario (W'Vindo de .2") declara que não ha
pareceres.
(

O Sr, Mendes. do Almeida- Sr, Presidente, requeiro a
V, Ex. que consulte á Caso. sobre se concede urgencia para
discussão immediata da proposição da Camara dos· Deputados
que adia as sessões do Congresso Nacional, extraordinariamente
convocado pelo Sr·,· Presidente da Republica, para o dia 3 de
maio proximo.
O Sr Presidente -.o Sr.. Senado!· Mendes de Almeida
requereu urgencia para discussão immediata da proposição da
Camara dos Deputados que adia. as sessões do Congresso Nacional, extraordinariamente convocado pelo Sr. Presidente da
Republica, para 3 de maio proximo vindouro.
Os senhores que approvam o requerimento de S. Ex ..
r]ucirnm se levantar. (Pau.sa.) ·, ·
Foi approvado.
Em virtude da deliberação do Senado vou immediatamente
submetter u discussã oa proposição da, Camara dos Deputados,
pa!'a n qual foi concedida urgencia.
ADJAMllN~'O llAS 8llSSÕllS ·DO CONORESSO NAC!ONAJ,,

submettor a discussão a proposição da Gamara dos Deputados,
n. :3, de 1015, adiando pura maio us sessões do Congresso
Nacional, convocado oxl.mordinari•nmente poJo Sr. Presidentp
da Republica.
Approvada.
O Sr. Ruy :Barbosa- Sr. Presidente, pedi a palavra para
tlocJm·.ur uo Senado que vol.ci o pro,iecto, mas não pelos fundamentos que o parecer lhe dá.,
O Sr, Presidente -V. Ex.., mandará a sua declaração de
voto por escripto.

I
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Vem á Mesa e é lida a seguinte
DllCL<\1~\ÇÃO Dll VOTO

Declammo~ Ler votado pelo projecto, mas .não pelos fundautentos que o parecer lhe dá.
. i:icnauu Fütlei·al, G de fuV<!l'eit·o de lULõ.-lluy JJarlJosu,

- lliúeiro Uonçai'V<'S . - 1., de JJulhúes.

O S1·. Sá Freire- Sr.. Presidente, pedi · a palavra para
declarar que votei contra o projecto. Os fundamentos do meu
vot.o durei na 3" discussão do mesmo projecto.
Em tanto quanto tinha a dizer.
.i

O Sr. Erico Co,elho- Sr. Presidente, declaro que votei
contra o projecto.
Opportunamente farei a declal'·~cüo do ·meu voto, que
enviarei á Mesa.
Vem á Mesa e é lida a seguinte

;I'
i

. ,,

··.1

DECLARACÃO Dll VOTO

.i

Seria desconhecer o nosso regimen representativo suppor
que a Camara, no adiar a sessão extraordinaria, se compromette a resolver de futuro o assumpto, para o qual fim o Congresso se acha· na opportunidade convocado.
Pensa-se que o rescripto dos Srs. Deputados, em numero
de !l7, empenhados em attender á mensagem do Sr. Presidente
da Hepublica, vale pela affirmaoiio de que a futura Camara
decidirá nesse sentilio ..
Mas na realidade',' o referido documento parlamentar é
apenas o protesto platonico contra a consummucüo do facto,
isto é, a investidura do Sr .. Nilo Peçanha no governo do Estudo
do Rio de Janeiro, por despacho do Supremo Tribunal na sua
oxorbitanciu.
O projecto da Cumara é explicito no adiar :a sessão exLruordinaria da presente legislatura para 3 de maio, dia em
que comeca a legislatura vindoura.
E' evidente que a Gamara, nesta opportunidado, não se
digna deliberar sobre o assumpto du mensagem do Sr. Pre:;idento da ltepub!ica; pois em vez do rejeitar a proposição do
Senado ou emendai-a porventura, resolve-se simplesmente
J>Olo udiauiCnto da sessão exlraordinuria.
Extruordinariu é toda a sessão legislativa fóru do tempo ·
clu sessão ordinnria encerrada ou adiada; e incomprehensivel
~cria o adiamento da sessão ordinaria, no proposito de effectuar
sessão ordinaria.
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Sessão exLruordinariu de UlllilL logislaLura embricadu CUJ
HrJssão erdinurin de ouLru legisluLuru, é o absurdo con~LiLueional.
·
Surge, enLJ•eLanLo, a queslüo, conslilucional, u saber si o
Congresso pôde adiar sessão uxLrao1·dinaria, pM'U que f()r convocado, ao onvez de providenciar sobre o assumpLo.
·
E' aLLrjbuLo do.PrcsidenLe da Republica convocar, ao seu
erilerio, sessão exLraordinuria, e illusorio seria essa prerogativa, si o Congresso Nacional pudesse adiar a sessão extraordinaria convoc:ada.
Por exemplo.
No inlervallo das sessões do· Congt·esso Napional, pode
declarar a guerra o Presidente da Republimt (urL. 48 § S"L
porém não póde fazer r.t paz sem uudiencia tlo Congresso Nacional (urL . .\8 § 7", o 31, § H), para o qual fim o PresidenLe
da Jtopublica Lerá de convocar sessão cxLraordinaria.
Certo que o Co<~gresso Nacional ver-sc-hia obrigado couslitucionalmenLc a decidir sobro o 'nssumplo da sessão exLraurdinaria, opinando pela guerra ou decreLando a paz·:
O adiamento da sessão extmordinaria deixaria o Presidente dn. Repgupublica na conLigencia·de continuar a guerra a
Lodo transe..
·
A resôiução da OCCUI'l'eneia no Estai:Jo do Rio é menos
urgm~te que seria da paz conforme as circumsLancias no caso
do guerra; porém a subversão institucional da Republica, como
se obset'va por intrugice do Supremo Tribunal· nm, esphera
.v.oliLica do Hio de Janeiro, é facto gravissimo, tanto que o
Congresso Nacional faltaria ao seu dever si o preLerisse, deixando o Sr. Presidente da Republica cm perplexidade expressa
!tu. mensagem..
.
Entre os considerandos .do pro,jeclo da Gamara,· só vejo
uma ·reflexão ponderosa; é o escrupulo dos Srs. Deputados
embolsarem o subsidio represe11taLivo, no momento em que o
'rhesouro se acha nas vascas do paroxismo financeiro.
~ambem os Srs. Senadores teem os mesmos escrupulos;
mas não sirva do preLexto ao adiamenLo da sessão extrnordinaria a raJJgusLia pecuniaria do 1'hcsouro; renunciemos dcclurudamcnLe DepuLados e Senadores ao subsidio, até final da
sessão exLraordinnria.
A presento legislaLum acaba no dia 2 'de maio, e no dia
:l começa a legislatu~a. vindoura, ·porquanLo a Constiluicão· da
ltupublica, (art. :17, § 2'), mnrca a medida de tres armas para
cada !egislntura:·J
.
.
Senado Federal, ü do fevereiro do 191ú.-Erico Coelho,

.

O Sr. AI cindo Guanabara- Sr. PresidonLe, pedi a palavra

para declarnr que voLei contra este pro,iecto. (LB) :
«Voto contra esl.e projecto..~
Nüo posso conceber que, em so lrutando de mataria da
muis ·arlia relevanoiu para a vida ..oonsLituoionnl de U!fi EsLudo
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dtt UnifLO, uc[loi~ que .u Senado 1:rnitliu '! ~eu voto e a maioria
da Commissfto competente da ouLt•n Casa fot•rnulou o seu parecer, l'Q[\U~c a. Camura dos St·s. Deputados a eollabomr para
a osluçilo do assumpt.o e proponha que consintamos cm que,
por 1aJguns mezes .mai:;, sn p1.·olongue a anarehia nn vida desse
l~stado, privado de um govet•no legal.
A unica allcgação que yi [H'oduzida em favor de semelhan.t.c dclilwJ•açilo ú de t.al sorte dcpt•ilnentc " l!umilhante,
que não 1í, nftn póde sct• a razão do Congresso decidir.
Poder politico da Na~ão 1.' não enrpo de mcrcennrios, não
póde o Cong'l'esso decl:wnJ' ·ao paiz que suspende .os seus traJmlhos, quando t.ilo importante qucsl.fto depende de sua decisão,
JlOrque as condições do Thcsouro Nacional srw do tal fó'l'ma
rn·ecal'ius, que lhe Hão ,; posRivel pag·ur-lhe o subsidio.
Si, de faeto, ·a dcsgrucu. do p·u.iz é de tal monta que o seu
oral'io nr.o púde supportar o mw,• do custeio do seu Poder
!Legislativo, o dever do Cons-resso não é esse: 1í, ao contrario,
de, abrindo mão desse subsidio, prolongar a sessão extl·aordinaria, ,i{t não sú para dceidit· :a questão constitucional, mas,
.~ol.JreLudo, para f.(lmat• com un;cncia as medidas indispensaveis
pará arrancar o 'fhesouro ú miseria cm que se ach,a.».
Sala das sessões, l.i de J'evr.reil'o de 1015.-A!cimlo Guanabara.»

ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente- Consl.umlo a ordem do dia de trabalhos
de Commissõc:;, \'OU levantar a scsstLo.
Convoco o Senado a I'cunir-se segundu-feit,u, em sessão
secreta, ucpois da publica, afim de tomar conhecimento de
actos do Sr. Presidente dn Hcpub!ica.
·
Para a sessão publiea designo a seguinte ordem do dia:
3" discussfto du tH'O[lOsição da Camul'a dos Deputados
n. 3, de 1015, adiando para 3 de maio proximo vindouro as
sessücs do Congresso Nacional,· convocado exlnordinariamente
pelo S1•. PJ•n;idcntr. da Rr.puhliea (1:om pm·cr:er fnvoravlll da.
Commissriu dt' Cougfiluir;rio r: Di!llmmwia):
Discussão unica do véto do prefoil.o do Districlo ~·cderal
n. 10, de iOU, à resolucfto do Conselho Municipal que 11.utoriza

a melhoria ela aposentação concedida a Alberto Gracio, inspect-or
escolar (r:om. 'flOJ'I'I.'I'I' r:ontmrio. dn· Commis.wio de Const'itllição

e Di}llomacia) ;

Discussão unica do ·vr!to do prefeito do Districlo Federal
.n. 12, do 1014, a J'osolucão elo Conselho Municipal que autoriza
a concessão do licença, por seis mezes, com todos os vcacimontos, a D. Polixena Olympia Pires Ferrão, profcsS01'rJo
adjunctn de t• classe (r:om pa1'1'('CI' <'Ontrar'io da Commissúo

ele Constitwiçao
Vol, r

11

Diplomacia);
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•

. ·:. ·

..

'

. .,.

•'

'

ANNAES DO SENADO

' ·,

".

Discussão unica do vúlo do prcfeiLo do Districto Federal
n. H•, de 10J.!o, á resolução do Conselho Municipal que autoriza

a jlt)iilaçlio, com todos o~ vencimentos, ti professom euthed!':J.lica das e"tOJUS Jll'illtal'i:JH l"J. ,luriii.!J :J.'ttl'lll'"S ("011J. jial'I'C~I'
corttl'al'io da l..'omm.i.wio "" f:ouslilltir"i"
<'· llí}ll.o·nt.at:in);,
I
S' discussão da Jll'Oposição da Camam dos Deputados
11. 02, de !!!14, que llbl'e, pelo i\linislcrio da Agricull.urn, o
0rcdilo de :l33:8G0$2·17, para uLlcndeJ' a de:;pcr.a~ resullnnt.e:;

com a liquidação. do depondencius da SuJleJ'inteildenciu da.
UorJ•nelm (r·um Jlfll'ecr:r·j'twuJ·m·,:l da Com·missrio...J.Ic
'
. '
/~
Conlinu:rcão da 3' discussíio t.la proposicií.o da Ca.maru dos
Deputados, n. 121, de 191/,, que abre, pelo Mini;;torio da Faz•Jnda, c1 credito de iG :806$, pn!•a occoT.Tül' ao pagamento de
dc:;pc~as fcilns com o levantamento dos c:ada;;Lr•os de J!l'Oprios
nacioHnes "111 .\lina~ e S. Paulo (com pati.'C~I' j'at'OI'll'Vel da
Defe~m da
Fiurm,:o~) ·

·'

Com11ú.<so.in

tf,,

Pillonçâs);

Leva.ntri-se a sessão á 1 hora. e 50 minutos.

2t" SESS.i.O,

1~~1

8 DE J1EVEllEHtü DE 1015

A' 1 !Jorn. tln t.n t:dc, prosrmte mtmero Jeg-n I, al11·e-sc a ~es6ilo, a f!UP eorwot'l'•~rn os Sr·s. Pinlteir·o illnchndo. J>el.lr·o Dor;;r,s, .\lnlcilo, Gonzagn .Tayrnc, Gnlll'icl Snl;;nrlo, Laura Sodr·oí,
Arthur Lemo~. lndio do Brar.il, Mendes ele Almt,irla. :rosr' Euzebio, Pire:; },orreil·n. Iliheit·o GoncalvjJs, Grwvnsin · Pn~sos,
l~rnuci~eo S:\, 'I'Mnmz Acriol~·, Antonio r\1!. ·:'our.n, llloy rJ,,
Souza, Cunlrn .P.edl'osn. Hayrnundo de ~lir•aodn. Jler•uit•ú Lohu,
AgLl int· '' illello, I.uiz Vinnnn, Jlll)' H:u·bnsa, .To;io T.uiz Al\·,s,
Erieo Coelho. Aleindo Guanu!Jar•n, S:í Ft·n;;•e, Augusl.o Vast:OTrctJllo", Btll!no rir Paiva, BcJ•nurdo ~lonltJiT·O, A!lolpho Gnt·do, .Ft•nneisr.o Glyent•io, Leopoltlo do Bulhõcs, :ros•'! ~Iurtinlto,
A. Azrt•Oflo r Vict.OJ•ino :\lonloiro· (30).

Drixnu1' rln comp\H'f•CI.'l', 1·nm eall!;ll · ,iu!":I,Hil~ncln, os Rl·;.;.
· AI'Olr,io Gtles, Silvnrio Ne1·y, Tcffú, Epit.neio Pr•sson, \Vnll'l'"dn
J.nnl, Ribnir·o do Bril.to, Gonr;nlv~s Fl'l't'eiJ·n, Gonws J\.ibeit·o;
Guillwt•nw Campos, .Tosr. 111m·ccl!ino; BoT·nm·clino 1\lontoit·o,
1\loniz Fl'üil'''· Nilo Pe~anhu, Lomcnt.:o Bnpl.isln, AII'J·cclo J~Jiis,
Jlmz Ahrnnlcs, Alm1cnr Guimnt·ã~s. Generoso MnrCJnes, Xnvim·
riu f'ilva, AlJtJnn Bnplistn, ·Hcrcilio Luz c .Tonquirn ,\s·
~ump(:ãn

(:?2).

·
''•

E' lida, posln mn dis1:ussün e, sem (h!bulr, appt·ovndn n
pela da sessão anterior.
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O Sr. 2' Secretario (scl'l!indo,de I') declara que nã.o ha
expediente,
O St•, 3" Secretario (servirulo de 2"i declara que nã.o ha
flili'CCCrüS,

o Sr. lluy Barbosa í '1 - :'r. l't·esidenLe, como creio
qu.r estamos a l.erminal' us Lt·abalhos de:;La ~essão legislativa,
sou ubJ•i,;ado a Lia!' eonl.as, au Senado, dos papeis que nos .fo·

J•am r·máel.tidos, em o!Jedicueia ú l'equisição desta Casa, pr·o·
voeacl11 pelo men J:cquerirnent.u soLre o caso do Sutell'itc.
!\•ses papnis eousla111 <k duas partes - A primeira por
mim r·reobida lru .i;'t muitos dias, <í u dos documentos remetti·
dos JJelo ~linlsl.orio da Jusl.i<;a e :\'ogocios Interiores. Nesses
docurw~ulus nada existo tJUtJ iuLtJl'c~sr. a questão aqui discuti·
da, rwiH l.odos elles s(' referem ú expedição do i:latcllite, mas
nenhu!ll dellcs diz respei lo ao seu .l'acLo capital: a. cxeeur;ão
que se oJ'l'cctuou, ncssn navio, tio varias cidadãos hrazileiros
ali i del.idos.
·
A segunda. parLe eonsla dos parmis que nos J'oran1 enviados pelo l\Jinisterio da GueJ'J'a. E' destes que me tenho du
occupn.r, dandêl ao Senado 'tuna id•ía succinta do seu conteúdo,
para demonsLrar que, inft>liznrc.nte, esses papeis não satisfa·
zern :i .requisição do !:lonad".
Os papeis submettidos ao Senado pelo MJnistro da Guerra
st\ reduzcJn uo relatorio enviado pelo r:ommandanto daquella
expedição, Leneutn Mel! o, ao Govrrn~, em 15 do marco, e aos
depounentos do alt;U!l!Uf< l.w;lenruuhas por elle inquiridas a
horda do navio onac se •:onduziu!ll os [ll'·esos c onde se deu o
cl'ime de que ucsLtt Caso. tanto nos ternos occupado.
Do relnt.oJ•io o resultado capital ó a demonsLracão l'eitu,
por· cssn documento, de ~uu ns medidas C4IJil.aes empregadas
eonl.t•a alguns dos prosos do Satellitc tiveram pot• ·causa uni·
eamenl.e um pro,ir.ct.o de revoll.n. uma r.evolt.a. conspiraciio,
lrnma, ou que ouLt·o notne possa l.er.
O tenente Mello apenas nos falia de uma tentativa do
J•obelliWo· no- dia immedintn úqur.Jie em que deste porto partiu
a expedicõo, creio que no dia i5 de dezembro; mas a essa
tenlatilva· de rebellião sa J•!!!'Or(• muito· succintamente, •em a
·descrever, sem nos dizer •Jm que ·ella consistiu, enfim, quaes
as ·circumstancias que a caJ•uei.<Jrizarnm,
.
Eu lerei no Senado os Loopicos principaes desses documentos, do todos aquelles ando al:;uma cousa possa hav.cr d~ uW,
:1J'im do que os nobres Senad'Ores possam fazer uma idéa exa. ctu do ussumpto. São breves os tJ'êchos que vou Jêr e mteressnnles, porque estabelecem uma demonstração contraria a
tu di) qunn to aqu.i se tinha sustentado, a tudo quanto se aliesou em document9s ot'ficiaes, n tudo quanto se enquadrou na
(• l Este discurso niio fcli revisto relo orador,
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monsa;;cm do ,Poder Exc•;utivo ~lo maio 'de HH1_. EnL~o ~c
dizia, Sr . .Prcsidcptc, que •l- movuncuto de t•chd\tuo \utvtçlo tt
horcto (\aqucllü navio delcrmin:í m ao eommandunLc do destacamento o lancm· mão dos .meios extremo~ !lOHI.m os crtvotvidos nesse facto. Vem agOJ'a o proprio e•ommundunLc do Jestacnmcnto e nos al.testa que os faél.os occorridos nuqucllc
Jlavio ~e 'limiltu·am a essa lenlnU.va, de en.in. üuporlnncia non1
no~ dtt hlt!u, rcJ'orindu ... se :;ueecinLumento a umu 1:onspü•açfio,
a um projecto de rcbcllião ou a uma trama.
Queira o Senado ouvi!·, e vm·á si não sou J'id na :;ruLhcstJ
que acabo de fazm·. Serei o mais breve possi.vel. Por noucos
minutos 'Occuparei a atLcnr;ão do Senado.
Nüo vim sinão m0 desempenhar do uma obl'igut'ã·O· LJUO nã<o
podia adi!U' para r.\aqui u quatro mczcs. Diz 10• capil.üo illclln:
« .•. tivemos que uxei•cet· tun· tral.mllw i.nimcu:;o,
lllHUlondo-no:; dia e uolf..c· em 1'igoPOSit. vigHancin, pois
muitas vezes encontrámos senLincllas dorminJdo . ern
seus .posoos, além de não obscrv<H'em as ur~cns tm·tninnntes qu1Q .l'ccclJiam, ni.Linenles aos pr.esos.»
'Pódc-~c dnr mais triste idéu da uisciplina reinante entre as nossas forças mi\i{ares, elo que o commandantc deste
destacnmcnlt> nos dú ·? ! í'~gundo c! !e,· seus :soldados não obedeciam íts or·deus, adormeciam, cmbebcdn.vam-sc, compravam
cncha~a para ··1mbria!l'ar a gi.wrnicão e aJudavam os ·presos a .so
apoderarem dn. mnni!;ão ele bordo. Cont.ioúa o eapilão i\lcllo:
«Não obstante os Jll'OillJllos e cner;;icos cnsl.i!l'O~ discitllionres por mim nrbilr·ndos. o relaxamento c o elescuido Jioram Laes que um gru:po .ele. prisioneiros, exmarinheiros, bandidos c assassino>, chc;;ou a oi.JLI)t' a
municão de que precisam como elemento indispensnvcl pura levar avante a miscruvol revolla que lramúrn
nos porões· do SatelUte ... »
·
•
I
Notem bom os nobres Scnudows: para !ovar avante a
rniseravel revolta que Lmmúra nos porões do Satellite.
,(Continuando a Wr.) :

.

.

«... mas fe!i?.monte essli iui'aiiW cousvirneüo· foi
prnsenLida IJ eu pude tomtu• a Lompo lodns as· provi,_
doueias · quu o caso exigia .. En1 vista de t.ã,o lamenta.vei~ 1'nll.n·s, tive muitus vez:•s do lnunat· mão du meio~
energicos para·chamur <Í ordem as Jlt:fi~us que J'altavum
ao cumpt•i!ncnl.o do dcvct•.•
Esse' é o primeiro l.opi.co, pnrn o qual chn.mo a atLonoão
do Scnqdo. Bm seguida, <i pagina 7, da cúpia o1'ficial, no~ diz
o commandnnte do dostncamonlo:
...•l~m Jaco dn sLluaçüo eriLic::u 1Jll1 t]uo nos acha vamos,
l.iyc necessidade de, com os oi'J'icia•es meus .auxiliares,
·lançar miio do medidas r:morgicns que puzesscm tomw
tí lnstimuvcl revol,ln tramada, corrJ'orrno vos com.muni-

' ''
l

.,

I
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quei rJm. l..etcgrmnnHt de :.!~ de dezembro do unno findo
~ de ú de jatJ.ciro do corrento nnno.>
Nonhrulll th~~scs tlou:'i tnle~u·nmmas so cnconLrn enLL'C O:?.
· l]oeutnr>nt.os t·cntelit.idos ao Senado. os dous unicos documcnto~
fllldc ck~via c~üu· a na.L'J'ill;ão da r·evolüi, ou anles, dn. tentativa.
de revolta, como a classil'h'a o cornmandan.l.e do destacamento;
et·am os l.eiPgt·ammas d(' ~1:\ de t!ewmbro tle 1\110 c r, de juuoir·u do.• 1!111. (/.r!:)
«Logo no PI'im,eit·o dia rln sahida 1lest.oü parlo, um
g-r•upo de ux-marinht~ir·o~, VI!JH'lo que a mn1iO.l' parLe
das prn~ns da forr;n. so rte hnv!t atacad!t do mal de

I'
·I

'

,.

'

'

nn.i(;~; o eonLr•af'in tio qur~ :-:;.ucl~lt~di·a c:om ellm~. pois nndn.

sofll'tam .• pol'~tw eslnYmn no seu elemento, c convenciri·M da sua s,w,r·iuridarlr• em face dos 11ll.itnoR aconl.edm:•'nJ.os.· que t.ivernm logur •!uO fim do anuo passado.
Jamlm~nl.o concelleram e l.ramarnm a !.remenda révolt.it
acima. ciladn r pror,m·nvnm tr.vnl-n adiante !t 'lodo
ll·anse.~

NiLO ~e Lra.la, pois, siniío de fados tendentes !t cxecutnt•
11nt pnnsnnwnLo rtu" SP aelm\'a ap•enas cm cxecur;ão no espirita
do::::, aceu~ndos:· u.rna I.J•n.nJa 1run cllr.s cogitnvnm do ron.Uznr.
P,nm. Arlr•nniP ronLint'1n " t:nntmnncl:ml.o do dcsl.:wamcnto:
«Dnl'iclo :íg mrclidag rne,r:;iens qÚc !ornei ... »
Notr;m VY. F..Ex. f!IW aprzrtl' de clnssifical' sempre dd
c~nni'S'ien.~ es~n::; nwdidns, ilÍ'ndn rnqui ·não so (lj,~~-n cnn que

con-

sist.irnm r!lag,
«.. . l.iío a l.r;rnpo og i'aci.n.orns não .pu?.eram em
rxreutfio tão infame, •eónluio.»
Nfio houve. pois, cxccueli;o nem comeco. de ülwcnç.ão, a
vista das medidas nnerf\'iens tomadas t.iio n. tcm:po: é o commnnrla.nl.r quem n diz:
•Frncnssnda a J11'imeirn tentativa (nós não sa1Ycmog
qual roi\, logo no din. scg-uinf,ü ao da partida; o meu p,ri.meiro rniclado l'oi rreolher aos porões do navio os citnrlo~ nx-mnrinh,•ims, J1l'Otr:;:idos do delegado 'de polici!t
erut·m·r·Nrnrlo rio t•mlJnrqtN' dos pris.ionciros.»
.
'"\qui o r•om,mnnrlnnle do dr.slnocnmcnto nccusn .l'ormnl~
mrfllt'l o delug:ndo dt• policia 11!nquelln ~il.un~ão dr• prolectOI'
rios .mnrinhr.iros, qun ''"" 'elassifir•a df' as.sassinos, bt~ndidos t~
sro!el'ndos r aos qu:ws ul.i.l'illull o JH'O}rcJ.o rio se apodemr do
nnvi.o c n~~nsRinnr n :;.nn g'ltnJ'nil:iio. Bem. l\'lns tudo isso, ·corno
.estão vendo, l.urlo isso ·sü cii'I'n om um pl'o:iooto, simples tramn.
qur não scH,lH·~on :: rxr•enlnP. O cnmmnndnnt.c do ,destncn]nent.o nqll'i nos r!cclm•a ,,a,l.rf\'nt'lcnmenlo que.~acns us providCJ!cias opporl:unamcnte pm• rllr ndopt.adas.tudo so rrustrcm ú prtmr.ira J!'n.taUvn, r ellr conscgiüu JIC·c.olher !t re'\Cl' nos por~CI;
os chüfr.s, os aul.or·r.s, os compnt•sas tlr>ssn mov1mrnto. VeJamos si essn situnr)iio se n!lcrou:

•'

«NAo ficaram aqui os impetos ferozes dos scelerndos prisioneiros, por isso que a primeira tentativa
fracassada mais accendeu-lhes nas tr·esloucadi!JS cabeCil.S a. idéa de levarem ndennte o seu infame designio.
Continuando a manter uma o.Wtudl) verdadeiramente
ameacndorit e de franca conspiração ... :o
Ni\o se concebe cm que podia. consistir· essa tentativa de
homens ~ue, como o commandnnte nos assegur•a, t.inham sido
presos e r·ccolhidos aos porões do navio.
,
Notem VV. EEx. que se tratava de uma conspiração
fl·anca, isto é, descoberta, de uma. conspirn~ão quo não se
occulta, que não r, conspiração, n que faHn o seu caracter
essencial, que ll o de procurar occultm·, mas cm todo caso era
uma conspiração.
.
(Lê) «•.. Continuando a· manter uma attitude
verdadeiramente ameaçadora ~ de franca conspiração,
como tive occnsião de mo eer·tificnr pelos inqueritoR
junto, para levantar o moral da l.ropa e pOr ponto
final ao grande pavor da guarniçãn do navio, evitando
· ao mesmo tempo ·um novo rlesostre para a p~.tria ... »
Vojain VV.EEx. como se ahusn do nome destn. potlre
patrin. ·
(Continu.ll'lldO) « •..• lancei
mão conjuncta!nent.e
com· os o!ficiacs, meus auxiliares, dos meios enorgicos
e extremos, relatados já n V.' F.x .. nos meus telegrn.mmns . citados.~
'
Os meios energicos estilo relatados nos t.elegrammacl, isto
6, nos telegrammas de dezembro r! e 101 o. de ,janeiro de 1911,
telegrnmmas que não existem nos docum0ntos remet.tidos· .a
esta Casa.
·
(Lê) «Sómente depois de•f;omndal esta medida de que
ncnbo de tratar, cessaram por completo nos porões do
navio vaias ou qunesquer manifesfa~•ões hostis c contrarias á bon ordem r rlisciplimu
Aqui está, Sr. Pz•esidente. a qu0 se rer1U7. a informnoão
<lo .chefe daquolle dest.acament.o, cont.ida nesf.e rl)[atorio. Esta
informnr.,ão imt.egoricnmente rst.abr.lr.ee que em todo o· cursn
dns circumstnncins orcorTidns naquel!e. nnvin o.~ accusndos
não ult.rn.pnssarnm ns limites de um rwo,ircto que se tramava
e que se nfio ch~f!'OU n executar·. Trndo· as nul,oridndes dn
bordo tido aviso n t.empo e .t.enrln r,mpregnr!o pr·ovidoncins
que rornm eJ't'icazes, T'·r.r.olhendo os accusndos ,nns porões do
navio, foi, pois, cont.rn homens collocndoA rrAsl.n. sit.un~ão. foi
em castigo de umn trnmn. de um pro,Jccf.o que se l'or,javn. que
o commnndnntc dnquelle r!cstncnmrnt.o dr.lihrrou impor 11 sete
nu oito homens a penn cnpitnl.
Em nppenso no r·olnlorin aqui ost~o ns vnrios ricroimentos tomados pelo oommnndnn1.e do_ destar.nmcnf.o do 8atcllitr..
Silo divrrsos, sno muitos esses depoimentos. Mus todos eiIes . se ' enunciam na m~ma . linguagem, niio ha um
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que se não refira a um project.o que se tramnvn cn tre os presos. Nada mais. A pena capital, a
pena de fuzil, foi empregada unicamente cm e:tpiação desse
projecto. Nfto J'oi om seguida u ttlna revolta, porque a propriu tentativa n quo se refere o commandante Mello occorreu
n 25 ou 20 ele dezembro, sendo nos dias subsequentes recolhidos os pt·csos nos porões dos navios ~ o fuzilamento s6 veiu.
n. se veJ.•ificat· do clia 31 para I de janeiro, isto é, cinco dias
após o tentativa que o commandnnte do destacamento declara mo,\Jogradn ·n sobre tt qual e\Je affirmn· que as suas
providencias .foram de elficncia absoluta.
l\ln~·o Sr. Presidoe:ntc, lm um tr~o mll'Í!JO interessante em
todn esta na·rrnJ.ivn officinl: •l que, do comeco no fim. neste
t•elntol'io, não se fltlla. na morte dos prisioneiros, apenas nl·
lud!l o eommandnnte do destacamento a medidas cnergicns e
extremas dr que blle o os officiaes haviam Juncado mã(J para
conter· os pro.icctndores de 1uma revolta. Não se falln no fuzilamento. Delle elevem tor fallado os dou!' telegrnmmas a
que al!url" n cnmm:mrlllnle :l!c\Jo no seu rcla,torio, um de 2!,
de dnr.rmhr·o o' out.I·o de tlintas dé janeiro. ll!as estes tclrgrammns nfio ap,pnrccem l!OS documentos enviados á Ca.qu,
de manoira ~nc pcln lcitu·ra rJesbes documentos ningucm snhr.
:q mol'l'ru nm só proso n~qur.llc navio.
Or•a, r> far·to cr~pita,J. o fado cpuoe revoltou n. opinião. publio:n, o l'uclo que :me constrangeu n v•ir tantas vezes á trihlllh1, o l'aeto que ()brigou V. Ex .• Sr. Presidente. n occupal-n tambom ncst.n Casa (. o dn morte de varios preso.,,
determinada por uma ordem arbitraria do commandan,to do
dostacamen t.o.
Deste fnct.o se occ.upllva ·~ me'l)sagem do mrtrechal Hermes, nirigidn a estrt Ca.,·n; em maio' de 1911.
QuP.irnm os nohrns Sennrlores ouvir:
•... Em fllJcr rlc uma. sibuacão vcrdndeiramcntr

ular·manl.o- dizia. o mnrochnl Hermes- de imminont.A

I

I

~

pcrig:n e perfcHnmnnl.e r;tll'nct.eriznda como de snlvnciío
c d~J'csn proprin ... »
·
.
.
Turlo
Mcl\o.

is~o

r.st.:\

drsmi'ntirlo

pala relntorio do c.n.pitiin

(Cnntinunm/o " /.r.ünm) «, .. dcfr.sn prnprin, 11 r•o\Jl111JJ1!Hlnnl"' rlo eonlin::;cn1.e, npurnnrlo hem. "om o Lo.·~·
lo!munho do' tortos o).~. ol'f'icinr.s dr bordo r r!o.o; ••x-ma·
rin!!ldt•n;;, a L'O!ll{IIPin J't'~·f\O!iStlbi\idndP do;: t·.llnl'e> r!o
rncll'imrnllfl do! J'o'''"lln em C]tll' J'>Ol' vnt•ios din.• R•! man1i\'CJJ'am ns 'Jll'(•:;o:o:;, J.•e:-:.:olvr.n, mn r:onscllw, to mm· nwdicla~ de surwem.n 1mergia. unieu:::, no sou f•ntrnclet•
no
do:. rlcmnis oi'J'icinos. fJlll) podiam, cm tiio gTandtJ eonting·cncia, conjurar os perig-os n que todos csh1.vnm
expostos. ·
j\

;m.

com as l(evidas forma~idades .•• ~

-·
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Segn nclú:n~ d'~" Ini·aoõo•s, <lo 111fll'üCilh<tl Prcs i denf.n, n commnnclnnl.e r!o _eonlnlgCIII.•• rio !:iotcll11.•: não mntMa nquclles homen~ s.mao o.IIJpO•l:i do, llaYo•1· I'C~mido um eO!Belho de guerra e
JH'oced1dn •:om tarJa~ as f01·mnlHJ:tHles dn lei!
Ora, para su,ieitat· um homem a uma 11cna qua,lqucr. a,
topmul idndo que a lei I'SLalfnii.'C•• ,: n. formação do processo. a
defesa, o .iulgmnenlo c n ''ondemnnção por um tribunal; a lei,
porém, n.tn dcl.t~rmina. r.m easo nenhum, que n conclusão de
ln! prow;;so tr.nlln o ,;r•u rpilor;o na morlr• do c1·iminoso, nem
mesmo pm· nmn nuloridn1le legnl,
,

?I ln:-;

é di:.;to que nu quero Lrntm· ngo.rn; parn o que
cu qurro ehnm:11· a nll.cneão rlo Senndo. c qur. foi o ·que
lliÍO

1

me [l'ouxr. ,., tribuno, 1\ rnm o fncf.o. Sr, Presidente, capital,

d.os dons. donlllll}n I. o;; 11rinc.ipnes entre o~· papeis que
loJ·am rmnel.t1dos. Atr• qtw ellcgm•m a est.n Casa esses par•oi;;, J'iem•ú .o Senado (• 'fir::ll':í. n. ,iusti~n publica sem saber si
r:om r!fl't'il.o. nli ;;e d<.•1'nn1 fuzilamentos, por~tw no 1·elntorio
do r•.npiLfio ~re!lo nlio s" fnlln em morte d"' uinguem,
Ora, o meu l'Oqu'l•rimenl.o, mui Lo explicito, dizin:
«ficqucil'O qu" do Governo sn requisitem, pelos ll!i·nisLeJ'io;; dn .{Juena r· da .rustkn. d>pin;; nuf.hcnticn~ c
cnm.)Jletn.•. de torlM o~ documrn({l;;, sl'·m. "mcc1lftín alo/1.1//.Q ' ' ' »
Nof.r, V. llx., Sr•. Prcsidt!tll.<\ o pleonn~mo dQ que eu nsei,
mui lo) !le pr·opo;;'ito :
.
da

no~

r~ ll.n

<: •• , t/e tadM os 1/ocumcntos, sem: emcepçtio nlaunw,
11ão l'osct·vaUo~. J•e:;;orvudos ou rr.sot'vnd i;.;simo~. que digam respeito tt .exp·edir;iío do Satcllit'c, daqui mnndada,
por· ordem e sob nR 'insl.ruccões do Poder· l~xecuti;vo, em
der.·emhro de .1 010; l.endo-St~ especia.l ai:I:P.i[JI;úo em• quo
J!tin falte, enlrc esses documentos, ncnhitm. rlos ?•clntivos ti m01'tn (ln., oito ou. ·10 homens (l~:'ilarlos pelo de.sl.nenmento mlltl;;~.\' n rtnc estava eonfmda. a sc:::urnnca
dl.'sf.cs, como doR domai~ preRo~ l'~mett.idos )larn o nm·t.o
do pniz, Jwsso vaso mercante, doeumentos que, mais do
umn VL'I!., • hn. tres nnnos e tanto, o S-cnnliOL: Urbano Santo~. em nom<l do Pr•esidcnle· d!n Republica, clcclnrou, caLegoricnmcn~r' e ~olcmnemcnfl' no Senado, estarem nas
miíll~ do Govcpno, 1:u,in Jlala\'l'n ~P. empenhou a rsta,
Ca~n. em que, concluido -o exame \Jor~cssm·io ntt srcrcMt•ia cln prtsl.l\ uompetcnlc, se instnm·m·ia JU'Occsso lcgnl
aos nutor<r.~;~ confesses desse c~lnpelHlo nl.bcnf.ndo.•

Eis, porque, Sr. rrcsirlcnle, ,julguei-mo obrir;nd·o n vir 6:
tl'ilmna, certo de que o nobre Ministl'o ria Gucrrt•n ,foi iIludido,
;;uppondo estarem ·eül'lns os documento~ l'P.mctf.lr!os ao Senndn.
·
Venho, pois, J'Cclnmal' tH CJliP. nos \'nl~~m. isto i\, os do'eumen t,os complcLos do crvso, os rJous famosos i,e.lOb'1'UlllnlUR. n
f]lHI alindo o ea\Jit:io !\lcllo o_ o t•elalnl'io ot~ nu to 9n ·fuziln. mcn~o ou ~uLo ! o condenmnr;ao Clil qun sn Hnpoz n pcnn ea1

•
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):lital aos executados, o nuto do fuzilamento daquelles, pela
foron. a que estava confiada a guarda do navio.
Até que cheguem esses documcn tos, considero de p6,
Sr .. Presidente, o meu requerimento.

'.

!) Sr. Gon.zarra Jayme (•j - Sr. Presidente, sempre entendi que a tribuna do Senado DJ1o devia se prestar aos desnfogr!s de ques•f.ões pnriidn.rins, que se agitam nos Estados e
ror· 1sso tenho me conservado silencioso a respeHo de attenlaclos c violencins occo1·ridos em diversos ,municípios do Estado que tenho· a honra. de re·prescntar, por occnsião do pleito
de M ct·e Janeiro ultimo.
·
Abro !Jo,i.c uma. cxcopr;.ão a essa mi,nbn conducta, porqne
se f.rnla de factos graves, que devem ser conhecidos da Nacão.
e RObrc os quars o Cfovornn Federal deve tomar promptas provirlcncias.
No dia 28 de janeiro, Sr. Presidente, recebi de Goyaz, da
cidade rlc Tpamerim, teleg-rammas me participando que o governo do Estado havia feit.o seguir paJ•tt diversos municí-pios
J'oJ'r:-ns de policia. n.a intenção do .impedir a mnnifestá"~ão hvre
elas urnas. O telegrnmmn. de Ipnmerim veiu assignado pelo
Se.nador .Tos8 Reginaldo. influencia politbca de grande p·resti:::in nesse municipio, e no qual me communicavn que t.inhnm
ehegado nesse dia 20 prnoas de policia, sob o commnndo do
um tenente, e que essas ,prncns se haviam aquartelado nos
edifícios destinados ao fll'nccionamento de duns secções e!eirl.ornes.
O SR. LJtOPor.oo 01' Bur.nõr.s- Para garnntir a liber'clnrle
eleitoral.
O SR. GoNZAGA .TAnm-.Dn capHnl, o tele.grnmma qJJD
. rerobi noti·cinndo a partida de forcas para os municípios do·
Curralinho, Jnraguá e Bella Vista, vinha nssignado pelo Senador federal, marech a1 Brn:r: Abrantes,. cu.i a sizudez ·e altivez
ele caracter o Se•nado r,onhece, porque aqui tem elle assento
hn nove nnnos.
·
0 Sn. Lr.:OPOT.no nE Bur,HÕllS,.... Y. Ex. pó dr. mcnr.iOJ10l'
tamhem Cat.alito, onf!e houve plenil liberdade eleitoral.
O Sn. GoNZ.IGA .TAY~TE -llr.cchcnrlo rssr. t.rln~J·nmmn no
<'lin !?S, ru mr dirigi immedint.nmente no Exmo. SI'. Presidnntc
<.!a nepnhliea, dondo~lho o.onheç.imento do sçu con.tex~o. ·e ~n
rlindo :~ S. Ex. que pi'OvJdencJasse no sentido de ev1tnr di~
lnrhios r nttrnlados no men Estado. S. Ex., com n sua gentJIrzn ''ost.umoira, tr.vnwnrlo eon11ecimonto dos tel·ell'!'ammns.
rromnt.tcu que rrovir.lr.ncinrin immediatnmente. AJYezal'.
porém, da. generosa inlMfnrr.ncin do Chefe do Estado, ns cousas
não se modificarnm. nm Goynr., e ns eleioões correram ncsso
municipio sob n pressllre> dn 'Força publica instnllndn nos pro-

(•) . Nilo !o i revisto pelo orador,

SESSÃO EM

..

!\
I
'

I

.j

'

8

DE T'EVEREIJ\0 DE

i9i5

prios edifkios eleit.oraes, e impedindo, á boca de armas, que
,. otassem. os• eleitores meus n.m·igos.
.
Calei-me. entretanto dean•tl•.' dessos neonteeim.en!lOs, pela
t·u1.ii0 que .iú expuz de que niio queria servir da tribuno, do iienado para desabafo pnrn. quc•.1xas clr. nCLentullos que oecorrerum
no meu Estudo. Lte<;.,bi, por<ím, hoje, do Semidor .rosé Reginaldo, a $eguinte nnrtn, parn eu,jo. r;rovidad:e pe<;·O a aUenção do
::;enado : (Lê)
.
,
c Cn.ro arn igo Dr. .laymf~.- Sau{la,~·jr~ affN~tuo:ms. -·
~l'cnl!o em meu poder a sua ull.inm cuc·tn. Con.,ummuu-sr, aqui a
bueol!umll pc·emeclit.uda pelo Jos<'· Vaz. No <lia :10 do mez findc •.
a J'o1•ç.a pnl ida! aqua1•Lolurln nos <!<li1'ieios ond•· l'u1w.:innanlln a:;
secções eleitoraes d.,st.c município, ruforr;arla. JlUl' ;;rnmln nuIncro rle ,iag-un~rJs, tendu ú fl·cnlo o eoJ'Qncl Jos•'• Vaz, completamente cmbriab'ado, impediu a Pl'csenc.a dos nossos J'iscae;;,
porque, ur. IRO oleil.ores 1·eunidos, cento " tanto;; c1·um ami~o;;
nossos.
A's 10 '' meia hom:;, depois da rccu;;a dns 1'isuncs. quando
cu 111~ tlirigin. {c primeira scec:io para cxcrcc1· o mNl rlirnilo de
voto, eurca dl' ~O rúvolvcrs se apontaram sol)rc rnim. ")mln
:ro,.\ Yaz " o delegado de policia os primeiros a mn alw,iarr,l!l,
nn quP J'oJ·mn acompanhados polos seus asseclas.
A' inst.ancia de amigos. eu me retirei, no qn<~ l'ui acomr•anhar.lo pelos eleitores nn~sns amigos, deixando dn vnl.l\T'. Tiw
Joilo ,pmmoverarn o m<11.im. us ,iar;uncos aln·il'arn as w·nao e ns
onehm·ttm do eerlulns. :fo'iscaes de g'f'ando ntlll1CI'O rle cldloms
fir.cl'am um fli'O\.es!.o que não foi tomado por t.e1'mo. porque o
tabollifi.o adoeceu, dizem que a conselho· do .iniz de rlir·eito,
Leve esse facto a.o •conhr!cimcnto da Na(ião. Eu estou arnoar;aclo dn nssassi,nio ·11 qualque!' hora, e não sei a fJucm pedir garnrll.ius. ,~·s pE'essas.-.Do amigo .rnsr' Reainaldo. Tpamei'Írn. 3
du fCVI.'l'P.Il'O de i-011\, »
.SI', Presidente. o Senador Josô ner;inaldo é um homem rlr
ll'l'andn p1·estip-io em Tpamer·im. r· um homrm dr r.~piritii' r:ull.o,
Ainda ha. meze:~, ind•'> ;'i. capital, fez exame )l<JI'!IIÜQ. o Supl'omo 'l'J'ibunn 1 de .Tusl.itn. e foi provisionado advogado. E'
:f'ill1n de Ipamtll:irn, tem l''l'nnd<! J'nmilia. grande repmsentoção
o eutr·~t.auto 11iio Levc n<'!ll ;.ique1· o dit•eito de votar. sendo
Rhida )lr!JlOis da elei~fto nnwaondo de morto pelo r.eccio d<' qur
elln (l<J publicidade nos !'netos a. que me., vr11ho de rcf~Pii·.
;
01·n, Sr. i'Pesid~ntr, >i no nppnmlho elo regímen l'epuhli<'nno 1<~d<H·nl.h•o não ho r·c:medio pnra situnr.ür.s desta orrl•~m. (o
n en.so rt0 ::;c f•1hninm· tln. ConALHuir,:ão .o nl'l.i~n que Lrn.t.n. da ~;n
l'rttllia dt• t.odns ns Jiherdnrles, de todos ·os dil'flil•os civis e' pn-

li1.ico~.

I

I

Os govN'nn.doros df Estarlo~ mcnl.inrln ;í sua fun1Wfi1_\ eonsti·tueinnnl sP tmmfol.'ma.l·iio em rc!l'nlos contra os qunés n:in M,\'CI'(I d<'mt.l·o dn lei I'P.~w·so ·n.Jgum.
Orn cu não posso acredit.w que se.in vic.iado assim o rc;:rimen ferlel'nlivo quc•nós 'll:doptnmos, l'ortnnto, 1\ quem ue diI>eito eu venho pedir providençias no sentido de ser gtwantida.
1

4t

•,.,

3G4
poJo menos, a viiJtt dos chefes polill.icos que não c,ommungnm
com ns idras dos aeLwtr•s gOVi'J'nnnl,r·~ de Goyaz. (Mm/o /Jcm,)

O S1·, A. Azeredo ( • 1 - ~~·. i'J•i;sidr;Jür•. t·r•t:f'll i do Govct··
nn,dot• do rne11 J~starln 11111 '"'"~'':tmma ini'Ol'tllnlldo do que lm
. occm•t•itlu no E~Lnclo rlc• Unynz, [IIII' ol'li<'lll do ,juiz l'ederal, quo
enviou mnndado de lllaJtulnnr:fto a un1 l'azendei·r·o, ltnbilnnl.o
do :Estado ele ~lal.lo Ut·ossu. IJ i;OI'Nnn do nwu E~lndo nclm·
so (llltlJUr:u;atlo dPnllll' do eonl'lklo ·que pr'ld" sut.•r;it•, e du
maiot• !:l'avitlndc, fHH'quanl.o, si o i'residenLe do J~sl.ndo de
Goyaz, pur·a malllPr' n oJ·clmn do ,iuiz l'edtH'al, envin•l' 1'or·ca~ :t
J'rorll.eim do l~sl.ndo drJ Mnl.ln Gt·osso, o ;,:ovl.'.t'no de !llatLo
GJ·o:;so, pOJ' sua vez, JIIH'a nwnl.cJ· a ~un .iw·isdic~:fio, podcr:í
,~!11'-1'5P 11n conllng·mwia .do on\'in.1· i:;aal.uwnll! J'OI'(;nS, anru cl'?
mnntl11· ns or•dt•ns r•manndas da nntor·rrl:u:lr1 enrnpeLenl.r;.
O SH. f.EOPOLIJO llE I3JTJ.HÕES - Essr•. IJÚO ri O r•onseiJlO que

V. Ex. liUl'lÍ,
O 811. ,\, A~rmEoo - V. J~x. nsl:'t nw .inl.r:•rrompcndo sem
Pnxfio. Eu PstOII l!lleíll'nndo n qu.estüo pulo lado dn g·,·avidatle

qnc ullu t!!Wf'l'l':t. \'unho •:x~wtnmrnl.u IIJlJI"II:tJ' pnr·n V. :r:x. o
pa1·n o meu illu::;LI't! t~ollc$n ~rnndo1·. pt:lo l!~sl.ndo fi,_~ Goyaz,
pnnt qnt) tlt'ls, r•fipi'Uí-!t'lll.nntes de GO)'H:I. t' Mntlo GJ·u::;~o. no;.; diJ•i.iamo:; nfio :;t'• un PJ·osideJ!It) dt! <..1oynz ~~un1o ;w dP l\1:.\Lto
Gl'or-osn. aJ'im dt' su1· l'f!SO!vhJ~' a quesL~o unJigU\'f!lmenlt•, fazendo corn que o pr!nsamrnl.o elo liom·w:lo Sr•nurlot• r]LW mo
n.pnrl·cia :wja J•enlizado, po1·qunnl.o JHli'Liu de ~. Ex. a· initT·intiva. rio nr:l.o do l'l'esidl!I!Le dr; GO)'a~, cnr ·I son: fli'Opondo
an gO\'eJ·no de 2\laUo" G~o:-~sn qun ~e r•n!.J•eg-as:-;o iÍ t·r~pJ•escul.a~~ão
dos dous Esl.ndoH n esl.uclo rlnssa malr)r·ia, nl'im de que as
legislnl.uJ·as .J'flSJleel.ivas pudessr•m J•esolveJ• de nceõrdo, submel.l.endo do pois o easo :í homolor;nção do Congresso.
Jr't l'tl o nobt•e Sr•undOJ• qrJr· o quo r•u vinha po:dit· rt•n em
auxilio do V. Ex.

O Su. Lr.wowo or. BJJJ.HtiJ·:s -- !\las nl.lenrln Y. :Ex. no
meu npat·le. Anl.es du l.ndo ,·, Jll'eeiso J•esp('iLaJ' a r.lreisão· ,iu-·

dkinrin.

.

...

:lias n dnei~üo .iudit:iar•ia onde· se
r.xrJ•cr•
direil.o. () ,iuiz J'Nit•r·nl "" C:n~·nz não pr'lde tot•
,iurisdit·r;iio f'l'll ~Jni.J,o Grosso.

O ii11. i\. Azm11mo -

''"lll

O i'u. Lr.orowo 1m J3JJJ.Hrir.s -

.,.

!'i'iio ri em Mnl.to Gt·osso.,
. O Sn. A. A~Jm!lDo - Ondr• n Jli'OVII ? A ·inlarv'h;·m que
V. Ex. publicou 110 Jornal do Couvuw1'cio niin justifir:n isto •
Nfio l'fi.JCJ'O PJll.t·nr· agot•n mn umn diseussfin rle uiLimn horn
solm• n qupsJ.fio dr' Jimilrs entl'f.' Mnl.to Gr·osso ,, Goynz, Alas,

(") Eslo

•

discurso nüo foi revisto pelo

. I

orado!'.

~~
·.I
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o!Jri;;ado a aecei-

L,tl-a.
O Stl . .I.IWJ>nt.IJO IH: Bet~ll•}E:-i -

~i

;1 qW.'SLilo •:~Livns~'L!

J'esolvidn, niw IA~t·in sido t:un l'jnthl n utttn t~fJilllld:;são pat·n es-

Ludr.l-n.
O~~~.

quesLüo de
O honr;tdo

~~·. Pre~idt~lll.•~, l-ii i:it! l.t·aLa:-;:·H~ de unm
limi!.t~s l'l~t~onht~dduH vot· Cat•Lns lt~gins ntltut·iorus,
SelliH.Iüt' Let·ia t·azüo, o manLlndu dn manuLOil!.'fu1 ê•J-

:\. Ar.t::tuwo-

ria juslificado.
o i'11. LEoPOI.IIo DI·: L\IJi.UüE~ - l":;l.n r.l1!el:mu;üo do V. .1,:x
é f]LiltllLO lfll~ illl'l.a,
u Sn . ..\, ~\ztwtwo -· ~\las oncll~· e:;tú t!:"lSe ·tlÜ't!ilo '! O que

esLti pt·ov:1du ü quo u t.t!l't.·itoJ:io da rnat'gllrll •':-:!fllJ•~rcla dú .Arn-

ounya pcl'Lt•net• no EsLudo de l\la ll.o Gro::;so.
0 811 ••TOSI~ !\IUII'l'I~IIO - .\pnindo.
O S11. ~li,'J'W.o - Go~·nr. ,j:\nmis excr;l!cll nlli .illl'isdic,;ito.
O í-\11. ,\, ·AzlmlWu - O hOlll'lHiui' fienadOi' :<nb1• L:io hrm
quan~o· cu que ha quasi duus scculo~ o Estudo ci,J MnLLo G1·osso
eslú nn posse dnquellc I.~J'l'ilot·io.
·
O SR. Ll,OI'OJ.Do uE BuLHÕJlS - Mas o dil'eiiLo <lu Goynz
nfio ])l'CS((l'ú\'C,
O Su. A. A~.~lllillll- Em 17HI. ,o. Govr!t'nndot· do E:>l.ado ti·"
~llltlo Gi'Osso, J'nwndo u1n :wcul'do com o de Goyar.,. l!;;tnb,Jiecuu
o limito:! ú margem esqw!i'rla do rio Al'US'LiiiYjl, " mais !.arde,
no governo imperial, ·cm lSü!;, CouLo. dll ~lagalhües mandou
cstnbcleccl' a colon ia Hncnyú, .que aindtt exi,sl.e ho}c. Hn dous
nnnos, o EsLaclo dr. l\laLlo Gr·osso mandou dividir nuqueJ,c tcrI·itm·!P ·'I i legnns quadradas de tel'rns.
0 811. LEni'Ol,llll llll llUi-HÜI::;; - 'I.'U\IO i,.; Lo ,j alm'n.
O sn. ~IWI'Ill,l,o - ~Ia; nunca houve l'culn.ma<;iio algulllu.
O Sn. LilDPOJ,IlO· DI> BUl,lliiEs - Houw. A Conunissúo de
Justiua da Camnl'a deu pai'Ceer n favm· de Go~·az.
O Sn. A. Az1m1mo - Quando 'i
O Sn. L~opor,uo lll> Hur.Hõss -Em l8Gií.
O Sn. A. Az·EII~Ilo- Pot· que do então pttra cio Eslado de
Goynz não Pl'Oum•ou fazer valer o~ seus direitos ?
O Sn. LEorowo og Buurões - 1~cm consLnnLcmenlo rcclnmncJo.•
O Sn. A. Azsmmo- Não (, exacto.
O Sn. Ll,OPOT.Oo DI' Dmnõlls- E' n vcrctnclc.
O Sn. A:. AzERilDO - Pcnn é. que ns sossücs cstcin.m n ~c
encerrar •••

'
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. 0 Sn, LEOPOJ.DO DE BULilÕES - Em maio O Congresso Se
reabre.
O Sn. A. AzERllDO - i\la.s poderiamos éontinunr n discussão amanhfi. e depois. }J' mais proximo do que cm mm o.
A verdade, Sr. J'rcsidente, é que pelos documento~ officiacs existentes, a· mru•gem esquerda do rio Araguaya pertence ao Estado de Mntto Grosso. Isso é indiscutivel.
O f:;n ..Jos1~ l\JUR'I'I!(HO - Apoittdo.
O Sn. A. Azmtr.DO - Póde o nobre Senador por Go~·az
i.rnw·inal' o contrario,. r,m defesa rlos inLavesses de sua lel'!'n,
mas~ a ·verdade é que aquell'e terrilorio pertenco a ~falLoGrosso ..Tá hn. tempos, disrmLindO· nós ambos ·esta quest:io na
Camam do:; Dcpn ta dos, não chegár.1os n um nccôrdo, uiio stí
a respeito d~ Arn:;uayn· eomo do rio Verde. .Portanto 1 o quu
eu· dizia é que nôs, representantes de l\latt.o Grosso e de Guyaz,
deviamos fazer apJ)Cllo ao Gov.;mo para r·esolvermos cstn
questão por um nceórdo. ·
0 811. LEOPOLDO DE BULHÕES - P·erfeitamente . Estou com.
V. Ex. Ném Matto Grosso nem Goyaz preci~nm de terJ•itorios ...
O Sn. A. .AzEnEDo - Pr€cisamos de bracos e de ~ommu
nicações.
0 SI\, ERICO COELHO - E de paz .
.o Sn. ~. Ar.EREDO - N·estn hora em que nós sabemos que
tudo tresanda a politica, seria justo que proeui•assemos meios
chegando a um• accôrdo para resolver esses assumptos de
tanta gravidade, sem que ficassem estremecidas as · relacõcs
que sempre existiram entre nós.
E .eu 'disse muito de prnposit.o que O· honrado Senador
por· Goyaz tinha concorrido pal'a isso, porque foi sob o governo
do Sr. Leop•oldo .Tnrclim que se deu a primeira proposta ao
Estado de l\latto Grosso pura que· se entendessem as represenlncões sobre esse assumpto -a.J'im de resolvel-'1) pelas legislaturas estaduaes, obtendo-se rlnpois a homologocfio do Congresso Naoi•onnl. Mais tarde o substitui:IJ do Sr. Jardim, n
Sr. Xavier, nos mesmos termos se dirigiu ao governo do Estado de Matto Grosso, para que se resolvesse pacifica tYJcnf.tJ
essa questão de limites entre Goyaz e l\latto Grosso.
·
E' por isso qlllo appello mais uma vez para os honrados
Sen~q'ores por • Goyaz para qu\1 nos auxiliem nessa em preza
pacJfJcadora. . . .
.
O Stt. Pnms FBmlJciHA - FJ patri•otica.
O S11. A. AzEimno - . . . c ·patriotica pam resolver essa
questão sem conl'lictos, que podem .pre,iudicar os interesses dos
dous Estados, que não cm·e•:cm de terras, mas de trabalho, de
braços e de ordem.
Assim sendo, Sr. Presidente, e entendendo que o ,iu1z fe.
deral de Goyaz ·niill tem jur.isdiccão para expedir mandados dt:
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no. f:erritor'" dr· .\I :iii n nro~so, espero que .:ssa
qucstuo se.1 a dn•JmJda suw fJl't:,l u1w da bàa harmonia mal'cando-se ~àfinitrvarneJ?lr, os JirniLes enLre os Estados cte' Goya"
e !\luLlo hrosso. (;ll~ttto uum; mu:ito úr:rn ..,
· O Sr. Pires Ferreira - fil'. l'residerite. como vimus
o honrado Senador por Goya" leu ·uma cal'tÍI. em que se falla
do caso g-ravo ua sua tm•J·a; !JOr sua vez o honrado Senador
por J\!atto Grosso vem reclamar ·sohr•e assumpto que póde ter
gr·aw~s

consnquencws.

O que me tra" ú lL·ibuna é a consequecia de i:actos graves, que se d.:t·am ha ·íG anuos e não teem merecido a attencii•l
dos poriN•r.s publicas de nossa ter•ra.
1\ecci:J i uma en.rta do Assumpciio, Partt!;'uay em que
um· velho amigo dos tempos da g-uerra me avisá de que a
autoridade municipal daquclla cidade procura transformr.r o
Jog-ar t:onlweid.o com o nome de «Cemiterio elos Brazileiros> en1
logmdour·o publico.
·
Sr . .Prcsid·cnt.e, não contesto o direito que teem as autoridades da capilal do Parnguay de transformar este ou
aqucllc lo:;.nr em log-radouro publico; o que admiro é o silencio dos hrazileiros, durante 45. annos, deixando ainda sem
col!oca\'ão digna os ossos daquelles que tanto lutaram pela
defesa ela Patri,a no estrangeiro.
E' verdade que pareecr(L imprudencin da minha pn.r•tc,
no momento em que ainda se lamentam os golpes que foranJ
dados no oroamcnto do auno passado, que eu venha dizer
no Senado quo ccntenares de veteranos daquella guerra
estão semi-abandonados, a dt~speilo das promessas terminantes
do decreto imperial de .jangiro de 1865.
Xinf,'l!Cill ignot'll; Sr. Presidente, que de longa data venho
susl entando esta campanha em favor dos direitos dessa.;
senhoras c d<!HS0s vet.emnos. sem l't~sultado npreciavel. Não
imporLn, e niio importa, .Sr. Presidente, porque assim . fazendo. sinto ost.nt· cumprmdo o meu. dever, e é nessa
eonvicl'fto .que mui' uma '"~" venho solicitar dos altos po.deres dn i'in,üo um[l providencia para que os 1•cstos moriaes
de tantos bravos, como llfenna Barreto, Triumnho e. tantos
outro;; que ainda dtJscnnsnm no sólo pnrag-uayo, sejam reeol hidos pela Naciio brazileirn, pelo nosso PJ!iz, Sr,. Presi. rJenle, que ainda cstú gosando os esforcos. envidados ~om
tanto ardor por aquelles bravos na defesa dos ~us direitos
e rln sua hnndei.ra.
Ainda hn. pouco tempo mandou-se um navio a Montevid~o
p:n·o conduzir ú Pntrin os restos mortnes do valoroso marinhe iro Barroso.
.
Li. creio que hu um nnno, a descripção de uma romarm
u. niac.huclo. na qua.l f.omnrnm parte fi'l'g'entinos, paraguayos,
oricntacs e hraziloiros, QUC nlli foram levar suas saudades
ár;p.1Cl!es mortos. Eram paruguayos, argentinos, orientaes . e
hrazileiros que assim procediam; ~r1UD os rePl'!lS!ln~tes
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das qutLtru nucõcs que enlãu ;e cmpenhilrtull 1m guorm, tJ'tlS
uma veHciuu. e que de~l.u modo dàvt.~ umu. u!La
JHII.riot.ismo e um nllo UUIOr í~ memoria daquclJcs que tombaram nu peleja.
Que muilo é, pois, que ug·om eu obscut·o vulerano vouhtt
solicil.at• do Governo as providencias' necessariu•i á lraslndnçãu
dos .1·~sl.os daquelles he1·úes que descansam no súlo puraguayo,
,iá não digo vara csla CupiLal, mas put•a Corumbí~ ou para. o
!-'eixo dos Morros nus limite• do Ht·uúl eom aquolla Hepublieu, ptu•u. que ulli se uri,iu um JIJouumeulo commemornl.ivo dos ~Clli foilos.
Sei bem, 8t·. .Presidente, •Juc twsl.c momento não são
l.umndas com dcsuLteucão as ·palavra" que cslou vroferindo,
porque lltHJUdles mot•los, cada um dos .Eslados da Hepul!lict~ tem o seu t·cprescnLanle, pois• que todos os J~stados
para alli mandat•arn os seus J'ilhos, pu;;undo desse modo o
tributo de guerra. a que estavam <Jibt•Jgados.
Não foram sú as lanças r.io-grandenscs que brilharam
naquellas sungt•cnlas pcle,ins; J'oi tambem a infantaria,
,(apo'iado8); foram todos os braúleirl:ls dos 'longínquos Jogares
de Goya~. de l\la.tto Grosso, do Amazonas c de outros Estudos da
Hepublica, soldados e patl'iola,s, que sr; empenharam na defesa da putria contra o l'araguay.
Não devemos· nos esquecer dos quo perderam a vidu. nos
campos inbospitos daquella Hepublica. Appello, pois, paru. o
Governo pedindo que mande levantar um mausoléo em lreL'I:o
dos Morros ou em Corumbú, para all.~sta.r úquclles que procuram a csLrada de ferro de l.lapuru a Corumbú, com destino
lL Po·rto J~spel'llnça ()lat.Lo Grosso), ~ue alli estão rerJousundo
aquelles ··que, ntt guc1•ra contra o 1Para;;uay, não permittiram
<JUC, por um só momento, a bandeira nacional i'osse arriada,
· .sem um ,iusto castigo ao ousado adveJ•sario.
IA,ssim, turão o.~ brasileiros occasião de :recordar os i'ciLos de .guerra de ;roão i\lanoel, do .!Barão de· Triumpho, de
Fernando M'aC'iHldo de Sou~a. de Andt•éa de 'Gur,i ão, u de
lautos ou~ros oJ'J'iciacs e soldauo:> .que perderam <t vida na
dcfestt tla nossa Palria.
Isso mostrará aos vindouros que tt nossa pntria não su
esquece elos seus i'ilhos, 'mesmo depois ele mortos, c servirá
rnu·a lisiimulo dos nossos compatriotas.
·
O Sr. Presidente- J.embro ao nobre Senado!' que esití
J'inda a ho·ra do expediente.
.
.
10 S11. Pnms FmtREIHA -'Peco da lribuna essa providencia ao Sr. Presidente da Republica. (ulluito bem; mu"ito
vencudom~ e
prova do ~eu
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ii· 3, de 1015, adiando paro. 3 de' maio proximo vindouro as

•
·'

'':•'

•.·
S~_SShO E~I 8 DE FEVEREIRO DE 19151

sessões ao CÕnS'l'esso Naciona.l1 cortvoc:fdo
mentc pelo Sr. Presidente da Republica.,

369

.exl.raordinatia-

O Sr. Sá Freire ( ')!- Rcpusna-mc, Sr. Proside11te, votar
a favor dD projecto, que adia para 3 do maio vindouro as
sessões do Congresso Nacional convocado extraordinariaiiJente
pelo Sr. Pre8idenf.e da. Republica.
Parru discutir o delicado assumpLo, que diz respeito á
exist.encia mesma. de um dos orgãos da soberania nacional,
ti misf.Cl' afastar a questão politica, o caso concreto que deu
causa á. convocacão e at.tender apenas ã natureza do acto, o
srave precedente que vae ser consummado.
· Quaes são as justificativas do adiamento das sessõ.es?
RespÕnde o voto da. Camara:
a) porque ~são inevita.velmenle morosas as deliberacões
daquelle ramo do Poder Legislativo sobre qualquer proposição
relativa ao objecto da mensasem de !l de janeiro proximo
fil'ldO >;
.
.
b) porque « essa. morosidade de deliberação, quasi sempre
irremedzavel, sobret.udo quando se enfrentam assumptos como
no caso occorrente, que suscitam divergencias fundas e prolongados debates, mio permittirá. rigorosamel!.Le que até a proxima. época das sessões ordinarias do Congresso Nacional seja
adoptada a este respeito qualquer decisão definitiva,.;
c) porque a situação actual das finanças publicas riiio
comporta por mais tempo o fu11ccionamento sem exito certo
do Congresso Nacional em sessão extraordinaria. principalmente quaado pouco falta para. a installação de suas sessões
ordinarias.
.
Por sua vez a Commissão de Constituição e Diplomacia
do. Senado emittiu parecer, cuja. conclusão não está, segundo
me parece, de accôrdo com os seus fundamentos. Elia apenas
informa. que o projecto é co11stitucional e dahi não aconselha
nem a sua. a.pprovação nem a sua rejeição. (Pausa.)
O projecto, Sz·.•, Presidemte, annuncia e proclama a fallencia
do regímen...
..
Agitou-se a questão da invasão das attribuicões do Congresso Nacional, paTa a qual o Sr. Presidente da Republica pedil•a uma solução,- dizendo:« Ao Congresso fOra, assim, affectado
o conheciment,o do caso. Só elle, pois, cabia dizer sobre a.
possível ütvasão da sua competencia. constitucional; dahi decorria par.> o Executh·o a Jtecessidade de convocai-o, uma vez
que o pedido de iutervenc.iio lhe ches.ou •o dia. mesmo do
~nt:~rramento. :o

Em satisfação ~- mensásem do Poder Executivo o Senado
resolveu o caso devidamente por um projecto de lei, que foi
enviado ã Camara dos Deputados.
A Camara, entre~anto, niio submetteu o projecto do Senado
aos turnos regimentaas, allegaltdo (JUO as suas deliberaoões são
mo!'osas. que seus debates devem sol' nrolons.ados, que niio ha
Vol. I
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tempo pam discutir I) f'llHl as fina>~ças publicas não comportam
.
·
o funccionumento do Congresso Nacional ! I
O BsLado do Rio de Janeiro, como unidade da federação,
,pódé assim continuar com um governo. sobre o qual o Sr •. Prcsidclltc da Republica levantou •a. suspeita de illega!idade, illegaJidado reconhecida o proclamada por um dos ramos do Poder
Legislativo, porque o Congresso adia suas sessões, allegando os
mais ruteis pretextos- e porque não dizei-o?- abrindo mão
de suas propri•as al.l.ribuições I ! ...
Um poder que NãO se defende e não cumpre seus deveres
cõnstitucionaes tl um poder que se annulla.
·
A aprovação do proJecto impor.ta na confissão de que a
Republica está sem Poder Legislativo. E si fosse mister uma
nova convocação? Si porventura fosse imadiavel a solução de·
, um gr.n;ve assumpto di ante da deliberação do Congresso Nacioaal, de que não devo tratar de quesLões que provoquem discussões morosas, nal.ut·almente o Executivo deixaria de usar
dos poderes outorgados pela ConsLil.uição Federal e RÜO convocaria' o Congresso Nacional.
. ..D~hi, Sr,., Presidente, par.a. todos quantos. acharam que a
questão do Estado !lo Rto, r.ra da · competencm do Congresso
Nacional o que ao Congresso Nacional cumpria delibet•at' sobre
o assumpto, para toilos .Qua:nl.os assim enl.endert~m. Sr . .Presi.
dente, o adiamento dus sessões do Congresso Nnciona.l é a coRJ'issão. clara da annullação do Poder Legislativo, é a demonsLr.ação positiva, repil.o, Sr, !>residente, de que o paiz está sem
.Poder LegislaLivo.1
..
. · Apresentarei· ao Se11ado. um exemplo: admiLta-se que. o
Congresso Nacional fosse coJ.wocado para resolver sobre a deo:laração da guerra, ou )mm fazer a paz, nos termos do ar·t. ,3•,
n. H, da Constituição Federal. Conforme alludiu uo SQU brilhante voto o honrado Senador pelo Estado do Rio do Janeiro
St·. Erico Coelho, não será fncil um exemplo de assumpto que
d~sperl:asse discussão ma.is calorosa; entretanto, pelos argu.
menl.os adduzidos pela Gamara, o Congresso não se reunira.ot
se 1:eunindo, adiaria suas sessões.
. ·
Contra a morosidade das discussões, comtrn as protellações
possuem as Mesas das Assembl6as o cort•ecLivo .nas disposieõei
regimentaes, contra a pobreza do Thesouro, restará o patt•io'l.isrilo dos Membros do Congresso N:acional, apontando-lhes o
dever dQ abrir mão dos seus subsídios .
.Permanece ii allegação de Que o tempo é curto para a so·lucão do ca~o do EsLado do Rio de Janeiro:
· já· se discutiu qual o tempo de que poderia disp•k o €«ingresso para trata.r deste assumpto. Uns enLon!liam que a sessiio
parlamentar acabava a 30 de janeiro. Outros, que a legislalm·l•
terminava 110 di•a. em que fossem expedidos os novos diplomas;
outros; finalmente, que a legislatura termina no dia 30 de maio.
.Basta, emtnnto, Sr. Presidente, a leitura attenciosa do~
dispositivos da Constit.uicão Federal, sem as preoccupaçües
movidas.pot· paixões pa~:t.idarias, pura• que desde logo se chegue
'·
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. á conclusão de que a Sessão Legislativa s6 termina. a 3 de
maio.
A ConsliLuioão Federal diz que a legislaLura dur~r:í tJ·es
amws. Não diz que o mandato dur·ar;í tr·es :tunos. Ora, si a
legislatura dura tr~s amnos, vejamos como póde ser ~•pplicadn
o dispositivo da Constituição. Um dos lexicons mais autorizados, ensina: • Lel(islatura é o tempo de duração e oxistencia
do uma Catnnl'a eleita pelo povo>. ·
·
A ConsLiluiçüo afl'irmn que o tempo dn legislatur•u. tem o
prazo de tres annos; a definição que acnho de apreseNtar
precisa o tempo da lcgislnl.ura; e com esses dous elementos
irrecusavois, a conclusão logica é que o praw da legislatura
vae até 3 de. maio.
·.
Mas, sr·. Presidente, si pol'ventura fosse preciso apreseRtar mais a!·gumenLos pal'a demonstrar· á Haciedade que o
prazo do mandato dos S1·s. Deputados termina no dia 3 de
maio, não precisaria mais que lilr as disposil;ües do urL. 20,
da Constituir;ão, depois i:los arl.s. ·17 e 18, qnc dispõe sobre o
dia da reunião do Congresso, verificação e reco11hecimento de
poderes.
· Diz o art. 20: «Os Deputados e Scnadore.>, desde que
tiverem recebido o diploma até nova eleição, não poderão ~er
presos, etc .•• >.•:
Note bem o Senado, nfio se trata de candidatos n Deputados e SenadQl'BS. 0 a1·!.. 20 diz OS SEN.~OOIIES I' DEPU'I'ADOS,
'desdo que teJiham recebido o diploma, até nova eleição.
Poderia, porventum, uma lei sccunda.ria como é a. lei
eleitoral, definindo o que ;;eja diploma- dar-lhe uma exlensiio
maior do que deu a Consl.i l.nicão l'edel'al?
li. Constituição admil.le como diploma do Se~mdor ou de
Deputado, instrumenl.o do Beu reconhecimento, n neLa da approvacão de sua eleiçf!o. fsto •l que li diploma .. E si recorrermos aos princípios geraes de direito esta solução se impée
mais positivamente.
E' ou não ,; um privilegio u dispo;;icão do mtigo consl.il.uciOl.al que estabelece a imrnnnidadr para Senadot·es IJ
Deputados? E'. E' pois ma teria de diJ•cilo strict.o. Si. é ele direitfl
stricl.o, a Consl.ituir,ão s6 deu es\.c Pl'ivile:;io a Deputados o
Senr.dol'es e não nos enndidntos n Deputados o Smtarlo'res, a
que uma lei secundal'itt, definindo a palavra diploma, pretendeu
estendel'.
Sr. Presidente, são •Jslns as considerações que pesam no
meu espírito para af!'i:·mtn· perante o Senado que o prazo da
lell'islatura, seado de 1res :nmos, o mandato dos Senactm·es e
DepuLados só termina no dia 3 de maio.
Insistirei ainda na queotrw principal, O Senado resolveu o
caso do Estado do Rio, mas aCamara deliber·ou adiar as sessões
do Congl'esso, com o assentimento do Senado.
Não posso du.r o n11Hl vot.o ú proposi•;fio ·dn Gamara A pro.
curarei justil'ical-o, demon,qt.J•ando ao mesn11• I.r!11JlO qu:e o
meu cspü•Hu nüo .ost•i domifmdu por puixües e IJUt> d1scutu
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" ns;umpl.o so]j_ um _ponl.o do vista superior, alte!lderido uni-

eallJente aos prmCLPIOti que ttuet•o rosg·uardar.
O Governo do Sr,.1 Nilo Peçonha é legal, ou illegal? Paro
aquell"' que aprt·ovaram o pre,iccto que so acha .na Gamara,
o actual Governo do Es~ndo do Rio" ó ii legal; pura os !1Ue vo-

t.aruru eonl.rn esse projecto, o Governo do St·. Dr. NJio Per·.anha é legal.
·
·
· Ora, si a maioria enl.onde que v Governo do St·. Nilo é
illc,:nl, como é que o CoAgt·esso Nacional vae adiar as suas.
setitiõcs, deixando que se prolongue a successão de actos illeg-ae~.
eume~uda com a posso do Sr •. Nilo'? Qual o rcrnedio que se dará
" esJ.a tiHuacão sui qeue-ris?
Sr. Presidcllli.C, imaginemos qu€ um individuo pratica uma
i nft•ae<;üo, infracção esl.a que ot·ig-ine uma sr.ír·ie- outra de inrrucoõos; a autoridade competrml.e rH·ocut•a e oede providencias
- pam que cessem essas int"mcr;õcs; mas 'l orgão a que é a.ffecto
" caso responde: «Para resolver esse assumplo preciso de
lnngo Lrnbalho, ha. muila mnrosidade c, nestas condições, é
preferivel que· contimue a int"t·necão, 1\ necessario que adiemos,
us nossos l.rabal hos. niais l.a t•dc t·esolvcrcmos o assumplo ~.
Eis a sil.uacão a que chegou o Cong-resso !
·
, Será ocioso aJ"l"irmtH" que «Lodos os orgãos ÍJIVestidos pela
iX<Icão, inclusivo o Poder Legislativo, siio orgãos de governo».
(Houriou, Dir. Publico). Uma vez que uma das partes do todo,
onde t'eoide a tiOberania una c indivisível, abt•o mão de seus
dit·eitos, deixa de pral.icar actos de ~ua aLLribuição, consente
1m permanenrJia de litigios sem solucão e desm·La do cumprimento de seus deveres, póde·Sil affit•rnat· que não ha goverao.
Não cogil.arei de proclama L' a quasi supremacia do Poder
LrgiolaLivo enLt•e os demais orgãos do Estado, nem sua imporl:rmcin, "omo faz BluNI.schl i. • O Estado formula, antes de
tudo, sua vonlade ~ a exprime por meio da lei~. como ensina
Brunnialli .,
ALLcnda, pois, o Senado, ao funesto precedenle que vae
humol oga r.
Cerl.a uu erl·adamenl.e, JWOIILUnciou-se o Poder Judiciaria.
Niin •l u momr•nl.o de dcsp1JL'I.ai' puixões, rovivendo argumentos
nn Sllll!l.idn de drmwnsl.rat• que ltouvc invasii.o de ai.Lribuições.
O Podet· l!:xecuLivo deoemrwnhou-se de seus deveres conslil.ucionaes, subrfl~I.J.enrJo a!) Cong~·es.so a solucão do litjg!o.
O Congt·osso, enl.relanto, adm mdoln•udarneALe a sua dectsao.
.. Annulla-se, ora o repito, pois foge do lluinprimento de seus
rJevB1:es, dissnlvo-sc, deixa de exel'cer seu mandato, não faz
l"eorlnitm· os dü'eilo> da pOfJUiação imLeira de uma das unidades
dí' recteraoão.,
'
.
· O Senado approvar:i o pro,iecl.n da Cama.J"a'l lnl"eli·tmente,
.i~ ~nle-honl.em o fez, cm scgul'l!l« discustião; mas, melhor seria
que o CoAgl·esso appt·ovasse, como acto proot•io, a manutenção
da parcialidade pt·otcs·ida peJo Poder .rudiciario, porque ao
menos, nssim, <lffil•mal'iu, por essu n·:<mil"estucüo expressa, a
oua !li'Opriu CXIi.LuUciU.
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.0 Sn .. LEOPOT.:DO DE Bur.HõES- Em n. ~Cu dever.
O St\. S.( IIREIRE ·-Nilo entrarei na disr:u"uo do r.;.;ttntpto a que me poderia levar o aparte de V. Ex .. O Senado inteiro jú conhece o qur.sl.üo c o meu ponto de vi;;tn. Niíú Pt'l!tendo r·epel.it• argumeNtos parn demonstrnt~ si o Goyerno legal
é o do Sr. 1\'ilo Peçanha ou o do Sr. Sodrtl. ERLou mo esl'nrçando pura demonstrnt· que o Congresso não púde encerrar n~
suas sessües sem resolver o caso do lModo do Hio.
•0 SR. LEOPOL•DO DE BUJ.HÕES- A qucslüo C"ltí re.solvida.
O SR. S.~ FREIRE-Diz V, Ex.; nüo o entendeu l\.>.>im ''
SeRndo.
•O Sn. MENDES DE Ar.·:\! ElO:\- Nem a Camara. E a prova é
que nilo resolveu, ~dion~
O SR. S.l. .·FREIRE- Si Am moi o flir prcfi!ridn a outra pnl'l!inlidnde, .depois dn confissão do Congresso de sno impot~nei11
po t'a deliberar. qual o valor .iul'id ii! o do~· •wlos pl':tl ieados P"lu.<
• duas parciolidnr.les, que se dizem dtl pos~e do podet·. S•mi
po.ssivel, então, pür tm·mo no lil.igio~
A ses,iio exlraordinar·in l'oi eonvocndu .Para Lt•nlnt· do cn>u
do Estndo do nio e n ol'dinorin é de;;linndn a cogilor de todo.,
o;; assumpl.os. Si é certo que em quolquer das hypotheses
p(Jde o Co~grcsso legislnr srm se t•rsl.ringit• ao objecto dn convoeoção. niio t) menog verdndeit•o que no coso da convocação
P:tlrnordinnrin, t~üo lhe sertí licito deixar de resolver de pl'ef•,r·encin a qui•sLão qun constitue o objecto da sua. convocaciio.
· Ahi ficam as minhas inl.et•rog·ncües ~ observações li:;eit·os
pnn que o povo se edifique ante o neto dos seus manclaturios.
Bem sei, Sr .. P!'esirlenlu, qwJ qualquer emenda qne porVPntm·a se,jn apresentada a e;;Ln pl'oposiciio, ~ão · rcunirú 11
maioria r.Jos votos do Senado; ent.Pelanlo desejo quo collslc elos
Amtaes o cmel'tdo que l.et'lli a homa de ofl'rJrecer ú eonsidcrnd~:;
rn~u~ pnt·es, e que é concehidn nus seguintes lermos:
« Duranl.c a sossão exJ.rnord ino ria os Deputados c Senadores 11ã0 receberão suhRidio ».
Elln tem por fim demonstr•ut• que não ü por mol.ivo d~
ordem rililtmceira qull .o Poder Lcgislnlivo fica privndo df'
deliberar.
Não sei; St~. Pr•csir.lr.nl.e,. si ainda 'é i.<'mnn do ~nlvnt· n
Porl·~r Legislativo, pt•omovl.'rHlo us meios dt·• arl'il'mnr· Rttn.
~!':.is I encin,

l~Omo
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orgün da sobnrnn in. naciona I: lembr·o, em-

···:·

o• umericnnos uo

nort.rJ, como di~ Ht·yec, eon~idet•um
o s~nodo como nma dn:l inveN()<ics mul:l J'eliz~:l un sun eon:lt.il.nicão, como \lm monumento dig·Ho da >HJmi.rn!)iiO, ria snbedOPi't e lia previd(mt:ia dos sens l'undndot'tl~. 1\ecol'rJO o"
motivos do sun cPeucão, ftn•mulndos pot• Alexandre Hnmill.oll,
no l•'eclcral"i,~ta c,, depois de invocar os exemplos dnqtwlltt podern.~o Ntl~·ÍIO e rlf' r"pel.il' que a polilicn é nrtc '''' IJent conduzi!' tis grupos J,opulnres, espero dn pt•udenciu e do pulriotismo d~ !fW!UI<Js le.em as re~R.on~~llilictade~ pelo actYeCI\o cta
J.aril<\ qur:
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Rcpublipn,
de lado as
a salvação
tivo.
Deste

de todos qun.nlos J<Os dirigem como chefes, post~s
paixões c os interesses do· partido, espero, repito,
do regimen, com a dignil'icacão do Poder Legisla-·
modo, penso ter cumpido o .meu dever. (<lfuito

bem; r.mito bem.)

iVem á Mesa e é lida a seguinte:
El\lli:NO,\ SUBSTI'l'l:TIVA

Durante n prcsent~ sessão extrnordinarln, os DepUtQdos e
Senadores não perceberão subsidio. .
Saln das sessões, 6do fevereiro de 1915,.,-Sá Frei'l'e.
O Sr. Presidente,-A emenda apresentada por V. Ex.,
não púde serJ· acceitu pela Me.,·~·. po.rque ol'fende o arL. 22
da Constituição, rurtigo .Que '' concebirdiO nos seguintes .termos: ·
«Dut•ante as sessões vencerão os Senadores e os
Deputados um subsidio pecunio.rio igual e :tjudn de
custo, que serão fix~dos p,e.lo Con,grc·.•~o. uo l'im de ·
cnda. legislatura,

pal'~l.

a :-;eguint.c.ll

. úra, o .subsidio pat·~ n actual legislatura. já foi fixado no
fi!llilrl da antei'Ü)l' c não poderá agor.n, sofi'er nenhuma. a,lteJ•acão.
' Enterucle a ilfesa que isl.o seria um acto. que. podi·a ser·
f•omad- 0 por cadar J'epre&entn.nle d~ Na<;ão de pet· si, nurica,
porém, por omenda upprova.da pelo .Poder LegisLo:tivo.
O Sr. Sá Freire (pela m·demQ- Sr. Presidente, eu .iá corif.ava com esta ·ob,iecçiío. Tenho. de me submctter ús deliberações da Mesa, mas aproveito u oppot·tunidade para, mais uma
~·ez, insistir nos meus i·nLuitos. Elia fica constando dos Annaes
do Senado, oomo um derivativo, como um esl'orco ma.l succedido, mas que tlinda 'fJOdct•ít ser aprovciLudo, quando questões
como estas venham a depender do plltriotismo dos membros
do Congresso Nacional.

o Sr., Presidente- O nollre Senador se en~nriri quando
suppõe que o subsidio fix~tdo pela lei que J•egula, o assumpto,
só. se re'Jierc ao subsidio durante a sessão ordinaria. Nestas
cond.ições, a Mes!l mnnt<lm a. sua delibera cão.
,
'
O Sn. SA' FHEIRE - O mreu desejo é que a minha emenda
C·OnsLe dos Annaes.
·
O Sr. Raymundo de Miranda '(*)'-Sr ..PrPsidP.nte, voto

a favor do projecto, hoje, como o teria ·JieH.o oo dia immedialo
no em que o Congresso se ins!.aiJa,sse para esta sesstio !):OC·'

traordinarin. .

. ·

.

· ~(·') Este discurso não fói

.

revistfl ífelo orador;

.. ' ...

.

··~-
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· l\lém; de outras t•azões já: il'or mim adduzidas na tribuna
~~~~doenado, ·quando votei uontr:J. o proJecto de intervenção nD
""""' d~ R1.o de Janeiro, em 2' discussão, accresc·e a cir.c.umst!J.ncia de que o Governo Federal si quer, ou si quizesse
·lllLer":Ir !lO Estado do Rio para manter a ol'dem con~tituuional,
om Vlr1,ude da aHer;ada dualidade de ~overn•o não precisa vn
convocai' o Consresso extraordinariamente:. cÓmo o fez. dn
mesmo modo que dellc não careceu quando quiz dar execw;iio
a uma sentença do Judiciaria.
Si o art. G• da Constituição, independentemente do· voto
do Cl!ngres~o. dá ao Presiden.t•e da llepublica uom,petenci:J.
para mtervll' '!l~s J!:stados ai'lm de dm• execução ás sente:nça.<
do Podet• JudlculrJo. ·tambem o faz quando para manter a
fót'll)a. republicana t:ederaLiva, i.ndependent~mentc de prévia
audtencia do Co!!s~e~so Naciono:l. E Msim procede porque o
art.. 6• dn Const.ttmçao, nos seus quatro parngJ•at}hOs, não est~belece s~leccão em n()llh'!-m. del!es, com relação a nttribui ·
1;ao especial e ·exceplc!Onallssimu que concede ao Ghe1'e do
Executivo, ao Governo Federal, ao Presidente da Republica,
que, nos termos da. nossa Consl.iLuir-iío, 5ão expressões synon-imns, de int.ervi·t· nos Esilados pai•u restabelecei.' u !'órma re~
publican~~> !'ederat.iva, embora sujeitanüo depois o caso ao IJOnhecimento do Legislativo.
Demais, tratando-se de um caso de dualidade nos Estados, seJa de Consresso, seja de Governador, ou seja de ambos.
está elle resf)lvido pelo precedente, cont.ido no decreto de !li
de março de 19U. qu11nd<1 o Governo resolveu irutervir no ~aso
do Cen.rá, !'esoluQão que Levo o voto d<~ Sen;1do, precedido de
:um considerando como boa, oppot•tuna e conveniente a accão
interventora do SI·. Presidente da Republica no.quelle Esl ado,
,por não contrariar ella nenhuma das disposiçõe~ do uos:;o
pacto fundamental.
,
.
Portanto, si o Presidente da Republica quizer intervu:para resolver o caso do H,io de Janeir!J, uma vez que sç ll!e
afisure ter o Supremo Tribunal exot·bttad'o de suas attrJb!!!ções, !'acil lbe será, porquanto Lem efle o remedia n~ .propr1a
Constituicão da Republica, que é a intelligencia. pmtica• >Obl'e
o n. 2 do art. 6• da Constituicilo,constante da dou Lri na ·dO decreto de 14 de março de 191~, approvado pelo COngresso Jllacional.
. ,,
São estas as razões por que voto a fav~r do .p~oJecw, UT!)a
v·ez que não ba necessidade de ~tudiencia, nem de c.onvocaçao
extraordina,ria. do Congresso para se reso!verern uasos que .teoem
soliíeão em a!l!Al~ anteriores ® P.~oprto ·Congresso Nactonal;

\(Mwit\'.1 bem.)

Approvada a proposição, vae ser. enviada á publicacãa.

o Sr •. Erico Coelho (pela ordem)-E' escusado dizer,
Sr. Prcsildelllte, qUJe v.otci contra o projecto. Sú me res).a
protesLo.r cotra a consummaciio db facto ineon~Lituciono.t no
Estado que represento; protestal' contra a impertiiOJeneia . do
SUPl'.ClllO TriQUiltll Fedgl•al;, Q~O.~t~~ C~U.tr!!, ~ ~djj,~.AI.<I dA
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sessão extra,orl:linntrit~ coiivoc~éla; pa~a; resolver éli dualidade dê
governos.
. Peço a·v. Ex. que J:a:ça. i,n~gerir nos A1maes do Senwd'o, o
P.scripte~ que 'envio ú nresn, sob a 1'6rma. de protesto.
O Sr. Presidente- iA declaração de voto de V. Ex,, con.stare da acta.
.
·
.Vem ti llfes~ ll e lidlll a seguinte·~

I
I

''

DECT.ARAÇ.\o DE VOTO

Sobre o caso 'ele perturb~clio. da ord:em consLL!ucionnl
no Rio de .Jane:ill'o, um Governo evidente de facto e outro
em especta t.iva. de direito, houve no Sena1d'o. di.scurso .. a
modo sibyllinCI, a respei,t.o dos poderes impliciLos nos te:ttos
explicites da Constituição d~ Republica, concluindo que ·ao
Supremo Tribunal incumbe resolver· a dualidad·e de. governo,
occurrente em Estado qualquer do .nosso systema politico.
Analysando os topicos do Pacto .Federal temos que o
art. 83 declara vigentes as leis do (mper·io, no que e:cplicita ou implicitnmen.te niio forem contrn,rins á Cons•Litui~l!o
dn Republica; e melhor vemos o ar.L. 78 (Capi~ulo rJa Declaracão de Direitos) advertir, que n cspecifica~üo das garant.ias de direi.l.os expressos niio exclue outr.ns gnl!'amtias c
.dir·eitos, resulta.rul.es ·d~ fót•mil. d~ governo, como a: Constituição Federal estabelece por preceitos.
O nrt. 83 refe•r·e-se ús leis do Imperio, ás q.urnes era
est.ranha a ins,Lif.uiciío da .iust.ic~· federa I na, Republica, e o
art. 78 faz referencias a. ga.11antiru& e dir•eitos de individuas
(art. 72), nn.cionaes ou estra1ngeiros residentes. Não entende
o atl'U. 83 com poderes implicitos, nem () n!'.~. 78 comprehende
os allud~dos podere,s.
O trecho da Constituição da Republicar, unico que allude
a P.Ode!les implicitos, é o do ra·rt. 65, •nestes termos:
cE' facuHado aos Es.tn.dos: § 2.• Em geral todo e
qu1âlql!ler poder·, ou direito, que lhes não fOr negadCI
por clausula expressa ou impliei~amente contida nas
clausulas expressas, da, Constituição.~
Ha m Constituição. da Republica. duas clausulas rreslri•
ctiVIMI dos poderes conferidos aos Estndos; uma clausula é
a do art. 63, que ·obriga cada Estooo. <!e p~,i· si, a respeiLat!''os
principies constitucioruues dn União; outra ctal!lsula. é do
art. 68, que ,obriga. o Est.ado a aasegu.l1ait• a autonomia· do município no. peculiar interesse local.
·
A quem cabe o poder impliciJ.o, nessas clnusul~ e:tpJi.
citas de prohibiciio aos Estados, einão é •ruo Congl'esso Nacional, na su~ ronda, afim de que o Es~ndo niio transgrida os
J}l'inclpio,s constitucionaes dra União, ou niio fira a autonomiil
do mu~!C}P.~() n9. PiCllli'~;r.: int~ress!l ,?,
·
• ·

·,,

I

I

.
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~· arilem coTiliW.ucionnl dos ·Esl:ntlos, p·el:as csplre'l"as autonomas é 1da vigib~~;ncia inde~ectivel do Congre~so Nacio:nnJ,
nllo só por analogia com o assumpto. do nM1. 2' das Disposiçõe-s Tvawit.orias. mliS ainda na •regra permanente do art .. 4"
da ConstJ.IIui~.iío da Republica, em casos de no.vos Estados se
formarem.
M·Sim como no Congresso Nacional foi at.tribU:ido o po·
. dér trnns~torio do impl)r uma Constituição ao Estado :rel.arda,tario. assim tambem ao Con1l1'esso Nacional incumbe.
ai'!.. 35, a guarda da Constituição da RepuJJlica, d'e modo a
coagir algum Estado a pautar seu .estatuto constitncional peJos principias cons.titucionaes ela Un.irlo, inclusive a. norma de
governo representativo.
Na hypothese de nnncxnciío elo E~tndos uns nos outros,
ou de se divid•i•rem em novos Estados, claro •í que sem ap·
provação do Congresso Nacional (urt.. lt")- não prevalecem Ui'·
deliberações d·as proprias · Assembléas Legi$}a.t.ivas, para taes
firu.
·
Em Jit.igios terril.oria~.;. os Estudos não sr. teem sn,ieitado
ao lnurlo de juizo nrbit.ral. 'iwrn tampolJCO ao ,}ulgado pelo Supremo Tribllnal; h~ja vist.n a dernancJ.~, entre os Estados do
:->anta Cath~rina e rJo Pnranú, assim como u pendengn do E"·
tndo de M.inas com o do E>pirito SQnto, pois perduram as
questõe;-..
.
O procedimento do juiz seccional no Estado do Paranú I)
significa~ivo, visto se reeusar· a cumprir a sentença do Supremo 'l't•ibu.nal, razão por que compareceu criminalmenle ;í
barra do mesmíssimo Supremo Tribunal, e foi ·a-bsolvido por
voto de Minerva.
Eis ahi um exemplo de sentença do Supremo Tribunal,
nada irrecorriV-el. a ponto dr. ser desouedecida [Jelo juiz da
secção do Paraná; é p1•ova de que nos litígios terriloriae~.
~ntre os Estados. fallece por complr.Lo no SuprfJmO Tribunal
.
o poder· de decidir.
i'!ito t,\ implicHo, é explicito (art. tiO, JcUr·a A) o poder do
Supremo Tribunal de derimir ns causa~. na< quaes a.lllt.H' ou
réo se fundar• em regras da Cons[.i[ uiçüo da Republica
transgredida~,

A c,J,eação d~ Supremn Curte foi cf'reilo da Convenção de
Philadetphia, na quadra em que o•· E•>tados pasoaram da con·federação primi•~iva á federação inabulavel. ,; duas ordens do
instituições poli licas se organ izarrun. n soberania da Naçiio. e
a autonomia do Estado, cada qual nn sua O!'bita.
O papel da Supr.:ma Côrte n.Jiendeu á necessidade de um
poder ,judiciaria, pa.r·n acant~lnr• os interisses dos Es·~aclo!', entre si, talvez IJI,j.giosos, assim como os. inl.eresses da Uruião.
talvez em Ji:l,igio com os dos E~·tados; demais, u crençüo .da
Su.prema COrte era necessnria ú dislrlbuiçüo da ,iusLi•;a ao!l
individuas de um ·Estado. mns em demanda com outros de
EsLado divei·so, porquanto o direito SL\bstantivo vnritLva poi:
~t~lio~,

out,r;OJJ!\ mais
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:A: urgencfa de crea;r a Suprema corte primou para ilerimir ocm!tendas· dos Estados com n União, e reciprocamente,
em · materia de rendas ad.u·~neiras ..
M·sim a Suprema CO~le é, entne os Estados. o orgão da
justiça da Nacii·O• como virá a ser o Tribunal de Haya o orgão da Justiça entre as nações, no raiar a paz universal.
·
Do bom gt•ado dei meu obscuro nome, na Assembléa ConsLit.uinte, á emend'a victoriosa de muit.as ussignaturas. como
o· ,jurisconsulto José Hygin~ l'ormulára, evitando a variedade
dCI direiLo substantivo entro os Estados brazileiros; · dl:l sot'le
que a incumbencia do Supremo Tribunal é mais restrictn,
por artigos da Constituição d•a Republica. comparativamenlfl
ú. funccilo precipua oo Suprema Côrte, entre os norte-ame~
r1canos;.
A originalidade da instituição nos Estados Unidos, refirG-me á Suprema Cut·Le, consiste em obrigm• por suns sentenr,;rs as entidades politicl!ll. pot• outm, as pessoas institucionaes, o munir:ipio, o Estado, a União. cada qual na sua personalidMc ,iurtdica. autores ou réos em demnndlas cspecmes.
· Tom a Suprema CGtrte o poder de invalidar, no concreto·,
n demanda, lei ou resolução do· Congresso Nacional acaso
inl'ringcntrJ das regras ccmstitucionnes da Ucpublica, visto
que o .P.oder Legislatvo ordinnrio eleve p:<ular seus actos PI!·
los preceitos da Consl.ituiçito Federal, a lei das leis.
Doutrinava o Fede1·atist neste:; termos:
•O ·poder da. Nncão está acima do .Pod·er Legislativo e do Poder .Tudliciario, prevalecendo .a. Constituição
sobre o estatuto, :t vontade nacional sobt•e as d•os .seus
delegados; quando. pois, a vontade do legislador, ex]lt•essn no seu estn.tuto, ti contraria á ~ontade nacio. nal, exarada nu Constituição. é a esta que os juizes d<:vem seguir.»
·
·A instituição elo Supremo Tribunal entre nós brazilciros,
como a Assembléa Constituinte definiu explicitamente o Poder Judiciai·io, não é o plagio da Suprema Côrte dos Americanos. mas sim a adaptacão intelligente.
Observou-se, dlurante a discussão no Senado da lastima-'
vel occurrencia politica d:o. Rio de .Janeiro, que á fina. força
da dialectica houve quem argumentasse ser plausivel. a,o, Supremo: 'l'ribunnl, resolvet• so~re duulidude de govert)O em ;E~
tndo qualquer, assim como u Supx·ema Côrte é cur1al dec1d1r
cm casos semelhântes,
·
Todavia os abalizados Srs. Senadores, no armarem o pa!•allelo, se estribaram em du~ versões por escriptos de ameJ•icnnistas; uma de que se está fazendo, na Not•te Ameriell• a
tJvolucilo no sentido dn Suprema CGIL'te se sobrepôr aos outros
poderes federaes; outm. de que nhi a evolução se ·fez no sentld.o elo Consl'csso Nacional sobrepujar os r.lcmais .pode~es fe~
derues.
De ·facto, os autor.es se tvnhem, uns aos outros.
Nn realidade, quando perante a Suprema Côrte se. aJ:l,if.tl~.
na Norl~ Am.ºti~a, a q~s.tl\Q dll du~;~Uclt\\l.e d~ Gov~~:~o ~ à.\~

~ESSiiO EM

8 DE

l'EVEn~lltO Dll 191ÕI

379

gum EsLndo, não é' no proposito de empossar ninguem no
repre,sentativo do Estado em causa, mas para asse~urar·
drrertos aca50 postergados, motivo por que, através da dP.-·
mando., a Suprema Côr•te se pronuncia sobl'e a validade do nctô
de Goveri)D em consequenma do qual o querelante reclama.
Não constn· que, na emergencia da dualidade de Governo
em Estado qualquer, na No!'te Americn. hn,ia >~e arrog~d(• :t
Suprema Côtc o poder dn dirimir n quesUio virtualmente politica, investindo cidndiios cm poderes rop.resenl.otivos.
Direito politico e poder· politico são expressões inconfundiveis.
·
Estava, porém, · escripto nos papyrus persas que o ~li
premo Tribunal da nossa inel'favel instiLuicão republicana
abl'iria o precedenLe, r·e,solvendo a dualidade de governo no
Estado do Rio mediante despacho de habeas-corpus com forr:a
de interclicto· possessm•io!
·
·
Diz-se, em tom de seriedade, que <l Congresso Nacional
ca.r.ece da pro rogo tivo, aliás exnt•nclrv no ~ 2", H I' L. ll", do Constit.uicão da Republico. pop exemplo, mnridaí· p!'oced(ll' a novas.
eleiçõCis aos loga.res de govel'llo no EsL'tdo d(l Rio. veril'icodu
que a dualidade de investidui·tt govrrnamenLal 6 consequcnl,r. ,·,
dualidade de poder ver·ificador· das eleicões er~ectuadas -o a.nn.-,
passado; e ao contrario se di?., ~om ares de infallibilidade,, qu.,
ao Supremo Tt·ibunal oomp~lia investir no quadt·icnnio de
governo do Rio de Janeiro aos cidadãos corno reconhecot>
eleitos.
·
Eli~ ahi o caso emengente no Estado do Rio, sem provi"
aencia. efficaz do Congresso Nacional, á semelhança do caso
occorrido no Estado de Sel'gipe, pois as correntes partidaria.,,
do Senado uma c da Camara outra. deixaram cm 1905 como
deixam em 1915 a ordem institucional da Republica ao azat·
dos acontecimentos.
Outr'orn na Camara eu protestei, of•rcrecendo uma emenda
snbsf.itutiva, al'im do. se proooder a novas eleições no Estado
de Slll'gipe; agot•a no Senado sq me resta protesta-r contm a
(:on~ummaoão do 'l'aoto inconstitucional no Estado do Rio, pois
tí meu dever.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 19'15.- Ericei Coelho.:
p~cl~r
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.:Q'iscussiio unica do veto do prefeito do iDistricto Feclei'nl

Ii. lu, de 191!!, á resolucão do Conselho Municipal que au-

tot•iza a melhorin da aposent.açii.o concedida a .1\Jberto Gt•acie,
'inspootor escolar •.

r
i'

'

'

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, depois de ter ou-·
'Vida o illustre Senador pela Capital Federal, não devia !lalar-me; ?referi, porem, silenciar· alguns instantes e deixar
passar o projecto que vem de ser ·approvndo, uma vez qu~ a
ordem do dia me dava ens~,io, lia discnssuo do véto ora. em
1
dPbate, .pura responder a ~, Ex:

,•-.
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·O Congresso Nacional, diz .S. E:t., csL(~ se nn iquilnndo.
Infelizmente, Sr. :Presidente, habituou-se a isto o Senado,
porque nnno algum passa em• que destas tribunas não se suppHque li Camara dos Deputados a concessão ao menos de um
mez para se estudarem os orr.ament.os. Este nppello, porém.
tem sido e .ser:\. inutil; teremos sempre de votar à semelhan•:n
do que fizemoR nos ultimas dias 'de dezembro, nos sati~
fnzendo apenas com um prote~to de 36 Srs. Senadores qnc
deveria ter tido a signi.flcacüo de dizer ao paiz qne nüo h:~
lei de despeza no actual exercício.
. ·

11

•

•O SR, Pn~sTDEN'I'E -Eu chamo a ni.!P.nrüo de v·. Ex. para
qt\e está em discussão o ·v6l!J do Prefeito elo Distl·icto Federal
n. iO, de 19H..
,,
0 SR. PIRES FERREIRA -V. Ex. verá, em breve, IJUil O
que venho expondo tem Jigaçüo com o v éto.
·
O protesto dos 3•ü Srs. Senadores, Sr. Presidente, te\' e
como consequencia, depois de aberl.a a sessüo extrnordinaria
I·eunir-se a Commissüo de Finanças, e, condoendo-se da Na~üo
Bra~ileka deant<' dos imposl.os vexatorios que lhe foram ntit•ados na lei de orçamento vot.nda a :1:1 rJr de?.ernhro, r1s carJ•eiras, .confeccionar uma t.abelln mais brnndn,. que niio t'eri~se
tão profundamente os interesses dos servidoreR cta Nação.
Isto foi feito, Sr. PpesirJente, e qunl f'oi o re;mlt.ado?
dias se passat·am; fll'o,iectos foril:m vot.ados, nesta e
fJUlrn Casa do Congresso, sem que se ull irnnsse urn prn,iPr•ln
a que estão ligados os mais respeitaveis intet•esses, qunl ,;e,ltl
(I de todo o runccionalismo da Naçüo, excepto os mnsist.t•ado~.
que se ampararam na Constituição.;
Mas, nüo valia a pena ainda cuidnr-se desses dignos auxiliares da administt•ncüo publica, potque estes silo parte integrantes. do povo, o povo que no~ elege, que nos faz .!eus
ernissarios.
·
.
10 SR. S'Ã FRF.JRE-~luito 'tem.

o,

0 Sn. MENDES
c!isto antes.

na

DE AL~IIliU.I-

V. Ex, devia tP.r tratado

0 Sn, lP IRES .FERREI liA- Não venh:Ím agora d izr.r, .SI'.
Presidente, que eu dese,io lot•nnt·~me . popular .. Sempro fui
contt·n a popularidade. Sou n favor da ,iusUca e e~ta ,; quH
nüo t'oi feita no povo neste rnornent.o, o povo quB l.iuhn o di~
t·elto a que todos os seus !'ept·esentantes, mesmo aquellr..• q11e
aca!Ja!'am de l'ecebet• novnm~nte o ~uJ'1't•ngio no c!in :in dr• ,janeiro, para a let•minar;ão dn seu .mnndat.o, prot.esl.nssfJm da
lt•iiJUna desta Cosa, como. estou !'nzendn nesi<J momento.
. ·
A fome, St•. Pt•esidentc, esL6. daurJo logàt• a nmo série
ininterr•uptn de suicídios .•~ J'ome, 8t·. Presidente, estú auto•rizandD assalto~ a mão aJ;mnll~ á bols11 e a vidll dos transeup~.!'~,
· ·

,,

,4 I

. I

...,
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E quando se diz desta tribuna que o povo pede uma providencia a este respeito, reopondc-se que o povo não se impor·ta, que .o povo pas;a perfeitamente bem.
Acho, Sr·. Pr·esidente, que o Senado não devia ter-se encer·r·ado sem ter primeir·o approvado. o proJecto ap·r·esentadn
pela Commissüo de Finanças, afim de razer sentir· •á· Nacão
que o· protesto de 3G Sr·s. Senadores era uma verdade e não
um acto do· platoJrismo.
Sr. Presidente, a· nobre Senador pelo Estado do Rio do
Janeiro .fez o seu proleoto cm tlome dessa unidade da Federac;iio, quando se tr·atou do projecto ha pouco approvado.
Ahi n~a o meu. agora, em uome daquelleti que soi'J'rem,
porque o Senado esl{c acostumado a obedecer• á Camara e
a olla tcr•ít que se súbmctler atG para leva'!' por· deantc aquillo
que é de sua ini~ial.iva, como o nr·ojecto da Commissão de
F'inancas modificando a Labella. do impostos sobre venci-'
ment.o~.

!3ollre este assumpto, a Camara respondeu-nos, como no
dia 30 de dezembro do anno passado: ~Votámos os or~amentos,
já fizemos o nossc1 dever·, nada mais temos que ver oom isso>.
E nós, aqui, tivemo> de os en:;ulir· em poucos dias, sendo •ue
o da receita o fizemos em tl'es 'hor·as, como agora acabamos
de engulir esta arara, com pennas e unhas, chamada adiamento das sessões. (Risos.)
.
Eu sempre entendi que o Congresso não devia ter sido
convocndo extr·aordinarinmentc, porque penso que o ·caso do
g"tado do Rio de Janeil'o é mais urna das tilas habituaes do
t'lr. Nilo. Em todo caso, J'ez muito b~m o Sr. Presidente da
Republica cm con·vocal-o, querendo dar uma prova do seu criteria, querendo mostrar que não se manifesta nem por um
lado nem pelo outr•o.
Não vae nisto lisonja ao Sr. Presidente da Republica,
JlQI'que ,ici f.ivo occasião de lhe dizer que a min:ha velhice me
aut.ol'izuva a expór·-lhe as ver·dades, mesmo quando não 'lhes
asTadern.
· A:;or·a, o Senad() approva o adiamento, l'icando ainda pendente o salutar ptojecto da Curnmissão de l~inancas.
Ha dias, Sr. Presidente, Ii no Jornal do Conunerâo um
·de~reto, assi;;nadà pelo dictatlor do Estado do Rio, Sr. !l'ilo
!l'e~anha.
.
O arL. 8' desse !H'o,jecto diz o seguinte:
« A1•t. 8, Si o l!:statlo 1ll'ecisar lC1' {orça (cderal
cnr.ntualm.cntn no seu. snrm:ço, a dcspe:o. corl'erd llO<'
•'OIIIn ·fia. IJarlw • Força. Milil1zn•, nbl'indo o Governo os
l:l'<!dilos su pplementa.1·es. ~

ncces~a1·ios

Para quem lê despercebidamente. parece ·que isto não
tem importancia. Entr·etanto, em primeiro Jogar, a União
·não póde ter forcas J'ederaes a servico dos Estados. Elias
pa1·a t.ii ~o ~JlYlil.f!as, d.e ~Ql.:do ~om 13 gu~ !lisnêic a Consti-
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t.uição; para. intervir em favor ou contra os Governadores.
Em segundo loga·r, as forcas federaes Lcmn verba ~o orcamenta da União e ôfio J>Or ella sustentadas: teem soldo, fardamento, medicamentos, facullativos e t]uut•teis.
·. Pergunto eu: a que vem este dect•eto dicLatot·ial do Go.~·m·no do Estado do nio, dizendo que si o l~stado precisar dtl
1'm·cas fedoraes everüualmenle ao seu set·vi•;o a. despeza col'rcrá por conta. do Estado?
tO SR. LEOPOLDO DE tBULHÚES- Quer dizer, natm•almenLe,
que o Estado indcmnizatloi ·a União. ·
.
O Sa. rPII\ES FEnliElrL\- O decreto não falia em iudemnizacão, nem a Uniilo póde ser indemnizada, porque as forcas
~üo pagas pelos cofres fedcraes. A·lém disso, ella~ não. esLão ít
disposicão do Governo do Estado, mas 1i disposição do juiz
· l'edoral, a serviço da Fedc-raêão. (l.tuito berm.; npoiailo.)
E a prova disto est.ú, na resposta que deu o Gov,erno
Fedoral ao governador do Ceará, Sr. Franco 'Rabollo,. quanllo
oJ>te pediu um 'contingente ria forca federal para !'::tzer o sai'vico de policiamento do Estado. O Governo rcspol)deu que a
!'orca federal não póltoJ cstat· á disposição dos gov~rnos do
Estado.
Este decreto do Governo do Estado do Rio não é mais do
que o afagamento dos quartcis, DOr meio dos quaes se pre·
tende adqu~rir altas posições na Republica.
E' a sereia que vae dizer nos ·quarteis, nas casernas:
«Dou-lhes din·heko, venham ao meu .servi'!) o.~
.Sr. PresidenLe dóe na alma ver um homem que foi
Presidente da Republic:! p~oceder tlessa maneira com o l~:ccr
dto nacional, que tat.l.o se tem recommeudado. pela sua honestidade.
· .
Quem for ·á Capital do Estado do Rio e vil· que aIIi os
sclllados não pagam pass11gcns nos bondes e teem tudo quanto
querem fica~á assumbrado~
·
Quando essa Lropa viet• daquelle Estado e não enconLtar
nesta Capital os me;;mos afago~;,. póde ser levada a excessos
larnentaveis.- Por que? Por l]UO l.rouxeram de lá ml:l.os costumes, hnbitual'am-se a facilidades que a Nação nüo autoriza.
E' o que se viu naquelle Estado quando o Presidentn
wccebeu inferiores que potlem ter sido. •mui Lo bons, mas. que
depu~et•am seu comm:iudantc, expulsaram. do qual'tel seus
•)ft'iciaes, rasgaram as leis e insurgiram-se contl'a a dislliplina c os rel\Ompensa, passados dias, com galões, de officinl !
Que mais querem'? Qur, póde esperar 'quem assim procedeu
sinão ver-se amanhã apeiado do governo pelos cabos que
qui~erem ser sargentos. OH sàt•gentos que quizerem ser officinos, os tenentes quo: quixel'em ser capitães e os capitlies qu'll
quiz.e:r.eiJI se:·. comm~nd;ll!LJlS .~ .
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Jsso- dóe na minl1a alma de velho soldado, que, em. tantos
annos de Hepublica, nunca conspil'ou contra as leis. que nos
rasem - boas ou más.
0 Sn. PnESID!!NTil - Attcnc.ão.
0 ~ll. PIRES FERREIRA - Perdão. Já no dia 31 de dezembro V. Ex. foi tolerante pu!'a commigo, deixando-me
dizer ao paiz o que eu precisava dizer; deixe-me dizer as-ora
que quem se tem annullado não é o Cong-resso Naciomil - ú o
Seriado, qrie ha muitos annos supplica que a Camara lhe per~
mitta estudar e votar com consciencia os orçamentos do
pa.iz, sem que o attendam c sem que elle tome uma resoIuoão positiva.
Pódc haver procedimento mais fn.lto de urbanidade, de
gent.ileza do que esse ? E vem as-ora da Gamara esse projecto
de encet•t•amento da sessão, ·a maior. singularidade das que
tenlio visto enl.ro as extravagancias da Republica.
Vamo~ nos aba.t.endo. todos os·· dias e não pensem que estamos aqui trabalhando em uma casa de abelhas onde ninguem .nos vê. Si assim pensarmos, estamos enganados. O
povo nos está ouvindo, nos lerá amanhã, e P!'ecisamos provar
que, ao menos, occupando estas cadeiras como seus mandatarios, estamos ú altura de tratar com r.arinho os seus interesses, respeik'lndo os seus direitos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.),
APPl'Ovado; vae ser· devolvido ao Sr. prefeito.
LrCENÇ,\

A

POLYXENA I'Enll.~O

o.

· .. Discu~·Siío unica do véto .do prefeito do Districto Federal
n. 12, de 1914, ·tí resolm,,ão do Conselho Municipal que autoriz:t a concessão de li·cen!}a por seis mezes, com todos os
vencimentos, a D. Polyxena Olympia P.ires Ferrão, proJ'essora adjuncta de 1' classe .
. . . Approvad"; vae set· devolvido ao Sr. prefeito.,· i
JUBJL.~ÇÃ.O A ~'AVOR

DE

D. JUilJTH '!'.'\VARES .

1

Discus.são unica do véto do prefeito do Distr\~to Federal
n. 19, de i9H, á Desolucão ido Conselho Mu.n,Jcipal que autO!'iza. ~ jubilação, com todos os vencimentos, á professora
oatbed!•atica das escolas primarias D. Judith 'favares.
Approvado; vae set' devolvidà ao Sr. PI'efcilo.

i'
(

ORllDITO DI! 233 :860$247

AO ,':\UNJS'J'BOIO DA ,\GI!ICULTtli\A

3• discussão da proposição da, Camwn• dos Deputados
;n. 92, de 19-14, que 'a•bre. pelo Ministerio d:o AgricuiLura., o

.i:redito de 233 ;j!60.$.2ó7, para attenct.er ~ •desp;ezas resultanteti

,.,

"'•

'

'I

I.

.
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,

com a liquldacão do dependências da Superinteudencta- da
Defesa. da. Borracha. .
·
.
Approvadá; vae 8er ~ubmeLlida á sanccão.
CRllOJTO DE .76 :806$, hO MJNJSTERJO DA ··.\zENDA

ConLhlU'acã() da 3' discussão da. proposioão da Camara dos
Deputados • .n. 121, de 1014, que abre, pelD Ministerio·.da E\l>zenda., o m·ediLo de 76 :89G$, para. occot·rer ao pagaJn~nto da
despêtas feitas cDm o levantamento dos cad'a:s!tros de Pl'OP.rios
nacion9;es em lllinas e S. Paulo.
·
Approvada; vae ser submettida á sanccão. I
'

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a. tratar, vou le·

vantar a sessão.
·
Est.ando convocado r Senado a a·.eunir·sc em sessão se·
;:reta.. ho,ie, convido os Srs. Senadores a permaneero•em no
recinto. para ter lagar a referida sessão.
Designo para. ordem do dia da seguinte:
Trabalhos de Commissões.
Levanta-se a, sessão ás 4 horas.

-

PUBLJC.~Ç.\0 FEITA EM VJRTUDE DE DEL!BEMCÃD DO Sl!NADO, !~~

SESSÃO SECRETA DE 1 DE FJ;V.JlREJI\0
l'AREClER

·A Commissão do Constituicão e Diplomacia, á qual foi
prPsente a proposição da :Camara dos Deputados, a.pprovando
a Convcncão Literaria, .Scientifica e Artística entre o Brasil
c a. França, a~signada no Rio de Janeil·o, em 15 de dezembro
de 1!H3:
Considerando que, em virtude da convocação de 9 de setembro de 1886, realizada cm Bernó, onde compareceram di·
versos Estados, alguns dos quaes :iá tinham celebrado tratados .
com a Fra.n~a. formou-se uma Uruiio para a proteccão da propriedade Iitel'al'ia artística:
.
que foi o primeiro passo para a unificação das diversas
registações reguladoras da materia;
que onze paizes acceitaram o convite da Suissa. Foram
adherentes a esta convenção de Berne as seguintes nações:
!Allemanha, Belgica, DinaJnarca, Hespanha, Franca. Inglaterra,
!Haiti, .Italia, Jupão, Luxemburgo, !Mouaco, Sujljlia, Suissa 11

'l'Ul'IJU.la;

i' :

I
f

i

·~

SllSSÃO JCM: 8 Dll ~'llVllRI!IOO Dll 1U15

CJUU Jl ~ommissüo foi completada 11or u111 acl.o addicioual
.omauado da conferencia de Paris reabzada. no anno de .1896;
,quo no a1'L. 18, da citada Convenção de Berne, ficou esl.abolecido que a ella poderiam adheril• os demais. paizes que
na sua legislaoão assegurassem a protecção legal dos direitos
,(J'lle faziam objecto da alludida convenção;
'
que, .de conformidade com o seu art. 16 acha-se insta.l!ado
'
cm l:lerne o JJureau de l' Union lnternacionale;
.
.que,· destinada a ser submettida á revisão e aperfeiçoamentos successivos a citada convenção constituiu naturalmente
o primeiro movimento para a umficaçiio das legislações em
matei·ia de propriedade artistlca e !iteraria;
que á Convenção p.e Berne succedeu a Conferencia de
l'aris, em 1896, que fez diversas modificações e alterações at6
<Jue a Convenção de Berlim, assignada em 13 do fevereiro de
,iDOS, deixou bem claro para a unificação de leis diversas para
a protecção das obras dos autores e .dos artistas.
que era esta a nossa situaêãQ quando ainda a lei numero
2. 738, de '• de janeiro de 1913, no seu art. 13, autorizou o
.Poder Executivo a adherir ás convenções internacionaes assignadàs em Berna e Berlim;
que é este o art. 13, citado.:
c Para o fim• de garantir aos autores brasileiros de obras
scientificas, !iterarias e artísticas, a reciprocidade da {lroteccão aos seus direitos que a lei n. :J.577, de 17 de janeiro de
.11i1:J, art. 1•, conferiu· aos autores estrangeiros, qualquer que
~eja a sua nacionalidade, desde que elles pertençam a nações
que tenham adberido á.s convenções internacionaes sobro a
inateria, fica o Governo autorizado a adherir, nos termos do
seu art. 25, á Convenção Internacional, assignada em Berlim,
inscrevendo-se entre os membros ire primeira classe do Bureau
de l' Union lnternacionalc para a protecção das obras !iterarias
,o artísticas, com séde em Berna.=>
·
Que a lei n. 2. 738 incluiu essa deliberação por ter sido
approvada a respectiva emenda, apresentada pelos .Srs. Senadores Alcindo Guanabara, Antonio Azeredo e Fernando
!Mendes de .Allneida, ao orçamento das Relacões Exteriores
para 1913;
que, á vista destas formaes manifestações do Congresso
Brasileiro, não é licito incidir em mais esta falta, antes conlVOm que se dê execução a taes e formaes decisões:
a Commissão de Constituição o Diplomacia é de parecer
!JUO a proposição seja approvada com as seguintes emendas:
Ondo so lê:. -:.Artigo .unioo ~ diga-se c artigo primeiro:..;
'

..

Accrescente-se. :.
<lAr·~. 2.• .Afim d0 assegurar aos autores brasileiros de
obras soientificas, !iterarias o artísticas 11 reciprocidade de
·protecção de seus direitos que as leis n. ~.577, de 17 de ja-neiro de 19!2 e n. 2. 738, do 4 de ~aneiro de. 1913, garantiam
~~s autore,~ ~st~a~gej~!)S, fiURlf!u~~ que sl\ia a sua na.oiona~
Yel.l
25-

,.
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lidadé, com a condicftu. de que pe!'lençam <ts nacõeo que Liver<Jn1
adhcrido âo Conven,õe;; •lnlernacionnes oobre a materin, fica
o Governo autorizado a adherir nos t.ermos do nrt. 25 á con~
vcn•.:ão Intl'l'Jlaeional uti;;ignada >)lll Berlim, a l:.l de novembro
de 1~0~ e a inset.'f!\··er o Jkasil entr" os mem!JL·os do primeira
c.ln:;s,! do HUl'eau da Unifio Tt1l.ernacfonal pum a proteccão das
obra:;. litet·arins u at·tioLkas, com sütle em Berna, abrindo· para
i~so

o::; necc:o;..;arios crHditos.»
!li o .de Janeiro, 2U de tlezmubt•o de lU H.- P. Jllendes dti,
.tlmeida, Presidente e Relator.- Jus ti Eu:cbio .- Ilercilio. Lu;,
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~A'IiTOS,

A' 1 hora lia tardo acham-so presentes os Srs. Pinheiro
J\!achado, l'edro Borges, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, ln~
dio do Brazil, l\lendes do Ahneiúa, José Euzebjo, ll:ihcivo Gon~
çalve~. Gcrvasio Passos, :Francisco Sá, Alitonio de Souza,
Aguiar e i\Jello, Luiz Vianna, .ToflO· Luiz Alve~. Bueoo do Paiva,
c Leopoldo de Bulhões (lG) •
Deixam de comparecer com causa justifiend a Os Srs,
Arau.io Góes, l\Icoollo, Silverio Nery, 'l'effé, Lauro Sodré, Ar1JIUr Lemos, P.ires Ferreira, 'fhomaz Accioly, Eloy do Souza,
Epitacio Pessoa. Cunha Pêdrosa, Wal•frod'l) Leal, Ribeiro de
Britto, Gonçalves Ferreira, Huymundo do -Miranda, Gomes Ri ..
beiro, Pereira Lobo, Guilherme Campos, José 1\lar.ccllino·, Rllly,
Barbosa, Bernardino Monte.iro, i\loniz Freire, Nilo Peonnha..:
l~t·ico Co·elho, Lom·enc.o BuptilsLa, Alcindo Guanabara, Sá:
Frcir•e, Augusto do Vasconcollos, Bernardo Monteiro, Adolpho
Gordo, Alfredo gnis, Franci.sco G!yccrio, Braz Abrantes, José
~lmtinho, ·A •. Azeredo, "\lencar Guimarães, Generoso 1\Iarques,
Xavier tla Silva, A!Jdon Bnp·tisLa, llori:ilio Luz, Joaquim As~
sumpçüo e Vietorino Monteiro (4~) ·•
.
,

·'·'

~·

DO Sll. UllllANO

.

.

.

~Xl'EDTEXl'E

.~

' '

Ol'!'icius:
Um do Sr. i\liui·stro das Holnçüas Exteriore~. communicaudo ler ouvindo ao Sr ..Presidente da llopublica a mensagem com que o Senado participa terem sido a:pprovados ·
os acto~ referentes ao Corpo Diplo.matico, constnntos de promocõos, remocüeti o uomenções de l'unccionurios •. - Inteirado.

I
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On!.J·.o un nw;;ma pl'Ol'rdt•Jwiu, r<'sl.il.uindo dt;L; dos nult>grn.phos cht r~solu~i\o do ·Cungresôo ~adnnal, oanct!iunudn, qu"
r.pprova a Convmwão Lilt.emJ.•itt. Heien!.il'icu e Al'UsLicu. eult·c o
Hrazill c a Fran1;a, assignadn. nn lllo ch~ .Trmciro em Hi. t.lc dcZümbro de J!H:l. - Areltil'r.-s" um dos au.logrnpho.s e t·emet.ta-sc o onlro :í .carnal':\ dos Deputados.

. .,.

I

o Sr.

4'' Secretario (st•rnimlo du :!") dt,dtli'U

flUI!

•',

'

'

uno hn

pareceres.

/
O Sr. Presidente- Tendo compat.·,;cido ap•:na;; I::i Srs.
Sonadot•cs, uão púdo llaY•2l' sessão.
Em vista do decreto do Podei' .Legislalivo, at~nudo l!ara
mato a actual sessão, c ~~m virtude du clelilwrtu;ão do Sr. Pre:;idcntc do Congrcs;;o Naeioual, t•onvut·o os Srs. Scnaclot·r.s Jl!ll'll
u solcmnidade- encel'!'amr.nlo rln actual sessão exlt·aordinarin,
!JUO se nt'l'ect.uaJ•ú. amano;fi, :'t I hom da turd~, .u.,;;;te l'tJcilll".
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CONGRESSO NACIONAL
Sessão eol&lllllfl d~ encerramento du · ~eesiío e:r:traordinarla
oouvooada pelo decreto n. 11.408, de 1 dtt jannirn dto'fSttl
PRRSIDI!NCIA IJO 1311. ,TOBÉ 60MIIS P!NlU!IFtO MACHADO, VICIC-PI\E-

BIDllNT!C DO SENADO

,.
A' 1 hora. da La.rde do dia dez do méz de fevereiro do lil'lntí
üe mil novecentos ~ quinze, reunidos no recinto da.q sessões do
Senado OR Rrs. Senadores e Deputados. tomam assento 1111
mesa os Srs. Pinheiro Machado, Vioe-Presidente do Senado;
Pedro Borges, 2• Secretario do Senado; Simeão Leal, 1'. Ser:retario da Gamar.:~ dos Deputados; Gonzaga .Tayme, .4' Secre"
tario do Senado, ll Elysio de Arnu,io, 2' Seeretnrio <la Gamara
dos Deputados.
.
Abre-se n sessão.
O Sr. Presidente - Está nbert.a o. sessão solemno do onMr!'amento do Congresso, · convocadó extraordinariamonl.e
pelo Exrno, Sr•. Presidente da Republica. parn toinar conhP.cimento dn questão politica que estabeleceu no EsJ.ado do
Rio a dualidade de governo, por ter sido reconheCido, por·
um 11abeas-corpus do Supremo Tribunal, o Sr. Dr .. Nilo Peçanh:t, que por aquello acto foi empossado, isso em contrn.posioão ao voto da mniorin da Assembléa do mesmo Estado,
que reconheceu e proclamou prosidente o Sr. Dr. Feliciano
Pires de Ab1·eu Sodré .Tunior, n qu~m deu posse.
O Senado, attendendo ao nppollo do Poder Executivo,
discutiu e votou um pro,iecto sobre tal. nssumpto, que não
logrou, por causas varias, ser di~cut.ido, aJ)provado, emendado ou rejeitado pela Gamara dos Deputados, onde foi, á
ultimn ho!'a, nlvitrado o encerramento da actual . soss!io extraordinnrin, que, approvado regimentalmente, mereceu n
ncquiescencin do Senado.
E' de esperar que questão de tal ma{mitude, como,~~ qún
importou ·na conyocaoüo !lxtr.no.rdil!ar.jn .. _do Gop8'l:_~sso, ·tenha
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soluç.iío prompln nn proxima sr.s~iío ordinnl'io, pois trai n-se
dr. nssumpto que, directamente, aHccln n. l'ól'mn. J•opublicnna
fcder•ntivn,· atiiugJda.,na sua esscncia.
.
Durnni:c. n. sossuo ·cxtrnOJ•dinm•itt•. do· Cong,·osso, o Senado ·
tomou :ii.onhocimcnto ·de outt·os mssuiriptiú· de importnncia:
t.rnto.i(.do' questões que se referiam, :'t · imn· ··iJxclush•a compo.tenciri;.: taos ... como . a,pp~·ovacão. do ;nomeacõcJ~ de membro do
. 'SJlp~emo, Tl:Ibunat :l~:e~fl!:!ll; rl!J ·.'J~rtbl)n~I .:de; jJontas, do corpo
·· ~'.~t<\d!p~omatt2o, de· ·convcncoes diP.l<!mntt'ci)s~:c'·dc 'l!etos oppostos
' · ;,a; ..~~s.olu. cu~s . . . do· Çons~tho i\!unwtpa!::'~elo ~refmlo deste DJs'trto,o .... ... , , ·
.
· ·
·Nada . mais hnvcndo .a tratar, o Sr. · P.rc~idcnLe deelura
·encerrada· a. sessão cxtraordinaria do· Congresso Nacioual,
convocado ox~rtúll'dinariamente por d~ci·cLo do l'oder Jo~xo.. "': cutivo, n. :li. 108, de l drJ ,janeiro ultimo e levanta a
sessão. - .Tosé Gonws Pinheim Machado, Presidente. - Pe"
dro Augusto' Boryc.1, 1? Socrel.ario. - A11tonio S'imatio do.1
Santos 'Leal, 2" Secretario. - Lu.i= GOt~:o,aa Jn-yme, 3" Scm·e' cIe .-.I'UU.JO,
' · . t.•
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