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Governo Provisorio
U IMARIO

o

li orallnisação do govP1'Ilo.
pO';o e a re\'olnção. Porque elle a recebeu
bem. Rosl'0llsahilidade do Imperio na 111" politicl\ do Governo Provisorio. ElIe Lransige com os velhos el mentos, danrlo lugar ao mercantilismo rh Republica. A maiori,\ parlalllentar de I ,D, a iurlifTer&nça
rIo povo para com a monarchia. Programma do mini. terio 7 de Junho.
)lo_s" e IUC>19~0 politi 'n, e a in tabilidarle de no <a opinião. O. re,olucionlHios não tentam só mudar ministerio.
eus precetlenLe. Elies
e as qUElJ tõe- milit:.re dü.o a expre~-ão rarlical dll. re\'olução contra as
in tituiçõe. O Impef<ldor tenta organisllr ministerio. AI'o ição dos
seus con elheiros. As duas pha. es da opinião. Adhe õ s.

°

Adstrictoao 1 rogramma, que traçitmo no Lil'ro I desta obra,
de somente e tu darmo a hi toria da Republica que aff'ecta a
elaboração do seu direito con. titucionnl tcmo todavia de lançar
vi:tas geme obre o meze de aOI-erno c!ictatorial por que pa ou
o paiz, afim de ,el'mo 'uas nOl'm:l, eu principias e as modificaçõe que se operaram na vida pQlitica e admini trativa da
naçào, principios estes que haviam de influir na ol'o-anisação constitucional do novo regimen e que a revoluçàO prometteu ser in• _. .
stitnido em bases democratica .
Cedo demais é por certo para em rebuço ser dita a,~de,
sobre o modo por que a vida publica foi en aminhada e dirigida
por aquelle' que a umiril.m a re ponsabilidade da revoluç!to e
em nom della 'ubiml1l ao poder. As paixões podem perverter a
vl?l'dad dos factos. Um que ele incompatibilidade exi te entre a
gtll'uções eontempol'anea', pal'a julo-arem-se reciprocamente e
com jll tiça, quando o te t IllllUho elo fac los parece que deveria
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obrar como um elemento da verdade, pondo-a acima de todas as
influenci.as e suggestões. Assim não é. A acç!lo do tempo é indi pensavel para abafar o fermeuto das paixões e sanccionar o
applauso ou a critica, E' um factor indi pensayel. Eis por que é
'bem possiyel que de cambemos para o terreno da parciaurlade,
nu. obra, que emprehendemo , do estudo da pha e dictatorial e
critica corrigirá, os
con titucional do governo republicano.
nosso excessos e a historia lucrará, em todo ca o.
E o testemunho contemporaneo de factos da historia nacional que, por serem escriptos por quem tomou parte ucth-a e
directu, nos modestos limites de ua exiguidade, na phase de
elaboraç!l.o da vida republicana governamental, nem por i so deixarllo de servir de import:\llte sub itlio para o futuro historiador.
E' o depoimento consciencio o e imparcial de quem, a pirando ser o historiador da Republicu, talvez se deixe influenciar
pelo politico.
JLilgumos, porém, prestar um serviço no lestemunho e no depoimento dos factos que se tem ele. enroludo no puiz, de 1 89 para
cá, e na descripçllo que ten tamo lo modo, do processo por que
se organisou e se vae de. envoll'endo a in ,tituiçllo republicana.
No seio da forçae directorns da revolução de 15 de ~ovem·
bro, cujas causas já foram e tudadas no lino anterior, na. ceu o
Governo Provisorio, que não foi acclamado I elo povo, ma' sim 01'gallisado por nquelle mesmo, que entre si combinaram na e colha
dos cidadllos que o deviam conJpor. Não foi acclamuclo pelo povo,
dizenJOs n6s, e ui. to não vae siuào a consignação du verdade
dos factos.
Victoriosa a revolução, con tituio-se chefe do governo o !Jefe
militar della.
Assisti, -lhe pam i so o direito derivado da respon ubilidtHle
da no\'a situaçllo que creou. NãO podia Dem devia elltreglLr a
direcçllo da nova ordem eLe COUS:1S UOS accidentes de uma escolha
popular.
Si não tinha. figurado conlO factor material da I'evolução,
sinilo índirectamente, nllo usSi.·titL ao I ovo o direito de ucclamaL"
o chefe e os membros do governo, que foi orgfLIlÍsl\(lo, nllo como
unia j uuta rcvolu cionuria, ele uttri buições iguues dos seus r-t61ll-
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bros, mas sim como um O'overuo ern phase normal da vida institucioual da naçlLo, sob a direcçlLo suprema de um chefe, com o
direito de nomear c demittir seus companheiros.
phra e elas ica do Sr. Ari ·tides Lobo, que se tornou bistorica, phra e que interpreta. o estado subjectivo do povo em presença da revolllçilo, i prova a falta de sua intervenção, prova
tambem a falta de ua 1'e istencia na tran formação por que passaram as in titlliçOe;'. _ revolução não foi materialmente uma
obra do elemento civil, que entretanto preparou o terreno pela
propaO'anda, para que ella não encontra se tropeços em sua
mar ba e facilmente e adaptas e aos habitos nacionae . Foi um
factor de collaboração e de tran formação indirecta. ,i a ua auencia empre. ta um caraeler militar á revolução de 15 de 0venlbro, a adhe ões postel'1ore que se fizeram provam fJue o
ideal republicano, propagado pela imprensa e pela tribuna, se'
tinha infiltrado no espirito publico, Ei por que consideramos
o elemento civil como um f~lctor de collaboraçilo, ainda que
não e con tituis e um aO'ente material da revolução.
Incontestavelmente o paiz a acceitou com applau o , por
i o qlle, al6m da pba e adiantada de ugge tilo popular em que
já se arhlwa. a idéa republicana, o p vo esperava da nova ordem
de cousas in, titui<la uma 6poca de mais pro peridade e justiça, do
que fOm dado ao reO'ill1ell imperial fazel-o.
O de contentamento era profnndo em todas a cla es da sociedalle I elo despre 'o ab oluto do poder publico em relação aos
principio da ju tiça e da lei, que de\ em guiar o acto de todo
govel'11o e a ele en\'olvim nto material e moral do raiz.
E' facto que o acto do G vemo Provi orio não corre ponderam a es a espectativa da opinião, porque as praticas politicas
tào implantadas na naçào pelos d€'feito de. nos a educaçiLo, onde
profundas raizes tinhalu C1'eado a velllns in. tituiçõe , nlto podiam
ser sub titllidas repentinamente: só por CltLISa da imples transformação da fôrma de govel'l1o, pel~, acti vidade democratica, j u ticei1'a
e libeml do poder publi o, ele. de qll fi revolução não tives e
!tprofullchdo a' amada . OlJitlE',' lmm 1I10dificar-Ihes os costumE' .
'l'endo clla por nluis de meio seculo inspirado a lolitica do Imporio que elevava á altura de um axioma a afilhadagem, a COl'-
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rupção, a omnipotencia do poder publico, a passividade da opipiãO, a iniciativa exclusiva do Estado, era impossivel que a
transformação das instituições abrisse uma vida para o paiz
isenta destas influencias sociaes e politicas que por tanto tempo
o dominaram. Elias continuaram a obrar, fazendo da afilhadag'em o diploma preciso para a obtenção de favores e empregos, com esquecimento da idoneidade e da capacidade profissional do funccionario e sem a 'inquirição criteriosa das necessidades publicas.
Contra estas influencias não 1Javia de momento nenhuma resistencia a oppôr, desde quando ella poderia provir de um
caracter nacional, vasado em outros moldes, em praticas honestas
e justas de um O'overno patriotico e democratico, E o Imperio
entre n63 nunca deu uma tal educaç!l.o politica ao povo. Queria
uma nação sem opinill.o, sem iniciativa, sem civismo. E não ha
duvida que o alcançou.
A acção do tempo é de incontestavel influencia para a transformação suggestilra das nacionalidade , E com esta causa não
podia couku' a dictadura de 1888, para abril' o programma de
uma politica diversa daquella que constituio a nossa normalidade. Além disto, os membros do Goveruo Pl'ovisorio, donlinados pelo interesse, muito respeitavel, de convergir para a nova
ordem de cousas todos os elemento" de estabilidade, comprebenderam ser preciso tmnsigir com os elementos politicos, afim de
augmentar a corrente de adhesão ás novas instituições,
Gl'<lI1de e profundo erro este, que levou o governo a abril'
uma época de explorações, não corrigindo a situação moral do
paiz, que devia ser o primeiro a zelar r Não é aqui o momento opportuno para tratarmos deste erro do Governo Provisorio.
Não foi s6mente a espectativa de uma época de governo
dominada pelo.> principios da justiça, do respeito aos direitos do
cidadão e á lei, a causa que explica a boa disposiçll.o da opinill.O
publica para com a revolução.
Si essa espectativa traduzia uma aspiração geral, e era o
symptoma do descontentamento 'lue lavrava nas classes sociaes,
pela direcção que assumiam os negocios publicos, principalmente
nos ultimos tempos do Imperio, ella por si s6 não constituio a

7

causa da acceitação da Republica. ,i esse descontentamento
existia, não vedava entretanto que os partidos monarcllicos se
apresentassem pujantes nos pleitos eleitoraes. Não sõ isto. No
ultimo pleito do Imperio, em que parece se ter lançado o cartel
de desafio ao partido republicano, collocanelo-se o problema nos
termos de -matar ou morrer-, o suffragio trouxe ao parlamento uma maioria liberal, sem igual na historia parlamentar
do Imperio.
Vemos nestes dous f>tctos, de um lado a indifferença elo povo
l)ara com a monarcbia, acceitando a Republica, do outro a
maioria parlamentar do partido, cujo pl'ogramma por parte do
eu chefe. upremo, o presidente do ministerio 7 de Junho, era
o exterminio da Republica, symptoma bem significativo da decadencia do nosso caracter, profundamente abatido pela corrupç!'Lo que con tituio a arma mais forte do Imperio. O povo ficou
como ob a acçll.o de uma commoç!'Lo pelo imprevisto da revoluç!'Lo.
A melhor opportunidade no foi dada para apreci&.r então
a sinceridade dos principios dos nossos' homen e das crenças
dos nossos politicos. A indiíferença com que se assistio á obra
da revoluçll.o, de truindo-se um regimen que, por mais de meio
seculo, dirigio os destino do paiz, traduzia claramente a falta da
menor parceUa de dedlcaçõe á instituiçll.o decahida. O paiz
assi tio á ascençll.o do mini. terio do r. Visconde de Ouro Preto
com o programma de consolidar a mOllarchia, encontrando
apoio na opini!'Lo eleitoral para sahir vietorioso da empreitada.
em re1.>uços foi e e programma externado na camara dos Sr.
deputados, na ses !'Lo de 11 de Junho de 18 9, quando o chefe
do mini terio lançou peremptoriamente sua arma de guerra ás
hostes republicanas. 'fodos sabiam que o criterio que dictou sua
escolha para chefe da organisaç!'Lo ministerial de 7 de Junho, foi
a lucta que se devia travar com os republicanos. Era o instincto
de conservaçll.o da dynastia que inspirava a chefia mini terial do
, r. Ouro Preto, cujas tradições ahi e tavam bem vivas pela
audacia e intrepidez de não recuar de seus planos. O momento
não era de indecisOes. Precisava-se de homens que nll.o recuassem das luctas. A situaç!'Lo entre monarchia e republica che·

8
gara ao extremo, desele quando os acclamações repu blicanas
já se tinham feito sentir, até dentro elo Parlamento, pelo padre

João Man·oel. Desconhecer o inimigo que se lançava fôra mesmo
dos recursos da lei, era desconhecer o pl'oprio instincto de viela.
Assim, de um lado a monar 'hia, obtendo maioria do sufl'ragio, o apoio da dedicação eleitoral, e de outro, toda a opinião nacional i ndifl'eren te á sua destJ'lliçào e, mais do que i ·to, adherindo
ao movimento revolucionario j eis a expressão dos factos. E' impossivel, jlois, em face delles apalparmos uma convicção, ulJla
dedicação implanta ia no seio da opinião e,que motivasse e jLl tificasse a resistencÍ>t em favor da instituição que decahio e que, i
não coIlocou durante a longa gerencia dos negocios, o paiz em
uma via franca de desenvolvimento c prosperidade, não deixou
comtudo de satisfuzer ás ambições, aos desejos de muita gente.
Nessa falt~t de convicções, nessa inditl'erença por qualquer
idéa, é que está a razão capital do' facto que registramos.
As idéas, os principios fluctüam por sobre a opinião e vão
se superpondo como camadas inconsistentes, tornando-se uma
força instavel e fluctuante, E~te caracteristico ua nossa subjectividade é um facto que se impõe como uma grande verdade.
Somos um povo 'sem convir,ções, Si na ordem politica ahi estão
as provas dessa indifl'erença, na ordem religiosa eIlas não são
menos eloquentes. Paiz nenhum o1ferece o exemplo de assistir
á derrocação de suas instituições, sem uma resistenciaj sem um
protesto, sem uma pwva clara de dedicação áquillo que a revolUÇão supplantou. O misoneismo é uma força historica. Por influencia deIle é que a revolução das nossas idéas encontra sempre
a resistencia da influencia dos velhos habitos.
Nos acontecimentos do dia 15 a causa que estava em litigio
era a victoria da monarchia ou da republica. Não se tratava de
uma simples deposição de ministerio , como quizeram suppor
aqueIles que mais approximados se achavam do throno e que,
por essa indebita conjectura, acomelh:1ram a organisação de UIU
novo governo, abrindo-se assim uma solUÇãO á crise que não
podia contentar-se com eIla, desde quando estava na eSilencia
do movimento o ataque directo e franco á propria instituiçãO.
Revoltada a 2~ brigada em seu quartel, e em marcha para o

Q.uartel-general, onde aquartelavam as forças do governo, não
se podia acreditar nos intuitos de uma simples deposiçãO do
mini terio, porl]ue estes mesmo que iniciavam a revolta eram
aquelles que, poucos dias ante, foram acremente censnrados pelo
O'overno, em virtude da munife tação que fizerom ao eu mestre
Belljamin Constant, que, por occasião da visita tia officialidade
chilena á Escoln Militar, verberou, em face do Ministro da
Guerra, o govel'l1o monarchico por attentar contra os urios do
exercito e a Hgnidade dn nação, E tes mesmos que, ao ulvorecer
de]5 de Novembro, marchavam enfileirados 'ob o commando
do mareclJal Deodoro da Fonseca, eram aquelles que já tinham
dito na'manife tação a Benjamin Constallt que - " não sll.o flore
que vo trazemo, nem applau o embora merecido pelo acto que
ainda hontem pratica tes, quando, no meio do jubilo que nos invadia ao re 'euerl11o a vi 'ita do bravos filhos da grande Republica do Chile, com a vos 'a palavru,-clava, que esmaga gigante,
mo traveis a um dos mini tros da corOa que aiuda ha muita dignidade nes e exercito que parece querer empanar o brilho do oI
que "ae nascer, esclll'ecendo os horizonte::; onde em outro sol
vae-se occultando, s6es fatiLlico que illumiuam a agouia de um
colo so, o e plJacelamento talvez, quem abe ?! o anuiquillamento de urna nação,lI
Vimos apena dizer-vo , iUestre e Grande Amigo, nos dias
de graçado que atrave a no a Patria ; "Ai delles, os quejá estão procedendo á 'Pw't'ilha do segundo ?'einado, i ousa?'em tOCa?'
naquelle onde se gua?'clam puras toda as nossas espe?'Ctnças, W'?W
pl'eciosa, que ence1'1'a o que pode have?' de mais cal'O e de mais
grandio o, ca?'acter sem macula, pel'ola que a POdl'idão que
envolve a atmosphe?'a nacional, não conseguio, não conseguil'á
nunca pollui1' ! li
li A evolução lenta, tal vez bemfazeja, que
e opera no seio
da Patria, é uma restea de luz que no guia no caminho cheio de
cardos que eguimo, em bu ca de dia mais felizes, esperança
que nos alenta, quando o vento da descrença sopra rijo sobre as
nossas frontes, como o s'Í1noun maldicto na aridez dos desertos
fustiga o vigor can ado ; ma entimo o esvoaçar de abu tres sobre
VDL. II-2
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as nossas cabeças e, como nas horas que pi'ecedem aos grandes phenomenos meteorologico" o peito oppres o prenuncia um
cataclysma, no coraçào de cada brasileiro existe uma dõr profunda, mortiticante, ante esse espectaculo que nos deprime, verdadeira orgia nos domi nios da corôa,lI
"Depois um aventureiro ou ado e atrevi lo surgio no primeiro plano da arena politica e o que tem sido este espezinbar
constante de uma nacionalidade é quadro tào revoltante que a
penna recusa descrever; esse movimento mOlletllrio que nada explica, transformando a capital do Imperio em novo lUollaco,
essa plethora eleitoral, um verdadeiro escarneo, recursos perigosos nas màos do primeiro mini tro e mais que tudo, essa
ameaça de licenciar o exerdto, parodia dos ousauos conquistadores antigos que, depois de levarem a morte e a deva taçào a
toda a parte, enviavam o mercenarios a seus campos e ás sua
aldêas, tal é o panora,ma que contemplamos! Isso, porém,
constitue verundeira miseria ante o futuro que se avi ·jnha e
amanhã ta.lve7. no lembremos cheios de saudades dos dias que
correm.
"Pobró Patria, desgraçado paiz, onde nó throno se assenta
um espectro de rei, cujo imperio tran formaram numa banca de
jogo, onde tem cotação a cousciencia, o caracter, a honra, ultimos vestigios de passadas grandezas, 11
Já vinham de longe as hostilidades entre os poderes pulJlicos da naçào e o exercito, que tendia a fazer causa commum
com o elemento civil que prégava as idéas republicanas no paiz,
Nos grandes recursos iqtellectuaes de um grande estadista, o
81'. de Cotegipe, espirito profundamente conservador, procurou
a monarchia o maior apoio contra o movimento abolicionista.
O grande politico, de espirito mais lucido, mais forte, mai
pratico, de quantos têm tido este paiz nos ultimos annos deste
seculo, na realísação de seu programma, resolveu para uma
questão militar, entrando em attrictos com este elemento, 'que
se divorciava tanto mais das instituições juradas, quanto mais os
democratas ganhavam terreno na emancipação da raça negra.
De envolta com a questão social que dominava o momento,
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misturou-se a questão militar com a prisão de um oflicial da
armada, detido pela policia, o d', Leite Lobo. A questão avolumou- e em nome cta dignidade da ela se militur e o ministerio teve de capitular, retirando as Dotas jíi expedidas e
dando a explicações que a opinião - em nome da classe pedia.
Pequeno incidente elll si, não podendo produzir os effeitos da
morte de umu situação, creada sob os auspicios da corôa no
intuito de debellar o movimento abolicionista, produzio, entretanto, e tes etft~it() . Pela primeirà vez o exercito desobedecia
li orden d~t arlmini tração, nào querendo servil' de capitão de
malto e pela primeira vez a corôu recuava perante suas impoiçõe , con enUndo na qUéd~t da ituação. Foi o primeiro passo,
a força armada não podia mais buscar o apoio para manter
ille o o eu pre tigio, O principio de autoridade desfazia-se
como bolha' de sabilo, O divorcio entre o throno e o exercito
era urna realidade. Demittinrlo o ministf'l'io, em nome das imposições da força armada, especulou com a ua permanencia, Foi
o pl'imeiI'o acto de fraqueza. Q,uerer depois reconquistar esse
pl'e tiO'io, tão espontaneamente abdicado per meio do programma
que traçou a i o govel'llo de 7 de Junho, de allDullar a cla seque
ti nha levado a corôa a acq u ie 'cer com a suas exigencias, era collo ar u instituiçãO em e tado de continuo e eminente perigo. begnndo uo extremo d:t apituluÇão, a monarchia não podia com
onfiança el'vir- e ele te f'xel' ito, E tavam qua i incompativeis.
E o nctos do Illini .. tel'io 7 de Junho frisam bem o prograllll1'la de
:li solu~'ão que intentava contra e1le, A questão em jogo, aquel\a
]1:1I'a C'Uj:1 "irtol'ia os el Illentos oflicine trabalhavam, era a morte
do exer..:ito e IR RepuLJlicu, da quaL 'e torual'a elle um do pl'incipae factore, Armava-, e e organi uva-se, 'em explicação plauivel, a guarda nacional da apitaI; exercitava-se diariamente
ob o en ino dos O'enerae mai aconcl.lega o ao throno; denegava-se call'icho amente um con elbo de guerra a um militar
(1) para ju titicar-se de falta que e lbe inventavam; demittia-se
a bem do serviço publico um coronel do exercito (2); exonerava-se
(I) QneslftO aroJino.
(2) O coronel Mnllet.
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insidiosamente o general Miranda Reis j dispersavam-se os batalhões da guarnição da Capital para as mais longinquas provincias
e embfU'cavam elles pranleados pelas mulheres, filhos, paes,
irmãos, emquanto a corôa em festins de Versailles, na Ilha Fi cal,
já principia\7a a commemorar as victorias do primeiro mini. terio,
que ia calcando aos seus pés o prestigio daquellas espadas que
demittiram Cotegipe.
Eis ahi os factos anteriores aos primeiros movimentos da
madrugada de 15 de Novembro. Delles derivou-se a natureza que
estes mesmos movimentos assumiram, não se limitando a uma
simples deposiçilo do ministerio, como fei dado am'editar á ingenuidade daquelles que ainda na Doute de 15, no Paço Imperial,
fizeram reu uir o Conselho de Estado pura decidir sobre a organisação ministerial.
Elles indicavam um periodo prodromico de uma grande explos11,0 so~ial, em que iria de euvolta a instituição dominante. O
exercito não viria :l rua para pôr fim a uma situação politica mas
para pôr fim a propria fôrma' de governo. Ou a republica com este
exercito ou a monarchia sem elle: tal era a ~ituação que os factos
tinham creado. Entretanto houve a ingenuidade de acreditar-se
que o movimento aspiL'uva simplesmente a mudança do ministerio, tratando-se de reunir o Conselho de Estado no Paço Imperial, ás 11 horas da Doute, quando os conselheiros foram de parecer que se organisasse um novo conselho de rninistros, sendo
chamado o Sr. Saraiva, que acceitou tal incumbencia, escrevendc
uma carta ao chefe militar da revoluç11,0.
Além da expressão que os factos deviam assumir, perante a
critica, elos que acompanhavam a politica do paiz, como principaes protogonista,s della, para desistirem da suspeita que nutriam,
os acontecimentos do dia 15, já tão publicamente divulgados,
indicam nesse procedimento um simulacro de resistencia, para
satisfazer ás consciencias dos conselheiros da corôa.
Preferiram s,er ingenuos a resistirem francamente.
Realmente, além da prisão elos ministros, dos quaes um foi
ferido, além dn passeia.ta do exercito I elas ruas da cidade, acclamado pelo povo, além de no Paço da Cumara Municipal se
ter proclamado a Republica e hasteado a bandeir.\ republicana :l
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frente do edificio, além do que se passava na Repartição da Po·'
licia, onde o chefe, o Sr. Bassoll, era intimado, em nome de um
governo constituido, pelo Sr. Dr. Espirito Santo, para entregarlhe a chefia da policia, já era um facto publicamente sabirlo a
orgallisaçll.o do Governo Provisorio e a proclamação que dirigira
do povo brasileiro.
E o Imperador dei oi disto tentou ainda orgnllisar ministerio! Meio seculo de reinado foi tempo sufficiente para fazel-o conhecer o caracter do povo do seu paiz. A pbrase com que recebeu
a revolução-Cl o povo brasileiro é assim mesmo, amanhã está tudo
acabado li-exprime o conceito que nutria de suas convicções.
Aco tumado a assistir e a provocar actos de incoherencia, de suo
borno, de corl'upção, synthetisou naquf'lla proposição a natureza dos acontecimentos. Depois de tel·os encarado com a indif·
ferença do septico e de acceitar os conselhos de um simulacro de
resistencia, é o primeiro a adberir ao movimento, na resposta que
deu íi intimaçil.o do Governo Provisorio, de sabir do territorio na·
cional. Foi o primeiro a não resistir, como orgão ml1is legitimo,
e a respeitar os factos consumados.
Emquanto entre n6s assignalamos factos desta ordem, admiravelmente excepcionaes na vida politica das nações, em outros
paizes vemos o misoneismo e timular a revolta, a lucta, o heroismo. E sa força social a que Lombroso e Laschi (1) chamam
lei da inercia, é a expres ão dos instinctos conservadores da
sociedarle humana. Toda reforma, toda novidade, toda transformação de um sy ·tema encontra nos contemporane s a maior
resistellcia. Em todos os rumos de conhecimentos, em todas
as inslitlliçõe , em todas as manifestações do espirito em sua
marcha evolu tiva, nota-se essa Leodencia para conservar o que
existe.
Uma força convergente parece attrahir os espiritos para as
Cl'eações con temporaueas. Foi assim que a revolução de Cromwell,
para instituir o governo republicano na Inglaterra, encontrou a
resistencia do partido monarchico.
Na França a revolução de 1789 encontrou a resistencia que
(1)

Lombroso e La chi-Le afim. polit. et les révol.
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promoveu por tres vezes a rest!turação monarchica. As reformas
de Savonaroll:t e de Cola de Riuji, na Italia, não sendo assimiladas pelo povo, e as de Etienne Murcel, na França, in tituindo
uma federação republicana, nllo encontraram nos IJabitos e nos
sentimentos populare o terreno para desenvolver- e.
A' par d!'sta força que converge para garantir a existencia
da formações con temporaneas, vemo o maximo de attrictos e o
maximo de suc~essos, como diz Laschi, quando a revolução, a
tran formaçllo que se intenta é a expressão historica da evolução.
Então é quasi completa a correspondencia entre a idéa que e
conquista e as aspiraçõe populares.
Entre nó , em relação á revoluçllo de 15 de :rovembro, não
se fez sentir essa convergencia elos instinctos conservadores da
sociedade, em favor da instituição que a revolução destruio.
Assignala.mos este phenomeno historico de um povo impassivel e indiEfere nte ['i morte de uma instituição em que se creou e
se organisou 'como nacionalidade autonoma e independente.
O pl'Oprio Imperador, dissemos DÓS, foi o primeiro a dar disto
o exemplo, na resposta que deu li intimação do Governo Provisorio, para retirar-se do paiz. Os poderes constituidos do Imperio,
por meio dos quaes se de-envolvia a inst.ituição, fomm os primeiros, uns a adIJerir, C:lITIO o , upremo Tribunal de Ju tiça e o
Tribunal d,t Rebção, oulro a não resi til', como o Senado. E por
interme.:1io de um de eu membro, o r. Vi cOI~de ele Lima
Duarte, na ses ão de 16 de :rovembro, di70ia, referindo- e ao'
acontecimentos da revolução narrados pela impren a, li nllo sei
si será conveniel.te CJue o ,'enado tom!' CJll3lCJuer providencia, ou
elê qualquel' demonstl'llção de seu modo de pen ar sobre os acto
que vão occorrendo. li
Excesso de bom senso e de prudellcia de velhos, em momento
tão critico 'da monal'cbia!
Quando ella não era uma realidade mas sim uma sombra fugitiva, o Senado, em u 111 excesso de ino-elluidade angelica, ainda
vinba perguutar como deveria proceder!
, empre se sabe qual seja o dever em uma emergencia diffi il.
Seguiram-se as assembléas provinciaes, as camaras nlunici·
paes, os institutos d ensino, os estabelecimentos de caridade, as
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congregações operarias, o Illai alto chefes dos partidos monarchicos, o funccionulismo publico e tL imprensa. 'l'udo adllerio.
I to creou um estado de cousa que pela opinião foi con iderada
uma molestia epidemica - ( t cL(lhe.~ite.
O contentamento vibrava todos os espiritos; as manifestações
a essa ordem de cou 'as repetiam-se puulicalllente; o membros
do gO\'eruo ertlm victoriado n1ls run , con_tituindo-se o oLJjecto
de maior respeito popular; as manifestações se succec1bm; o
exercito ascendeu a uma posiÇàO esplendorosa, que lhe aChll'à\'a
a cou cieucia do eu valor; o soldado era olha lo com re peito e
acatamento; a fan.l;\ era o unif rme preferido pelo militares,
uté em passeios, em roi1·t3es e nos nlUis confidente circulos, e
o telegl'apho trazia pnra a 8apitnl a acclmuaçõe, as fe tas que
se faziam nas provincia . O plljZ estava em genuflexão em f:lce
do governo.
Foi esta a ituação moral que el1e en 'ontrou ao encetar o seu
trabalho de administração publica.
l\Ielhor situação não foi dada jámai . a nell huJU governo para
curtir de um paiz que, llrrochado por uma politica de timidcz e
de di far e., aminhou I ntamente na via da ivili ação.

CAPITULO II
Primeiros actos
SUiUMARIO
Como se orgnnisou o CO\' mo Provisorio. 'ão é uma junta !·eyolucionaria.
T m a organi, ação de um governo consLitucional. Chefe e ministro.
A proclanlll.ção do gO\-~l'!lo. 'u;~ influencia moral na. opinião publica.
Corno a dlCtadura Lmtou a familif. imp r.al. A mllnsagem do gO\'erllo
au Imperador. A dotação c o suLsidlo. Morle das a. pimções monarchica, . Deportação de dous politicos. OpiniãO d:l imprensa. A f(>dição de H, de Dezembro. Os fl1 tos que lhe rI' cedem. A imrl'en a
estranpeira.
Imp rador l'egeita o subsidio e acceit.a a dotação. Como
proceoe o go\·erno. COILlO a Repnblica foi a c ita. pela im prensa e pelos
partidos do Imperio. Uornllli. ão militar. lJillornllcla brasileira..

Victorio~a a revoluçllo, organisou-se o Governo Provisorio
que em proclamação decretou,-em nome do povo, exercito e armada-, a deposição da monarcllia e a RepulJlica Federativa,
como fôrma de governo da naçllo.
Garantindo manter a ordem e respeitar os direitos individuaes
e politicos, salvas, quanto a este', a limitações exigidas pelo bem
ãa patria e sua legitima defesa, nes a proclamação elle cOlllparece á nação já como um governo organisatlo.
Tão é s6 i to. C0mparece, não como ulUa junta revolucionaria, cujos membros igualassem em responsabilidades e attribuições, mas sim como um governo dirigido por um cbefe supremo cujas funcç.ôes, mais altas e extensas do que a de seus
companheiros e auxiliare, esta\'um em i iuvestidas.
Desde o começo instituío-se a superioridade lJ0litica deste
chefe, de quem se constItuiram os outros membros do governo
VOL. I1-3
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meros auxiliares, collocado em plano iuferior de iniciativa, de
prerogativas, de attribuições e responsabilidades.
A 'cendidos á po. ição de governo, cuja legitimidade vinha
do proprio facto da revolução, de que cada um obrou como factor
importanle na esphel'll de seus recursos intellectuaes e de suas
inspirações patrioticas, os outros membro apresen tam-se como
ministros nomeado por um chefe, não passaudo seu principio de auctoridade de mera delegação desse chefe que incarna
toda a auct0ridade da re\"olução. De facto. Foram elles pelo
marechal Deodoro da Fonseca nomeados ministros de Estado,
usando este da seguinte formuhl.: (( O Marechal Manoel Deodoro
da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio constituido pelo Exercito e Armada, el1l nome da nação, resolve nomear para o cargo
de ministro e secretario de estado dos negocios do interior o
bacharel Aristides da Silveira Lobo. II Por identicos actos foram
nomeados ministros do exterior e interino da agricullUl'a, commercio e obras publica', Quintino Bocayuva; da guerra o tenente-coronel Benjamin Constullt Bolelbo de :i\Iagalhãe ; da marinha o chefe de divisão Eduardo ,Vandenkolk; da fazenda e
iuterino da justiça o bacbarel Ruy Barbosl\ ; da justiça o bacharel
Manoel Ferraz de Campos alles; da agricultUl'a, commercio e
obras publicas o engenheiro Demetrio Ribeiro.
E' esta a expres ão do primeiro governo da Republica.
Poder legitimo de facto, instituio-se sob u. exigencias do
regimen, em pleno vigor constitucional. Desde a proclamação,
o marechal Deodoro é constituido com appareneia de chefe do
poder executivo, não passando, na verdade dos factos, de mero'
secretarios seus, aquelle5 que cOlllsigo dirigiram os de tino da
nação, na pha e revolucionaria do governo.
Bem sabemos que, em obedieneia ao principio geral da divisão do trabalho, este governo devia ter Ulll dos membros que
occupasse a posição directora da admilli. tração publica e que
presidisse á suas se sões. I so porém lhe não devia trnzer uma
maior som ma de attribuições, ·uma maior prepondel'Uncia, como
ef:!tivessemos em plena phase constitucional da instituição.
Eis ahi uma importante causa do regimcn I essoal que
tanto se fez sentir na vida do governo republicano, transfor-
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maudo a forlllula presidencial em que foi elle va ado, nesse personali mo exagerado que, 11n. organi nção e nas pratica. do Governo Pro\'i Jrio, en ontra ua expli n.çào e seu precedentes.
:-\. uprellla nuctoridade do marechal DE:'odoro, o facto de depel1l1el' de i cxcll1 ivamente a permanencia de seus ministros e
de ua \'ontade o acto d~t n.dmini traçào, imprimiudo na marcha geral cIos negocio publico a direcção que lhe diclavam
eu' c:.pricbos, e, ainda mai , a abdicação voluntaria dos seus
mini tr . de grande' Oll1llla de autonó,rlÍa governarnental, obrigado a i to pE:'la impo~sibilitlade de resistirem contra o meio
pDlitico que cercava o Chefe do govel'l1o, crea.ram o governo pes'0111. Na consciencia do Marechal cresceu a convicção de seu
valor, a impre cinrlibilidadc de seu con mso. 0.3 factos levamlll-n'o a c ·ta situnção. O ministerio não reagio e nem podia
fll7.el-o. ,'epIHnr de Chefe do governo c d:1 revolução seu camctel'
militar, anl1ull:tr .·ua supremacia no" factos ele 15 de Novembro,
é uma impo . ibilidade, até mesmo para os mais energicos.
'l'ental-o seria um impruden 'ia. A situação que emanava de
tnes condiçõe , impunhn-. e como uma ren.lidade il1illudivel a vencer todn as re i tencias.
E delles em'lnou o govel'llo pe oal em que se tem tran formado o reO'imen presidencial. A maior prudencia aconselha o
governo idl como um corre Uvo, e como a força salvadora do
pre idellciali mo. Appellar- e para o parlamentarismo ti de conheceI'- e a origem dos male c nO'grlwal-J ainda mais.
a proclalllaçã.o, ]0 umento elaborado sob os intuito
mai paLriolico, o govel'llo a segurou o respeito a todos os direito adquirido e a todo. os contracLo .
Facilm I1t pôde se comprehender a influencia moral com
que repercuti0 na opinião esta primeira palavra do "'overno.
Em periodo revolu ionn.rio, quando todos o interesses se jnlg'Ull em perigo immillente, pelo" exces. o radicaes de toda a
victori:1, llja tel1Llen ia irL'e isti\'el é annullal' todo os vestigios
daquilJo que elle destruio, vimo, em pba e tão difficil da vida
politica da nação, a mn.ior soml1la de prudencia e de bom senso,
Ui> e"'ul'undo a I gitimidaclc dos dit· itos aclquiridos e los COI1tm to.'.
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Foi um grande acto.
Obrou como elemento ele ordem e contribuio pura que as
sympathias publicas converJísse:n p~ra a in tituição nascente,
abafando o panico de que naturulmente e apoderaram o commercio e os e 'tabelecimentos de credito, surprebendidos pela reyolução. Auxiliou a estabilid3-de do cambio, que nenbuma oscíllnção' sotfreu nos dias que a ella e segui1'llm. E-tava a 27 'I.
a 14 de Novembro e nefita taxa manteYe-se até o fim do mez. A
baixa que sotft'eu posteriormente liga-se a ·factos outros que serão devidamente estudados.
Além de te acto de profunda sabedoria, que angariou para a
R3publica nascente as sympathias da opinião, vendo-a dirigida
por espíritos que se iniciavam nos negocios publicos com as
prO\1aS do lyHtior critel'io e circumspecção, os m mbros do governo
mostra.ram ao mesmo tempo a maior magnitude e superioridade
moral, não só para os adversarios da instituiçllto, como para o
Imperador e sua familia, acautelando-os do mais ligeiro desrespeito, do menor desacato do jacobini mo popular, sem razão por
certo em vista do procedimento sempre calmo e pacifico do Imperante para eom o povo a quem governou. Nem por i so podia
deixar de ser o alvo da exaltação popular, tão eommum em periodos revolucionarios, nos quae o imperio da lei desfallece,
pelo triumpho da revolução e pela morte da auctoridade.
Esse sentimento revela·. e ainda na men 'agem dirigida pelo
Chefe do Governo Provisorio ao Sr. D. Pedro de Alcantara, na
qual lhe notifica a deixar o territorio nacional, assegur~\Ilclo-lhe a
maior commodidade na viagem, e a maior egurança no embarque e garantindo-lhe a dotação descripla em lei, até que se pronuncius.'e a As. embléa Constituinte.
Além da dotação, o govel'llo por decreto de n. 2 de 16 de 0vembro, concedeu á familia imperial a quantia de cinco mil COIItos, decreto que lhe foi entregue pelo offieial Frederico Solon.
Essa notificação do exilio, segundo a palavra. do proprio documento que traduzem as boas intenções do governo, "era feita
com o maior pezar e em cum] rimento do mais cu. toso dos deveres, tornandO-fie absurda e impossivel a presença da famiJia imperial, dl:'pois dn irrevogavel re\·oluçll.o do dia 15 e provocadora
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de de go. tos que a salvação publica impunha a necessidade de
evi~'\.I·.l)

Medida altamente politica esta que, attendendo para os elemento da ordem tão facilmente I erturbad:l, pelo sentimentali-mo tão accentuado do no. o po,o, profundamente contrario á.
medida extrema, aos golpes de .despotismo e tyranuia, foi bem
acceita pela opinião. A presença elo Impera 101' entre nps, depois
ela revolução, era conservar a orelel'n publi a sempre em periO'o
imminente. Depoi ele eli ipaelo o -etreitos ela sorpreza, causada
pela revolução, cujo maior ucces o consi tio justamente no segredo em que 'foi elaborada; depoi ele elissipados os prinleiros temore. que della derivaram, viria a re i tencia em roda ela pes oa
do Imperante, sympatbi ado pelo povo e agora ainda mais, pelas
vicissitudes em que a orte o collocara, alheio aos desatinos de
seus mini tros pelo e tado de molestia em que se achava e aos
erro do eu elous ultimos annos de reinado.
Objecto de maior re pai to, pela ua ida le, })e}o seus cabellos brancos, vi tima boje de um[t politica em que figurou no ultimos tempos com o maior automatism{), entregue aos caprichos
do bomen que o cercavam, seria o centro de uma re i tencia
contra a no,-a ordem de cou. a , não por uma espontaneirlade de
ncção, mai im por uma cil'cum tan ia alheia ás sua intenções.
A sua resolução de partir, ce lendo ao impel'io da' circull1stllncias, foi o tiro de bonra nas a piraçõe monarcbicas mais
sincera que podessem exi til' no paiz.
A re po ta que deu ao governo e a ua retirada na noule de
18 de Novembro fOl'l1m, nM ba dul'idl1, o ultimo alento da monnrcbia.
Tentar-se uma re i tencia em nome da instituição decabida,
qunndo os representante da dyna tia tinham, ainda que sob o
impel'io de ci'rcum tancias, accedido ao exilio e, aindn, mnis,
recebido a dotação de cinco mil contos, que firmava o reconbecimento da legitimidade do governo que dotava, era tentar a victoria de um principio que voluntaria e e pontanearnente tillha desistido de todo o direito, abdicado de toda as regalia e acquiescido
cum a victoria da revolução. Não ha temeridade de nossa parte,
affirmando que o Imperador aCl'eitou a dotação que lhe foi feita.
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o facto é o f'lCtO. A hi tOl'ia ahi está bem recente, pam 'não
deixar duvida sobre a verdade deste procedimento. O decreto
lhe foi entregüe pelo militar a bordo do A.lag6a.s.
rrrepidnndo em ucceital-o, fel-c entretanto, quando o offi ial
disse CJue o documento era diO"no de si. S6mente a 22 de Dezembro, muito dias depois de chegar á Lisboa, foi que, por
teleO"ramma publicado pela imprensa desta C'lpital, regeitou a
dotação, mais pela suO"O"e tão da dyna tia portugneza e de eu
aulicos, do que por suas propria. deliberações.·E tas deviam determinar a recu~a no momento da eutrega. E, si o e tado de abatimento de e pirito em que devia o Imperador acha·r· 'e, vendo-3e
exilado por seu povo e abandonado por seus amigo, lhe til'ava a
calma e' a reflexão precisas pam bem di cernir, i to tambem 'não
quer dizer que não acceitou a dotação. Fel-o irre, ponsavelmenle.
Regeitou-a irresponsavelmen te.
Si '0 Imperador, acceitando a dotaryão e o suu..idio, reconhe ia.
a legitimidade do poder, o Conde d'Eu, em ofli io dil'igido ao
ministro da guerra, não trepidava em pôr os eus serviço €i di posição da Hepu bl ica. Eis suas palavras: li i não fossem as circumstancias que, bem contra minha vontade, me obrigaram a
sahir do paiz, e que são conbevidas de V. Ex" estaria prompto u
servir, debaixo de qualquer fôrma de governo, €i r ação que por
tantos annos me acolbeu em seu seio, cumulando-roe de honra' c
enchendo-me de immorredoul'as saudades e cuja pro peridade e
glol'ias serão' sempre, um dos meus mais ardentes anhelos. " (1)
Eis como se externavam os proprio. membros da ftllll iI ia imperial sobre a revolução,
De grande influencia soure a ordem publica foi por certo o
procedimento do Imperador, principalmente no e -ilio, não consentindo que os e pecultldores o con tiluissem centro de explorações, sob que se acoberta sem as a pieações monarchicas.
o documento ele exilio o governo cataloga as causas que
determinaram o acontecimento de 15, como a expre ão de uma
vicloria democratica :
li Senhor, os acontecimento elemocl'atico' da nação, ba muito
(I) 0;11111"05 rorio-Iris/ol'ia da RCJl1lblica, png. 31 .
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tempo preparado , mas de 'perUlllo' aO'ora pela ma: nobre
reacção do caractel' naciolJal contra o ystema de violação, de
COlTupçãO, de slluversão de toda. as leis, exercido em um gráo
incomparavel pelo mini terio í de Junho, a politica y'tematica
de attentados ao govel'Do imperial, ne tcs ultimos tempo, contra
o exercito e a armada, poliLica odio a á nação e profundamente
repellida por ella, o esbulho dos direitos de~sas duas classes,
que em todas as épocas, tem iuo entre nós a def S:1 da ordem,
da coo tituição, da liberdade e da lJOnm da patria, a íntenção
manife tada nos actos dos \'OSSOS mini tro e confe ada lJa ua
impren a, de ,di olvel-u e aoniquilal·a, substituindo-as por elementos de compressão ofncial, que fomm sempre entre nós
objecto de horror, para a democraci::t liberal, determinaram os
acontecimentos de honLem, cuja circumstancias conhecei e cujo
caracter decisivo certamente podereis avaliar,
(( Em face desta situação, peza·nos dizer-vol-o; e não o fazemos enão em cumprimento do mais custo o dos devere, a pre. ença da família imperial no paiz, ante a nova situaçàll que lhe
Cl'eou a rc olução irrevoO'avel do dia 15, seria absurda, impo sivel e provocadora de desgostos que a salvação publi a nos impõe
a neces_idade de evitar.
(( Obedecendo, pois, á exigencias do voto nacional, com
todo o respeito devido á dignidade das funcções publica que
acabaes de exercer, somos forçado a notificar-vos que o Governo
Provi orio e pera do vosso patrioLi mo o sacrificio de deix:1rde o
territorio brasileiro, com a vos a falllilia, no mais breve termo
pos ive!.
(( Para esse fim se vos e tabelece o prnzo maximo de 24 horas
que con tamos nil.o tentareis exceder,
(( O transporte vo so e dos vos os para um porto da Europa
cOl'l'erá por conta do Estado, proporcionando-vos para i o o Govemo Provi orio um navio com a guarnição militar precisa, efrectuan 10' e o embarque com amai ab oluta. segurança, de vossa
pc oa e de toda fi vo sa faruilia, cuja commodidade e aude
será zelada com o maior desvelo na travessia, conlinuando-se a
contar·vos a dotaÇão que a lei vos assegura, até 'que sobre esse
ponto e pronuncie a pl'oxima A' embléa Con tituinte.
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"Estão dadas toda as onlen , afim de que se cumpra e 'ta
deliberação.
« O paiz conta que saberei
imita!' na suumissão aos seu
desejos o exemplo do prillleil'o Imperador em 7 de Abril de 1 31.
« Rio de Janeiro, 1G de Noverubro de 1889. - Manoel Deod01'O da Fonseca. II
Resposta escripta do Imperador ao general Deodoro:
« A' vista da repre en tação escri pta que me foi en tregne
llOje ús 3 horas da tarde, rc 'olvo, cedendo ao imperio das (;Írcum tancias, partir, com toda a minha f<truiJia, para a Europa,
amanhã, deixando esta patria de nó, estremecida, ú qual me
esforcei por dar consk'lntes testemunhos de entranhado amor e
dedicação, durante qUl\si llleio seculo, em que desempenhei o
cargo de chefe do Estado. Ausentando-me, pois, eu com todas as
pessoas da minha familia, conservarei do Brasil a mais saudos!l.
lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade.
« Rio de Janeiro, 16 de "ovelllbro de 1889, - D. Pedro de
Alcanlal'a. II
E' uma sYllthese criteriO!'Ia em que se exprime a verdade
hi torica do governo imperial e que, por ser feiht na cri e
aguda da victoria, uo ruomento dos louros, quando o enthusiasmo
pela revolução podia dictar a paixão e a suggestão partidaria, não
se deixou com tudo dominar por estes excesso, na linguagem
clara e inci~iva com que leva ao representante da dynastia o balanço da politic<t imperial. Ducumento energico e com medido, a
lllellsagem em a traducção da calma de espirito em que se achavam os membros do Governo Provisorio.
Solicito em manter a ordem publica, pelas medidas que põe
em pratica, dominado pelos mai' sinceros seutimentos ue !Jaz
e profundamente generoso para com os vencidos, resolveu que
tivessem residencia obrigada na Europa os Srs. Visconde de
Ouro Preto, chefe do ullimo millisterio monarchico e Gaspar
da Silveira Martins, iufiuen ia politica na então provincia do
Rio Grande do Sul, em quem tinha recahido a escolha do
Imperador para organisar novo ministerio, segundo fOra delibe·
rado na sessão do Conselho de Estudo na noute de 15 de Novem-
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bro. A imprensa externou-se sobre esta medida, não vendo nella
nenhum caracter odioso, nem exprimindo espirito de vingança
e perseoouição. Sioonifica apenas que o governo continúa a preoccu par-se seriamente com a manutenção da ordem publica, removendo todos os elementos que podessem concorrer para perturbaI-a, tornando-se necessario o emprego da força." (I)
Prendendo-os e obrigando-os a retirarem-se para Europa, o
governo era dominado pelo in tincto de conservação e vencido
pela sugge tll.o dos alto interesse::; da ordem e em virtude da
alta po ição politica que occupav:m'1 no paiz os dous brasileiro,
a um dos quaes nos ultimos momentos circumdou a aureola de
chefe pre tigioso, de chl"fe politico do partido que estava no
poder. E, si não lhes falha sem os elementos, como falharam,
na hora suprema, quando cahiam sobre os destroços do throno,
não teriam elles re i ti io? Cumpriam o seu dever ne sa resislencia, a im omo o governo cumpri0 o seu, tomando as medidas
preventivas aconselhadas pela gravidade do momento.
No trak'Lmento pe oal que deu o go\"erno aos pre os, indo
o mini tro das relações exteriores o r. Quilltino Bocayuva
com o r. Vi conde de Ouro Preto, a ompanhal-o no embarque,
(2) e tA a prova dos seu sentimentos generosos, isentos de
paixões polilicas e de vinganças pessoaes.
E se estado de e pirito tão admiravelmente excepcional
áquelle que em outros paizes apresentam os revolucionarios victoriosos, sacrificando os vencidos e fazendo-os passar pelas mais
C(

(1) V. Paiz de 4 de Dezembro.
(2) Qllando . e approximava a lancha que de"Via conduzil-o ao
"Vapor .Munlevldéo, o ~r. \ I conde de Ouro Preto di se ao r. Quintino B'Jcayuva:
- Agradeço :í Y. Ex., bem como ao Governo Pro"Vi orio, as attenç6es que me di. pensaram. Desejo á V. Ex. que seja -C liz na administração dos negocios publico., pre. lando á nossa p.. tria os ser"Viços
que elia tem o direito de esperar de V. Ex.
O r. 1I1inistro re~pondeu :
- Agmdeço os bons de ejas de V. Ex. E devo di7.er, no momento desta separação transitaria, que o con trangimento pu sageiro a
que V. Ex. e:leve sujeito tení compensação nas forças com qne póde
alentllr- e ne la vingeul, pa,ra vir prestar á nossa putria o concurso
robusto da sua illu.Lração, da, sua intelligencia e da sua llclividade.
'rodas as pessoas presentes estavam profundamente commovidn.
VOL.
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acerbas humilhações, perde um pouco destas normas tão pacatas e tão commedidas em face dos vencidos nos dias de Dezembro. Vimos que o povo em face da rev0.1ução passou por dou
estados de consciencía que se seguiram um ao outro, tão rapidamente, quanto os nctos da administração vinham attestar a
maior prudencia do governo e o maior interesse em zelar a
ordem publica-não resistir e adherir. Não obstante isto, forças
que se elaboravam occultamente e convergiam para uma resistencia, deram lugar á, sedição de 18 de Dezembro, em um
quartel em S. Christovão.
"Os inferiores de um regimento são apanllados de armas ás
mãos, em franca attitude sediciosa, esquecendo-se da obediencia,
que a disciplina lhes obriga perante seus superiores.
Que feição se lobriga nessa sedição?
Já, ha algum tempo se fazia sentir uma propaganda occulta,
anonyma, traiçoeira," contra a Republica aqui e na Europa.
Para Ui são passados o telegrammas, os "mais alarmantes e
mais exaggerados, noticiando excessos do governo, medidas tyranicas coutra a liberdade dos cidadãos, o prodromo de uma decadencia financeira, excessos dos militares Eenhores da situação,
como couquistadores do paiz. O ('ambio começou a soffrer entao
as oscillações para baixa.
Desde os primeiros dias que se seguil'nm a 15 de J"ovembro,
a imprensa de Lisboa e do Porto externa as opiniões mai desfavoraveis sobre a Republica no Brasil, amesquinhando as causas
da revoluçãO e pondo-a ao uiveI de uma sedição de quartel, sem
aspiração, sem intuitos, sem ideal.
AJg-uns jornaes de Li boa reproduzem um telegramma do
Standw·t de Londres, affirmando que em algumas províncias do
Brasil se accentuava um movimento anti-republicano para coroar
imperador ao principe D. Pedro, filho da princeza Leopoldinu, sob
o titulo de D. Pedro UI. A Inclependencia Belga publicou
tambem o seguiute despacho de Hamburgo:
« Segundo despachos particulares dirigidos ás casas commerciaes, a situaçao do Brasil não é tão clara como dizem os tele-'
grammas, evidentemente truncados e alterados, que o novo
governo tPl11 deixado pa sal' até agora.
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"Consta que se desenvolveu uma forte corrente de sym·
patbia por D. Pedro, e que no Rio de Janeiro hOU\7e hontem
á. noute cont1ictos sanguinolentos entre os republicanos e os
realistas.
"No Rio acredita-se Duma intervençll.o de potencias. II
l'empo, em Lisboa, publicava o seguinte sob o titulo "A
Revolução no Bl·a~il II em arti<Yo francamente hostil á. Republica:
u Espernndo acontecimento mais completos, limitamo-nos a
fazer votos pelo triumpho do Imperador, porque é elle quem repre enta a civilisação, o progresso e a liberdade! II
No Ec/tO de Pariz lia-se outro artigo hostil igualmente á.
nO\7a ordem de cousas no Bra i1 que terminava com as seguintes
palavras:
"Vae abrir-se no Brasil a éra dos prouunciamentos? Vamos
vór as diversas provincia ,que constituiam o Imperio, seguir as
tendencias separatistas, ou cbegar-se-á a uma transacçll.o que,
as~egurando a integridade do Imperio, consolidasse, au menos,
por algum tempo, o lbrono de D. Pedro? Es a era a solução que
a opini1'i.o publica em França devia favoravelmente acolber,
porque era a que livraria o Brasil das calamidade da guerra civil
e lbe permittil·ia proseguir a obra da sua organi ação economica e
indu tI·ial. II
A 'J.'arde publicava o eguint~ telegramma nos ultimos dias
de N o\~embro :
,,0 gov mo brasil iro acaba de decretar a abolição da febre
alllarella. Boticas fecbada . Medicos protestam.
,,0 ex-Imperador tencionava ainda ne ta sessão fazer apresentar ao Parlamento uma propo. ta ne te sentido; as circumlaneia fizeram, poróm, com que essa gloria lhe nllo coube se.ll
De Vienna transmittia- e ao Imparcial de Madrid o eguinte:
mini tro do Brasil uesta capital recebeu informaçõe relativa íí revolução do Rio de Janeiro.
,,0 general Deodoro da Fonseca promett u recentemente ao
oftlch1es e soldados da guamiçil.o do Rio de Janeiro, compo ta de
5.000 bomen, lue receberiam quantias avultada· si. desappareces..e a monarehia. Essas promessas causaram 0T<mde impressão
na guarnição.
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_:Ta noute de 14 deste mez, o general Fonseca clistribuio pelotões d.e soldado por todos os bairros da cidade, com o fim de
impedir qualquer resistencia aos seus planos.
" :Ta man bã. seguin te publicou um bando e proclamou aRepublica dos Estados-Unidos do Brasil. Depois, o mesmo general,
o tenente-coronel Benjamin Con, tant e uma com missão de omciaes dirigiram- e a Petropolis, residencia da familia imperial, e
annunciaram a D. Pedro que o Brasil desejava a todo o transe
ser governado por instituições republicanas.
"OS commi arios reconheceram os erviços prestados pelo
Imperador á patria.
"Diz-se que o Imperador, apoiado na Imperatriz e outros
membros da familia imperial, se negou a abdicar, como se pretendia, mas declarou que cederia li força.
"Concedeu ú familia do soberano o prazo de umo. hora pam
embarcar em um navio de guerra para a Europa, com rumo a
Lisboa. "
No Repo1'ler publicava-se uma carta-GaI·ta da }J1'ovinciaem que e dizia - que tudo leva a crer que a revolução do Brasil
teve por alvo unico o restabelecimeuto da e cravatura!
O Gomme1'cio de Portugal, estudando a revolução, mais no
intuito de ennobrecer as qualidades moraes e illtellectuaes do Imperador, salientando a sabedoria e o patriotismo do, eu goverllo,
do que de fazer um e tudo bi torico dos acontecimentos, dizia:
"E isso faz-se a um monarcba que foi sempre carinhoso para
com todos os seus subditos, que só queria o bem do seu paiz,
que considerou, elevou e cobrio de bom'as muitos daquelIe. memos que hoje lhe intimam a ordem de ahir, como se faz a um
homem periO'oso e llefa ·to !
"Tudo isto poderá. ser muito politico, muito philosophico,
muito transcendente, mas é tambem muito mesquinho, muito re·
pugnante, muito inju to !
" Não sabemos si já. o di seram no proprio paiz onde e se attentado se praticou, mas hã.o de dizel-o em breve; ha de diz I-o a
historia j dil-o-fi a consciencia de cftda um desse mais ou meno
incubados, que fizeram o movimento de sexta·feira e que se apreseularam tã.o intran.. igcnt-s com a Illollurcl1ia e 'om o monar ha
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uma manhl\, o despeito de um general e os erro de um
mini terio, fizeram e qut'cer meio eculo de devoção civica, e a
ambição, que é apaixonada, fe7. cm algum:l.s horas o que a razl\o
fria repelleria com horror, como atfronb. fi rectidão e fi honestidade.
« E tão receiosos e tavam o,' expul adore, do seu rei, de que
a sua pre ença no solo, onde acabava de ser proclamada a abolic;lLo
do eu poderio e da sua auctoridade, derriba e com um sopro o
grandioso editicio que elles diziam ter ha muito solidos alicerces,
que nlLo houve rlelonO'as, nem contemporisaçõe.', e a ordem foi
promptamente cumI rida,
« "inguem diz que o Brasil nlLo po sa governar-se em o
r, D. Pedro II e que lhe faJtem homens de valia para continuarem a obra. civilisuc10ra e patriotica do velho Imperador, mas
ba deveres que se impõem ás con. ciencias sãs, e, desde que a inteO'ridade da pa.tria não perigava, como realmente era a sim, nlLo
se comprehen e a impaciencia em apre' ar uma substituiçi'i.o que
leis faLues e inexoraveis indicavam não poder demorar-se por
muito tempo.
« Nada perderiam os ambicio os ern e perar, e oBra il ganharia o applau os dos bomen bons de todas as nações e os
lou vares da bistoria.
ão foi assim, e tanto peior para todos!
« E tauto peior tambem que não tivesse atrave sado aquelle
O'L'ande, aquelle nobre, aquelle genero o oração, e' a bala que
ainda ba poucos meze elle via dirigir-se contra o peito. O golpe,
vibrado pela mão tremula de um assassino despresivel, nl\n lbe
doeria tanto, como lbe cu ton de certo ouvir essa sentença sem
julgamento que o expulsava da ua terra bem amada, como um
criminoso, orno um reprobo, como um maldicto! »
Um jornal de Lisboa - O Seculo' -, referindo- e a esta
campanha de de. credito, por meio de telegrammas falsos contra
as instituições na cente , di7.ia: « O telegrammas aqui publicado no Secttlo, o bello jOL'Ual em que o notavel e criptor Latino
Coelho e parge onda de luz, enviado 1 elo Ministro da Fazcnua
do Governo Provisorio, em de mentido a muitos que d'nhi têm
~ido enviado' a. diver"o' jOL'Uaes, adullerando a verdade do.'
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acontecimentos por que passou o Brasil, têm sido lidos com inaudita curiosidade, não sem lastima dos homens serios e crite·
riosos, que censuram o procedimeuto dos que, por meio da
intriga e la calumnia, procuram desconceituar um paiz que é
actualmente o alvo das attenções do mundo inteiro,
« Ainda bem que o desmentido çhega sempre a tempo de confundir os mal intencionados, que não lograrão fa,zer vingar a sua,
politica, porque o Brasil 110je, pelo facto de sua revolução incruenta de 15 de Novembro, gmngeou sYllJpathias tão espontaneas entre as nações do velho mundo, que será. di1Ii.cil desfazel~as,

li

Eis ahi o que se lia e se escrevia na Europa sobre a Republica no Brasil. E ta campanha, essa corrente anonyma de
resistencia, contra a estabilidade e desel1\Tolvimento da novas
instituiçõe, Cl'eou-se logo ap6s o 15 de Novembro e ainda
hoje ella flxiste, querendo tornar-se força viva, sempre que
um problema di fficil , uma que tão complicada, um moviJllento
de desordem, mesmo local, surgem :1 tona da opinião,
Constituirá assumpto de Ulll capitulo desta obra a prova d,[
existencia de. a resistencia anonyma e covarde, sem prestigio
no paiz, quer pelas tradições, quer pelas intenções, para dêfiuÍL'-se, individualisar-se e vil' á luz do sol, á discussão ampla e
publica do seu programlUa, E' uma formação anonyma que por
abi anda, sem haver ninguem que della queira assumir a re 'I onsabili lade, Por ora nos queremos limitar a consignar-lhe a
existencia. Desse movimento occulto, a primeira manifestaçílo
franca foi a suulevação dos soldados do 2? regimento de artilharia, no di:;t 18 de Dezembro,
Em Lisboa e no Porto repetiam-se as noticias telegraphicas
mais desfavoraveis e calumniosas contra as instituições, A 1-!
de De7.embro chegou a 'Lisboa o Sr. Visconde de Ouro Preto
que então teve uma lúnga conferencia com o II)lperador, nada
transpirando a reportagem na imprensa lusitana.
A 17 de Dezembro a impl'ensa desta Capitaluoticia o despacho telegraphico do Imperadur, em que regei ta os cinco mil contos
dados pelo Governo Provisorio, acceitando apeuns a dotação que
por lei lhe cOIupete e fi sua falUilia; a 19 de Dezembro publicou
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pelo pronunciamento ela opJnlao nacional, alguns cidadãos procuram fomentar, dentro e fól'(1, do Brasil, o descredito da patria
por agit(1,ções que podem trazer a agitáção da paz publica, lançando
o lmiz ás cOl1tingencias perigosas de uma guerra civil j
" Que, por mais constrangedora (Iue seja fi necessidade de reC'Ol'l'er a medidas rigorosa., das quaes n3. ultam limitações ao
principio de liberdade inuividual, não se pôde comtudo subordinar o interesse superior da patria aos interesses individuaes dos
in im igos della."
Relativamente ao Sr. D. Pedro de Alcantara dizia o governo:
" Que o Sr. D. Pedro de Alcantarll, depois de acceitar e agradecer aqui o subsidio de 5.000:000$000 para ajuda de custo elo
seu estabelecimento na Europa, ao receber das mãos do general,
que lhe apresentou o decreto onde se consign(1, essa medida,
muda agora de deliberação, declarando recusar semelhante liberalidade;
"Que, repellindo esse acto do governo republicano, o
Sr. D. Pedro de Alcantara pretende, ao mesmo tempo, continuar
a perceber 'a dotação annL1al sua e de sua familia, em virtude de
direito que presume substituir-lhe por força da lei;
« Que essa distincção envolve a negação evidente da legitimidade do movimento nacional, e encel'l'a reivindicações incompativeis hoje com a vontade do paiz, expressa em todas as suas
antigas provincias, hoje estados, e com os interesses do povo brasileiro, agora indissoluvelmente ligados :oi estabilidade do regimen
republicano;
« Que a cessação dos direitos da antiga familia imperial á lista
civil é consequencia immediata da re"olução nacional, que a
depoz, abolindo a monarcl.lia ;
« Que o procedimento do Governo Pro viso rio mantendo, a despeito disso, essas vantagens ao principe decahido, era simplesmente uma providencia de benignidade republicana, destinada a
attestar os intuitos pacificos e conciliadores do novo regimen, ao
mesmo tempo que uma homenagem retrospectiva :oi dignidade
que o ex-Imperador occupal'U como Chefe do Estado,;
« Que a attitude presentemente assumida pelo Sr. D. Pedro
de Alcantara neste assumpto, presuppondo a sobrevi vencia de di-
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rei tos extinctos pela revolução, contém o pensamento de desauctoral-a, e anima velleidades inconciliaveis com a situação republicana;
« Que, con eguintemeute, cessaram as razões de ordem politica, em que e inspirava o Governo Provi orio, proporcionando ao
I'. D. Pedro de Alcantara o subsidio de 5.000:000S000, e respeitando temporariamente a sua dotação.»
Pre tigiada a rel·olução no paiz, pelas acclamações successivas que e faziam aos. eus chefe e pelas adbesões que partiam
de todas as clas es, a instituição nascente era sagmda pela opinião
nacional que, pelos eu mais legitimos orgãos, sanccionou <t obra
dos revolucional'ios. A propria imprensa, aquella que se tinha
con tituido orgão exclu ivo do iuteres. es dos partidos existentes
no Imperio, su,peudeu sua publicação. As classes conservadora , o commercio,.a industria, a lavoura, as classes Iiberaes, os
tribunae ,a a sociações de credito, adheriram a. revolução,
acceitando-a como facto consummado.
Os proprios chefes dos partidos monarchicos vieram adherir
a ella : un e pontan amente, outros provocados por uma cartacircular dirigida pelo 81'. Almeida Nogueira. Ahi estão bem
viva na mellloria de todos a palavra com que receberam a
Republica.
Uns, como os 81'S. Vi conde de Bom Con elho} Visconde de
Arautes e o 1'. P. Rodrigues declararam que acceitavam as conequencias daqueUes acontecimentos com o apoio que deviam
prestar ao Governo Provisorio (1), ao qual obedeciam com os
pl'ote tos da mais sincera adbesão (2), por verem que a patria
entrou no veruadeiro caminho da civiJi aç!l.o e do progre so (3).
Outro , como o r. Conde de Araruallla, Coelho Hodrigue ,
o 81'. Paulino Soares de Souza u avam de uma linguagem
emelhante, pou.do seus serviço ao apoio da nova ordem de
cou as.
Ainda mesmo que o partido republicano representa se de
(1) Palavras elo Sr. Visconde de Amnt s.
(2) Palavras 10 1'. Visconde de Bom ol1selho.
(3) Palavr[1,s do I', Rodrigues ilvfl,.
VOT•.
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facto uma minoria, no paiz, a victoria de seu princJpJOs trouxelhe a corrente da opinião nacional em seu favor.
Circumscripto a,o circulo estreito de seus propugnadoros, de
seus velhos batailladores, alurgou [l, fiCÇão de seu donlinio,
pelo vigor que lhe vieram dar as adhesões. E, sem o sustentacul0
dessas forças, sem o seu pre tigio, sem ti sua sagração, o principio da revolução seria uma conquista precaria. Não foi uma
conquista tyrannica imposta ao paiz pelo peso das armas e da
boccas de fogo. Não foi um movimento local, sem as irradiações que s6 trazem a conquistas dictadas pela justiça e pela.
verdade, quando a revoluções são a expressão da evolução.
Todo paiz nella integrou-se, tornando-se um corpo homogeneo, sem a menor corrente divergente, unido por um 6 pensamento: sustentar com a sua opinião a obra revolucionaria.
Pois bem, em face disto, destas provas tão palpaveis da
acquiescencia nacional; o governo Dão podia nem devia. um só
momento.trepidar em arrodear a sua obra de todos os elemento.
lIe estabilidade, de de quando ella já era um facto de caracter
nacional.
As medida mais extremas que devessem er tomadas,
para amparai-a dos botes traiçoeiros de sa re i tencia, tomavam
a feição de um simples cumprimento do dever.
Aquella. tolerancia e magnanimidade com que o governo
. ellou os seus primeiros acto assumiria o caracter de fraqueza
e indecisllo, si dessem lugar ás iudi cretas exhiLJições dos esp .
culadores. O goverllo creou então uma commissi1.o militar, para
julgamento dos conspiradores da Republica e seu governo,
applicando-Ihes as peuas militares da sediçi1.o, justificando e te
decreto em considerandos que revelam a existencia destas tendeneias e o dever que lhe as i tia de, em 110me da ordem e da
paz, pôr-lhes um freio.
,
Decretou a CJ'eação dessa commis !to, baseado em que,
estando aprazada para termo brevissimo a reunião da Constituinte, e decretadas já quasi todas as reformas liberaes, cujo
adiamento provocou a revolução, e estando em rapida elaboração as outras, tinha o Governo Provisorio, de sua parte, dado
toclns ns arrhas p·o. "h'eis de fidelidnde no. seus com!1romissos
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para COIU o paiz, o qual uão cessou de retribuir-IIt'o em uemollstrações da mais solida confiança;
que, em circumstancias taes, o maior de todos os deveres
illlp'ostos ao Governo é a firmeza absoluta e a mais inexoravel
seriedade nas medidas tendentes fi preservaçào da paz e á manutençào dos interesses fundados na segut'ança da propriedade;
que, estando eliminadas todas as possibilidades de reconstituiçil.o do antigo estado de cousas, e não nos restando outra alternativa senM a Republica ou a anarchia, qunlquer tentativa
coutra a solidez da situação actual, seria simplesmente um acto
de desordem, destinado a explorar o medo;
que seria, da parte do governo, inepcia, covardia e traição
deixar os Cl'editos da Republica á mercê dos sentimentos ignobeis de certas fezes sociae~, empenhadas em semear a sizania e a
c01'l'upção no espirito do soldado brasileiro, sempre generoso,
desinteresseiro, disciplinado e liberal i
que a perver idade de taes especulações não tem medida
. enão no h01'l'or das deso-raças incalculaveis, necessariamente
lio-adas ao triuml?bo da desordem.
Não se instituio com essa com missão o regimen do terror.
Nunca chegou eUa a funccionar e nll.o se reo-istra uma só
victima de 'eus julgamentos, Aquelles mesmos que foram apanhado.' em ublevnção, como in. trumentos dos que fis occultas
iniciavam sua obra de destruição, não foram punidos,
Da diplomacia bra ileira nos pajzes e trangeíros, naquelles
principalmente onde a prOl nganda mais activa se fazia contra a
nova ordem de cousas no Brasil, alguns nll.o souberalll ou não
quizeram cumprir o seu dever, trazendo com a urgencia que a
gravidade das noticias exigia, a verdade dos factos que aqui se
davam e tão perversamente el'l1.m arlulterado. pelos despachos
telegraphicos.

CAPITULO IH
Republica Federal ou unitaria?
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o acto do governo da dictadura que acabamo de estudai'
capitulo precedente, têm a expressão da maior tolerancia e
genero idade para com o vencidos.
ElleR e in piraram Da posiÇãO que a sumiram em face da
revoluçãO triumphante. Em presença de tanto de fallecimeDto,
de tanta inditrerença pela iu tituiçõe que cabiam, arrodeadas do
mai ub oluto de pre o e do mais eXl re ivo silencio, armar-se a
dictadura de medidas excessivamente energica, inflingindo
puniçllo a quem nem de leve contestou . ua legitimidade e poz
em acção elementos materiaes para re. i til', - era uma fraqueza
moral incompativel com as tradições dos homens da dictadura e
lo partido republicano e até I'neSITIO do caracter uacional.
'roll procedimento pôr-se-ia em contradicçã.o com as cau a
que deram lugar á revoluçll,o, exul'adas na proclamaçll,o.
'l'ymnnisar ubmettidos e ser enel'gico e intolerante para com
adbesi ta', eria 1I1'tl neto de indiscripção e covardia, incompativel
l'om a r pon abilidade (!ue a t1miam o membro da dictadlll'U
110
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lla obra ingente que tinham ás mãos, de dar uma nova vida politica e administrativa ao paiz, vasa da em novos moldes.
Senhor da situação, o governo proclamou e decretou a Republica Federal, como· fôrma de governo.
E' este o primeiro acto por onele e pOde estudar ,'uas doutrinas politicas e por cuja victoria a propaganda republicana tan to
se empenhou.
NãO· era uma imposição [\ opinião a escolha do typo em que
se ia vasar a fÓl'llla republicana.
Desde a primeim exhibição publica do partido republicano, o
federalismo constituio a sua mais essencial aspiração. O typo
unitario nunca encontrou em seu seio a sancção dos seu.'
adeptos.
Durante mesmo o Imperio, UIU dos partidos onstitucionaes,
desde 1834, tinha levantado no 'eio do Parlamento a questão da
federação, em nome dos interesses das provincias e dos governos
locaes. Foi o partido liberal que nos ultimos tempos tambem e,
por meio do Sr. Ruy Barbosa, nutria a mesma aspiração, tendo
contra sua propaganda as suas forças officiaes que não faziam
mais do que attender para os iuteres es da monarchia, oppondo- e
ao federalismo em nome de ua pennanencia.
Naautouomia dos govel'l1OS 10caes, autonomia que enfraque·
ceria a força centrnlisadora indispensavel á natlll'e;r,a ela iustituição,
a monarchia. vio o gerlUen de sua. morte. Monarchia federalLht
não seria mais do que um 18l'iodo de tl'ansição, afim le educar a
nação para o governo democratico.
A coexistencia de dous governos, que cara ·terisa a fedemção, não é compativel com a indole da instituição monarchica,
onde o pl'i ncipio ela auctorichde vem da soberania. dyuastica e não
da soberania popular. Nella. devem existir como govel'l1os delegarlos e não como expressão desta soberania.
Na. propaganda federalista está a maior força e 'prestigio do
partido republicano e a ca.usa que motivou as mais sincera
( sympa.thias pela revolução republicana. Já viuha de longa data o
des.contentamento das populações das provincias, pelo excesso le
centralisação em que vivia o paiz, lando lugar ao depauperalUen to progressi vo a flue chegaram ellas. :::leus lU llnici pios, SllUS
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nssernbléas, seus presidentes, não passavam 1e meros instrumentos da força central, d'onde emanavam todas as resoluções,
toda a in pirações que annullavam toda liberdade de governo
que quizes em ter. Os mai vitaes interes. es destas circumscripções adruiui trutivas er:.lm esque idos pela influencia central.
A pro\'incia eram o tbeatro de lran mutações polilica, empre
que um dos pal·tido a~ umia o poder, irl'Udiaudo-se pelos 0'0vemos locue a vontade e capricho do. seus chefe..
A~ calURras, orgãos do municipios, constituiram- e ceutros
de corrupção eleitoral, a quem se entregava a empreitada de candidatura , nem sE'mpre apoiada no prestigio da opinião.
uas rendas não sati faziam nem uas despezas, porque .\S
a embl()a invadiam a ua espbera de acção. E tas, por sua ve7.
levada pelos illteres e partidarios, tornaram-se corpos imprestavei , o theatro de degladiações, de apodos dos seus membros,
de sorte que se afugentavam dellas o homen de mai prestigio.
No ultimo momento' do Jmperio o nivel moral de te corIO baixou tanto, que nella tiyeram in resso s6mente individualidade sem pre tigio, n~m imputação.
O re peito e admiração popular não . e faziam mais sentir em
eu favor.
O presidentes, meros deI O'ados dos ministros, entregues
aos capricho e ás vingança do chefe locues, ou ubmettiam·se,
pondo acima de tudo os intere e político, ou demittiam-se, mal
heO'ando a iniciar-o e no. serviços publí os e conbecer-Ihes as
ne E'!:;sidades.
Em fa e disto, em \'ista desta pLJase verdadeirameute atrophica e aO'onisunte a que cllegaram us provincia , o desgosto era
tanto mais profu udo pelas in tituições, quanto mais viva as dedicações pela federaçãO, onde viam a salvaçllo dos 'eus intertsses
e a rec'lOstrucção de sua vida economico·financeira.
Vusada a Hepublica nos molde. unitarios, a opinião viria fi
continuação do mesmo regimen centralisador que tinha produzido o definhamento das proviucia , que ba muito a piravam um
govemo autollomo. 'l'inbam sido profundamente enganadas pelo
governo imperial na reforma de 1834 que, promettendo-Ihes
Jl1nior . fl'allqllins, as prendeu aindn mui' fi vida central.
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Para nós a federação, além de constituir a tradição llistorica.
do partido republicano, foi, como jti vimos, a caUSl\ mais efT"icaz
I das adhesões que partiritm da'! provincias em favor da revoluç~o,
assim prestigiada pela maioria da opinião nacional.
Proclamando a fOrma federati,a da Republica, o governo
instituio as antigas provin ias como estados autonomo , liga::!os
entre si íi União pelo laço da federação, podendo decretar sua
constituição, eleO"er seus corpos delibeàlntes e seu governo
locaes.
Até que se orglmi assem definitiv'lIl:!ente, elle nomearia os representantes dos governo estaeluaes, onde o povo os não tives e
acclamaelo, intervindo, quando neces ario fo se, para reprimil' as
desordens e as. egurar a paz e tranquillidade publicas. (I)
Creando os goyerno' dos estal10s como oberanos e autonomos, o governo da dictadura deu aos seus delegados attribuições
legislativas e executivas, por decreto n. 7 de 110 de Tevembro, que
dissolveu as assernbléas provinciaes.
Nos treze paraO"raphos do egundo artigo deste decreto, e ta·
vam consignadas as mais latas attribuições, mais latas até do
que permittia a situação, de sorte que caracterisavam a plena autonomia dos Estados. (2)
Reservando para si o direito ele restringir, ampli,l1' e supprimil' qualquer das attribuições que delegou aos goveruadore.,
pouco ~pouco as foi restringindo, até reeluzil-os a meros O"overnos
automatos, sem a men'or somma de iniciativa.
Realmente, era de sua exclusiva competencia a nomeação
dos commandantes de armas, dos chefes ele policia, elo secretario do governo, dos magi~tratlo , dos administradore dos correios e até dos empregado de Fazenda. (3)
Vê·se por ahi que fun ções exclusivamente feeleraes, que
atfectam os intere ses ela. União, como os serviços ela Fazenda
acionaI, do Correio Feeleral, do representantes da força nrmada
da nação, foram entregues íi competencia dos'governos locaes. Os
(1) Decreto do Governo Provisorio-Fa~c.
(2) Idem-Fase. l~ pago 6.
(3) Idem-Fase. l'.', pago 10.
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representantes do Governo Provisorio foram os primeiros a dar
arrhas de um federalisJno que chegltva ás raias da confederação.
:Mas cedo retrocederam, porque viram a insubsistencia de
tnes doutrinas e os attrictos que podiam provir de tal delegaçãO.
Quando, porém, os governadores entraram a gerir os negocios
dos E ·tado , perderam qua i todas estas attribuições, approximando-se sua situação á dos presidentes das provincias.
Vê-se que o Governo Provisorio em começo legislou mais sob
a suggestll.o de doutrinas, do que sob a influencia da realidade
dos acontecimentos que lhe fizeram depois invadir a esphera de
acçã.o que traçou ás admini trações locae . E a natureza do
momento não permittia que elJe abdica. e de tão importantes
attribuições.
Tendo decretado em começo que os Estados seriam administrados pelos governadores, acclamados pelo povo, tomou a i logo
depois a attribuição de nomeai-o', de modo que não consentio que
o principio de auctoridade, nelles encarnada, viesse da soberania
popular. (1)
-------.
Em momento revolucionario, comprehendeu que a soberania residia em i. Emquanto não estivessem con tituidos os
podere politicos da nação, elle seria o eu mais legitimo depo itario.
As restricções que sofft'eram os governadores em sua capacidade administrati va, sanccionaram com o seu silencio. Isto era a
consequencia do caracter da r~ <ili.tejI. . EUa veio da Oapital do
paiz e a federação chegou aos Estado ~ nl.O como uma conquista
propria mas sim como uma dadiva que não lhes custou o menor
esforço, o meuor abalo, a menor alteração da ordem. Havemm;
de vêr no correr deste,trabalho que a revoluç!l.O, feita em nome da
federaç!l.o, s6 teve um lado do pl'oblema a resolver-a organisaÇão estadual.
A União já. era uma obra feita. Nisto consistio o mais importante trabalho do Imperio. Os Estados tinham de eutrar na phase
da aprendizagem para gerir seus propl'ios negocios.
(I) Decreto do Governo Provisorio-Fasc. la, pago 9.
rI-6
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Pelo· lado politico \'!to' presos ficaram ao centro como no
tempo do Imperio.

A Capital do paiz tornou-se um centro activamente politico,
onde se organisaram cIuus para tratarem dos interesses elo Etados. Um phenomeno novo tivemos então de apreciar. A imprensa central silenciosa e muitas vezes indifferente li vida politica das provincias, preoccupou-se com a politica dos Estado. ,
muitos delles pequenos e vara o quaes nunca dirigira a sua attenção. Nunca nella se fez 0l)posição aos governos locaes, como
durante a pbase que estudamos.
A isto deram lugar as ambiçõe políticas que se de. encadearam
com a dissolução dos partidos. Os grupos que, por circum tancias
accidentaes não intervinham na administração lo'cal, não escolhiam meios de opposição, fazendo convergir para o centro as
accusações, por isso que d'ahi dependia a permanencil1 dos governos estaduaes. O intuito que dominava a campanha não
era o zelo pelos intere ses do paiz, nem pela consolidação das
novas instituições.
Era convencer o eSI)irito do G~'ó'~110 Provi. orio da verdade
das accusações e promover a sub tituição dos chefe dos estado .
Nenhum delles atravessou a vida dictatorial da Republica, sem
yêr substituidos os seus govermidores. E naquelles em que a
confiança do governo não se abalou, pela suggestão da opposição,
l:ecorreu-se ao meio ilIegitimo da depo iÇão, unico recurso para
se apossarem da situação, desde quando a confiança garantia
a estabilidade dest'?s chef~~,_.Foi o Estado do Rio.G:'l'lll1de do Sul o primeiro a dar o exemplo deste facto, que trazia âs difTiculdaeles já existen tes, ele um
momento em que o paiz devia congregar os esforços elos ci ladãos
para organisação elo novo regimell, uma pba e ele funesti. simas
consequencias para o futuro, por i' o que com ella vinham o ele respeito ao principio de auctorielaele, a desordem, a instabilidade
.dos governos, a morte da lei, em summa, os precedente da anarchia politica e administrativa. Acquiescel1do o Governo Provisorio com o facto ela deposiçãO, foi o primeiro a consentir na pratica de um preceelente, contra o qual ha ele Illctar a consolidação
da RepubliCII.
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. . Com a tl'ansforrnaçlto rapida e radical por que passaram as'
provincias, de um regimeu centralisador, para a posse e nso de
attribuições tão vastas, sem a educação politica €i sombra de instituições autonomas, comprehende-se que isto havia de dar lugar
a excessos e a desordens na vicia administrativa dos Estados.
Não ouberam andar na larga esphera em que tinham de.
gyrar, por i '80 que a reforma não encontrou um leito preparado
para desenvolver-se. Os E tados entraram na posse dp, um go\~erno proprio e livre, sem passar pelos gráus intermediarios da
educação politica, para adquirirem o pr.eparo indispensavel, de
gerir com a posse de si mesmos os seus negocios. Não nos de\lemos antecipar em mostrar a falta de preparo em que estavam
elIes para o exce:;;so de liberdade em que foram viver. Devemos.
ainda estudai' o decreto da installação da Repub:lica Federativa e
o que traçou as attribuições dos governos locaes.
Nelle o governo antecipou-se em estabelecer alguns dos
principios cardeae do direito publico que havia de seI: elaborado
no seio da eon tituinte. Assim o princiilio federativo, caracterilous governos, desde que podiam os
sando-se pela coexistenêbtEstados sem a menor re tricção elaborar o seu direito pubIlco j a
autonomia dos municipios (1), a intervenção da Unill.o s6 para
m9.nter a 01' lem e a tranquillidade publicas; o livre exercicio
dos..direitos dos 'idadãos e a livre acção das auctoridades consti·
tuida e a somma das attribuições dos govel'l1os dos Estados: taes
foram os principios que se consignaram nestes actos.
Ent do prOL rio governo--dtcif t!',):ial que sahiam as primeiras
bases da elaboração do direito constitu.c}onal. Desde esta época
elle obrou como um factor da constituição.
A estes principios devemos reunir a amplitude que deu á
funcção eleitoral (2), tornando eleitores to'do o cidadão brasileiro
que no gozo de seus direitos civis e politicos soubesse ler e
escrever.
Com as restricções eleitomes que existiam em llossa le·
gislação, o acto do Governo Provisorio veio augmentar considera(1) Decreto do Lion:rno Pro\'i~oriu-Fase.
(2) Idem-Fasc. l~, ·pag. 5.
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velmente o eleitorado do paiz, ou por outra, ampliar o direito politico da nação.
N os governos democraticos em que os poderes constituidos
o são por delegaçiI.o da sober'ania popular, em que a auctoridade
e a lei são a expressão dessa soberania, em que a natureza e a
índole do proprio reo'imen neIla residem, o eleitorado deve representar uma grande maioria, para encarnar na lei e na auctoridade
o verdadeiro prestigio.
Sem isto é impossivel comprehender-se a sua legitimidade.
A reforma do censo baixo era uma consequencia da nova fôrma
de governo, victoriosa com a revolução, e era um outro principio
de direito publico que o governo consignava, como parte da futura carta constitucional.
A indifI"erença que tão essencialmente caracterisa o povo se
fez notar em face da reforma eleitoral.
O interesse exaggerado com que o eleitor concorria ás umas
nos pleitos do governo do Imperio, desappareceu quasi de todo
llOS pleitos que se têm ferido no seio da Republica.
A cabala e a pressão súbre o ~r-até peht influencia do
dinheiro, o regimen do favoritismo como arma eleitoral, a interv('nção até das mulheres nas ludas dos partidos: tal era a scena
que acompanhava um pleito no regimen monarehico.
Hoje tudo isto está substituido pela indiff;;rença mais franca.
O povo abdicou de si a alta pl'erogativa de eleger seus representantes e, como consequencia, o direito de criticar a gestão dos
negocios publicos pelos alt~\ re ~,.:. ~errtantes do poder.
E' esta a situação em'quFnos temos achado, em presença
dos pleitos que se têm ferido, até lUesmo na Capital Federal,
onde a cultura intellectual devia corrigir essa indifferel1ça.
Na inquirição das causas deste phenomeno, tão deI?rimente
de nossa educação politica, não podemos apontar a intervençn.o
official como f"ctor principal e exclusivo, porque entre nns a verdade do voto nunca foi uma realidade.
l::ii nos nossos preceden tes as maiorias constitu issem a expressão da verdade eleitoral, entlLo poderiamos explicar a abstenção por ess~ factor, contra o qual procura o eleitorado reagi i'.
Não se pense que .queremos occultar a grande responsa-

bilidade do regimen actual, na proporção que deu á corrupção
do voto.
Até parece que a legitimou na lei, pela qual se eletTeram
os membro da Con tituinte que pa a á hi ·toria com o nome
do seu auctor.
Não foi i to, porém, que influio para retirar o eleitor das
urnas, porque a corrupção elo voto foi empre a norulalidade da
no sa vida politica. A abstenção não tem, pois, a expressão de
uma resi tencia contra a corrupç!l.o.
Preferimos v(\r a explicaç!l.o do facto na falta de partidos no
eio da Rt"publica e por con eguinte na falta de educação política
de no a ma as populares.
Ao lado do interes e social que leva o eleitor ·ás urnas, contribuindo como um facto r po. itivo do desenvolvimento politico
da nação, está o interesse dictado pelo e pirito de partido e que
lhe in pira a actividade eleitoral em que se empenha na perspectiva de uma victoria.
E entre n6 , preci amo dizel-o, sempre os interes eó' partidarios influíram mais nag-t~~leitoraes do que o interes es
propriamente ociaes. De de que aquelles boje não existem,
porque os partido não e tão constituidos, ctesapparece um<\,
oriO'em de estimulos que tanto levava os nossos pleitos a prenderem a attenção da opinião.
E aquelle que pen am que com es a ab tenção reagem
contra a in tituição, devem V'l' que ella li a cau. a de O'randes
lllale para o paííl.
.
Procul'emos reaO'ir contm es a det}adencia, em Dome da segurança da Republica, y tema e sencinlmente electivo, por i 50
que nas tIl'nas vae el1e buscar o principio de sua auctoridade e a
legitimidade do seu poder.
a desanimo que parece ter illvadido o PO\ o, quando a istio
á lucta eleitoral da Con tituinte, a falsificação do voto a mais
audaz e a mais pernicio a aos cre ito da in tituição, são mai um
sYlllptoma do defeitos do IIOSSO caracter, do que de uma reacção
contra a mentira (lo suffragio.
A ab tenção, não ba duvida, é UIU facto.
Ou pela indifferença natural do povo, sem o estiwulu dus
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partidos que aiuda não exi!llem, ou por qualquer outra circullJstancia, o facto é que as umas foram abandouadas pelo eleitorado.
Desde os primeiros momentos da vida repuLJlicana os Estados
nasceram como entidades soberanas, quando tivessem de tratar da
sua organisaçM. E ele facto o foram ua elabol'llçl1o elo seu direito.
Emqllanto osE tados Americanos,lJuando se coustituiram, offreram a influencia e a fiscalisaçlto elirecta da intervenção federal,
para asseO'urar a unidmle do direito, entre n6s os E tado ficara1ll
entregues á mais ampla liberdade de acçlto, no gozo de ullJa soberania, da qual não p6de derivar o gozo de attribuições tão lata.
'rodos sabem como lá UIlJ territorio se orO'anisa em E tado e
conhecem as exiO'encias a que não se pôde furtar a sua orgaui.
sação politica. O projecto de constituição de um territorio, que
aspira a posiÇão política de estado autouomo, é elaborado em
uma cOllvenção e euviado ao legislativo federal pnra revel-o, expurgai-o ele principios que nM se coadunem com a eonstituição
federal, imprimindo na futura carta constitucional restricções e'
prohibições, quando os mais vitaes interesses o aconselilarn,
como condição esseucial da ortranj ~o estudos.
Assim vemos que o Estado de Mis ouri, para organisar-se,
teve de acceitar imposit;ões impostas pelo Congresso Nacional
sobre a escravidão; Arkan, a não poderia intervir na que toes de
terras publicas; Michigan e Obio nada podiam resolver sobre,
suas liuhas Lle limites, traçadas pelos poderes federae ; ctwa,
Nevad,t, Nebrasca e outro, sob a condição ue não restringirem
as franquezas eleitomes POE....DlOtivos de côr e raça.
Eis abi outras tantas reslricções, que seriam outros tanto
e 'candalos aos olbo do nos o federalismo e da a piraçõe autonomicas dos nossos Estado . Como se v(l, a orO'ani ação dos E 'tados, quanto á elabol'Ução do seu d'ireito, é dictada por uma lei
que a regula, tornando eft'ecti va a fi calisação do corpos legi lativos da União. ElIes intervêm amplamente.
E isto dá-se lá, onde vemos um povo erninenternente pratico,
CL'eado á sombra de um governo livre, já tendo conquistado a.
liber lades locaes e que,' antes de ser cidadão da Unilto já o era do
seu Estado, como uma cíl'cumscripção administmtiva autouolua,
cum poderes independentes. O inverso lá ·se' nLre. n6s.
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Todos conhecem a origem historica dos nossos Estados.
Vieram da antigas provincias que, educadas fi sombra de um governo centrali ador, exerciam o seu poder politico por delegação.
A federação lhes chegou por um phenomeno de irradiação, pela
ncção de uma força estranha, sem a intervenção ele concurso
proprio.
Domil1l1do por e a educação politica que podemos caracterisllr pela negação mais completa ele grlVerno livre, ficaram
entregues li mai ampla liberdade na organisação do seu direito,
jue lhes trouxe a existencia de uma soberania que de facto não
exi te nos paizes mais democratico .
Passal'alU por uma transformação rapida, de modo que
occupa o dous extremos da evolução politica.
Ne te facto de maior valor e de importancia capital não
soffreram a menor restricção, D'ahi a igualdade em que todos se
collocamm em relação aos podere .
i i to li verdade, nllo li menos verdnde tambem que e sa
sobe:'ania de que e ti\7 emm de posse, não deixa de ser um phe·
nomeno inconsciente, que
o s.e 1i00a fi virilidade das liberdades
locae ,á uas a piraçõe autonomicas.
"ão foi em uome della que elles a exerceram.
E tanto assim li, que sómente sob es e fi pecto (j que u.
federação e apre enta em sua maior pl nitul\e.

I
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Oir umscrevemos li influencia de duas causas o facto tão notavel, quão deponente, da abstenção do direito elo voto. Nó, o es·
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tudamos, levando em linha de conta todas as circumstancias que
a elle se prendem.
Promettendo o governo da revolução offerecer sua obra ao
pronunciamento e julgamento do voto da nação, livremente expresso pelo sulfragio popular, esta devia exercer-se livremente,
sem a menor cOl'l'upção da lei que acima de tudo ejevia curar da
liberdade do suffragio, afim de que esse prollunciamento fosse
uma realidade.
O decreto que prometteu respeitar a liberdade do voto e con·
sideral' o pronunciamento nacional como uma força omnipotente,
capaz até de annullar a obra dos revolucionarios, foi elaborado uo momento em que o membros do governo recebiam de
todo paiz as acclamações e adhesões que, prestigiando a revolução,
a sanccionavam.
Esta promessa tão solemne e patrioLica do governo de ofi'erecer a revolução ao julgamento da nnção, se contl'adiz com a lei
eleitoral da dictadul'a, in pirada no maior arrocbo da liberdade
eleitoral e nas mais francas evasivas da mentil'a do uffragio,
que na propria lei não encontrou a expressão de sua verdade.
Quiz na legislação eleitora! estabelecer o elementos de defesa,
uma medida preventiva de sua obra, contra as tendencia destruidoras que já se faziam sen til' e o espirito de re istencia que jii.
ameaçava a Republica.
Na silencio em que cabio o throno, na sorpreza do primeil'o
momento do golpe revolucionario, na immobilida le absoluta em
que ficaram a forças mais conservadoras da instituição, houve
elementos que não desespemral1l, esperanças que se não finaram,
convicções que não apostasiaram.
E cedo elles congregaram-se na campanba que intentnram
ferir, esperando sómente momento opportuno.
Os revolucionarios razão de sobra tinbam para considerar
a conqui ta de 15 de Novembro como uma conquista da naçl\o.
Todas as forças politicas do paiz, todas as clasaes em que se encarnava o mais alto prestígio social, tinham-se já pronunciado em
seu favor. Por intermedio destes orgãos eUa já tinha falado.
Umaespecie de plebiscito se tinha operado por U1na maioria franca
de approvação. Tinba-se realisado assim o intuito do decreto.
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Passando o primeiro momento de estupor em que ficou o povo
entrou elle no estado de analysar. Quiz então exercer o direito de
critica com a mesma liberdade ou, por outra, com o mesmo licenciamento que se fazia em outros tempos, como si a nação estivesse
em um periodo normal e não em uma phase critica de uma nova
vida a organisar. Foi a 'l'ribuna Libe7'al, ol'gão do partido liberal
de que era chefe o '1'. Visconde de Ouro Preto, a primeira voz
de. sa corrente dis onante da opiniãO.
O eu redactor, o Dl'. Carlos de Laet, teve a coragem civica e
rara .naquelles tempos, em momento de tanto perigo, de dizer o
seu pen 'amento sem rebuço, taxando a revolução de uma sedição
de quartel, de uma conqui ta de oldados. O orgllo liberal, no
exercicio da critica, ia se tornando o centro de sympathias populare e abrinuo um sulco na opiniãO que em começo, unanime,
tinha applaudido a obra dos revolucionarios. .
O choque vibrado pela penna do habil redactor communicava-se pouco a pouco ao meio, fazendo-o oscillar.
O govel'llo no intuito de poupar a propagação dessa resistencia, baixou o Decreto de 23 de Dezembro. O publico acceitou este
neto como uma mão de ferro sobre a liberdade da imo
prensa.
O Jornal do Commúcio, referinclo-se á. questão das Missões,
dizia: "limitamo-no a expôr o factos, não s6 porque ... mas não
temos allalysado nem di (;utido, desde certa data, nenhum acto do
governo, lamentando devéras, silenciosamente, não podermos
applaudir alguma resoluções merecedoras de applausos.»
A 1 de Fevereiro: "da serenidade com que a ituaçào Cl'eada
a 15 de ovembro vae correndo, esperamos poder tirar a conclusão
de que não tardará. o dia em que seja revogado o Decreto de
22 de Dezembro.»
"A certo artigos foi dada ultimamente interpretação tão lata,
que a ma~s timida ob ervação, a mais innocente phra e, segundo
o capricho do momento, podia ser considerada provocadora de
sedição.»
Outros jornaes igualmente denunciavam as restricções que
acabavam de sotrrer no seu direito de critica.
Assim dizia o Estado de S. Paulo:
II-7

1)0

,,'remos ou não temos liberdade de impren'sa?
"Eis o problema que actua1mente se impõe, de bom e mão
grado, a todos os espiritos.
" O simples facto do apparecimento de tal questão de pôr- e
em duvida a existencia da liberdade de pensamento, sob o regimen democratico, em uma republica americana, é só por si motivo bastante para tristes apprehensões e serios desgo tos.
" Ora, essas duvidas têm fundamento. A promulgação do famoso Decreto-rôlha., de 23 de De7.embro de 18 9, que produzi o o
desapparecimento da 'l'l'ibunaLibel'al e o retrahimento, pl'UQ.ente
ou medroso, da quasi totalidade dos jornaesj a intimaçll.o de silencio ou de commedimento ao velho jornalista O. von Koseritzj
a suppressl'ío por ameaças da parte dos govemadores, da Gazeta
da l'w'de, no Rio-Grande do 8ul e, do Globo, no Maranhão j a
prisão do capitão S~Lturnino, redactor da DemoC1'acia e o constrangimento corporal, a que tambem esteve sujeito, segundo
constou, com ou scm verdade, o capitão Jayme Benevolo, em
consequencia do artigo que escreveu contra o mini tro do interior
a proposito de negocios da Intendencia Municipal: e ses facto,
mesmo acceitando-se as explicações officiaes ou officio amente dadas pelo governo, quando não representem violação do sagrado
principio da liberdade de imprensa, provam pelo menos, que elta
tem hoje, na Republica, gal'anl'ias menos segUl'as e menos efficazes do que as que lhe dava a monal'chia. "
Restricto esse direito, accentuava-se ainda mais o desejo de
exercei-o e isto deu lugar aos factos mais humilhantes nos Estados, por parte de seus governadores contra a imprensa. Muitos
foram O!'l jornaes que suspenderam a sua publicação e muitos os
redactores presos e conduzidos á presença dn. corumissll,o mio
lik..r.
Assim foram presos o Sr. Mayrink, transformado em bano
queiro do Sr. Ruy Barbosaj Con elbeiro Gaspar da ilveim Martins em Santa Catharina, Candido Luiz Maria de Oliveira, Carlos
Affonso de Assis Figueiredo, os deputados Vasques e Joaquim
Pedro Salgado, Saturnino Cardoso, redactor da Denwc1'acia,
Dl'. Pedro 'l'avares, redactor da Repubtica, Carlos von Koseritz,
redactor da Rejo1'ma em Porto-Alegre,' David Job e Ernesto
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Gerngros I redactores do Mel'cantil do Rio-Grande, Hasslocher,
redactor da Folha da Tal'de de Porto-Alegre, e o Dr. J oâo de
Menezes Daria remetti ia do Paraná..
Muitos foram os jornaes que suspenderam a sua publicação,
« A sim o Dezenove de Novembro de Curitiba deixou de ser publiClldo ; o C01"1'eio de Santos foi cercano pela policia, peJletrando
soldado armados na sal:1 da redacção; no Pará é incendiada
a typographia do DemoC7'ata; em Ouro Preto o Dl'. Diogo
de Vasconcellos é intimado a não continuar no J01'nal de JlIinas ;
desappareceu o Estado do Sul e o JOl'nal elo Commel'cio de
Porto-Alegre; o Dial';o de Noticias, jornal do Sr. Ruy Barbosa,
intima â Gazeta ele Noticias a não publicar contra o benemerito Genel'alissimo um artigo igual ao que tinha publicado
a 14 de Novembro e, referindo-se á formação -do partido catholico,
diz que é um accinte ás leis existente ,n
a ""overno, por den::ais sen ivel á critica da impl'ensa, via o
m:1o etreitos de uma medida que attentou contra a liberdade de
pen amento, tendo a de, vantagem de não corresponder aos seus
intuitos,
Iniciava-se a phase da desordem e da anarchia dos espiritos.
De um lado o governo perdia a calma precisa em face da especulaçõe e do e peculadore ; do outro lado os governos locues,
entregues a 1ll0ÇOS sem pratica, não trepidavam em commetter
os maiores attentados contnl, os direitos individuaes,
A im é que se externava por exemplo o governador do Maranhão, ao a umir o ""ovel'110 do E tado.
"A população sabia que o meu governo ia ser melhor,
mesmo porq ue nada peior era possi vel esperar.
« A junta inaugura a Republica com o fuzilameuto em
massa de cidadãos, cujo protestos contm a nova ordem politica
eu soube depois que se podiam perfeitamente abafar sem o derramamento de sangue.
« Os exces o de toda ordem eguiram- e logo ao crime. Os
cidadllos, principalmente os de côr, de que a junta suspeitava,
eram presos e logo arra tados ao xadrez, onde se lhes cortavam
os cabellos e onde er,l,lll barbarameute esp!lncll,dos, Muitos receberam duzia de bolo nos pé .'
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Mulheres publicas, com que alguns soldados tinham contas a ajustar, soifreram de igual modo esses aifrontosos e incomparaveis castigos.
O tenor enchia todos os corações e tolbia todas as consciencias ; c para que nada transpirasse, e nenhuma voz honesta
e patriotica se fizesse ouvir, foi trancado o telegrapho.
Começando por decretar grandes vencimentos para os proprios membros, ajunta esgotou o 'rhesouro do Estaclo e abrio
creditos numerosos na 'rhesouraria Geral.
Os antigos districtos eleitoraes do Estado foram distribuidos entre esses néo-republicanos. A politicagem baixa e indigna
que se desenvolveu não se descreve nem se imagina.
'Creou-se uma secção nova na ecretaria do governo, outra
no Thesouro, outra de collaboradores na alfandega; não se falando na multiplicidade de empregos e commissões inventadas.
n O pessoal com que foram providos esses lugares, constitue,
salvas poucas excepções, a gente qlle se incompatibilisara com a
lei, com a moral e om a sociedade no Estado do Maranhão.))
A opposição uos E tados já tinha obtido a demissão de muitos
governadores a custa da intriga e outros, como o do Rio-Grande
e Bahia, ti nham sido deposto., com a i ntervenção da força armada. O da Bahia dizia :-t< Nenhuma reunião popul!Lr houve
contra mim. A impren a neutra e republicaul1 protestou contra ,L
asseveração los telegrammas, que não passam de urna trama urdida por alguns politicos de profissão, porque não quiz servir-lhes
de instrumentos. O marechal Hermes foi quem os convocou, comillunicando-me por carta o resultado da coovo ·ação. Recebendo
esse documento, resolvi convidar o marechal Hermes a assumir
o governo e a pedir a mio ha demissão. ))
No Rio-Grande do Sul os acontecimentos davam-se assim,
segundo noticia o EcIto do &~l :
A escola militar foi armar-se no firme proposito de reagir.
Então, o vice-governador, de combinação com o general
commandante das armas, providencion para qne uma ala do 30?
batalhão fosse guardar a escola, no sentido de impedir a sahida
dos alumnos, emquanto a outra ala do mesmo corpo guardava o
palacio do governo e fazia outros sen iços pela cidade.
(l

(l

(l

(l

(l

(l

(l

,
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li O 13? batalhito, armado previamente, encaminhou-se para a
escola militar, intimando a ala do 3D? batalhiíO a deixar sahir os
alumnos ou entito a entrar com ella em Jucta, cedendo a ala,
pO'is veio com os alumnos, conduzindo quatro canhões.
li Toda a força reunida tomou a direcção
do palacio, vindo
adiante o general commandante das armas, que participou ao
governador que afol'ça vinha com ofim ele apeal·o do poder,
declaranào mais que no dia seguinte ] ..500 homens tomariam a
mesma·resolução, afim de evitar a efI'usão de sangue.
li Assim inteirado, o vice-governador reunia os dez ou doze:
officiaes que se achavam em palacio, consultando-lhes si era possivel a resistencia, e esses declararam-lhe que não podiam conta?' com o apoio da f01'ça.
li De posse de bl confirlllação, o vice-g'overnador resolveu
depor o poder na pessoa do general commandante das arIDas,
pedindo para retirar-se, ao que obje tou aqueUe general, que·
. Ex. nito podia sabir, sem que cheO'assem os commandanles e
os corpos que o vinham dep01'."
Nos Estados o prOl rio partido republicano ao qual, na primeira pha e do govel'l1o, foi L1ada a supremacia de dil'igir o neO'ocios publico, começava a scindil'-se, pel' divergencias pessoaes
e por UID exce o de radicalismo, do falso conceito de um privilegio politico que vio na revolução, nlto 1 e 'audo devidamente
a' grande' responsabiliLlades do momeu to, nem a consequencias
da sei sILo.
Em nenbum E tado oude a revolução encontrou unido este
partido deixou de pro uzir a divergeucia de seus membros,
apresentando u aspecto de um corpo dilacemdo e fraco, no
momento justamente em que a Republica precisava da mais
franca unidade de vi ta .
Factores da nova ordem de cousa, seus recursos emlll
indi pensaveis ao tl'llb::L1ho dlt organisação politica do paiz, que
seria tanto mais moroso e defeituoso, quanto Inenores e mais
divergentes fossem elles, F. apontamo para este facto como uma
origem ele gl'andes males qu~ tanto têm pertul'uado a nossa vida
interna.
Obrou como UIll grande factor da guerra do Rio-Grande
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do Sul, em que de lado a lado se batem corl'eligional'ios, esque.
cidos dos tempos em que, como um s6 corpo, defendiam a Rcpublica e propagavam pela opinilLO os seu principio:;. De lado a
lado degladiam-se elles, sem a justificação de uobres e serias motivos, entregues como cegos instrumentos de especuladores politicos que, aprovei tunda-se da scislLo, não trepidaram em pôr em
via de execuçlLo os seus negros planos.
Exerceu tambem ""rande influencia na política de S. Paulo,
perturbada pela especulação do grupo partidario do Imperio,
nlliado ao nucleo di sidente do partido rE'publicano, de modo que
levantou a maior opposição ao seu governo, ao tr'tbalho de sua
recon trucçlLo e organisação.
O mesmo facto vemos em Pernambuco, sob o governo do
Sr. Barbosa Lima, no risco imminente de uma guerra civil,
achando-se os republicanos de lado a lado empenhados a fomen,
tal-a, açulados pelos politicos do Imperio.
E,'cousa notavel, quanto mais se aviva o desejo da lucta
contra a Republica tanto'mai accentuada se mostra a sci ão, sem
a. qual a especulação seria inefficaz para levar avante os seus
planos.
Sentem a neces idade de alliauça com um nucleo republicano que lhes traga presti<rio e á sombra do qual occultem e
!tpparentem seu intuito republicanos, quando de facto nlLo
fazem mais do que um trabalho dissolvente da propria Republica.
A scisão do partido republicano tem sido de taes inconveniente!", que pela impren a tivemos occasião de dizer em começo
de 1893 :
(( Os Estados acham· se completamente orgllnisados. Suas
constituições promulgadas, eleitos os representantes dos eus poderes, decretadas suas leis ol'ganicas, em sUlTlma: fechado o cyclo
dictatorial da Republica.
(( Arcllitectado o edificio da lei, parecia que ella ia entrar em
seu amplo dominio, naquellas circumscripções administrativas
da Uniil.o.
(( Assim não vae succedendo, iufelizmeute. O espirito de revolta, que tanto nos domina ha algum tempo, nlLo foi refreiado.
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« E' um facto que se manifesta aqui e aIli, a alterar a ordem
publica, a trazer o desassocego das familias, a desprestigiar a
auctoridade, a offerecer opportunidade âs scenas de vandalismo
e de vinganças, em sum1l1a, a obrar como causa destruidora das
novas instituições.
« A~sim se vê o Rio-Grande em profunda agitação, entregue
!l. devastaçll.o de uma onda invasora que lhe retardará, por muitos
annos, o seu desenvolvimento material i o Rio de Janeiro, assistindo âs scenas de 14 de Dezembro, âs guaes se seguiram com a
sublevação de seu regimento policial o serios acontecimentos da
Parahyba do f3ul e Entre Rios i S. Paulo, abafando um movi·
men to que alcauça surprender i Pernambuco entregue â agitação
continua pelo interior e eleO'endo uma deputação dupla para pre·
encher as vngas da representação federal.
« Em summa, é uma vida perturbada em todo os Estados da
UniãO, agitndos pelo exces o oppo icioni ta e em grnnde parte
tambem pelos caprichos e arbitrariedades dos governadore .
« Em uma emergencia de tal ordem, o dever do partido re·
publicano era estar unido, barmoni 'ado, obedecendo a uma s6
orientaçn.o, ob o oiJjectivo exclusivo da consolidação das instituições.
« Em sci !Lo completa cOmO se acha, na lucta intestina em
que se debate - lucta e teril com a qual s6mente aproveitam os
inimigos da in tituição- comprehende-se que se de falca uma
grande somma de concurso, indispensavel ao desenvolvimento
da democracia brasileira.
" Que se aspira com e a teudencia tão accentuada de revoltas? Que conqui tas fazem elIas em favor do deseuvolvimento
moral do paiz ?
« Achamo-nos em um momento em que o partido republicano deve pensar e agir como um 6 corpo, cuja atonicidade nlto
se quebre pelas causas destruidoras que se accumulam.
« Bem abemos que nenhuma instituição se fil'ma sem um
periodo mais ou menos longo de luctas e agitações.
« Esse periodo deve fechar-se quanto antes, em attençlto aos
mai serios interesses do paiz.
« ElIes cabirlto tanto mais em decadencia, quanto mais longa
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fôr essa phase prodromica por que atravessam todas as conquistas
democraticas, até sua estabilidade.
« Falta ao governo, bem sabemos, o auxilio de um partido
bem organisado, que paute sua acçõe em um prograrnrna defiuido. E' de inconveniellcias incalculaveis que no seio das instituições nito se tenham ainda formado a aggremiações partidarias, indispensaveis ao desenvolvimento da vi la politica da
nação.
« Existem grupos, fracções que aspiram as situações por meio
de golpes de força.
ão será, porém, por taes proces o qué a
in tituiÇão ha de caminhar.
« O proprio elemento historico da RepulJlica, o partido que
a custa de granrles sacrificios fez a propaganda, acba-se dividido,
retalbado.
« Podemos até dizer que não existe mais como parti 10. E'
uma .simples tra lição.
« Para nós é a expressão de um grande mal a situação a
que chegou elle.
« E' incolltestavel o prestigio com que inftuio no espirito
publico, na primeira phase da vida republicana, pela força moral
da sua tradição. Tudo isto acba-se hoje abalado pelas luctH.s que
se feriram em seu seio.
« Pelo menos contribua-se com es e conectivo em favor da
situaçâo, por meio da unificaçll.o do partido. »
E a lucta intestina tru.uxe a fraqueza e o despre tigio resultantes de toda a di\Tergencia. As odio as exclu ões que o partido
reolamava em presença dos Chefes dos E tado ,a exiO"en ias
com que tiveram de arcar, sahidas das proprias fileiras republicanas, deram lugar á sci ·ão que tendeu accentuar-se ainda mai ,
pela influencia dos acontecimentos po teriores.
Essa lucta abrio valvula ao entimento opposicionista e ás
aspirações restauradorlls, que iu 'piraram odiosas excluo ões, injustas demissões, actos de pr potencia e a campanha de diffamação contra tudo e contra todos.
Na Capital ferio-se ella a proposito da viagem do ministro
das relações exteriores á Republica Argentina, para resolver
DOS a questão de limites com os nossos visinhos.
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A mesma grita incandescente levantou-se a proposito dasreforma' financeiras do ministro da fazenda, não poupando até
a vida privada deste dous membros do governo, que assistiram ao
tripudio mais infernal em derredor dos sens nomes, vendo sua
l'eputação manchada pela JanIa da garotagem politica.
A propo.ito da questão de limites, affixaram-se cartazes na
rua do Ouvidor, concebidos em termos sediciosos e alarmantes,
no intuito de de pertar a ira popular. (I)
Mais do que nunca, appellava-se então para a sabedoria do
Imperio, a propo ito da questão de limites, quando a verdade
hi torica é que elle foi indiíferente ao no . o problema territorial.
Elle abi está insoluvel não s6 com os paizes limitrophes,
corno com o E tados entre i. Nenhum delles sabe até onde
chega ua jurisdicção territorial.
Entret.anto o tratado das Missões celebrado pelo Sr. Q,uintino
Bocayuva em Monto\'Ídéo e que de de Fevereiro a imprensa da
Capitul dizia que tinha cedido grande extensão de territorio aos
Argentinos, dava lugar á mais injurio a campanha contra a propria dignidade do mini. tro , inventando-se até Jaços de consanguini lade com o povo arg ntino, como prova de uma traição á
patria. tli ne a campanha entra\7a muita "'ente, sob a influencia
da mais incera iutenção, que, em nome da honra e dos brios da
nação, oppunha a mai formal resi tencia á homologação do acto
dir lomatico, havia entretanto muita especulayão politica que
quiz aferir o aeto do mini. tro pelo patriotismo do Imperio.
Foi uma da questões que, mais despertando as ambições
politicas, mais vivamente ferio os velho intere ses, as velhas

(1) Diziam o cartazes:
'idadãos :
,i. paLria e bí em perigo!."
O gOl'el'llo venci li-nos Ll'lloiçoeiramellte ti RepuMica Argentina I, ..
A P recliva da nação - aterradora!.,.
II OS miOlstro~ e.banjam escandalosam ate o
cofres publicos e o filhoti 1U0 impera desassombrado! ...
(( Povo! ergue·te iatl'epido em face de taes acontecimento e levlLnbi
o estandarte do pat.riotismo!
u Vil-um os revolucionarios de
9!
(( Abaixo a r\ictnc1ul'H ,_ Dall/oll, u
l(
l(
l(

l(
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aspirações monarchicas, no pl'ogramma de lançar impor ula_
ridade sobre a Republica, mostrando na pessoa de um dos seus
ministros a traição á nossa integridade territorial, esquecidos
de que ella não seria respeitada pelo proprio Imperio, que largamente já tinha entrado nos mais criticaveis planos de tmnsacçãe
com os nossos visinhos.
A propria imprensa em'opéa apreciou menos dignamente a
missão' do ministro á Republica Argentina. Deixava prever que o
moveI do governo em entrar na resolução de tal questão, tão
complexa e em periodo tão melindroso, quando o plliz não devia
reunir ás difficuldades já existentes os attrictos provaveis de
uma questão internacional, era captivar o auxilio daquellll
nação pela previsão de serios acontecimentos no Rio-Grande
do Sul, que desde Janeiro abrio o exemplo das deposições,
semeando os germens de futuras desordens. Estado profundamente militar, onde aquartelavam dous terços da força publica da nação, não podia deixar de trazer apprehensoes ao espirito publico qualquer alteração de sua vida interna.
Assim, esta imprensa reduzia a indignas proporções a Razão
de Estado da viagem do Sr. Quintino.
Isto produzia tanto mais effeito na sociedade européa, quanto
era confirmado por I1lguns brasileiros, que por lá firmavam o
programma de desacreditar a Republica nascen te.
,Ahi está a obra de Frederico de S.-Fastps da Dictadu1'a
lrIilita1' nq B1'asil, pseudonymo de um político do Impel'io, que
desde Novembro até Janeiro de 1890 abria na imprensa da
Europa uma campanha de descredito contra a sua patria, confirmando os intuitos que o l'empo dava á embaixada do ministro.
Diz este jornal :
li O Governo Provisorio, escreve-no, , teme uma sublevação
do Estado do Rio-Gl'flllc1e do Sul, sublevação que não poderia
reprimir com as reduzidas e indisciplinadas forças militares, indispensaveis para a sustentação da dictadura,
li Para con:ôeguir a pacificação do Rio-Grande em caso de revolta, o Governo Provisorio lembrou-se de solicitar o auxilio e a
intervenção da armada. da Republica Argentina, ou contra o Rio-

Gralllle isoladamente, ou contm esse Estado unido á Republica
do Uruguay.
« Em troca deste auxilio armado, o Governo Provisorio propõe·se a ceder desde já fi Republica Argentina metade do territo·
rio contestado das ilIissàes e, no caso do Brasil vil' a necessitar da
intervenção arO'entina, consentir na annexação do Uruguay, desinteressando·se tambem o Brasil do Paraguay que os Argentinos
poderão igualmente annexar, realisand;> a.'sim a sua ambição de
unificarem numa Republica todas as dependencias do antigo
vice-reinado de Buenos-Ayres.
« Por aqui se vê como a quéda do Imperio inverteu a si·
tuação respectiva das nações americanas do sul.
« Em 1870, o Brasfl, exercendo a hegemonia, libertava oPa·
racrlLaY, numa campanha em que tinha por alliados os Argentinos;
agora vinte annos lepois, é elle o protegido que pede aos Argen·
Linos para lhe f,tzerem a policia interna, abandonando as pequelias republicas do Prata á ambição do povo que em oreves aunos
será absoluto senhor da America meridional. II
Os artigos de tão apaixonado escriptor, publicados na Revista de Portugal eram, segundo diz o mesmo autor, em sua in·
troducçãO, integralmeute trunscriptos na imprensa de todas as
antiga provincias do Bmsil. Cartas vindas de todos os pontos
do paiz e dirigidas fi Revista applaudiam a attitude do seu co1laborador.
O intuito era arrancar do Brasil protesto de mail'r animação
ao movimento restaurador.
Foi nesta situação que o governo te:-e de decretar o regulamento eleitoral. O' espirito tendiam, uns para a desordem,
outros para a especulação e poucos para manter a lei e a auctoridade e consolidar os elemento conservadores da sociedade.
O pessoal que passou a assumir o destino dos Estados, era inteiramente estranho á vida política do paiz e sem pratica de admi.
nistração publica. Moços da pl'Opaganda republicana que em sua
maioria nenhuma responsabilidade tinham até então dos negocio' publicos, taes foram os directores das administrações
locae . A individnalidades de prestigio, que na vida política do
Imperio se tillhall1 imposto ao respeito e á consicl,eraç\ío da .opinião,
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chefes dos partidos das provincia que a dirigiam, fOl'anl po, to á
mar<Yem e substituido pelo moços republicanos de pro tigio
circum cripto n. um pequeno grupo, sem a tradição de um renome
mesmo provinciano, Com as posições perdidas veio o descontentamento, A exclusão foi absoluta e radical, pelo menos nos
primeiros momentos da vida republicana',
Muitos dos velbo chefes acquiesceram com el1a e decla·
ral'llm que !l obra da organisação cabia de facto aos responsaveis
da revolução, Si algun , com a lealdade e sinceridade de tal COtivicç!Lo, se prestaram a col1aborar como forças diriO"idas, outros
rebellaram-se, em nome dos seus precedentes, da ascenden in. que
tinham conquistado na vida politica do paiz. Eis a situaç!Lo em
que se collocaram os novos e os velbos. De um lado o direito de
uma revoluç!Lo, fi cu ta de grandes esforços e de muitos anuos
de propaganrla, a responsabilidade de uma obra que era preciso
acabar.e emmoldurar, imprimindo-lbe vida e organisaç!Lo defini·
ti\ra. De outro lado a vaidade, dominanrlo e in pirando a adbe !Lo,
para não decauir da posições que tinham galgado.
Comprehende-se a importancia deste lous facto que não
pod.iam deixar de exercer influencia na vida publica do paiz. E,
até que os serviços e arlaptassem ao espirito das reforma e o
novos directores da politica obtive"sem a experiencia sufficieute
da administraçãO, o paiz havia de atrave~';ar um periodo critico,
em to::los os ramo rIos seus serviços. Seria uma ingenuidade
esperar logo uma época de f1.orescencia.
Foi esta a phase em que o governo tran 'igio e que se seguio
áquella que se caracterisou pela mais profunda sabedoria, pelo
mais sincero pat.riotismo e pela mais respeitavel abneO"ução.
Nella comprebendeu capitular e transigir, perante a corrente
hostil, no intuito de g.tl'antir a Republica, abrindo uma ópoca de
mercanLilismo que, si fechou as VtLlvulas e aspirações re tauradoras, creou uma grave situação financeira e economica, collocallrlo
o povo na posiÇãO mais diflicil e precl\ria na lucta pela vida.
Eis ahi os factos que se desenrolavam desde o começo de
1 90 e davam a medida da agitaç!io em que viviam os espirito ,
tendeudo a a, sumir uma phase tanto mais aguda, quanto mais
!lU seio Lia socieJaLle eUlueçavalU a agir as força revulucionarias.
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A revoluçlto politica Linha sido precedida de uma revolução
de caracter essencialmente economico e que, pOl' aífectar a organi ação do trabalho, não podia deixar de ferir uma grande somma de in teresses.
Produzindo uma alteração llotavel nas relações economicas,
os seu effeitos na sociedade deviam ser inevitaveis, Elles começavam entlto a sel' sentidos pelo pniz, quando uma revoluçlto de
caracter politico veio alterar profundamente os habitos, as relaçõe da vida politic:t nacional.
Em cada uma dellas se oriO'inou essa situação aO'itada dos
e pirito , essa anarchia que se começa a enlir de de o começo
de 1 90, e que a sume a fôrma de edição aqui, de revolta ali, de
intmn igencia oppo icioni ta acolá, de especulações e ambições
intere seiras, mercenarias mais além,
Quundo no seio da sociedade recomeça\'am a obrar os factores da revoluçlto economica no intuiLo da ol'gani 'ação do trabalho, começaram tambem a agir o' factores da revoluçlto política,
110 intuito de organisar a dernocracia do E tado e emancipar deIJe
o idadão.
E' faci! comprehender então que, em face de commoçôe' tão
profunda oa vida econol1lica politica da nação, em inevitavel
urna épo a de anal' hia, de desorden ,de especulaçôe , de ataques 11 aUl:toridade e â lei.
'feremos o oa ião de acolllpanhal':t evolução de~sa pila e de
de 'ordem e auul'chia.

CAPITULO IV
A psychologia dos homens do
Governo Provisorio
UJllJllARIO
Feição heterogenea do governo. Os membros que representam a tradição
historica do partido e o. 1'0. itivistlls. Grande influencia do positivj mo
por meio de B njalllin onslant. No seio do partido o po itivlsmo
nunca pa~~ou de uma romoria. E~sa influencia de~apparece no actos
I'0sleriore do governo. Quaee os nu 'tore d,t refonna religio a: Os
'1'5. Ari.tldes Lobo, alJ1pos alies e QlImtino Hocayuva.
U>Leduc>l,ão
1I1lelleclua1. I) r. QUlntino Bocayuva. O 'r. Ruy Barbo a. Sua
eelu '(II'ão in tellecll1 a I. \lft iucobel'ellcift e seu odio como financeiro.
Benjamin ollsúlnt. Deodoro da FOIl_eca. Eduardo Wandenkolk.

Antes de entrarmos no e tudo da phase em que o governo
principiou a capitular, em face dos elementos sociaes que
abriram uma scisão naquella lllaioria. de applausos, com que
fôra recebida a revolução, precisamos de estudar a p ychologia
do seu merubros.
E te novo programma deu luO'ar a uma larga transacção com
e tes elemento . Si por um lado temos vi to o que se de dobrava
na sociedade, no seio ela opinião, por outro preci amos ele vêr
os principios e doutrinas que caracterisam a dictadura, Sllas COI1vicçõe e eu precedentes politico . Preci 'amos de vêr i elle, o
Governo Pro\7i orio, constituido com a formalidade de um 0'0verDO constitucional, apre entava o aspecto de um corpo homogeneo, cujas forças e approximassem por uma unidade de vistas,
ou si o de uma collectividac1e retalhada por convicções e crenças
differentes, .offrendo assim a luctll. intestina de idéas, que e
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chocam, de convicções que . e batem, até que a absorpção de
umas produza a victoria de outr:::l .
Na obra que intentamos é de capital importancia esse estudo.
Além de, por meio delle, ficar con iguado o esf0rço pessoal na
vida di tatorial da Republica, ficam patentes fi opinião a. respon. abilidades dos homen. que crear:::lm a nova situação.
Governo compo to de ete cidadão, senao tre militare,
otferece 100'0 fi primeira vista uma feição profundamente heterogenea, no elelpentos tão diversos que as leis fataes de uma
revolução fizeram encontrar-se e que, pam collaborarem juntos
na obra da organisação nacional, preci avam de viver em uma
transacção continua entre si.
Representavam o elemento republicano os rs. Aristide.
Louo, Demetrio Ribeiro, Benjamin Con Lant, Campos , alies e
Quintino Bocayuvn, antigos propagandistas do partido, anles da
revolução e signata,l'ios alguns do primeiro m:mifesto republicano
de 1870.
Os outro membros pertenciam, até fi ultima hora, aos partitlos constitui dos do Imperio·. O O'eneral Deodoro, chefe do governo e o almirante ~Tandenkolk ao partido con ervndor j o
Sr. Ruy Barliosa ao partido liberal. 'rendo aberto larga di sidencia no seio de seu partido, pelo progralUma federaü ·ta que
lhe quiz traçar, como um recurso a que a monarchia devia lançar
Illfw para deter os assomos da propaganda republi anu, foi, em
defesa deste prograll'lma, quem IllUis serviços prestou á Repnblica
dUl'ante a vida do ultimo ministerio monarchico.
Já, tivemos occasião de falar da posição do 81'. Ruy Barbosa e
da contribuição com que entrou na revolução.
Dos elementos republicanos, dous el'llm adeptos do positivismo, acceitando na orientnçllo dos seus nctos as exigencias de
uma escola philosophica, com as consequencias do seu exclusivismo. ão o 81'S. Benjamin on tant e Demetrio Ribeiro. Filiados fi philo ophia de Augusto Comte em que, segundo pensam,
está a formula da verdade humana em sciencia, em politica e em
J;eligião, eram adeptos da Republica d'ictato1·ial.
Até ahi deviam chegar como uma consequencia inevitavel
do y. tema.

A alta po iÇãO que Benjamin Constant tinha representado na
revolução, com o eu espirito vivificador, reunida á circumstancia
de ser ella feita peh\ força armad>t da nação, partindo a iniciativa
dos moços militare, seu di cipulos que, vencido pela suggestão
do seu e pirito, estavam imbuidos das mesmas idéas do j\1"e tre,
deu lugar a que o elementos positivistas do governo predominassem 110 caracter de muitos actos que delle emanaram.
Qualquer re istencia que e fize e sentir a essa influencia
seria unnullada, llão 6 pelo prestigio llle se encarnava no illustre
matbematico, como pela concurrencia de circulIlstancias que
acompanharam a revolução. '.roda re i ·tenda era inutil. A influencia positivi ta bavia de dOl1linar pelo valor pessoal daquelle
que no eio do governo era della o orgão.
Como prova desta predominancia sobre as convicções politicas e pbilosopiJicas dos outros membros do governo, ahi está
o Decreto de ] 9 de NovellJbro, obre a bandeira nacional, incluindo nella um lemma po 'itivi ta - Ordem e pl'ogresso-como
um emblema· nacional, quando a verdade e as aspirações positivista do paiz se limitam a um irculo circumscripto e repreentam uma grande minoria da opiniãO da nação.
Era um acto de dictadura, de oppressão l:'is crenças do paiz
e ao principios cardeaes do partido republicano, em cuja maioria
dominavam a idéa do' liberalismo democratico, do federali mo
americano e do penceri ·mo.
O proprio 'r. Quinlino Bocayuva, quando no ultimo con,foi sagrado chefe do
gresso republicano em . Paulo, em 1
partido e teve de expôr ao paiz o seu programma, mostrou-se
um espirito con ervador, livre e profuudameute adepto da federação e da evolução. Para elle a revolução devia exprimir
essa evolução. N es a occasiâo abrio-se uma larga dissidencia
produzida pelo e piri to revolto, radical e dictatorial de Silva
Jardim, cujos serviço á Republica os contemporaneos ainda não
analysaram devidamente, prote tando contra a investidura da
chefia do r. Quintino, e contra, o processo evolucionista que
elle acon elhava aos seus cOl'l'eligiollarios. Em roda de ::;ilva
Jardim aggremiou-se a minoria do partido.
ilva Jardim era
adepto da philosophia de Comte.
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Entretanto seus principios politicos, que foram rejeitados pela
maioria que se formou contra si, dominaram a orientação do governo, representados em Benjamin Constant.
Nào era a força destes principio, nem a acquiescencil\ que o
meio lhes prestasse, a causn. dessa sup('emacin.,
Era o prestigio do homem que deJles se fez orgão, O meio
não os assimilou e, i o Outl'OS membros do governo e deixaram
vencer neste momento, tran igindo com as suas convicções,
por sua vez venceram a tendencia positivi ta da dictadura, na
elaboração do direito constitucional, em que foram elias com·
pletamente ann ulladas, Ahi nenhum vestígio se lobriga mesmo
des,sa intervenção que em começo foi tão fr~lUca, A Republica
alIio dos moldes dictatoriaes, para o t~TpO americano, contra as
mais essenciaes a pirações posi ti vista.
Um acto ele tyrannia, di semos nós, incluir na bandeira um
lemma de uma escola philosophica, com o prestigio ele um
emblema nacional, quando a bandeira dt\ revolução, aqueJla que
foi hasteada no edifício ela Cumam Municipal e no mastro do Alagoas em paiz estrangeiro, foi a do prillJeiro club republicano. A
esta cabia ser a bandeira da naçào e não áquellu que, devendo en·
carnal' tmdições e precedentes historicos, eucarna a convicções
de uma escola que ainda nao encontrou no puiz meio para desenvolver-se.
A essa influencia positivista, que de fucto foi eff'ectiva no começo da vida dictatorial, se tem querido ligur os actos que cam·
cterisam a emancipação religiosa do paiz, como a separaçllo da
Igreja e do Estado, o ca anlento civil e a stlcularisaçào dos cemi·
terios. Hoje muitos procuram assenhorear-se dos louros da
victoria.
A proposito ele um festim, dado por alguns deputados, em
um dos boteis da Capital, para commemorar a reforma religiosa
pelo Decreto de 6 de Janeiro de 1890, elisse o Sr. Ruy Barbosa:
« E' por isso que no fe tim onde se relembrava o Decreto de
6 de Janeiro, nossa carta da liberdade religiosa, nllo houve um
convite obrigado para os membros do Governo Pl'ovisorio. Nem
cortezia com elles! E para que? O conquistador da liberdade de
cultos no Brasil não é o nobre deputado pelo Rio-Grande do Sul?
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o Governo Pl'Ovi

orio não andou nesta questão á sirga do illustre positivi ta? Que foi esse governo mai do que a barca, onde
S. Ex. ha leou a sua bandeira, e que os seus pulsos athleticos
alaram de reboque?
II
":lo ha, 'I'. presidente, irl'is:lo mais audaz! Vae por dous
annos 'lue ella manobra, invadindo Eorrateil'umente os direitos
da verdade. De minha bocca, da minha penna, ainda não sahio
reclamação ou queixa. Masjá é tempo, mais que tempo, senhores
de oppõr embargo a esse acinto. o desnudamento dos factos, a
este sy tema de ~screver a historia, como se armam os palanques
de feira com saLTafo pintado e apotheo es de papelão.
" r a elaboraçao do Decreto de 6 de Junho, os que hoje lhe
reclarnam a honra da paternidade, não tiveram senão a parte de
perturbadores. Emquanto nós e tudavamos a formula a um tempo
mais completa e mais discreta da SOlUÇa0, o elemento personificado pelo nobre representante do Rio-Grande do Sul, empauava
a everidade des a conqui ta, embaraçava-a, retardava-a, concitando, por urna carga e trategica de telegrammas, os E tados a
proclamarem desordenadamente, cada "qual a eu bel-prazer, a
eparação da Igl'eju. Era crear difficuldades formidavei á reforma, que não e podia eífectuar utilmente, senll,o por um acto
nacional, em 'lue o mesmo regimen abrange se todas as provin~
cia da União.
II Ne se meio tempo, o Governo Provisorio, onde se
contavam defensores conhecidos e muito mais antigos da liberdade
religio a, do que o nobre deputado pelo Rio-Grande do Sul, homens que ha\7iam dedicado livros a essa questão, que por amor
deUa tinham su citado os ob taculo mais poderosos á ua carreira política, no odios da influencia clel'ical-o Governo Provi orio meditava o problema, e inquiria ácerca dos meio de resolvei-o em toda a sua integl·idade. Conhecendo a devoçãO, com
que eu cultivava, desde o pl'Íncipio da minha vida publica, e a
e pecialirlade, as luctas a que por eUa me expuzera, os trabalho
que llle consagmra, o chefe do e tado en9arregou-me particularmente de estudar o assumpto e formular os termos da reforma.
Pura esse fim ti ve repetidas cou ferencias com o mais em iuen te
prelado da Igreja Brasileira, o bispo do Pará, meu antigo mestre
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de quem as minha opiniões nesta questão me haviam separado.
Porque não era aturdindo a consciencias, com o e trepito de
improvisos violeutosque haviamos de estabelecer a liberdade religiosa : era pelo contrario, inquietando o menos possivel as almas
e poupando á liberdade de cultos, que desejavamos firmar na
maxima plenitude e com fi maior oU dez, a ho. tilidade das tradições crente, em um paiz educado pelo catholici mo e pela super tição.
(( S. Ex. elucubrara um projecto, e apre!'lentou-o. Mas esse
pl'Ojecto foi integralmente l'ejeitado. Não se salvou delle a menor
partícula.
(( 8ubmetti então aos meus eoIlegas e ao chefe do governo o
que eu redigira. E e e foi approvacio unanimemente, ipsíslillel'Ís
da primeira á ultima linha, da primeira il ultimA. palavra" sem aI·
ternçllo de uma virgula, nem de um lil, na mesma sesslto em
que o offerer.i ao exame do gabinete. O nobre deputado pelo Rio·
Grande do uI tentou modificaI-o; oppoz-Ihe varias emenda.
(( 'rodas, sem exeepção, foram repellida . De modo que o Decreto de 6 de Janeiro é, ipsis Vil'gulis, o meu projecto.
(( E, circumstancia significativa, pa1'U cumulo de authenticação de sua origem, o texto do decreto, o seu autographo official,
é lavrado, todo elle, de meu punho.
(( :!)e modo que nem na parte inteIlectual, nem na material,
h 11. 11 li concurso de outrem. II (I)
Consignamos sim plesmente este factos, que nào ào caracte·
risticos de nenhuma escola, de nenhum ~ystema, sõrnente para e
aquilatar do dominio inteIlectual <10 pOi\itivi. mo sobre o "'overl1o.
Elles constituem pontos commun ao programma de todo es·
pirito livre e culto, como o daqneHe que formavam o "'overno
dictatorial.
Dos cinco republicanos tirarlos do antigo partido, tres mano
tinham a mais estreita relação, a maior unidade de vi ta, os
mais semelhantes principio politico' e pbilosophicos--os 81'S.
Aristides Lobo, C~tmpos • aIJes e Q,uintino Bocayuva,
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Aquelles, gerindo as pastas do interior e da justiça, tinham
a educaça.o dada pelas Academias de Direito enlre nós, onde o ensino das sciencias naturaes ainda não tinha penetrado, pela falsa
comprehensa.o de que ellas nenhuma influencia exercem sobre as
sciencias sociaes.
E piritos ardentes, incunsaveis na propag'lOda republicana,
já tinham feito jus ao re peito e :1 con ideração do partido, que
os olhava como cabeças dil'igentes, Si a falta dessa educação
scientitica de que se resentem, dava·lhes o habito··de exercerem
de preferencia as faculdades da imagi nação ás da analyse, su ppriram·n'a pela sinceridade da convicçõe e a intransigencia das·
idéas.
Re pon avel pela pa ta do interior, o Sr. Aristides Lobo é o
espirito mai radical do governo.
Isto motivou a sua ahida do ministerio, muito antes que se
accentuasse claramente a segunda pha e da administração, aquella
em que o govemo transigio com os elementos do Imperio.
O r. Quintino Bocayuva, e pirito e encialmente diplomata,
bem educado, incapaz dos exces'os aggressivos da lucta ardente , em que a paixão domina a calma, tem uma educação intellectual mais ou meno identica á, dos collega , possuindo, entretanto, di 'posiçõe mais francamente analystas, mais approximadas
do mundo pratico. Inimigo rias medi las rarlicae , pouco e tavel
em face de contigencia extl·ema., é um e pirito profuudamente
indefinivel, a quem nunca apraz ser achado de perfil, com o
contomo. definido â luz da critica e d'l consequencias da re ponsabilidade. Chefe do partido, pela po ição pl'oeminente que
occupou na impren a, leve a rnra habilida.de de, durante 10110'0.
annos, ser o redactol' chefe do jornal de mais pe o politico do
paiz, sem entretanto, attrabil' sobre si o odio dos au1icos e da dynastia, como republicano que era.
O r. Ruy Barbo a, mini tI'O das finança, é o e pirito ver·
dadeiramente culto do gO\'erno, Bacharel fóra do typo commum,
a quem não ão estl'Hn hos os problerna da sciencia e a quem nfw
slto desconhecidos os systemas philosophicos dos sabios da
épocu, approximado la vel'dade da c10utriua c1aquelle que
consideram o direito omo um producfo de selecção, e a cien-
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cins sociaes como um campo vasto em que iutervêm as seiencias
naturaes, é a forç&. mental mais poderosa do governo.
Com armas tão fortes e parte integrante de um corpo collectivo, em que ha ,1e dominar a influencia de uma unidade, venceu os companheiro, absorvendo-os. Isto é um facto natural nas
organisações collectivas. Para caminharem e desenvolverem-se
precisam da direcção mental de nm. Sem ella npparecem as correntes divergentes. Para os e piritos se uniformi. arem, precisam
da absorpção do mni forte. Foi isto o que fez o Dl'. Ruy Barbosa.
Por mais que alardeie o seu' desapeo-o ás posições politicas,
sua' resistencia ll. suggestão das ambições, sua indifferença ll. glorificação dos contemporaueo , ninguem é mais orgulhoso, ninguem tem mnis consciencia do proprío valor, em relação ao meio
em I)ue vive e por is o mesmo ser[L sempre, sem o querer, urna
viclima ele seu orgulho.
A posição que occupou no goveruo da Republica é uma conquista propria. Lá chegou pelos seu esforços. :ringuem, com
mais talento, prestou mell10res serviços á cau a democratica do
que o ex-ministro elo Governo Provisorío, nas columna!:l do Dia1'io
de Noi'icias na ultima pl1ase do Imperio.
Foi um recem-chegado, occupando logo a saliencia de um
velho batall1ador.
Na natureza de serviços que lhe foram entregues, mostrou
ser sorprehendido pela posição, não estando preparado para ella.
Querendo supprir o preparo que lhe faltava, pelo lado pratico 1111
gerencia das finanças, com o vigor do seu talento, foi um theorico. Teve de passar pela decepção de ver na pra ti ca o erro da
suas dou trinas.
Não imprimia uma marcha unica e uniforme. '.racteou. Prcfundamente sujeito á influencia das paixões e impressionado
sempre pelo ultimo livro que lê, comprel1endeu realisar aquillo
que criticou como opposicionista do mini tro das finanças do Imperio. Era pr~ci::;o tudo derrubar, até o que fosse bom.
A custa da fortuna publica e da fortuna particular, satisfez
seu sentimento de vingança pard caIU o 81'. Ouro Preto. Para ser
coberente com o que escreveu, não olhou para os interesses do
paiz.
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Espirito não tão erudito, porém, profundamente conhecedor
das sciencias naturaes e portador de uma solida educação scientitica, era o Sr. Benjamin Constant, a quem foi entregue age·
rencia da pasta da guerra. Figura saliente, mais do que qualquer
dos seus collegas e camaradas, na obra da revolução, da qU!l1 fui
não s6 a cabeça que elaborou o plano, como o e pirito que semeou
na força publica a idéa republicana, comprehende-se o prestigio
que o rodeava no seio do governo e o peso moral com que sua palavra influía nas deliberações da dictadura.
Grande somma de responsabilidade lhe cabe pelas doutrinas
que prégou da cadeira de professor nas escolas militares, d!lndo
vida a principios de uma jurisprudencia militar.
Da orientação que imprimi o á mocidade das escolas nasceu a
democratisação do exercito e o principio da obediencia militar nos'
limites da lei. Da cadeira de professor Benjamin COIl"tant nãO
perdia opportunidade de plantar na mocidade militar a semente
republicana e aclarar na consciencia dos seus discipulos os principias do dever, da honra e do civismo.
Desta educação moral cuja incarnução civica estava mesmo
na pessoa do Mestre, em suas tru lições, nos heroicos esforços na
lucta pela vida para consti tuir-se, COIlJO se constituio, o producto
do seu valor, dessa educação moral, diziamos nós, a mocidade
das escolas tem dado as mais inequivocas provas, principalmente
no papel que representou em roda do governo legal e das instituições contra a revolta de 6 de Setembro.
rrivemos então occasião ele assistir a factos de verdadeiro heroismo. Nas forçaa de terra, quer dos batalhões do exercito e da
Guarda Nacional, quer dos batalhões civis e em que o governo
firmou sua dereza, vimos então a mais elevada concepção do mais
restricto cumprimento do eleveI'.
As lições e os exemplos de Benjamin Constant fizeram desta
geração militar uma verdadeira gloria nacional.
Si no passado do chefe do governo não se nos deparam os
luminosos vestigios de um espirito adestrado nas especulações
da sciencia e das doutrinas philosophicas, encontramos entretanto a vida gloriosa de um soldado amigo da sua patria. O seu
maior titulo é a coragem posta em prova nos campos da batalha.
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Sem educação ele governo, sem os habitos que a vida governamental exigé, nunca esquecia sua educação rniliar, acreditando resolveI' as questões ele Estado como quem resolve negocios da vida
interna de um blltalbão.
Im ci\ el, incandescente, sujeito ás tempestades que passavam com a mesma facilidade com que o agitavam, submettia-se
á convicção franca e leal da verdade e da justiça, assim como á
suggestão da amizaele.
Sem competencia para julgar por si dos problemas com que
se eufrentou o Governo Provisorio, muda\'a de opinião a capricbo
elos.que melbor o pudessem convencer, explorando o lado fraco
de sua orgaui ação. eu e pirito soífl'ia mutuçõe rapidas nas
mão do melbor artista.
Sem o seu braço, sem a sua audacia e ousadia, a revolução
não seria uma verdade a 15 de Novembro.
O almirante Eduardo Wandenkolk, ministro da marinha,'oão
pôde ser estudado pelo valor de sua cultura intellectual como
homem de Estado, !TIas sim pela competencia technica em sua profissão. E' um dos marinheiros que mais bonra á marinha brasileira. Ao lado desta competencia, porém, está um espirito profundamente feminil, e sujeito ás mil impre sões da suggestllo.
Muda de resulução com a mesma facilidade com que manobra
um navio. Na vida da Republica, tendo occupado posiçllo saliente, deixou-se arrastar pela intluencia do meio a um plano incompativel com a sua posiÇãO social. Não é aqui occa ião opportuna para estudarmos as crises em que se tem envolvido, verdadeiras aventuras politicas.
Eis a psychologia dos homens da primeira phase dictatorial
da Rbpublica.
7

CAPITULO

V

A segunda phase
llli\IARIO
Começo da d".organisação social. • lIas causas. A differença de capacidade
do. homens da Republica e do Imperio.
exclusivismo dos republicano, o caracter militar d'L revolnção e as conces ões do governo.
Epo ,L de mercantilismo. Como obrou o gO\'erno em face desla ituaçll.o.
n. actos da adnllnistmção lIJilitar. Angweuto de despeza. O papel
hislorico do exercito.

No meio dos eleI):lentos sociae que em alguns Estados depunham governadores, como no Rio-Grande do ui e na Bahia;
que organi avam a sedição nos quarteis de S. Chri to VfLO , a 18
de DezembrO"j que estimulavam a opposição á reforma financeira
de 10 de Janeiro e á celebração do tratado de Montevidéo; que
iuspiravam a carupanlla de ditf'amaç,ão contra a Republica na
Europa j que engendravam os lJoato alarmantes e dictavam os
pampllleto. accusatorios da revolução; nestes elementos vemos
o começo de um proces o de de organi açilo da nossa sociedade
e de anarchia na administraçâo.
Principiam a afi'rouxar-se os laços de obediencia á auctoridade e a fugir da consciencia publica o prestigio e o respeito de
ua orden , Era o começo da cri e moral que nos aífecta e que
havia de produzir suas de a tro as consequencias nos dias que se
eguiram. O poder, objecto conqui ta,vel pela força, porque as
deposiçõe o tinham tirado das primitivas mãos, aguçou as ambições e as paixões dos homens.
Quem na vespera prestava obediencia á ordem de cousas que
lI-lO
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foi organisada, no dia immediato achava-se no lominio do
mando. A instabilidade das ituações, consequencia inevitavel
deste estado social que já revela um começo de anarchia ment.'1I,
trazia como consequencia actos arbitrarios contra as fracções que
decahium. Desapparecia assim das regiões do poder o dominio
dos principios da justiça.
Com o de pre tigio da auctoridade, o capricho e o odio
pessoal gaI.lhavam terreno, deslocando da influencia governamental as normas do direito. Este estado de cou as, que jll
se lobrigava desde o começo de 1890, tendeu a accentuar-. e cada
vez mais, para occasionar graves acontecimentos para o futuro
que haviam de trazer o paiz em uma agitação continua. ElIes
constituem os preced utes hi toricos e politicos do contlicto entre
o Congresso e o Presideute, na primeira phase con titucional da
Republica,do golpe de 3 de Novembro, da revolução legalista
de 23 de Novembro, da epidemia revolucionaria que grassou
pelos. Estados, derrubanrlo eus governudore., em umma, da
crise politica e moral em quc entrou o paiz, occa ionando o de credito no estrangeiro (1). Não era contra a e pectativa dos e pirito mais previdentes que o paiz havia de passar pelas diffi.cuIdades que o :a. soberbam, nào obstante o caracter incruento
da revolução republicana. :Não era po . ive1 que um paiz dirigido,
durante uma vida secular, pela in tituição monarchíca, ficasse
isento de gmndes perturbações em ua vida interna, com a
transformação radical por que passou.
Não era pos.sivel que a socieda le brasileira, adaptada a~s
habitos de um regimen centraUsador, em que a iniciativa particular se reduzia ao mínimo de acção, pela olUnipotencia do
poder publico, não soffreFse em seu seio uma profunda commoção com a influencia dos novos principios, das novas reformas,
levadas a etreito sem o tacto de uma rnão h~lbil, que sondasse as
condições sociaes antes de promulgaI-as. O caracter calmo e pacifico da revolução era um facto puramente apparente. A re-

(1) Não incluo aqni a revolta (ie 6 de Setembro. orno ,ê o leitor,
este capitulo foi escriplo muito autes desta épocfl,. Nelle propbeti amos os
graves acontecimentos do fim ele 1 93.
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sistencias mais tarde appareciam, como a consequencia inevitavel
da feição profundamente reformista do governo, não levando em'
linha de conta as reformas essenciaes ao proprio regimen.
Era impossivel que duas revoluções, que se succederam tll.o
rapidamente, uma de caracter economico, produzindo uma alteração profunda no regimell da economia publica, com a substi·
tuiçlto do tl'l1balho escravo, pelo trabalho livre, e outra de caracter politico, pro UZilldo a orO"ani açlto do E tado em leis e
principio de natureza e sencialmente diversa daquella sob a
qual 'e modela,'am as velhas instituiçõe , era impossivel, dize.mos n6 , que a sociedade nlto soffresse um profundo abalo em
uas reJaçõe intima, de sorte que produzi se modificações profunda na força vitaes do paiz.
Elias haviam de repercutir em sua politica, em suas finanças,
em eu regimell economico, nos habitos da sociedade e na cultura artistica, scientifica e litteraria.
r.reremos occa ião de analysar e de crever e ta influencias
cujo e timulo produzio a phase de agitação e anarchia da sociedade nas multi! las correntes que seguiram os espiritos :-uns
para attentar contra a lei e a auctoridade, outros para a especulaçll.o indecente e de enfreiada de caracter mercantil, outros
para o exce o da. ambição pes oal, outros para a sati fação dos
gozo materiaes e pouco para a consolidação das in tituições, o
advento do regimell dt\ lei e u protecçil.o Cis força con ervadoras.
em querermos appellar para a IJi toria de ou tros paizes em
que a revoluções politica ou economicas levam a uma phase
social em di "olução, ba ta lembrarlDos a pha e de no a historia'
que se eguio á emancipação politica do paiz e trouxe a sociedade em uma agitação continua, por e paço de vinte anno .
O fermento revolucionari0 e palhou-se pelas camada da sociedade, produzindo e te estado ele perturbaçlto do paiz, sem que,
entretanto, uma revolução econornica vies-e reuni!' eu effeitos
aos da revolução politica que proclamou um novo regimen.
a pIJa e da actualidade o fa tor economico e o factor politico agem tanto mais aetivamente, quanto mais todas a relações
que se prendem áqllellas origens, tenderam a ser alteradas.
Nilo é estranl.Javel, pois, e estuva até na previ 110 dos e pi-
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ritos mais maduros essa phase de anarchia e dissoluçll.o a
que se deve segui!' a phase de orgauisação em que teremos de
entrar, caracterisada pelo equilibrio das força vivas da nação.
Si a 15 de Novembro as re i. tencias não se fizeram entir,
duas ordeus de causas influiram para isso :-0 temor que e apoderou da popubÇão em face do inesperado de facto tão grave,
e que derruio uma in tituição e-as e perauças de que uma politica progressista, mais respeitosa dos direitos, abri e uma época
uova para o paiz.
Desde, porém, que a acção admiuistrativa resfriou as espera.nças com que fôra acceita a nova ordem de cou as, que na pratica não firmou uma orientação democraticfl, continuando a
'prevalecer os mesmos babitos de filbotismo, de corrul Ção, de
eseandalo administrativo, veio o descontentamento; vieram as resistencias j as ambições acruçaram-se ; abriram-se os respi1'adouros
da mais gananciosa especulação. Veio a época do mercantilismo,
em summa..
Quaes as causas dessa acritação continua, dessa instabilidade,
dessa anarchia e crise moral a que chegou o espirito publico?
Na. natureza da duas revoluções que acabamos de registrar,
uma affectando as leis do desenvolvimento economico nacional
e emancipando o trabalbo, e a outra affectando apropria organisação do Estado, para de local' o eixo de equilibrio de uma familia privilegiada para o povo: e tão elIa , em sua ,yutbp e
mais geral.
Os seus re ultados ecuudarios que por sua vez vieram obrar
como agentes de perturbaçãO, foram multiplos. DelIes de tacaremos os mais importantes.
De um lado o partido republicano a prégar a exclu ão do
velhos elementos político do paiz, acreditando que a naçM
podia organisar-se sómente com o seu concur o, quando no seu
seio poucos bomens possuia com a pratica e a experiencia dos
negocios publicos. Não é nosso intuito dar ás doutrinas exclu i·
vistas, que em começo da Republíca foram tão ardentemente acceitas e prégadas, o valor de CRusa exclusiva elas resistencias e da
desorganisação que se fi7.'eram sentil' posteriormente, deslocando
da corrente da consolidação das novas instituições o concurso de
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muitos cidadãos. Não é este o nnsso intuito, porque, si a principio o governo acquiesceu ás exigencias exclusivistas, quer
entregando a direcçt\o dos E tados ómente aos republicanos ou
militare, quer os empregos de que eram desapo ados velhos
servidores do E tado, o me mo governo, na phase que estudamos,
não quiz mais obe(lecer a esta seIecç!i.o.
De facto. O E tapos passaram a er administrados por politicos do I artidos imperiaes, e que o foram até o dia da revolução;
muitos delles foram nomeados para empregos publicos; muitos
elegeram-se como repre entantes da nação ao Congres o Constituinte (1), e muito e colhidos como minLtros. Ahi e tá a
organi ação ministerial de '27 de Janeiro de 1 91, em quP. fiaura
ómente o , r. Ju to Chermont, como elemento republicano
historico.
.
Em todo o caso, a verdade dos factos é que os adite istas que
ent!'aram a intervir nos neaocio publico e a a sumir po ição sa·
liente na politica do paiz, eram justamente aquelles que no Imperio n!lo passaram de um plano ecundario, n.ll.o conquistando
a direcçll.o mental da administraçt\o e da vida politica. Nunca
foram forças dirigentes. Tão pas aram de elementos concurrentes.
de elementos diriaidos. Ahi e tá o , r. Barão de Lucenlt que na
Republi a creou uma SitUAÇll.O, em que cunhou ua individualidade, lançando o gerrnen de um pArtido pes oal e elevando-. e á
maior altura politica do momento, sob cujo mondo todo caminhavam, até o chefe do E tado, ao pas o que no Imperio só chegou
a ter a deI gação do eu partido para er presidente da camara
e de uma das pro\7incia, quando ju tamente interesses partidArio do momento exigiam a presença de um homem energico e
desabusado.
Faz excepção o 'r. araiva, que no Imperio conquistou a
maior força e pl'estigio lolitico , dirigindo situações e na Republica representou no Couares o o Estado da Bahia, como
senador.

(I) BR5La rlizermns que nH C'tmara. e no. cnado. compostos de 285 mem-

IH s, havllt 1St l'epl'lJsentll.ntes historicos, cont'Lndo

0'- elementos civis e
militares. Os demais mem bro~ pertenciam aos partidos do Imperio.
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Ao novo meio, em que se achou, de novo elementos, dos
quaes não poude arrancar a admiração de outros tempos, traçan
do-lhes a orientação a que elle e tava acostumado, não se adaptou
e teve de retirar-se, negando o seu concurso á nova organisaçll.o
política.
Si a exclu ão nào ~apallhou o pes oal secundario dos antigo
partidos, apanhou entretanto os 'eus cbefes luais salientes. A alguns, que tinham a lberido, a adhesão não trouxe a confiança
da situação, para entrarem como bctores politicos. Elles representavam a crystallisação da sabedoria pratica, da sciencia de govern,l1r. Senhores de altas 10 ições, membros 10 Conselho de
E ·tado, em summa, em contacto directo com questões e problelUa
politicos e sociae , cujas soluções tiveram de inq;)irir, de
analysar, deviam ter adquirido, na aprendizagem não pequena,
as qualidades e requisitos d~ bomens de E tado.
Pelos proprios e 'fo1'ços e pela ber3.nça dos antepassados,
constituiam o factor bumauo do desenvolvimento politico do
paiz.
Deste factor não se quiz utilL.ar a Republíca.
EUa só recorreu, em sna orO'anisação politica e administrativa, aos repuiJlícanos e ao adhesistas de plano ecundario.
Eis uma causa das 'resistencias, des é estado subjectivo tão
profnndamente indefinivel e incerto em que temo vivido.
A influencia desta cau.·a s rüt cil' um cripta e de etleito limitados, si a ella não se as ocia !>em outras qne vier:lm aggravar o estado da ociedade, lançando em seu seio os germens de
commoções intestinas e de crise moral.
Sim. Si na substituição do pessoal politico da nação era inevitavel essa época de aprendizagenl, d'onde emanarian.l el'l'OS
que se baviam de reflectir na marcba dos negocio pnblicos, a
gmvidade dos males por que p:l.S amos e a cri e qne nos a soberba
são tão inten a , quer pelo lado du vida economica, financeira e
politica do paiz, quer pelo lado social, que essa. cau a, isto é, a
substituição do pessoal, é insuf:Ticiente para eXjJlicar.
A dilfereDça de capacidade não é tão profuuda que dê lugar
a tão desastrosos resultados.
Na bi.. toria política do Imperio devemos ir buscar a prova da
o
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competencia dos seus estadistj\ , o grão de sua sabedoria e de sua
capacidade. "!Lo nos tachem de exagerado na affirmativa que
lançamos de que eJles deixaram de resolver os maiores problemas
do paiz, pa anelo como herança á Republi a.
Organi ados como uma nação, de de 1822, acceiLámos a Monarchia calDo uma conqui ta européa. "a trabalho de consolidação da in tituição, n!Lo alcançaram levar as sua raizes ao coração
do povo. Faltou para isso o cumprimento exacto e restricto da
lei, a verdade do regimen con titucional.
A igualdade do cidadll.O perante a lei nunca foi uma realidade.
Pelo lado 'las liberdaJes publicas n!Lo alcançaram a autonomia
dos governos locaes, conquista que nll.o passou de uma conqui ta
de papel.
Continuaram as provincias a ser as ante-camara do ministros do Imperio e a sofrrer a orientação do centro, a cujos desejo e vontades obedeciam cegamente. Pelo lado das liberdades
muuicipae nada ('on eguiram, senào transformar a' camaras em
centro de corrupça.o eleitoral.
A im, não resolveram o self-govel·nement.
Pelo lado do uffr'agio a conquista foram ainda mai deponente para a capacidacle do estadi ta .
Vi\ emo sempre no regimen da falsificação do voto, do que
con tituel1.l prova as camara. unanimes que suffragavam a politica imperial.
Pelo lado economico e financeiro, tivemos o trabalbo e cravo
por mais Je meio seculo de Monarcbia e sua oluÇão con i tio
unicamente na liberdade de uma raça, ficando insoluvel o problema capital do trabalIJo livre. Disto não cogitaram.
O laclo financeiro foi o regimen do defic'it orçamentario, e do
papel-moeda, e a conquista do regimen metallico não pa ou da
organi ação dos bancos emi sores sobre lastro em titulas da
divida publica.
Pelo lado da nossa integridade territorial, ahi estão as nossas
questões de limites ao norte e ao sul, com a Goyana Fl'anceza e
Com a Republica Argentina.
Mesmo entre as provincias ellas existem, não sabendo muitas
delJas até onde cbega a sua juri elicÇão territorial.

Pelo lado da instrucção publica' cLegaram até o regimen pu
ramente oflicia!.
A bygiene publica, trabalho completamente descurado, nunca
resolveu a epidemia da febre amarella no Rio de Janeiro, 11a
longos annos.
As questões internacionaes deram lugar á guerra do Paraguay a que, para er ve11cida, foram preci os Ci11CO annos de lucta ,
sem que até boje se saibam os motivos que levaram ao paiz a
empenbar-se nesta guerra que 110S custou tanta vidas e tanto
dinheiro.
Este passado que procuramos synthetisar nestas pagina, não
é muito eloquente pam confirmar as altas qualidades dos estadistas do Iruperio e pôl-as á grande di.'tancia das dos homens da Republica.
Em vista mesmo destas inactividades, destes adiamentos e
protelações, em face de proLJlemas que surgiam, corno conseque11cia natural da evolução das forças vivas do paiz, foi que elles
vieram surgir na vida da Republica. Ahi estão os problemas
economieo, financeiro, cOlllmercial e militar, a educação nacional, a bygiene publica, o prestigio da lei, a creação das liLJerdaeles e das autonomias locaes, a exigirem 01 lição . Vieram de
longe.
Quando muito, se aggravaram com a intervenção de causas
que na propria revolução encontraram a razão de sua exi tencia.
A's tiJeorias exclusivistas dos republicanos levemos associar
a influencia de outros factos que obraram com mai eiIicacia na
existencia deste estado de ou as a que chegamos. O modo por
que foi feita, a revoluçll.o, o caracter e a natureza das forças
lhe deram o triumpho. Foi uma revoluçll.o militar. Uma conquista do exercito, alliado para isto ao elemento civil do partido
repuiJlicano. Responsaveis pela nova situação em que colIocaram o paiz, os militares não podiam deixar de constituir-se
factores de sua organisação. Isto trouxe-lhes a consciencüt do seu
grande valor. 'romaram-se politicos.

81

A administração de muitos Estados lhes foi entregue (1) i no
Parlamento muitos tomaram a sento i
imprensa da Capital e
dos E tados exerceram a critica sobre os actos politicos do
governo i o Club Militar creou delegações suas pelos Estados ..
onde se organisaralL corpos semelhantes e dirigidos pela mesma
orientação e de onde sahia a palavra do exercito, sobre os factos
de maior importancia política do paiz, como succedeu com o Club
.Militar, tomando a resolução de não con entir na approvação do
tratado da Missões, estando esta questão por demais melindrosa
aJfecta ao Congresso Nacional.
O poder estava de facto em suas mlios.
Um civil investido de auctoridade, ou submettia- e á orientação que lhe era traçada pelo meio militar em que vivia, ou retirava-se do cargo, voluntariamente ou destituido.
Em face do movimento opposicionista que cercava os governadores, movimento que cedo iniciado nos Estados tendia já
para os golpe de fon;a, l'm vi t.'l. dos precedentes do Rio-Grande
e Bahia, os governos locaes olhavam para a força publica como
um seu amparo.
Isto fazia-lhes. perder a liberdade de acçlio e aclarar na
consciencia da força armada o eu valor. Della, mais do que
qualquer outra circumstancia, dependia a estabilidade das administrações.
Não se mantinham pelo prestigio da lei e da auctoridade
e pelo respeito que lhes votasse a opinilio ·publica.
Eclipsaram-se na consciencia popular esse respeito e esse
prestigio, porque os factos mostravam que acima de tudo estavam
as vontade!! e o de ejos da. classe, da qual dependia a. permanencia. dos chefe. de Estado.
Na 0L inião, factos destes repercutiam de uma I::laneira deponente ao regimen e creavam ullla das mais precarias situações a que pôde chegar um povo: a. falta do imperio da lei e
o desprestigio da auctoridade.

na

(1) Dos 20 Estados, 10 ti v ram govhl'lladores militares: - Alagôas,
Amazona, Ceará, Goyaz, MaLto-Gros o, Parnn:í, Pernambuco, anta Catharina, Piallhy e Rio-Grande do uI.
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E esta situação ainda se aggravou postel'Íormente.
O Cj:lefe do Governo Pl'ovisario, militar de patente superior,
abria no seio da c\a e uma profun la cisão. Um grupo rodeava-o e outro hostilisava-o, como con equencia natural de
governos militares. Aquelles que lhe pre tavam apoio dirigiam
do centro a política dos Estados. Bafejavam candidaturas e
exigiam destituições.
Nunca, segundo 'acreditamos, o exercito nacional teve maior
força.
Neste capitulo, em que procuramos esboçar as cau a de ta
anarchia a que chegaram os espiritos e quejíí se sentc desde 1 90,
nào é o lugar opportuno para estudarmos o effeitos com que repercutiram na força armada estes pronunciamentos, estas sedições
militares.
Em face desta supremacia, o elemento civil reduzio-se a uma
força negativa. Abdicou voluntariamente de ua prerogativas,
da sua espolltalleidade de acçllO, do direito de sua intervençl\O
nos negocios publicos, como o elemento gerador da riqueza.
Comprehende-se que os facto, que ahi estão de criptos,
trouxeram o desanimo, a decepções, os retrabimentos e a divisão
do exerci to, abrindo um largo caminho á incandescencia das
agitações que collocaram a sociedade na immineucia de uma
desorganisaçào.
A esta causa, para nós de capital importancia, associamos a
politic,\ reformista do Governo Provisorio, levado a isso pelos
mais respeitaveis intuitos de lançar os gel'lUellS da obra de organisação, pela qual a revolução tinha a sumido a mais franca
responsabilidade. 'rudo se reformou. Os serviços publicos, como
-iustrucção, bygiene, correios, telegrapbo e tantos outros; finanças, justiça publica, emfim tudo passou pelo cadinho da reforma, além da creação de novos serviços, de novas repartiçõe .
O bubito tão inveterado do nosso caracter de procurar no
fUllccionalislllo publico o meio de subsi tencia mais se arraigou
com o governo da Republica. A actividade industrial e commerdal, que se fez sentir pelo programma progressista que
caracterisou a administração do ministerio da agricultura, excitando a iniciativa part.icular nas profissões industriae. e agri-
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colas, nlto nos desviou comtudo da burocracia. Este programma
mais despertou este nossos habito e com elle pouco ou nada
lucrou o serviço publico, que parece e ter mais desorganisado
com o atropello com que foram feitas as reformas. O tempo
ainda nlío tinha sellado com a pratica as suas vantagens ou desvantaO'ens, quando. novos actos vinham annullar aquillo que
acabava de ser feito.
Ao contrario di to. Os intuitos que dominavam o governo
neste programma nào foram correspondidos na pratica. Ahi
está a instrucçlío publica ainda a reclamar novas medidas: ou
pela falta lIe execução das reformas, ou pela falta de sua adaptação á no as circum tancias; a hygiene publica sem garantir a
saude publica á populaçl\o da Capital Federal e sem re olver
o problema da febre amarella; a finanças avariadas e os estabelecimentos de credito em liquidaçlto imminente; o exercito
indi ciplinado, O'ra sando em seu seio a mai profunda sci Ito,
motivada pela. politica e sem eSUlr em condições bellicas para
defender a boura nacional; a e quadra sem va os de guel'l'a e
sem os elemento para impormo-no ao re peito de nos os vizinbos ; (1) o dejicils orçamentario profundamente augmentados;
o problema de tran porte sem corrigir os desa tres continuos que
!le repetem em no sa Il'lelbor arteria de viaçlío ferrea; a de organisaçll.o e o de contentamento em toda a parte, já não querendo
referirmo-nos li pe simas condições de vida em que nos acbamos,
pelo alto preço dos generos de pri.meira necessidade.
i por U1ll lado o proO'ramma progressista do governo deu
lugar a uma actividade indu trial, em grande parte apparente e
ficticia, não deixou, porém, de collocar o paiz em um pé de
maior de envolvimento, de mais estimulo de suas forças productivas, pre as ate então pela timidez da politica imperial, creando
um mercl1ntiJi mo que fal ificou os bons intuitos do governo
e que veio influir como um factor deste e tado de decadencia
que aqui procuramos estudar.

(1) Isto escrev mo' em começo de 1 92. As condições do exercito são
hoje muito diversa. depois da situação inaugurada á 23 de Novembro.
Delle nos oecuparemos em oera if.o OI porluna.
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Incumbido da pasta da agricultura um espirito cheio de inte.
resse pela prosperidade material do paiz, abrio um programma
de governo exaggeradamente liberal e radical, attendendo a
todos os planos que se lhe offereciam para activa.r a vida agricola e industrial. Iniciou as concessões que formaram uma época
na vida do Governo Provisorio. Obtidas elia , eram atiradas
ao commercio, li agiotagem, dando lugar á. formação de companhias que pullulavam como cogumelos. Os titulos eram
subscriptos, antes que ellas tivessem existencia legal e logo cotados na Bolsa por aI tos preços. Foi uma epoca de jogatina
nunca vista entre nós. Verdadeiras aventuras, em que a audacia
de uns sacrificou a ingenuidade de outro. E, quando e ta
época de fiorescencia puramente apparente passou e tivemos de
entrar na liquidação para apurar-se os ganhos materiaes do paiz,
encontrámo-nos em face de uma especulação sem limites e sem
exemplo na vida commercial, em que os Tribunaes procuravam
liquidar as responsabilidades. Os incautos, aquelles que cego pelo
lucro n!l.o analysavam que a producção nacional não comportàva
o peso de um regimen fiduciario exaggeradis imo, pela emis ão
consideravel de titulos, tiveram de pagar caro o excesso de ua
ambição. Fortunas que existiam desappareceram. Typos que de
vespera se apresentaVal11, mendigando o pito do Estado em um
c:1eCl'eto de nomeação, apresen tavam-se mill ionarios.
Estas inexplicaveis tran formações operaram-se em no so
meio social, sem que foss~m quscar a razão de ser no trabalho
assiduo, constante e hone to.
Possuir fortunas facilmente adquiridas, foi o característico da
época.
Os advogados, medicos, artistas, operarios, negociantes, agricultores, lavradores, todos abandonaram suas profi sõe .
'rodos ficaram sob a pressllo do jogo e a ambição da riqueza.
Comprehende-se com que força di olvente não infiuio em no sos
habitos essa época de agiotagem e de escanclalo , sem o freio e as
resistencias da moral e da justiça.
E, quando este editicio se desmoronou, esboroado pela sua
propria transitoriedade, entrando na liquidaçíl.O das responsabilidades, tivemos de passar pela decepção moral de vêr detidos
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pela policia personagens que tinham ascendido ás altas· regiões
do credito, e nos quaes o publico depositou a confiança de consisideral-os fiscaes dos seus in teresses, o fomen to das fortunas particulares e os iniciadores da prosperidade industrial e commercial
do paiz.
Os titulas do maior estabelecimento de credito que o governo
organisou foram sllbscriptos pelos seus mais inferiores empregados, cuja exigllidacle de ordenados não explicava a alta somma
da subscriPÇãO.
Parecia que todo o paiz se dispunha a porfiar em leilão a
fortuna, pouco se preoccupando dos seus interesses e da consoI1dação das instituições.
Eis em ligeira sYl1these as causas deste estado de causas,
cujo inicio data de 1890 e caracterisa a segunda phase do go'>erno e da nossa sociedade.
Em face delJa o O'overno, em vez de allalysar as causas,
re tringil-as e debellal-a , lança, no seio da sociedade e das classes
que mais preponder<ll'am pela sua acção, os O'ermens que tenderam a dar maior proporção ás agitações, ao de'contentamento e
ã dissoluçll.o socfa!. A im, o seus actos administrativos para.
com o exercito, em vez de convergi l-o para a alta e nobre funcção
que lhe assiste, approximaram-no ainda mais da vida politica, sul·
êando profundo em sou seio ::t di sidencia. El1es é que trouxeram
além di to um excesso de despeza que pesou no orçamento do
mini teria da O'uena.
Assim, por Decreto n. 43 de 7 de Dezembro eleva o soldo
da. praça de pret, o numero dos corpos das tres armas, o soldo
das jJraçRs do batalhão naval e do corpo de marinheiros nacionaes, o dos operarias do Ar. enal de Marinha (1) e dos officiaes
do exercito. Faz promoções, por acto de 7 de Janeiro, com um
.grande numero de preterições, a ponto de em menos de seis
mezes um s6 militar ser promovido dua ou tres vezes. Faz a
reforma compulsoria, que tirou do serviço activo do exercito muitos militares ainda em condiçõe de servir (2).
(1) Deer to do Govel'Oo Provisorio-Fasc.
(2) " . este neto.

]0 ,~l'ag.

265.
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Estas medidas, referentes ás classes Ilrmadas, atfectaram
o orçamento elo paiz, com um augmento ele de peza de
14. i87:3i3$350 no mini terio da guena e ele 2.56-1:186$568 no da
marinha. (1)
Com as seguintes palavras ju ti ficava o mini tI'O da fazenda
de en tão este exces o ele de peza :
li As origen
militares da revolução, a aspirações que com
ella, conseguintemeute, deviam suscitar·se no seio do elemento
militnr, a funcção ne essa ria, patl'ioticlt, salvadora, que esse
elemento concentrava em si, e em que nenhum outro o poderia
substituir, eram outras tantas cau fi de alterações financeiras,
que não estava em no as mãos reprimir. Num paiz sem milicia , o exercito e a armada foram a policia dlt paz na revolução e
depois della. Essa missão, cuja legitimidad!i' a nação espontanea
e unallimeruell te lhes reconheceu, obrigava necessariamente o
gO\7el'llo a lhes expandir o quaãros, e não regatear satisfação ás
suas queixas. Por outro lado, essas queixas eram, em grande
parte, justus, ele todo pouto i enta de cubiça, in piradas geralmente em motivos de independencia e dignidade profissional,
que se não podiam de conhecer, em amesquinhar o espirito
dessas classes, e concul ar-lhes o mais nobres impul os. O Imperio, ao que se diz, tinha acabado por comprehender a ul·gencia
de acudir a essas l1spirações, e não tardaria em procurar attender-lhes. Inevitavel era, portanto, a este re peito, comprelJender
novos sacrificios, addicionar onus, que não podiam ser diminutos, ao orçamento. i es es onus excederam, como cremos
que indubitavelmente excederam, e em grandes proporçõe , a
medi la razoavel, natural era o facto, attenta a po ição do Governo Provisorio ante os exercitos de terra e mar, no dia immediato á revolução, de que lles fúram a garantia contra os ini·
migos da liberdade, e em que, por consequencia, já pelo pe·o .
material de sua força, já pela gl"ULidãO popular que conqui taram
haviam adquirido prestigio incomparavel e indiscutivel. Era
preciso que nos faltas e a dõse de bon senso elementar em
homens do governo, a intuição da prudencia iudispen avel á
(1) ReI. de luy BarlJosa.
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administração nas circumstancias mais triviaes na vida política,
quanto mais na penosa navegaçfLo que dirigiamos atravéz de
tantos escolhos, para. nos abala.nçarmos a um papel de intransigencia, que 6 se podia re ervar aos eleitos do paiz, á auctoridade
soberana da repre entação nacional, reunida em suas assembléas
regulares e habilitada pelo povo com os poderes necessarios para
falar á mais poderosa de todas as clr. ses em nome da força da
forças nUIIJ paiz constitucional i a vontH.de dos contribuintes. li (1)
om a clas es armadas iniciou o programma de elevar os
honorarios dos fnnccionarios.
Além de obrarem como factores da crise financeira pelo
excesso exagerado de despeza a que não correspoude a vitalidade
das fontes da receita publica, estes actos exerceram uma influencia moral na con 'ciencia da nação.
Estava nos precedentes do exercito, nos factos de nossa historia, que e\le, fazendo causa commum Cum o elemento civil do
partido republicano na. revolução de 15 de Novembro, reconqui tava seu brios e seu prestigio, cOllculcado pela Monarchia, que
delle quiz fazer uma organi. ação de janisaros para não sentir e
irritar- e contra a incumbencias pouco dignas que se lhe intentaram fazer.
Além di to a funcção hi torica do exercito entre n6s não tem
sido àquella que em outros paizes caracteri a a força armada.
E\le tem ido além da funcção compativel com a sua natureza,
tomando a i a conqui ta das a pirações livres que partem do
coração do povo.
Podendo abusar, como classe armada, e nos momentos em
que os accidentes historicos o tem posto na culminancia dos
factos, não o tem feito. Tem sido, não ha duvida, um facto r de
civilisação, uma verdadeira força historica.
Nunca (juiz ac~eit.'\r a pas ividade em que devia gyrar, nem
tão pouco chegou ao excessos do abuso do poder, como uma cla se
conqui tac1ora, tal qual se nos apresentam os exercitos das republicas sul-americanas.
1' em conservado o meio termo que lhe inspiram a prudencia e
(1) ReI. de Ruy Barbosa. pago 43.
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o patriotismo. Entretanto, preci ..amos declarar, com a franqueza
que domina no so espirito na elaboração desk'1. obra, que o brilho
bistorico de que o exercito se con tituio entre nós o mais legitimo orgão, se empanou em uas relações com o Governo Provisorio, na serie de acto que temos estudado, em suas relações com
o elemeuto civil, privando-o da ampla liberdade de exercer o seu
direito, em suas relações com os poderes constituidos, quer auxiliando a sua de tituição, quer intervindo em suas deliberaçõe .
D'entre as classes armadas tem entretanto sido o maior defensor da Republica.
E a prova temol-a justamente no papel que representou na
revolta de 6 de Setembro. Si uM fôra principalmente elle com
o auxilio dos batalhões civicos, os principios da lei e da auctoridade, incarnados nos altos poderes de Estado, nllo resistiriam
á, acção revolucionaria e ficariam em destroços sob sua victoria.
Com elles ficaria de envolta a Republica, destituida inteiramente
de prestigio e força para firmar de novo o imperio da lei e re01'ganisar a vida política da "açào.
Para ella a opinião publica olharia desilludida, v.endo-a de tituida de todos os elementos para manter a ordem e acautelar
os altos interesses das classes conservadoras.
O poder publico porém nesta emergencia sabio com o seu
principio de auctoridade illeso.
E no exercito firmou elle o mais poderoso elemento de
defesa.

CAPITULO VI
Departamento das relações exteriores
T

1:MARIO

Uma questão internacional em momento revolucionario: Interrogações da
OfllDlã.O. Hazão tle te facto. Estudo da questão de lillliteil. O que fez o
Imperio. l'olltica de tran acção. Precedentes da que tão. 'rrarado de
13 de Jaueiro de 1750. E' um titulo de ciireito. O. defensores do Imperio. Falta-lhes a razão bistorlCa. As complicações provenientes da
exploração do Jangada . .8. 1'0. ição do govemo ante e del'oi do tratado de 1 5. OplDião do Uou elbo de K tado. Projecto do engenheiro
l:tebouça . Outros aetos do ministro. O corpo diplolllatico e cou ulaT.
O Sr. Quintino Bocayuv<, como chefe do partido. 'J.'entativas de 01'ganisação partidaria dos !-lI'. Aristide Lobo e FrancIsco Glycerio.
lntere es pollticos ele tas organisações. Influencia da revolução sobre
o partido republicano hislorico.

Muito cedo um acto de politica internacional veio preoccupar a attençll.o do governo e da opinião publica- nossa questãO
de limites com a Republica Argentina.
ão foi em con equencia de l'xigencias exteriores, que se
fIZessem sentir, na espectativa de um momento tão propicio, qual
o da época revolucionaria, em que a vida interna do pl1iz estava
sob o dominio do acridente, elo imprevi to, da instabilidade, que
o governo re olveu enfrentar tal questão.
A Republica Argentina não cogitou disto.
ElIa veio como uma deliberação espontanea e voluntaria do
proprio governo. Isto não deixou de levantar as mais graves interrogações da opiniãO, vendo o Governo Provisorio pôr mãos em
uma questllo secular que, cheia de li tigios, de attri tos prova veis
afI'ectava questões de po se, de direito que s6 devem ser
aventadas, quando a vida nacional caminha calma sobre estrada repisada por uma in tituição antiga, em que os poderes
vor,. Il-12
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publicos funccionam dentro de suas orbita con titucionaes.
110
era este o nosso momento.
'l'inhamos sahiLlo da alta temperatura de uma revolução que
derrocou uma instituição, para ser a fonte de uma nova vida nacional, modelada em novo e differente principios. Um direito
novo ia organisar-se, novas relações entre os poderes iam estabelecer-se e as liberdades locaes iam ser dadas ás circumscripçõ~s
administrativas do paiz que, sem a educação do selj-governement,
iriam tactear no gozo destas liberdades.
Em summa, ia arcbitectar-se uma nação sob bases inteira·
mente novas e differentes d'aquellas que até então tinham servido de sustentacul0 á vida iustituciona1. Era esta a O"mnde
obra qne o governo tinha em frente de seus olhos.
Além d'isto, a somma enorme de interesses ferido pela revolução, com a destituição de um pessoal politico que dominava o
puiz e agora pendia para a negação de toda influencia, devia ser attendida e fi calisada. Eram forças incubadas que abi
estavam para elaborar resistencias.
Foi em um destes momentos que o governo agitou uma
questão internacional, indo a Montevidéo o ministro das relações
exteriores,
Que idéas o domiuaram? Que interesses quiz acautelar?
Eis Ulll assumpto que, por ser melindroso e pertencer ao
campo de investigações mais subjectivas do que historica , nãO
deixa todavia de nos obrigar a ligeiras inquirições.
Os mais intimos intui tos da, deliberação do gov~rno lobrigam·se no discurso com que o Sr. Quintino Bacayuva procurou
fuudamentur, perallte o Congresso, o tratado que celebrara em
Montevidéo e na serie de artigos que publicou n'O Faiz sob !lo
epigraphe - A Defen~iva.
Perante a Camara dos deputados nos seus bellos e eloquentes
discursos 'entrevê-se que uma razão de Estado determinara o governo a cogitar da que tão.
Sendo a Republica Argentina a primeira nação a reconhecer
o Goveruo Provisorio, comprebende-se que era preciso corresponder a tanta gentileza com o desl:'jo manifesto de pôr pouto
'final ::í que tão de limites que, além de cortar e peculações poli·
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ticas, provaveis em momento tão critico da vida nacional, tinha a
vantagem de apertar o laços de cordialidade de duas importantes
nacionalidades da Amedca e firmar o principio da paz e da
coucordia da politica am ricana, coutm os interesses egoisticos
do continente europeLÍ. Em derredor desta preoccupação gyrou
o Governo Provi orio, na resolução que tomou de abordar a
questão.
Em Iontevidéo o govemo brazileiro celebrou o tl:atado ad
referendum com o repre enbnte do governo aro-entino, sem que
nada transpirasse li opinião publica do dous paizes, a respeito
das condições em que foi elte realisado. Eutão milhares de
hypothe~e começaram a er aventadas pela imprensa, sobre si o
tratado tinha ou não zelado a nossa integridade territorial,
dando i o lugar li mai perver5a das campanhas politicas que
se tem agi tudo entre nó , contm os creditos da Republica e de seus
homens. ElIa chegou até a ferir de perto a honestidade pessoal
e o intuito p:ltrioticos do ex-mini5tro do Governo Provisorio.
Dou jomaes então fizeram época-O Brasil, orgão do clericali. mo nacional e O Correio do Povo, orgão popular, de tradiçil.O republicaua, onde diariamente reverberava o procedimento
crimino o do mini tro o Sr. B:tl'ao de Ladario, ministro da marinha do ministerio 7 de Junho.
Estudemos a questão.
O Imperio uunca poude resolvei-a e pa ou-a como herança
á Republicfl., em condiçõe de solução pouco favoraveis á. nossa
integridade terri toria!.
"O arbitramento tinha elle,
finalmente, encontrado sua
mell10r soluç!to, i durante 90 dias não o pode e fazer amigavelmente. E' i to o que obriga o Decreto de 5 de No\'embro de 18 9.
"e'ta condições foi que a Republica encontrou a que tão.
Que lucrou ella com a intervenção do Governo Provisorio,
na pe soa do Sr. Quintino Bocayuva? Em que pé ficou depois
de 'sa intervenção?
A política de concessões que caracterisou o Imperio, nos uitimos tempo, em manifesta contraclicç!to com aquella intransigencia elo r. Barão le otegipe, para quem toda solUÇão fóra do
termos do tratado de 13 de Janeiro de 1750, era lesiva aos direitos
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do Brasil, indica claramente que a nossa integridade territorial
não seria zelada pela solução imperial, si tempo tive se para
chegar ao termo final das entabolações amigaveis com o Ministro Al·gentino. Era já. impos ivel resolver a questão, sem
ce s!l.o de territorio, em vi ta das conce sões a que tinha chegado, outros tautos elementos que não se nos afiguravam favoraveis ao lado do arbitro.Foi sempre uma politica indecisa,
timida e por ultimo profundamente exploradora. Não é uma leviandade nossa affirmativa de tal ordem. A hi toria ahi está
como prova. Recorramos a ella e vejamos o que dizem os do·
cumentos.
Por um facto historico, que agora não é occasião propria de ser
discutido, Portugal eHe panhu. colonisaram territorio americano.
A colonisaçllo já se tinha estendido a grandes extensões, por
ambas as partes, posto nllo que houvesse limites traçados entre
as possessões das duas corôas.
A colonisação portugueza no Brasil já se internava largamente para o occidente e dirigia-se para o sul, e já que tões de
limites suscitavu.m-se entre Goyaz e S. Paulo e as comarcas de
Paranaguã e Santa Catharina.
A Hespanha, cheia de apprehensões por estes progressos coloniaes dos sertanejos bra. ileiro , queria recobrar pacificamente
a colonia.
Portugal, por sua vez, no intuito de a segurar a paz das conquistas feitas, promoveu negociações ácerca do limite de suas
possessões na America.
D'alú, como consequencia, na ceu o tratado de 13 de Janeiro
de 1750.
E' o primeiro elemento historico da questãO e f6ra do qual
toda e qualquer solUÇão prejudica os interesses do Bra il.
Segundo )lm dos artigos deste tnttado, a linha da fronteira
devia ser determinada pela direcção do rio Peperi ou Pequeri, que
desemboca no Uruguay, pela sua margem occidental.
Ahi está um factor do problema. Ficava sem determinação
positiva no tratado o resto da direcção da linha da fronteira,
porque não vem no mesmo tratado o uome do rio Santo Antonio,
que a determina e nasce nas contravertentes de Peperi. Os

93
conhecimentos geoO'raphico da colonia eram insufficielltes para
especificar os nomes do rios que deviam servir de divisa.
Os mappa geogl'aphicos, que serviram de base á confecção
do tratado, foram os mappas dos Je.·uitas de 1722 e o mappa das
Côrtes de 1750.
Nelles só vinha a po 'iÇão geographica do Pepel'i.
De conhecia- e a exi tencia do auto Antonio. Entretanto, é
elle, pela propria redacção do tratado, o rio que vem determinar
a fronteira, prolongamento do Peperi e na direcção do meridiano.
Poi bem, aquelles que hoje appellam para o procedimento
do governo imperial, as everando que elle resolveria a que tão,
sem ceder um palmo do no so territorio, revelam pouco e pil'ito
critico no e tudo dos ultimo acontecimentos, que nos levam a
uma conclus!l.o ju tamente diversa e opposta a e sa affirmativa.
Comprehende- e muito bem que essa questão é o assumpto
mai exploravel para os espirito OI po icioni ta da instituição re·
public:lJ1a, contra a qual alarmam fi antipathias publicas, trazendo a publico a intransigencia e o patrioti mo do governo imperial, pela abedoria com que havia de resolveI-a, sem a menor
perda territorial para n6s.
E tes que cheO'am a estas affirmações commettem um erro e
n!l.o e deixam inspirar pelo e pirito do factos.
A que tão complicava-se tanto mai , quanto mais o Imperio
tratava de resolveI-a.
Antes do trata lo de 28 de Setembro de 1855,os seus elementos
eram saber quaes os rios que se deviam chamar Pepil'y-guassú' e
Santo Antonio.

J"6s, os bra ileil'Os, affiançavamos e com acel'to que e tes
nomes eram o do rios consignado no tratado de 1750, os quaes
e deviam denominar Pepil'y-gass'Ú e Santo Antonio, collocados
mai para o occiden te.
O Argentino a eguravam que Pepü'y-guass'Ú e Santo Antonio eram o rios que nó conhecemo pelos nomes de Chopim
e Chapec6, situad s ao oriente l'aquelles.
Eis os t I'm08 da questão.
Como se vê, é uma questão de ordem scientiticfi, de denomi·
naçi'l.o geograI hica de rios.

9.,1

Depois d'aquelJe tratado e das explorações da cornmissão
mixta sobre os quatro rios e terreno litigioso, a que tllo apresenta-se mais complicada, em maiore condições de complexidade,
porque, recl,tmando os Argentinos pela exploração do Jangada a
que chamam Santo Anlonio-gua sú, a commissão brasileira não
qui7. acquiescer a e sa reclamação, que nllo estava mencionada
em nenhum artigo do tratado que circumscrevia a exploração a
quatro rio : PepÍ1y-guassú, Santo Antonio, Chapec6 e Chopim.
Nllo obstante e a reluctancia da commi ão, ella não foi
homologada pelo '1'. Cotegipe, que n,uctorisou a exploração
que os ArO"entinos reclamavam, acquiescendo as im aos desejos da parte adversa.
Acquiescendo o governo com essa exigencia, consentio na
introducçãO de um elemento novo, que poderosamente influio
sobre a nJarcha ulterior da que lllo.
Qual foi a influencia que exerceu o estudo de. ta commis ão?
Que modificações se operaram no espirito do governo, em
vista dos estudos della ?
Que direcção deu elle á questão d'ahi em diante?
Tentemos elucidar.
Quem estudar com calma todos os actos officiae , ha de vêr
que a idéa dominante, antes los trabalhos da commi são J11ixta
na exploraçllo do Jangada, durante os annos de 1887, 1
e 1 9,
era a de nenhum a CÔl'do amigavel que impol·tasse c são de
territorio, mas sim a observação l'estricta do tratado de 1750, fóra
do qual lJão havia solução honro a para o pai7..
O governo queria como linhas de fronteira aR que tinham
sido consignadas naquelle tratado. 'rodo o accôrdo que impor~sse um destacamento de't'l' linha não merecia a menor preocupação dos estadi tas de então.
O governo imperial era a intran igencia na pessoa do SI'. Cotegipe, que reclamava pela verdade da historia, pela confirmação
de direitos provindos ela colonisação.
Eis o seu progralUma.
Foi esta a mesma marcha que se~uio elle depois? Obedeceu
aos mesmos priucipios, á, mesma dedicação em [,-I,Vor dos nossos
direitos?
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Revelou a mesma iutransigeneia, o mesmo apego ás tradições do passado, ás garantias consignadas nos tratados do secuIa XVII?
Não.
Uma tendencia nova revela-se nas deliberações officiaes, em
entrar em transações, em accôrdos amigaveis que, si fossem levados a effeito, importariam em cessão do territorio nacional.
E tanto a sim é que vemos no mem01'andwn do Visconde de
Cabo-Frio o seguinte;
(( Si o governo impel'ial não tem moti vo para rejeitar a idéa
da divisão do territorio litigioso e antes se sente inctinado a acceitat-a (o gripho é nosso) re ponderá bem ao SI', Moreno, fazendolhe a seguinte proposta ;
(( Concluir a di visão do territorio comprehendido entre Oltopim e o Jangada ou Santo Antouio-guassú,
(( 'L'raçar a fronteira pelo terreno eleva lo que se estende das
na centes do Pepi1'y-guassú e de Santo Antonio ás do Chapec6 e
O/wp'im e que divide o territorio m duas partes quasi iguaes,
dando á Repnblica Argentina a parte do norte e ao Brasil a do
sul, na qual deverá ficar comprebendida a villa de Palmas, bem
como qualquer outra povoação situada sobre o terreno elevado. II
E' imprescindivel o estudo da po ição do governo imperial,
antes e depois do tratado de 1885, que deu lugar fi exploração
da cOlllmiss!io mixta, principalme,nte do Jangada.
Si antes elle se mostra intransigente e excessivamente zeloso em adquirir as linhas Gonsignadas nos trntados do seculo
passndo, no anno de 1887 elle mostra-se condescendente, discutindo ou promovendo propostas amigaveis,
Realmente, emquanto e governo imperial, a uma proposta
do governo argentino de 30 de Janeiro de 1883, responde ;,-si o
governo imperial acceitasse pela sua parte esta proposta, renunciaria igualmen te o seu direi to á fron teiru consti tuida pelo verdadeiro Pepi1'y-gttass'Ú e pelo verdadeiro Santo Antonio; isto não
pôde elle fazar-emquanto, diziamos, eIle não quer sahir fóra
do tratado de 1750, em Fevereiro de 1889 submette ao Conselho
de Estado uma nova propo ta do ministro argentino, juntamente
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com quatro quesitos sobre o quaes deviam abril' debates os
ilIustres conselheiros de Estado.
No intuito de analysar a coherencia e patriotismo do Imperio, hoje tão apregoados, cabe aqui perguntarmos :-qual destas
propostas meDOS nos prejudicava?
A primeira propunha uma linha horizontal que divide a serrania intermedia, partindo da contravertente do Pequiry. A segunda propunlJa a média geometrica entre a linha reclamada pelo
Imperio e definida pelos rios Pepi1'y-gua88ú e Santo Antonio (do
tratado de 1750) e a reclamada pela Republica Argentina que
marcam os rios Santo Antonio-guassú (Jangada) e Chapec6.
Incontestavelmente ha menos perda tel'l'itorial na primeira,
do que na segunda que, acima de tudo, dava ti Republica Argentina grande parte do territorio entre o Chopim e Jangada, que
nnnca tinha sido considerado tenHorio litigioso e onde estâ a
colonia militar ele Chopim. Entretauto, o governo rejeitou a primeira proposta, porque isto não podia elIe fazer e submetteu ao
Conselho de Estado a segunda juntamente com o'alvitre de solução lembrado pelo Visconde de Cabo-Frio, que é identico â proposta argentina de 30 de Janeiro de 1883, isto é, áquella que o
governo rejeitou.
Eis os que itos propostos ao Conselho de Estado:
I? E' acceitavel qualquer proposta de transacção que tenha
por base a divisão do tel'l'itorio litigioso e em particular a que o
governo argentino agora faz?
2° Sendo acceitavel,. deve ser comprehendielo na tran acção
do tel'l'itorio que accresce entre o Chopim e o Júngada ou, se·
gundo os Argentinos, Santo Antonio-guassú?
3? A acceitação de qualquer proposta de divisão exige ore·
conhecimento prévio do territorio intermedio?
4? Si nenhuma propo ta de transacção deve ser acceita,
convém que se proponha ao governo argentino o arbitramento?
Eis os elementos do debate.
O que preoccupava agora era apressar a solução.
'rendo encarregado a exploração do territorio litigioso a uma
commissão mixta, abrio discussão no Conselho de Estado, sem
que os estudos dessa commissito lhe chegassem tis m!'l.os, estudos
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que considerou indispensaveis, por isso mesmo que ordenou
a exploraça.o,
E isto níl.o pa sou de percebido a um dos conselheiros, o
S1'. l\Iarquez de Paranagufi, que disse:
"Tendo o governo brasileiro proposto ao argentino, para
evitar outras complicações, a E'xploraç9.o em commum dos quatro
rios e terrenos litigiosos por meio de uma commisRllo ruixta, n9.o
lhe parece a occasillo mais propria para formular-se qualquer
proposta ou coutra-proposta de transacçll.o, por parte do Brasil,
sem attenção aos 1'esttltados dos t1'abalhos d'aqtlella commissão
que ainda estão incompletos,
" I to desmol'ali. uria os referido trabalhos e poderia até fazer
acreditar que elles no ,9.0 contrario, COl1l0 inculcou a imprensa
argentina e por ultimo a propo ta do. r. Moreno, I!
O illustre conselheiro ou era estrunho aOR interesses que reclamuvam por uma soluçUoo urgente ou nll.o se submettia II suggestllo de C011 iclerações outra, que nll.o a cabal elucidação do
as umpto,
O Conselho de Estado revela a me'ma telldellcia, que caracterisava a politica imperial, em acceit.'1.l' transacçll.o ou accôrdo.
Ainda mai , A inepcia e ignorallcia dos governos do Imperio estirnularam a audaeia dos Argentinos, que em 1881 decreturam a divisíl.o em cinco departamentos do territorio elas Missões.
D'ahi ainda o trattl.do de 2 de Setembro de 1 5.. cujas
commis Oes eXplOl'!llloras tiveram ele reconhecer, além dos quatro
rios de que temos filiado, aimIa mai o Jangada, elemento novo
na questllo, nclla enxertado pelas ambições dos no sos vizinhos
e pela acquiesc neia do govel'llo imperial.
Entretan to, o art. 2? do con tracto circumscrevia o reconhecimento llquelIes mesmo rios, porque diz o eguinte:
" A commis ão mixta illcLllubir- 'e-á de reconhecer, de conformiuade com a in trucçõe annexa a este t1'at.'1.do, os rios
Pepiry-gua ú e auto AnLollio e os sitm\uos ao oriente, conheci.
do no Bra il pelo nomes de ('h~pecô e ,hopim e que os Argentinos, chamam Pepiry-guassú e Sanio Antonio, assim como o
terl'itorio compl'ellendiLlo entre elle~ ,I!
Não se pôde contestar, pois, que a quesUi.o permanecia nos
II-13
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seus antigos elellJento , npresentando-se hoje em condiçõe mni
complicadns e mais difficei .
A exploração do Jangada complicou-a extraordinariamente,
levando o governo a en tmr lleSSft politictl, con tra fi, qual l' ngiram sempre os estadistas do Inlpe1'io. E ·ta explortlç!1o que
trouxe ao probl ma elementos novos e alargou, como o recouheceu o Sr. Barão de Cotegipe, o ten·itol·io liti.gioso, deu lugar fi
proposta do I r. Moreno a que nos temo referido, que o governo
não repellio.
Sendo ella levada ao Conselho, ei . a opiniões de seu
membros:
O Sr. Con elheiro 1\Iarquez de Paranaguá respondeu negaU·
vamente aos dou quisitos.
O Sr. Conselheiro Visconde de Ouro Preto (que mandou o
seu voto 101' es ripto) respondeu:
Ao I? E' ac eitavel a tWllsn.cção que tenhn por base a divi ào
do territorio litigioso i não, p r'Ill, como Pl'ol õe o governo argentino e sim corno lembra o illustrado Sr. Barào de CaboFrio.
Ao 2? Em ca o algum deve ser comprehenrlido na transacção
o territorio que a 'cresceu entre o Chopim e o Jangada",
O Sr. Con elheiro :Uanoel Francisco COITOa respondeu:
Ao la NãO é moteria para 'er rpjeitl.la in limine, na olução
da questão de limites, qttatqtterpl'opost tele transewção qtte tenha
paI' base a elivi.são do ten·itório litigioso,
Ao 2? :Neg:tliuamellte.
O f:)r. Con elheiro 'i isconde de S. Luiz do i\Iamnhão, re
pondeu :
Ao I? As relações al1ligaveis existentes entre o Imperio e a
Republiea Argenlinn, o grande interesse da manutenção de.sa
relações e a convenie'neia de e ren10\'er por uma vez o germen
das mais frequentes cOlDplicnções diplol"ualica. entre povos lilllitrophes, cujns fronteiras não. e acham discriminada, são antros
tantos llJotil'os que aconsellJllnl a melhor disposição por parte do
Brasi l pal'a, u cci tnl' qltctlquel' pl'o}Josla l'azo((vel de tl'ansacçclo,
tendenle á (liui8iiO elo te/Tilorio litigioso. 'em enll)[\rgo da, plena
convicçào qu lenllunlos do lIO"O direito e, ainclet com lJel'da de
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wnct ')Jw'te do tel'1'itol'io que le.qitimaments nos pertence, outl'a
não p6de ser a nossa poNtica.

Ao 2~ A fírea do territol'io litigioso, no enlender dos dons
governos,-brtlsileil'o e al'O'entinn, nunca foi outra scnlto ft limitada
pelos rios Pepiry·O'uas lÍ e t;auto Antonio ao 'leste, Chapec6 e
Cbopim fi leste, sustentando o Bra il que a linha (livisoria 6
fi traçada por aquelles dons rios, e a Republica ArO'entiua por
e tes com as denominações de Pepiry-gutlsSÜ e Santo Antonio
Guassü,
i a que, tão, pois, tive. e (le ser resolvida egundo os principias rigorosos do rlireito, o ponto unico a firmar seria si devem
prevalecel' aquelles 011 estes limites, rnas, clesrle que se pl'OCU1'a
dimimtil' a diffiCltldClcle, 1'01' meio de wnct tl'Clnsrwção, e visto
que nenhuma propo ta p6(1e ser a hnittic1a que não tenha por
base a divisão do te1'1'ítol'io cil'cwnscI'i]Jto pOI' Clqlteltes qltatl'o
I'ios.

o 81'. Conselheiro Viscon ]e de Lamare (falleciclo) respondeu
que concordava com o parecer (lo Sr. Vi conde de Ouro Preto,
O 1'. Conselheiro Visconde de SinimbCL encarregou ao Sr.
Marquez de ParanaO'uú de dizer que pensava omo elle.
O r. onselheiro Visconde (le Vieira da Silva (füllccido)
opina p lo arbitramento.
O, r. Con.elbeiro Visconde Beaurepaire Roban respondeu
que estava de perfeito accôrdo com o voto enunciado pelo 81'.
Murqnez de Paranaguá.
Além de, nas cOl'l'espondencias telegrapbicas e particulares
entre o ministro das relaçOcs exteriores do Brasil e o ministro
argentino resultarem tI' cbo. lue lJ'ubcm uma conlbinaçao U1nigavel de soluÇilo, baseada ,'obre a divi :\0 lo lcrritorio" Hppellumo tambem .como prova para Ulll proje to do engenbciro André
Rebouça. , euviado pelo Inlperador l1 Secretaria do Exterior, por
intermedio do ministro do Imperio, elo quo,] transcrevemos o seguinte trecho:
« )0 Em adoptar por linba definitiva de limites a mediana:
geometrica entre.u lilllul, I'C 'hulIada pcla Repuulic.l, Argentina
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e definida pelos rios Santo Antonio G'UCG8SÚ, de Oym'vide e
Cha:pec6 e a linha reclamada I elo Imperio do Bra, il e definida
pelos rios Pepil'i-guasslÍ e Santo Antonio Gua SÚ,
E' inconteslavel que a ba e do accordo era a divisIlo de territorio. Entretanto e, te projecto despertou o maior enthusia mo
em alguns politicos do Imperio, begando o 1'. Visconde de
Taunay u dizer: E til tudo previsto! E' a paz perpetua com a
Republica Argentina! (1)
Eis abi o inventario da questão de limites. EUe que sirva
de paradeiro a essa llpotheose tardin, que se quer fuzer ao patriotismo do Imperio, em nome do de credito da Republica,
Si o mini tro da dictadl11'a nada adiantou, não pôde ser alvo
da critica que se agita em nome das velhas in tituições, porque
lesariam a nossa integridade territorial, si tempo tivessem de
executar seu plano,
O Sr. Quintino Bocayuva é o espirito menos radical do governo. Suas tenelencil\s conserl'auoras revelam- e claramente uas
poucas alterações que fez nos erviços de sua pa ta.
As poucas reforma que fez em quasi nada os alteraram,
Par decreto ele 29 de Iurço de 1890, organi ou a ecretaria
de Estado e por decreto de 11 de Novembro reorgaui ou o Corpo
Diplomatico e o Corpo Consular, cujo pessoal em quasi nada foi
alterado.
Os ministros brazileiros acreditados nos diver os paizes estrangeiros e o consules, ficaram em seu postos.
Incumbido pelo governo imperial de zelar o interesses na·
cionaes em face dos governos e trangeiros, não viram no advento
l)

(I) Quando na impl'enRa destn. cn.pitn.l Re agila\'a a discu slio desta
questllo, imputando- e ao Impel'3dor a responsabilirlade de accol'do, o J01'nal do Comnlc1'cio, como diz o Hr, Quintino, no intuito de iuform~r ou
deSlllentll' li.; delaraçõe aquI feiia, com reJav,w li annuenci~ do 1111perio
:\, divisão do territorio, tolegraphou para Ellropa, pediudo a manifestaçli.o
do penRamento do ex-1111l'erador e pedludo ao proprio Dl'. Rebouça ara·
ctificaç1i.o dos conceitos e rhs pal;~vl'lls que lhe entlll aLLrihnidas, .l:'elo ex1mp racior houve quem respolldesse em tel'lnos vagos, que elle fMa a'I,ena
p.trLir1ftrio do arblLmlt1enLo. O 'r. Hoc1ou,as re pondeu que por carL,\ xplicaria, IlIillucio ""lento Locio o nego 'io, Es>a carL.\ IInn ;\ foi Q.cripta ou
n(i,o cbegon :\'s lllli.OS c10 Jontal do (!olntnel'cio ou, ~i foi e:cripLa, e si chegou,
nl10foi ]1ublLcada até agora.
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da Republica motivos poderosos de se destituirem de suas
funcções.
O mini tI'O comprehendeu então acceitar os serviço da diplomacia imperial, de orte que não a substiluio por um novo pe_soal.
Já é tempo para aquilatarmos das \':IIÜ:1<Tens ou de vantagens
política de te procedimento que, i 110 I\lonlento prodmlÍa o
maior intere e em reunir todos os elementos ne sympathia em
favor das in tituições, deu lugar a que não tivessemos na diplomacia a palavra ne defeza em favor do Bra~il e da Repuhlica
quando o intere es m-onarchico da Europa dietavam a campanba de de credito contra o paiz. Cedo se fez sentir eS'a campanha e poucos foram o diplomatas brazileiros que reagiram
contra ella, pondo a favor do paiz e da Republica os seus talentos e ua sinceridade politica.
A imprensa européa não trepidava de commetter as maiores
falsidades sobre no 50S negocios interno, n verdade das nossas
con ]içõe , no sa situação financeira, os intuitos da revolução,
taxando de tran. itoJ'Ía e e poradi('l\ a acção do principio republicano, eomo uma formação recente intellectuuJ e ligada ao dêspeito da la e agricola., pela reforma da abolição do escravo.
A liplomacia, com rari .ima excepçõe, olhava lXlra isso
com a mais criminosa inrliflerença.
Des e apego tis velha in tituições, de sa falta de educaç!1.o e sentimento democratico da diplomacia brll ileira, em sua
maioria, tivemos de ver uma prova irrecu. avel em uma carta de
um dos no os diplomata diriO'Ílla a um seu amigo em que põe
em relevo a ua dedicações monarchica. , dir.endo que a ua posiç!l.o que OCCU] ava de mini tro da Republi a não lhe tinha
extinguido o eus entimento imperi:lli ta .
A phase de anarchia e ne desordem em que se achava o pair.
ligava-se ao regimen dominante, em contraste com a phase de
florescimento do paiz e desenvolvimento do tempo da l\Ionarchia.
E e sa indifI'erença para os inter s. e. e o credito do paiz
accentuou"e ainda mais nas ditriculda<lc em que e acllOu o
governo lcgal da nação em face da revolLa de 6 de S terubro.
Tendo n cessidade de r unir elem lJLo materiae" com qeu
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podesse enfrentnr e vencer o espirito de scdição que no e, truno-eiro enrontl'Oll muitn vez o mais clirecto e fmn o concurso e
tendo ninda mnis necessidade de fi cali..ar os nuxilio.· que inde·
LJitnmente. e lbe pre tlLVllll1, pouco foram os diplomntas que auxiliantlu a vietorin da lei c d·\. auctoridade do paiz, em facc dos
quae mllit[\s vezes foram esquecidos o m<tis rudiin ntare principios ele Llireito internacional por pnl'te de alguma potencias
e tl'a ngeiras.
Pura essn victoria em pouco ou nada contl'ibuio a diplomacia.
Eis abi o facto mais notorios dn administruçfi.o do 'r. Qllintino'Bocayuvn, não fallandos en.l ::Iccordos de caracter cOllll1lercial
e litteral'io que se firmal',lm com alguns paizes, cujo cstulo se iniciou em sua aclministrnção.
FOI'am difinitivnmente re olvidos ua phase constitucional do
governo e por isso é que os deixaremos para occasillo opportuna.
Com o advento da ReI ublica deu· se UI11 facto bastante expre. ivo em relnçã.o ri lire 'ção politi a do purtido republicnno e
sua cohesi.'l.ú. Ante de]5 de NO\7en.1l)rO elle existia, como um
partido orgauisndo, cuja cbefia foi investida no 81'. Quintino
Bocayuva.
E te o dirigio por alO'um tempo. As sympathia' de que o-ozava
entre os seus melllbros eram não õ. incera como em grande
maioriu. A pro\'il. e ·tA nns manife taçõe. que rcceucu quando as
forças do partido tenderam a cindir-se pelo prote to de ,'ilva
Jardim fi sua chefia
Depois da revoluçilo o partido soffreu UIU processo de completa dissolUÇão, deviLl'l. á sci ão que se opcrou em sua forças,
dando lugar fi mais accntualla luctn iote tina. do
eu. membros,
sem desnpparecer a chefia suprerna delegada ao SI'. Quintino em
congre so do IlIe. mo partido.
Ne 'sa situação t11l11rchica e dissolvente tem vivido elle a.té
fim de 1893 qut1ndo por iniciativa do Sr. Frallcisco Glyce1'io
houve tentutiva de reorguni uI-o com o nome de Partido
()onstitucional Rcpnblicallo, em bases praticas de tllll partido mais
de govcl'llo elo C1UC propngun<la.
Em lUeiado de 18D] o 81'. \.ristidc (I} LoiJo tentou tawiJem
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reorganisar o partido, quando justamente a mal' oba geral dos ne·
gocios publico e da polilica interua do paiz, nos mezes de governo
do marecbal Deodoro da Fon cca, deram ll1"ar ao couflicto entre
o Presidente ela HeI ublica e o Congresso. O gO\'erno di. tanciavase tanto I'l1ais la. normas e prin(;il ios demoCl'Hlica~, quanto mais a
orientaçii.o O'eml da admini. tmção I artia do 81'. Barão de Lucena,
sem os lampejos de um e pirito vigoroso e a educação politica
preci a para dcs\'Ínr a bo til idades e os attritos que separavam
os dou podere da nação em um accordo bantlonico, em favor
dos in tere ses do paiz.
Ontra fo se a orientação I olitica, maior fosse a re i tencia ás
paixões pe soae e politicas que então dominavam o govel'llo e
o Cougre o, a nação n1ío a istiria á Iucta encal'lliçada em que
e empenharam outros tanto precedentes que ahi ficamlll dos
graves acontecimenLos que tanto alteraram a vida inte1'llu do
paiz.
Poi bem, foi nessa ituaçllo eXCEssivamente agitada qne o
,r. ristide Lobo reunio o membro do Congre so, 0ppo icio·
ni tas do O'overno, para reorgani ::lI' o partido. ,'eus intuito eram
defender a pureza da lettm con titUl'iunal contra a violencias e
o per onali mo do governo, na opinião lo organisadores do partido. A idéa creadora era uma idé:\ e seneialmente politica. Dabi
o nome de -Partido Constitucionnl Republicano. Esse grupo de
cidadão que se formou em roda da lettra constitucioual luais no
intercsse opposicioni ta do que no de zelar na pratica as presCripções
do dir ito con 'titu ional, foi ju Lamente aquello que por occasiM do golpe de EsLado dc ~ de "'ovcmbro salvou a ConstiLniç1íO
com o movimento revolucionario de 23 de No\embro.
E' e te incontestavelnlel1le o p:imeiro Ilncleo partidario da
Republica e ne se facto gerou- e o mai forle e Limulo para dividir os politicos e11l grupos, el11 a pil'ações política diversas.
E te grupo coutilluam hoje ainda separado e determinados, nno oLJstan te a au encia de programmas que os cara teri em.
Abi est!1.o elles nos movimentos ele (lepo ições dos O'overnadores
dos Estados, deI oi de 23 de :::q-ovembro ; n:\s luctns ardentes do
Congresso ern que O' decahiJos da. siLuações locnes se fileiruram
sob a inflneucia dos inter sses que se não podoralU firmar nas

10-1:

arlmini trações estaduaes ; na sedição da Fortaleza de Santa Cruz,
a 22 de Janeiro de 1 92; nos acontecimentos de 10 de Abril,
tornando-se então mais a entuada a' linhas divisorias entre os
dou grupos, que se distancitl.lU tanto mais, quanto mais ardentes
e incandescentes eram as paixões que cal'llcterisavam a época, e
finalruente na rCI'olta de 6 de Setembro. Comprellende-se facilm nte que em todos e~tes acontecimento, levados a effeito pelo
concurso de muitos que em phtl. e anteriores tinham pertencido
ao grupo que tinba feito a revolução de 23 de r ovembro, revelam
menos a influencia de princi pios politicos, de programmas elaborados á luz de idóas, do que o predominio de ambiçoes e de
paixões.
Estes grupos não se apresentam como partidos organisados.
Representam verdadeil'Os nu leo", donde s:Lhirí1.o as organisações
do futuro. Nosso intuito ó mostrar qual foi o facto que nesta
phase historica por que tem passado paiz, motivou a formação
nnclear dos futuros partidos. Elle não está nos debates da Constituinte em que opportunidt\de se offereceram para duas correntes de opiniõe , quaudo foram lançada a bases da federação:
-uma a favor da União e outra afavor dos E tados, uma de
ordem centrifuga e outra de ordem centripeta.
E bl dissensões eram por demai idealistas e por demais
platonicas pam ferirem directamente intere~ses e agremiar e
unir opiniões. 'rl'llnsitoriamente reuniram e approximarmn homens sob a acção de unidade de pensamentos.
A influencia fui porém tnm ·itoria. Qnaudo os preccitos
constitucionae pas aram :1 pha e do terreno pl'll.tico, para serem
desenvolvidos e interpretados pelo governo, os interesses cbocaram-se e os políticos dividiram-se.
O golpe de Estado é o ponto inicial desta divisão e desse
agrupamenio.
E atr:1s de tudo i. to est:1 a pres ão dos interesses economicos,
como mostrarernos em lugar opportuno.
ri.. organisaçl1o particlaria, tentada em nome do sentimento
oppo icionista ao governo de então, não alcançou firmar-se na
pratica. Faltou urna força cobesiva indispensavel para dar vida
organica ao partido.

°
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EUe não pa sou de um agrupamento que e formou posteriormente, mai pelo espirito de resistencia ao flctO, omnipotente da
di olução do ongresso Nacional, do que pela acçll.o dos principios politicos exurudos no progr<llllma do partido (1).
Nos mciados dc] 93 igual tentativa fez o Sr. Francisco Glycedo. Si a marcha geral dos negocios puulicos foi a causa deLerluinante da tentati va do 81'. A ri ti de . ~obo, a questão da eleição
pre 'idencial a q ue ~e tin ha de procedcr em 10 de .i\!aio de] 94, teve
identica influencia. Foi talllbem a cau a determinante dos e forços
do 1'. Francisco Glycerio, em a entur as bases da organisação
do partido. O programma foi expo to e publicado, os convites
foram feitos e a reuniões tiverallllugar como preliminares de sua
organi ação. O programma e o pes oul de que se formou são
qua i os me. mo do de] 91. A ditrerença está s6 nos intuitos
creadores de sua organisação.
Um em a expressão de um ]rote ·to coutra a marcha política,
outro a expres 'ão de uma vontade que e pera.va sahir vicloriosa
no pleito de 10 de Março. Ambo firmam os seus principio na
defe a e na execução pratica dos ]lrincipio" basicos da Constituição.
E' de receiar que e sa segunda tentativa não tenha a me ma
'orte da primeira, não encontrando nos interesses politico dos
seu meuJbros, em uas relaçOe para com os seus Estados, a força
cobesiva indispensavel para dar·lhe vida e tornaI-o uma collectividade podero a.
Os acontecimentos futuros, n orientação do governo do novo
presidente, que. e elege0 10 no enl nome deste partido, do que
do seu proprio vnlor e do facto de não ter havido interesses e
luctas no pleito, pela au encin de candidatul'Us, hão de influir
podero amente soure seu de tinoR, di tanciando de novo os seus
membl'O que um interes-e de momento e tmn itorio fez reunir.
Em todo caso ão rebento , formações nucleares de aspiraçOe politicas que abi ficam e das quaes sahirão os futuros

(I) Fez parte da commi.. sií.o reblol'i1 deste programma o auotor destas
liubas, .iun~amel1te com os 81'S. ,el'zrdell COl'n'a e Annilm\ Falcáo, deputatados por Paní e Pernambuco.
H-H
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partidos. O que virá obmr como uma força verdadeiramente
organisadoru e cohe;;iva é a pre :10 do movimento economi~o
reflectindo-se na politica e na adllliuistraç1l.o, nas novas relaçõe
economicas que tendem a accentLlar-~e em vi;;ta ela profundn
.revolução que se opera na economia publica, na s isão Cjue já. se
vae opcr:lnclo na feiç'ão do regimen econol1lico dominante, fazendo nascer o regill1en industrial e capitalista, em lucta aberta
com o regimen agricola é nos pbenOlnenos que se hão de dar na
nntureza intima da renda, dando·lhe dua origens - a propriedade iml1lo,el e a propriedade moveI.
'=íão e te os factos que hão de ,ir obrar como factore definitivos (la forl1lação dos partidos e que, hoje al<l, já vilo exercendo
grallde influencia e não os de curaeter tran itorio, COIIIO pleitos
eleitoraes cuja acção se circulllscreve a um lilllitudissimo circulo
de acção.
I to tUll0, que até aqui temos escripto, prov~l, porém, que a
organisação elo anLiO'o partido republicano histori o, sua, structUl'a, seu nlecunismo, conJO I artido de pI'opagllllda, de. appareceo
com a revolução. Seus elemento;; forl1ladore abi existelu, porém
dissociado.
Di solveo-se a fOrma sob a qual elle existia pam re urgir de
,novo, COIU outra structul'a, de partido de govel'l1o, mirando os
intuitos prati os da polilica e COlllO e cuIa de e ·taui tas.
Com essa di 'soluçã.G ctesappareceo a chefia do SI'. QuinLiuo
Bocayuva, sem flue um acto omcia! do partitlo lhe '7iesse tlestituir
das ::tltas funcçôes le que o julgou digno em sessão do Congresso
em S. Paulo.
Devia permanecer ainda hoje como urna tradição e uma. cohel'ellcia republicanas, pre idindo me 1110 a todos o nobre. esforços de dtlr vida e cstrnclura ao principio democratico que a.
custa de gran les e forças alcançou derrubar o direito le uma.
dyna tia, destroçar um throno e erguer um novo E. tado.
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CAPITULO "\ II
Departamento das finanças
SUi\Il\[ARIO

Em

fil1:ln~n, lIl"

ol1tle ('hea,irno no Irnp,'rio, Primeira eX/lO it;ão do mini: tI'O

d:l Repubbe'l . .\té onde "hrg:imCls ~oh o pOlllo' e ""la rt'onOIl1ICO,·

Influencia d,~ r forma de 13 de )[,tio ~obre 'l circu\,u;ã.o fit1u<:ial'la.,
An N rnentar.lIn-:o as neces irhrlcS rIo meio circulante. A no\',t. conrliçÕe.
ngl'lcnl:ls e indu. triae , O capital d.lS companlwls allollplla'. Gomo o
Imperio rc'oh'ell o ro,lito l"rrilorilll. Opll1lão do mlui,tro da Republic'l Como elle r€ olveu o poLlellla,

o lado financeiro da vida. do paiz foi, pela dicta urade 1 89,
objecto das mais largas e rndicaes reformas.
'i o outro serviço di ,to não fi aram i ento , sem haver,
entretanto, a nece idade inudia\7el de taes medida, as finanças'com maioria de razão, exigiam um trabalho completo ele organiação, por i o que a politi a imperial, no largo dominio de mais
de meio seculo, não fez mais do qu chegar ao regil1len do papelJUoed'!, do cllr 'o forçado, sem inspirar-se nus leis do movimento
econol1lico do paiz,
• i :pal'a a ~collqui ta. do regimen Illetallico se Uve em posto
em pmti.ca a nHtis iutelliO'entes e inct'l'll nctividade, no intuito
de fumentar a forruaç!l.o da riqueza e de envolver o. meios de producçil.o, em duvida outm seria a i~L1açã financeira e ecollomica
do paiz, quank o govet'llo da Itepublica a sUlllio a gcrencia dos
negocio' publico, Não tomaria, por certo, como berança. da
Monar bia, um regimen financeiro em que, a par do papel inconver~ivel, o emprestiruo 1':1 o reCIII'''O d'l valorisução da moeda,
obrando como forçil attrllctivll da importação de e pecies. em vez
de er o excesso da exportação,
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o credito do Est:lf'lo, contrahindo emprestimos nas praçAs estrangeirns, suppria o desenvolvimento de nossa producçll.o que,
n!lo podendo vencer os s:11dos d:1 il1lportaç>lo, nllo poderia por si
• só attrnbir o ouro e mantel-o em circulação effectiva.
A timidez com que os poderes publicos adnlÍnistr!lvam, n!l.o
inoeulanrlo vid:J. á iniciativa particulflr, collocou·nos na situaç>lo em que se achava eIle, quando a Republica sll1'prehendeu
o Imperio.
Em t!l.o largo espaço de tp.mpo, um governo mais progressista,
mais persCl'Utador do desenvolvimento material, menos obstinado
em pôr ohices á exuber:mcia de nossfls forças de producção,
Cl'earia uma situação financeira mais firme, mais esta\'el, mais
flpproximada do regimen metal1ico, do que a que offereceu o ImIJerio a 15 de Novembro.
Não podemos deixar de transcrever um documento official'
do punho do ministro das finanças da dictadur!l de 1889 que,
por . ser inspirado nos momentos victoriosos ela revoluçll.o,
quando todos os applausos coroavflm o novo reO"imen e atiravam
sobre ns instituições decahidas a responsal.Jilidade de todo os
males, não deixa todavia de exprimir com a devida fidelidade a
ituaçll.o financeira do Imperio. E' a primeira expo içl10 do mini3tro da Republica ao chefe elo Govemo Provi orio.
Si tivessem os tirlo jamais em mente desacreditar o antigo
regimen, e não servir á patria sem paixões nem prevenções pessoaes, o nosso primeiro passo, ao assumirmo a pa'ta da fazenda
teria sido expor-vos () qundro que ora vos apresentamos da situaçl10 financeira legnda á Republica pela monBrchia.
« Não careciam os de outra prova, para assignalar a nvidez, a
COlTUpç>lo e a senilidade dessas instituições que, no p~riodo de
seu maior esplendor apparente, quando se affil'mava consolidada
para sempre a estabilidade da 'lynustia, não tinbam feito senão
accumular elementos de ruina, gravar de compromissos estereis
as respon ubilidades já excessivas do Thes()uro, inoculflr, nos habitos do mundo do dinheiro entre nós, noções frtlsas e inclinações
viciosas, que difficuJtmn agora a verdadeira apreciaçl10 das cir
cumstancias, e palbanco as mais perniciosas ic1éas acerca dns
funcçOe'? do Estado na vida economica dos povos.
I,
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observador superficial que aconlpallhasse exteriormeute
as magnificeucias especiosas da preparação do terceiro reinado,
pela politica do miuisterio Ouro Preto, não poderia certuJuente
resistir li admiração pela magia do genio, que multiplicava prodigios le riqueza àe iniciativa comrnel'cinl, de reformas deslumbrantes 1M esphem dos interes es materiaes. Emprezas sobre emprezas, buncos sobre bnncos, favores sobre favores do Estado,
vinham attestnr a energia productiva da 6]10 a e os iIlimitados
recur. os do governo. Um l)J'eumur ele ouro, a derramar-se dos
repositorios insondaveis do credito nacional, irnmergia a lavoura,
anemiada pela escravidão em um largo bnnho de elementos
reconstitui n teso
papel-moeda, conjurado pela sabc<loria de uma operação
il'l'esistivel, começa\'u a escoar da circuhlyão tonificad:l, que o
cnmbio, ascen·
metal dentro em pouco tempo monopolisaria,
dendo sobrenaturalmente, com uma celeridaele vertiginosa, excedia os limites nonnaes do palrão lllonetario, lilJrando-se milgesto nmente acima do par,
"OS espiritos esclarecidos, entretanto, não cessaram de denunciar, sob essas exterioridades e pe taculosa ,um syst.erua de artificios capciosamente urdido pnm a olJtenção de O'rundes eifeitos
theatraes. A febre do agio, o delil'Ío das especulações da Bolsa,
promovidas e entretidas peh\ politica financeim da coroa, at.unwam a atmosphera do fluido que devia exnltnr as imaginações,
alimentando e sa allu 'inação de prosperidade, que agitava a praça
su citanelo lances ele arrojo, Cpj:lS consequencias a imprensa democratica prognosti ou com a maior precisllo.
jogo, f i, poi!", o
principio gerador desse movimeuto, elll qlle o derradeiro gabinete d~L monarchin exultava, e pUllh!\ o futuro ele seus planos,
vilo e aleatorios, como n, base onrle ussentav'l1U.
que se fazia,
era amontoar os materi'les de umn, crise que a opinião illdependen te pred izin como absolu ta 11.1 e n le fn tal.
li Em vez ele or o'lIl1isar solidamente o crerlito agricola, proporcionanelo neIle fi indu trin do .010 os meios natural' d'L sua reconsU tu iÇão, a monarcb i~1, incul'[wel men te corru ptonl, preferio
constituir Ulll me :wisll'lo passageiro, de fins notoriamente eleitomes" destinado a estitllular os ar petiles c1:t indigencia, explo-
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o credito do Est:lrlo, conlrahindo empl'estimos nas praçns estrangeirfls, sUl pria o desenvolvimento de nossa produ ç['l,o que,
D['I,O podendo vencer os saldos da i 111 portll çil.o , nil.o poderia por si
• s6 attrnbir o omo e mant ]-0 em circulaçilo effectiva,
A timidez com que os poderes publicos adl1lini travam, nlto
inoculando vida >I ini ialiva particular, collocou-nos na situaçilo em que se achava e!le, quando a Republica sur[1rebendeu
o Imperio.
Em til.o largo e paço de tp.mpo, um governo mais proo"ressi ta,
mais perscrutador do d€'~envolvimento materinl, menos obstinado
em pôr obices >I exube1'llIJcia de nos!ws forçns de produeçllo,
C)'earia uma situação financeira mais firme, mais esta,-el, mai
llpproximada do regimen metallico, do que a que oifereceu o Imperio a 15 de Novembro.
N['I,o podemos deixar de trllnscrever um documento officia] ,
do punbo do ministro das finançns da dictadura de 1889 que,
por ser inspirado nos momentos victoriosos da revoluç['l,o,
quando todos os applausos coroavam o novo regimen e atiravam
sobre ns instituições decahidas a re [1oDsabilidade de todo os
males, n!lo deixa toclavill (le exprimir om a devida fidelidade a
itunção financeira do Imp€'rio. E' a, primeira exposiçil.o do miDi3tro da Republica no chefe do Governo Provisorio .
.. Si tivessemos tido jamais em mente desacreditar o antigo
regimen, e nil.o servil' á patria em paixõe nem prevençõe pesoaes, o nosso primeiro pn o, ao as umirmo a pu ta da fazenda
teria sido expor-vos Q quadro que ora vos apresentnmos da ituação financeira legada >I Republica pela monarchia.
" Não careciamos de outm prova., para llssignalur a avidez, a
COl'l'Upçil.o e a senilidade dessas instituições que, DO p~riodo de
seu maior esplendor apparente, quando se affirmava consoli Inda
para sempre a estabiliciade da dyna!'>tia, nllo tinham feito senão
ucculUular elementos de ruina, gravar de compromi os e tereis
as respon abilidades jií exce siva do Tbesl)uro, inocular, nos habitos do mundo do dinheiro entre n6., noções fal fi e in linaçõe
viciosas, que clifficultam agora a verda(leira npreciaçil.o das cir
cumstancias, espalbanco as ma.is perniciosas irléus acerca das
fu ncçõe '" do Estado na vida economica dos povos.
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" O observador superficial que aCOlllpall ha se exteriormeute
a magnHiceucias e_peciosas da preparação do terceiro reinado,
pela politica loministerio Ouro Preto, não poderia certamente
resi til' li, admiração pela magia lo genio, que lIlultiplicava prodigios de riqueza de iniciativa commercinl, ele refOl'llIas deslumbrantes 11<1 eSpbel'tL dos intercs. e lI1atel'iae::l. Emprezl1s sobre empreza, banco . obre bancos, favores !:loure favores do E tado,
vinhalD attestnr a energia productiva da ópo a e os illimitados
recur o do governo. Um preamar de ouro, a derramar-se dos
repo itorio insondaveis cio cre lito nacional, illlmergia a lavoura,
anemiada pela e cl'avidão em um largo banho de elemento
recon ti tu in teso
" O papel-moeda, coujumdo pela sabCllorin de uma operaçllo
irresi ti\7el, começa\'a a escoar la circuh\yão tonificada, que o
metal dentro elO pouco tempo monopolisaria, O cambio, a cendendo sobrenaturalmente, com unIa celeridade \'ertiginosa, excedia o limites normaes do padrllo 1l1Onetario, librando-se 1TI'lgesto nmente acima do par.
"OS espirito esclarecido, entretanto, 1I110 ce. saram de denunciar, sob e. a exterioridade e p ctaculo'a ,um systema de urtificio capcio amente UI' lido pnm a obtenção de grande eIfeitos
theatraes. A febre do agio, o delirio da especulações da Bolsn,
promovidns e entretidn pela politica financeira da coroa, aturavam a atmo pbera do fluido qne devia exnltnl' a imaO"inações,
aliment.ando es a allu 'inaçllo d pl'O peridade, que agitava a praça
su citando lances de arrojo, cujas consequencias a imprensa e1emocratica pl'oo"no ticou com a maior pl'eci ,[o, O jogo, foi, poi!", o
principio gerndor de se movinlento, em qlle o derradeiro gabinete da rnonarcbia exultav:1, e punha o futuro ele eus planos,
vão e alentorio , como fi ba e on(1c n entavam. O que e fazia,
era amontoar os nlateri:\e de uma cri 'e que fi opini!Lo independente predizia. C0l110 ab olutamenle ffltal.
u Em \ ez de orO"flnisar olitlnmenle o cr dito agricola., proporcionando nelle lt industl'h do .010 os meios naturaes d,t ua recon lituiç:!LO, a monar hia, incuravelmente t'orl'uptora, preferia
con tituit' um n1 cllnismo passaO"eiro, de fins notorimuente eleitomes,. de 'tilJltdo tt estilllular os appetites d:t intligen ia, explo-
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l'ando a situação lIff1ictiva da classe empobrecida, mediaute um
regimen de mprestimos, que vinba de sangml' iuutilnlente o
credito publico, atisfllzendo, quando muito, credore da lavoura,
sem fomentar o desenvolvimento da prollucçllo, A alta do cambio
era necessariamente anoll1ala, tran itoria, in 'u tentavel, de de
que nllo se firJUa"a 1)[\ expau 110 economica do puiz, mas na
operações momentosa do mercado e no jogo eph mero de reCUI'SOS de praça utilisados pelos agentes ofliciae , 'l'odavia, foi no
presupposto, provavelmente erronco, da fixidez de se pbenomeno
que o governo se e tribou, para adoptar de preferencia a base
metallica no sy tema do banco de emisllo, e aventurar-se ao
re aate do papel-moeéla, por uma complicaçã.o de gravame e responsnbilidaéle ,que hoje pesam obre uõ , tolhendo a liberdade da
administl'nçã.o, e ob truinrlo-nos de embaraços érios o caminho
para o regres o ás boas normas scientificas Ciue, na gerencia das
finanças do Estado, aconselham a ob ervancia-das leis naturae ,
a desconfinnça contra o l'egimeu de tutella official na lei organicas entre o e tado economico e o estado financeiro da naçõe.
(( O pre tigio do encantamento dipsipou- e rapi htmente, apenas entrámos no dominio ela verdnéle admini trativa, aI enas se
retiraram da flcena o interesses illegitimos empenbados em di simulftr a realidade sevcm das cou, as. AlTora o que 110S resta, é
a sensibilidlule, cada vez mais ViVlt, elHS cla e lnbol'Íosas á deficiencia de condições nutricivas em que a vi la e lhe atrophia,
é a pressa do estabelecimentos f'\\7or ciclos pelos éontr<l.cto de
emprestimos á liwoul'a em absorver o quinhllo de beneficios sorteados a cadn um, a ltPl roximaçã.o do vencimento da obrigações
contmhirla" para organis!lÍ" esse vasto sopbi. ma, contra o 'l'hesouro
e as classes apP'l1'entemente a~raciada por clle, é por ultimo a
li'1uidaçlto do. desval'Íos ria aO'iota a ru, crimino amente animados pelo govel'llo extinrto. Eis o que subsi 'te des e edificio apPIIl'>\COSO, levantado 1I0S ultimo::> cinco meze do Imperio a poder
rle sap.rificio~, cujo fanlo já omeçamo a entir, sem que se lhe,
experimellte o 11Iinimo effeilo benefico. Releva, poi , demonstrar
ao paiz que a Republiclt 1111.0 encontrou ~enllo difficuldade , com.
promissos, ul'gellcias impcriosas, contrit o qU:1es nã.o faltam por
certo IH\ vitalida le ela lIossa patria meios para reagir victol'iosa-
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mente, ma que tornam extremamente urduo este periodo de
tran iÇa0, exigiudo dos que têm durante elle, o encargo do
governo, o nlai penosos e forços, e irnpoodo a lodos O' nossos
concidadao , uma collaboração de patrioli mo, de abnegação, de
bom en o, de ben volencia, ele rentlllcia ao lias. o babito. tradicionae, ollaboraçao que a mai judiciosas medida administrativas nllo poderiam upprir.
"Enl ] 5 de ~ ovembro confiava o The ouro em duas especies
de recur o.', pnra occorrer, não ô6 ás de pezas ordinarias elo exercicio, como aos seus .outros eompromi '0 ioevitnvei, recursos
esse' algun do quae já se achavnIU eru parte realisados, e outros se lhe ministrariam dentro em alo-uns mezes.
" A~ primeiras constavam da pure lias seguintes:
Importancia do saldo em dinheiro existente no 'l'he. ouro. . . . 1.373:635$946
Idem, idcm nas TlJesonrarias de
fazenda.......
6.14 :374$278
7.522:010$224
Quantia recolhida ao Banco Nacionul do Brasil,
aldo da egunda entrnda do emprestimo
inte1'llo, contral.lido em virtnde do Decreto
n. 10.3:!2 de _7 de Ago to ultimo..........
ImportancÍll exi lente na Agencia em Loudres :
0Conforme o orçamen to de
vembro, obra. do emples(imo externo .t: . . . . . . . . . . . . . .
1.05 . 90
'aques remeLtido
1.3-l4.3H
X 2..l03.:W-1
que ao cambio de 27 d. por
1$000 sobem a. . . . . . . . . . . . .
Quantia em Illllo do Dr.Salvador de Mendonça
pnl'll ncquisiçM de prata 1: 337.000,que âquelle
cambio valem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~.674:531$9

O

21.362:346 666

2.995:555 555
3-1.5'54: H4$425

" O outro grupo de recursos abrangeria as ultiluas entradas do
ernprestimo interno, os saldos elos depositas e da renda nacional
correspondente aos mezes de Novcl1luro e Dezembro e ao prazo
addicional do exercicio.
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(( D!:sse emprestimo estão por en traI' ainda 65 0/0' cujo rece.
bim uto se vtlncerá em 15 de Janeiro (20 "/o), em 15 de Fevereiro
(25 "lo) e em 5 de Abril (20 n,o)'
(( Da rendil. publica :\"alia- e elu importancia superior a
2 .000:000'5000 o que alé o fim do exerci cio e. lá por arrec~tdar.
(( Na sua totalidade, quanto ao anno que vae findar, essa
rend:\, estimada ua Lei n. 3.396, de 24 de Novelubro de 1888, em
147.200:000$000 subil':1 provavelmente a J51.200:000 1)00, apre·
seutando assim um excesso de 4.000:000$000, sobre o orçado.
O accrescimo, que se culcula pelo 'l'hesouro, no Relatorio do Mini terio da Fazenda (pag. 9), em 15.~00:000SOOO, reduzio·se, em
co'n equeuciajá. de não ha,-er a arrecadação no segundo e terceiro
trimestres, correspondido fi do primeiro, já d~ se ter adoptado,
por maior precaução, no cóm ut da renda emquallto ao se.
mestre addicional, o valor da recei ta cobrada em periodo seme·
lhante no exercicio de J888 (7.409:730 877) em vez do que se
obteve, durante igual lapso de tempo, no anuo financeiro de
1886-]8 7 (9. I 67:5HSO-!H).

(( Afóra as despeza estipuladas na lei, a que, ha pouco, allu·
dimos, de 24 de :r ovenl bro, as q uaes até o termo do exercicio
devem pnssur de 40. 000:000:i>000 pe a sobre o l'hesouro a necessidade de acudir ao pagamento da parte exigível da divida fluo
ctuante, aos enormes gastos extraordinarios com a sêcca, e as
prestações que competem a varios banco em desempenho dos
contractos celebrados para auxilios fi lavoura.
A parte exigivel da di\'ida fluctuante, comprehendia, na data
a que se refere esta exposição:
O saldo da conta do Banco do Bmsil
.
Os bilhetes do The. ouro já vencidos e ainda níí.o
apresentados
.
O saldo da conta da Camara Municipal de ta
cidade, proveniente da compra de cambiaes
A impol'tancia da primeira entrada por conta
do resgate do papel· moeda, effectnado pelo
Banco Kacionl.ll do Brasil
.

91:460$311
27:500 000
3.221:553$167

-

4.500 :000$000
7.840:513 478

----

11 :3

« Convém notar, porém, que a ultima dessas parcellas ha de
satisfazer-se em apolices de 4 %, nos termos do contracto de 2 de
Outubro deste anno.
« ~a categoria da divida fluctuante e inscrevem depositos,
que dcixllmos de incorporar na addiçlLo acima con ignada, porque, apezar de se pagarem quasi diariaruente, a suas contas
deixam sempre sobms, que recebem a applicação estabelecida na
Lei n. 6~ de 17 de Setembro de 1 õ I, art. 4 J.
« As despezas com os estados atfiigido pela sêcca formam,
no orçamento, uma voragem, cujas exigencia irnpõelll continuamente ao paiz sacrificios indefinido. ElIas reclamam do governo
a mais severa attenção ; porquanto, firmado CO!110 parece estarem
numa situação de chronicidade, perpetuada de anno a anno, e
aC!lumulando continuamente sacl'ificios improductivos, se tornaram uma causa permao en te de de organ isaçlLo orçamen taria, a
que os mais prosperos exercicios financeiros não poderiam resi til'.
" Cumpre que a politica republicana, apena consiga desenvencilhar-se dos grandes problemas, que envolvem a sua inauguração, bu que penetrar seriamE'ute as reo:iões ob curas de a parte
das nos as finanças e de cobrir a e se problema SOlUÇlLo mai iutelligente e meno· detrimentosa para os contribuinte. Do credito abertos sob essa con ignaçào pelo Decretos ns. 1(1.1 1 de 9 de
Fevereiro, e 10.215 de ~O de Ago to, nasommade 120.000:0110"000
restava el1115 de ovembro, a imporlancia de 3,16:,139 '275.
" ei dia ante fõraconcedidoum upplelllentode 6.000:000$.
Ora, a mais de 6.000:000 000 se elevaram, conforme a decIaraçOes das au toridade competente, a contas entregue, ob
essa rubrica, ás the ourarias de fazenda.
" O capitulo dos auxilios á lavow'a é um do mai graves, no
inventario dos nosso compromisso. O ministerio de 10 de Março
celebrou tres contractos, destinados a acudirem ás necessidades da
agricultura, obrigando-se a concorrer para es e firn com sub idios
em dinheiro no valor tota.l de 9.000:000$000. Ampliando enormemeDte a entrada, que es e pretexto lhe ofl'erecia para penetrar
nas sympathias da classe agricola, illudida e exploruda, o ministerio 7 de Junho lançou-se aventurosamente por es e caminho de
decepçõe., contractando com 17 e tabelecimen tos de credito, o
VOI,. u-15
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fornecimento de capitaes aos lavradores, mediante o systema de
concorrer o Estado com metade dos auxilios, que na totalidade
de ses actos envolviam o Tbesouro no compromisso de contribuir com a somma de 86.000:000, 000.
A obrigaçOes estipuladas contra o 'l'besolll'o, sob esta rubrica, dos dias do ultimo gabinete, e a zona ele acçllo desse
concurso podem- e demonstrar a im:
Quanto á divida fundada e á elivida tluctu>lute não pl'omptamente exigivel, os outros compromis os do 'l'besouro discriminam-se a. sim:
DIVJDA FUNDàDA-EX'l'EItNA

Empl'cstimo de 1 63, juro de
4 1/2 ~/o .t................
Dito de 1 83, idem...........
Dito de 18 8, idem...........
Dito de 1890, juros de 4 % (cOI1\"ersllo)

72. 00
4.2 O. 00
6.265.900
.

10.619.500
19. 00.000
.f. 30.419.500

ou, ao cambio de 27 d. por 1$000

270.395:555 ti55

lNTERNA

Serviço em moeda COlTente :

Emprestimos contrabido nos
tenllos da Lei de 15 de Novembro dc 1827,juros de 5"/0 3 1. 521 :700$000
Juros de 4 %,.................
119:600$000 381.641 :300$000
Sm'viço em oW'O ou em moeda COlTente ao
combio de

~7

d. PO?' lSOOO :

Emprestimo levantado em virtude do Dec. n.12-14 de 15
ele Setembro le 1868, jtlros
de 6%
18.0J7:5001000
Dito elo Dec. n. 7.381, 19 de Julho ele IR79,juros ele 41/2 %
34.232:500$000
Dito do Dec. n. 10.322 de 27 de
Agosto de 18 9, juros de 4% 109.694:000 '000 161.94-4:000 000
543.585:300$000

-- -
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DIVIDA PLUC'l'UAN'J'E

Divida in cripta no grande livro e nos auxiliares
e divida anterior a] 27
.
aldo do fundo de emancipação
.
Empre limo do cofre dos orpbão
.
Couta do dl'po itos das caixas econolllicas
.
Ditas, idem do monte de soecorro
.
Dita, idem publicos
.
Dita, irIem de diver as origens
.
Conta dos bens de defuntos e
ausentes
:
.
4.4]0:]38$7 1
Parte que se presume prescripta
1. 770:720$ 82

309:260$581
] 2.622:30 ii76
14.9 9:659$366
25.712:194 303
9 6:453 449
1.226:270$ 04
17.544:037$-149

2. (;39: 417$899

Papel moeria em circulaçãO.. " 179.371 :166 500
Importancia emprestada a esta·
belecimentos de credito nos
termo da lei de]5 de Julbo
de I 5, n. 3.263...........
5.100:000$000 174.271:166 '500
250.300:769$]27

" Ueunindo·se os diversos itens do. compromis o. ou da divida pa 'iVI1 do l'lJesouro, ter- e-ha:
Divida t1uetuante mais promptanJente exigivel.
7. 40:513$n8
Dita idem, eujo pagamento ou conver ão pôde
er demorado
" . . . . . . . . 250.300:769$127
Dita fundadl1, externa, ao cambio de ~7 d.
por 1$000............................... 270.395:555 555
Dita idem, iJlterull,
' , . . . . . . . . . . . . . . . 5-13.5 5:300~000
1.072.12~:

138$160

. "Em contrapo içào a esta importancia de um Illilbn.o e se·
tenta e dois mil contos, que representa o passivo nacional, transmittido pelo antigo regimen ao novo, temo apeull5, em divi la
activa, de diilieil cobrança:
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Os emprestimos feitos á Republica do Uruguay,
ca,pilal e juros
.
Seis letras acceitas por 'fravas os Patri & C.,
peh~ venda da via fenea de Assumpçào ....
Adeantamento de garantia, a 2 %, ás vias feneas
(Ia Bahia, Pernambuco e S. Paulo
.
Varios ilr.postos lançados
.

18.889:592 '470
244: 638$980
16.951 :903$915
2-1.673:431$574
60.759:566 939

(( Avantaja-se, lorfanto, a um milhão de contos de réis a
somma do debito nacional, que nos deixou em herança a: monarchia. Essa enorme addiçlio orça pela du receita do.E lado no
decurso de quasi sete annos, computando-se em cento e cincoenta mil contos (le réis a nos'a renda annual. Seria preciso,
pois, superpor sete orçamentos I ara vencer a altura desses compromisos, os quaes estão longe de cifrar em i todfls as nossas
responsabilidades, uma vez que a temo. tambem de outro genero,
em escala lDui con ideravel, na' garantia em que e acha empenhada a fé publica em relação a importantes commettirnento
de varias ordens.
(( Fica sabendo assim o paiz o que deve, por este lado, ao regimen em boa hora extincto, a quão poucas saudades tem elle
direito da parte das classes, cujo trabalho promove' a indu 'fria,
opulenta as fontes do imposto e desenvolve a riqueza geral.
(( Ao me mo tempo vem esta liçll.o a ponto, para servir de advertencia 11 Republica nascente, e com especialidade aos fundadores, cujo exemplo não pôde deixar de influir no typo dos IIOSSO
futuro costumes, afim de que saibamos evitar es e escolho da
prodigalidade, que tão pr(1fuIJda e fatal attracçào parece cxercer
em nos os tempos, sobre a poli tica das df:mocraciaR.ll
Si era esta a ituação financeira do puiz, até que ponto chegamos no desenvolvimento economico?
Eis um ponto a liquidar-se e no qual se envolvem as responsabilidades das instituições na crise financeira que nos assoberba
e em face da qual parece serem illllteis os esforços dos estadi las.
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Pelo lado economico o Irnperio nlto sabio do regimen do trabalbo escravo, ~a grande lavoura, regimen tanto mais atrazado,
quanto a sua marcba, atrelada aos defeitos do trabalho oscravo,
nll.o permiltia a conculTencia entre o salario e {) trabalbo. Este
existia sem aquelle e a consequencia erll o que viamos-a riqueza
publica, oriO"inada quasi s6 na lavoura, scm o concurso da industria.
Industriaes s!l,o s6mentc os paizes em que o trabalho livre
eon titue uma conquista do seu povo. Entre n6s a falta deste
concurso poderosis imo para alargar a fontes de renda, era um
obice á formação da riqueza e dava lugar a um desenvolvimento economico, lento e retardado, di tanciando-nos da aspirnç!l,o dos povos livre -o regimen metallico. Além deste defeitos
de que se resentia o nosso movimento economico que hauria no
trabalho escravo a sua força de de 'ell"olvimento, vemos que o
capital em circulação nos centros productores era insufficientissimo para dar-lhes vida. Qua i que exclusivamente circulava na.
praças commercine , onde os centros ngricolas e abasteciam
pelas contas correntes.
" O Imperio de confiava da imnligraçllo, dizia o ministro da
fazenda em seu relatodo, e reduzia ao minimo pos ivel a medida
do eus favorps li indu tria bl'azileira. Após mais de sessenta
anno de admini tmçllo n onarchica, o trabalho indu trial entre
nlí , veO"etava ainda racbiticamcnte no e tado mai rudimentar.
Contavam- e o e tabelecimento fabri de alO"uma importancia ;
e nem o producto de~ P , nem I) do pequenos indust;'ines, dis·
per os em exiguo numero e circumscriptos li e pbera de suas
rendas, representavam elemento ollsideravel para a satisfação
da nossn necessidades. Data do principio de 18 6, por as im
dizer, a emis [lo, ne te paiz, da grnnde indu tria que, a re peito
de alO"llns artigo de prodllcçãO, já dou. annos depois, começava
a concorrer com os similares e trangeiro .
" Em circum tancias tae , qual bavia de ser o regimen do
meio circulante?
" Nllo existindo populaç!l,o industl'ial, n(\o bavia precis!lo
clelle, para lhe retribuir serviço. Os trabalhadores agdcolas, instl'lllllentos pa sivos do captiveiro, não percebiam salario, alimen-
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tavam-se quasi exclusivamente dos mantimentos que apropria
terra lbps ministrava, e apenas recebiam do senbor a grosseira
roupa do corpo. A muito pouco mais, rio que o exigido por e ta'
se reduziam os gastos com a classe dos operados rUl'nes.
as
suas relações COIl1 o mercado de consumo, interior ou exterior,
a lavoura mais ou menos enfeudada aos correspondentes, con·
cluia me liante elles todns as suas operações ele expedição, venda,
reembolso e supprimento por um mecanismo de credito e escriptUI'UÇãO, que ordilJariamellte dispensava a tradição effectiva
de dinheiro .
. " Os pagamentos effectuavam-se por ordens e saques que,
debitados em conta corrente, se compensavam opportunamente
com o lance apurado na alienaçll,o das safras. Por um jogo analogo de cheqt.es sobre oe cOlTImissarios se sátisfaziam as dividas
contrahid'1S nas casas commerciaes do interiql',
" Em toda esta serie de relações, a necessidade de meio circulaute era nulla, ou Cjuasi nulla, redu7.indo-se á importancia
dos recursos indispensaveis ao modico dispendio que se nll,o pocUa
salrlar senão em moerla, já com o vestuario do escravo, já com a
subsistencia do proprietario. Para ter os meios correspondentes a
essas exigencias, saccava o agl'Ícultor sobre a importancia das
safras expedidas, recebendo as sornmas precisas por intermediarios cOrrJmerciaes, pelas agencias da vias ferreas, ou por despacho a fretes mediante esse genero de transporte. A estas proporções minimas se limitava o gyro da moeda nos centros agricolas. (1)
De facto. As condições economicas e financeiras do paiz nll,o
podiam rleixar de resentir-se com fi reforma do elemento servil,
que repercuti0 directamente nas condiçõe!'l da circulaç!Lo fiduciaria, constituindo-se ella COlHO um ponto culminante da evoluçll,o economica e financeira, e como uma phase terminal de uma
época e inicial de outra.
Até 13 de Maio o factor da riqueza publica era a escravid!ío, e
a circulação tiduciaria se opemva por intermec1io dos fazendeiros
que formavam o centro das transacções, pelo systema elas anteciJ)

(1) Rel. tio MinisLel'io J", Fu.eue1<t, 1891. pago 86.
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pações de saqnes a custa da colheita. Entre elles e o commercio
dominava o processo das contas correntes que se saldavam com
os producto. agricola.
ilo havia salario a pagar e por conseguinte pouca necessidade de LlulUerario nos centros agri olas.
'roda e tas condições mud'Ll'am completamente depoi' da reforma servil. O e cravo foi sub tituido pelo immigrante, pelo
colono, pelo trubalbador rural, que se pôz em contacto directo
com o cOlUl11erciante, para a ati façao de suas neces idades. As
compras, não se fUlIendo a credito por antecipação de suques, a
custa d,t colheita, passaram a fazer-se directamente a custa do
n umerario.
'om a substituição do escravo pelo trabalhador agricola, veio
o salario como um elemento novo nas condiçõ(;'s economicas dos
centro agricolas e como um factor das novas condições em que
se devia fazer a circulação fiduciaria.
Nos seguinte dados o leitor verá as differenças da eirculaçl10
do numerario no centros agricolas, produzidos pe1:J. l~eforma.
Emquanto pela Estrada de Ferro Leopoldina, do mez de Janeiro a Maio de 1888, foi fornecido á lavoul'll o capital de
25,1:593$580, de te mez a Dezembro do mesmo allUO foram remettidos pela mesma estralla 1.022:561$900, havendo o augmento de
4li"lo. O mesmo facto verifica- e na linha de anto Antonio de
Padua -Colllplluhia de 1\lacahé a Campos- pela qual foram
r~mettidos no primeiro seme tre 34:322$007 e no segundo
203:198$000 e na E tradu de Ferro Central pela qual foram remettidos tambem no primeiro eme. tre 569:750 '000 e no segundo
3. 92:772$000.
A necessidade do meio circulaute augmeutou consideravelmente, em consequencia da reforma que transforlllou o captiveiro em salariado.
" As necessidades augmentaram a Silll com a absorpçao do
meio circulante pelos cen tros agricola .
"A colheita destes quatro productos (cafú, assucal', aguardente e fumo), dizia um negociante em communic'lção e:icriptu ao
ministro da fazenda, por i só, cou umia em salarios agricolas a
quantia de 63.495:974$000, importallcia que indiscuti\'elmente
sahio da praça commerciaes para os centro agricultor s.

]20

" Addicionem-se as sommas que pa saram a ser dispensadas
nos jOl'l1aes de todos os outros productos, nos serviços correlativos
e nos serviços domesticos que até 13 de Maio n110 eram retribuidos e encontraremos em excesso a omma de 136.182:343$500,
que passou a gastar- e em salarios. II
Si é esta a expansão do numerario, pelas condições agrícolas,
vejamos o que se dava em relação á industria, na época anterior
e posterior a 13 de Maio.
Emquanto até esta data o capital de compauhias anonymas
era 410.879:000$000, de ta data até 15 de Novembro, elle era de
402.000:000$000, subindo a 1.169.386:600$000 até Outubro de 1890.
. Ahi estão as provas da expans110 de numerario, em vista dos
etreitos com que repercuti0 na vida agricola e industrial do paiz,
a reforma da abolição. Ella havia de affectar as condições financeiras e inspirar ao governo medidas que altendessem a este
facto.
Em um paiz cujas fontes principaes de riqueza estão na lavoun'!. e na industria, que agora é que começa a iniciar os eus
primeiros passos, comprehende-se que o credito territorial devia
altrahir a attenção dos estadi tas, no intuito de desenvolveI-o por
meio de bancos, onde a lavoura pudesse encontrar ,os recursos
precisos para dar maior expans110 ás suas forças productivas.
A falta destes e tabelecimentos deu lugar li situação precaria
em que sempre se achou ella, aggravada principalmente pelo
abalo economico da aboliçl'lo da escravidllo, que influio poderosamente sobre suas condições economicas e financeira", de de
quando a reforma n110 cogitou do lado economico do problema,
.por meio de medidas que viessem inicial' e deseuvolver o credito
territorial e organisar o trabalho livre.
-este sentido as conquistas do Imperio chegaram á promulgaçãO da Lei de 9 de Novembro de 1875, por meio da qual se
fundou o credito bypothecario, com a cooperaç!lo do Estado que
garantia as letras hypothecarias. Promovendo a corrente dos
capitaes estrangeiros, sem os quaes acreditou n110 poder fundar
o credito territorial, não ob tante as garantias com que procurou
acautelaI-os o Estado, a Illcdida do Imperio não resolveu 1\
q uestl:lo.
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Si o tivesse feito naquella (lpoca, restringiria os rnáos etreitos
com que repercuti0 na economia agricola a aboliçilo do trabalho
escravo. o mini terio de 7 de Junbo, o ultimo da vida imperial,
o problema foi tentado. A soluçào dada em nada ajudou o desenvolvimento do credito agricola.
EUa consistio el1tiLo em entregm' gratuitamente aos bancos,
milhares de contos para serem emprestados á lavoura. E~sa
mesma tentativa orientou <> legislador do Imperio, quando promulgou a lei de 1875, tornando-se uma corrente de opiniflo-a
entrega gratuita do capital ao bancos- para o qual appellou o
presidente do ultimo ministerio da 1\Ionarchia na soluçflo que
quiz dar ao credito hypotbecario. A' respeito dizia o mini tro das
finança da Republica em seu relatorio:
"Creava es e projecto um banco hypothecario, prodign Ií- .
sando aos seus fundadores cem mil contos do 'J.'hesoUl·o, por um
emprestimo sem jUl'OS a prazo de cincoenta annos. Ol'U, corno um
capital dado ajuros compostos de 3 % dobra de valor no prtlZO de
vinte e tres annos e meio, es e emprestimo, por cincoenta annos
de alguma' centena de mil contos, equivalia a um desembol o
de duzentos mil conto por parte do E"tado, tornando-se puramente nominal o concurso dos cem mil, que figuram no art, I? do
projecto, como contribuiçil.o dos concessionarios, os quaes teriam
apenas de adiantar a primeira entrada para con titnir o estabelecimento. Era, pois, em ultilaa analy e, um preseute de cem
mil conto, dado de mil.o beijada aos exploraclor~ de a conce 5110, a flôr das concessões. (1)
Procurnndo inquirir agora o modo por que a RepubliCã enCarou o problema e procurou resolvei-o, n1\o podemos deixar
de referir-nos ás palavras do ministro republicano, pant quem a
solUÇão ofIerecida pela lei de 1 75 nllo zelava o interesEe' do
E tado, nem Cl:eava effectivamente o credito terriLorial, desde
quando uenhuma difficuldllde se lhe oíferecia de beneficiar o paiz
"sem a mínima gaN.tntia dos cofres publicas, ullla emi ào hypothecaria de um milhão de couto de réis, iu tituindo, sem o menor

(1)

ReI. cito pago 165.
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concurso do Thesouro, um Banco Territorial de cem mil contos
de réis, colhidos exclusivamente no capital particular.ll (1)
" Felizmente entramos agora em melhores diasll, dizia ainda
o ministro. ,,0 l1ue a monarchia não conseguio em qliatorze annoS
de e forço, senlpre frustaneos, a Republica, ao que parece, virâ
realisar dentro em pouco e em proporções incompllra\'elmente
mais grandiosas. A' organisação do credito bypotbecario entre
n6s se oppunbalU duas cllusas'formidaveis nos dous ultimos de·
cennios do regimen imperial: - a crise da escravidão, começada
em 1871, e a crise do tbrono declarada em 1888 e resol\'ida
em 18 9 .
. Ma a eliminação desses dou ob taculos não ba taria para
animal' os capitnes europeus a pôrem a sua confillllça na situação
. do Brazil, si a Republica e não tive. se impo ·to, pela sua serie·
dade, pela !:'uu indole C<lllllu, conservadora, orglllli!:<udo\'a, honesta,
laboriosa, ao respeito e ás sympatbia do mundo civili ·ario.
"Graça aos effeitos belllfazejos de SIlS circumstancias, pelas
quae devemo louvar, sobretullo, as excellentes qualidades da
nação em que e apoia o Governo Pro"Lorio, podemos atinai
u ti li ar,no do pensamento da lei de 1875, mas em condições in·
calcul:welmellte mlljs generosas para com IIS necessidades do paiz
e, de IlIlIis a filais, sem u rninima 1·esponsabili.dude pa1'Ct os cof1'es
do Estado ...
E tas reformas, preci 'amos de declural-o, elaboradas sobre o
influxo de uma precis!1.o tão e peranço~a e sobre principios que
se julgal'am infalliveis na pratica, não deixaram de ter o mesmo
insuccesso das reformas do Imperio.
Estudemos melbor o assumpto.
movimento econornico por muito tempo caracterisou-se
pelo predominio ela classe territorial. Da lavoura proviriham os
elementos da riqueza publica.
em o regimen rIa terra livre e
sem a liberuade de trabalbo, a producçllo tinba o camcter e en·
cialmente automatico, podendo o productor entregllr-se ás fa cinações da vida política. por is o que <) eu espirito não tinba que
preoccupar-se com as exigencias da concul'l'encia e da compe-

°

(1)

ReI. cito pag. 166.
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tencia, que só o trabalho livre traz, Como os detentores da renda
e o centro das relações economicas, a classe agricola predominava
na política, exercendo neJla a maior proeminencia, .i:l como membros do Parlamento acionai, das enmaras Mnnicipaes, das assembléas provinciaes, j:l como chefes politicos das provincias
e seus vice-presidentes, j:l finalmente como os representantes da
judicatura popular. .Rara a provincia em que o juiz de paz não
era um agricultor. Esse poder e essa influencia não podiam deixar
de repercutir na legislação financeira e tributaria e nas altas relações do Estado que, parece, se constituia o orgão mais legitimo
dos interes es da classe,
Era o regimen do prote cionismo do Estado,
A sim vemos, nos tempos da colonia, os poderes publicos
decretando leis prohibitivas da cl'eação, indnstria e mandando
fechnr um ou outro estabelecimento indu tdal existente, e no
tempo do Imperio, os interesses conservadores e olygarchicos anllullando i1 reforma liberal de 1834; o gove1'l10 permittindo a continuação do trafico africano, jii prohibido por disposiçãO legal,
em nome dos interesse agricola i o Parlamento resi tindo sobre
o impo to da propriedade escrava, em nome dos mesmos interes es; nas provincias a mesma resistencia, quando a propaganda
abolicionista exigio o tributo de um conto (le réis e mais, como
no Rio-Grande do 1;ul, sobre um escravo que nella entra e ou
sabisse i a reacção tenaz do P,1rlam I\to contra a abolição da escravidãO, desde a emancipação do ventre da mulher e crava; a
isenção e diminuição dos imposto dos generos de producção
agricola, como succedeu em 1 8fl, quando foi diminuido o imposto
de exportação do assucar i o premios promettidos pelo E tado
nas exposições agricolas ao proprietario que melhor fabricasse o
assucar i o regimen de garantias de juros á creaçllo de engenhos
centraes, como factore que desenvolvessem e melhorassem a laVOura assucareira i o regimen de auxilios á lavoU1'a, por meio de
emprestimos de dinbeiro do Estado.
V mos ainda a organ isação tribu taria, baseada toda ella no
4mposto illdirecto que pesa ruais sobre o consumidor, do que
sobre a classe capitalista, d'onde t1 ditrel'ença 11 ol:1\'el cntre as
verbas da impol'taçao e da exportação, sendo aquelJa muito
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superior a esta; a resistencia do Parlamento de lançar impostos
sobre a renna e o proprietario territorial, por dua vezes pedidos,
e por duas vezes negados, pOl'que iam lJesal' sobl'e a lavouI'a,
E muitos outro factos poderiamos apontar do regimen existeo te do 1 roteccionislllo no Estado para com a classe capitalista
que em a classe agricola,
Nem por isso o Imperio re oh'eu o problema capital da ecollomia agricola --o credito bypothecario que abi está. insoluvel a
preoccupar a attenç!to dos e tadistas da Republica, Paiz, cuja ca·
racteristica domilHtnte é o predominio do trabalho agricola, nem
pelo menos po sue resolvido o credito territorial, abrindo assim
uma excepção li lei histotica de outro povo, em que a creaç!to e
orO'anisação do credito bypothecario precederam sempre ao credito commercial. industrial, etc,
Em plena pha e republicana, vimos ainda o Parlamento votar
a immigração chineza, cu teada pelo Estado, em nome dos interesses da classe aO'ricola,
Pela marcba natural das cousa e a evoluç!l.o do espirito na·
cional, clllturando-se, emancipando-se do velhos preconceitos e
da tutellado Estado, o espirito de iniciativa particular se foi ge·
rando e com elle a orgalli!jação industrial, que tomou maior inCI'emento com a revoluçãO de caracter economico da aboliç!l.o do
trabalho escravo,
Então uma profunda tran formação se operou na economia
publica e nas relações do proprietario para com o trabalhador,
Dous regimens economicos passaram a ter existencia, operando-se
um phellomeno de scisão na renda -renda agraria e renda ind ustria1.
Um conflicto vae abrir-se entre os dous regimens, procurando
cada um predominar não s6 na economia como na política,
assim como entre as duas bipartições da renda. E' no governo
republicano que esse confiicto se vae accentuar, de sorte que
á. se fazem sentir os mais claros symptomas ela lucta, como
mostraremos adia nte,
EUe esboçou-se na viela do Imp rio com o começo da organi.
saçILo industrial.
Eis em sua syntbese nmis geral o regimen economico que
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dominou duran te o Imperio. Delle emanaram a organ isaçll.o e legislação financeiras que tivemos, como o resultado directo da
organisação economica em que havia o pre lominio de urna classe
e o regimen tributario, com a illlmunidade de impostos da mesma
classe. De facto. O triumpho economico e politico da burguezia
coincide com a introdu ção . ystematicn e gerul dos impostos iudirectos, diz um llota-vel economista moJemo. Dominaram elles
na Inglaterra desde 1643 até o meiado deste seculo, dando lugar
ás mais graves revoltas populares não só Desse paiz, como na
ltalia, na revolta de 1IIasauiello, na Hollallda e na França. 'rendo
elles neste ultimo paiz predominado durGtnte todo o seculo XVIII
foram suppressus pelu. revolução de 1789 "que estabeleceu um
tributario que só atf'ectava a riqueza. I! Logo, porém, que a burguezia rea urnio sua ant.iga preponderancia politica com o Directorio, os impostos foram estabelecidos.
Em Tburiugen, diz um notavel economista (1) é admiravel
ver as cO!1tribuiçMs que pesam sobre o pobres e indjgentes. Os
impo tos sll.o vota los pelos ricos que dispõem de um numero de
vozes mais consideravel que os pobres, ao passo que estes ull.o
ou am votar livremente. "
Por toda parte, diz outro escriptor, ao passo CJue os economistas preconi am a igualdade tributaria e proclamam seu dogma, a
burguezia, graças aos impostos que tributam especialmente sobre
o consumo do pobre, faz reverter sobre elle quasi todo o peso tributario.
" Ha poucos annos na Inglaterra, ChamberJain, ministro do
Commercio, atlirmava que neste paiz o rico paga um predio 4,7 %
de sua renda, o pobre paga 7,9 "lo.
Entre nós nem esta proporção se manteve, e dominou durante todo o periodo do Imperio o systema do imposto indirecto
que o governo republicano tem mantido com grave lesão dos
principios de equidade e de justiça, em desfavor dos interesses
do povo.
A pressão do regimen capitalista, illcal'l1ado no predominio

(1) Sax. Die HansindlLstric in '1'Iw1·i?l!Jen. 1888.
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da classe tp.rritorial, tem privado os poderes publicos de reorga·
nisnrem o systema tributario uo írl1posto.
O niioi 'tro da fazenda que tudo reformou, recuou perante
essa conqui ta democratica e o proprio Parlamento ainda nllo
quiz, em uma nova legislaçllo tributaria, alterar o regimen dominante,
E' uma obr:! de patriotismo e de beneficio aos interesses do
povo, (1)
Além deste systema lributario, em que !\ economia capitalista territorial e tabeleceu o regimen indirecto, a politica do
Imperio obededeu á mesma press!lo em outras medidas de caracter ti oancei 1\).
Assim vemo que ella sempre recorreu ao emprestimo, quer
interno, quer externo, paL"t corresponder ás despezas publicas e
valorisar a moeda fiduciaria,
JGl apresentámo a estatistica dos emprestimos que foram
contrahidos.
Ao lllesmo tempo que os emprestimos, dizem os economistas,
assegumrn ao capital illlproductivo os mlliores iuteresses, fazem
com 'lue recaialll sobre as cla es pobres os impostos correspondentes ao pagamento dos juros, E' um excellente meio de favorecer o capital impro luctivo e crescer a riqueza do capitalista á
cu ta das classes opel'>lrias.
Eis ahi os principios gemes que inspiravam ll. or~anisaç!lo
financeil'a do Imperio. Della 110S 0ccuparemos ainda.
Vejamos as refOl'lllaS do miuistro das finanças da Republica.

(l) No relatorio que este anno tivemos a houra. de apreseutar liO
Presideule da Hel'ublica, como ministro ,la fazeuda, pedimos unia reforma
IH' ~y~t ma tributario, priucil'alm nle no im!,osto sobre a renda e a prol"lcola le territorial.
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SUMllB.RIO

o programma finallc~iro do ministro.

Como o Imperio resolveu o reaimen
da inconver~lbilidao') e a organi ação do. b'LIlCOS d emi~slío. As ooutrinas do ministro d'L Republica. tllla prill1 ira orgalli"a ão de bancos
emi,sorr's. uas vantagens. 'omo o Imperio f 7. o re,;gate tb oivida publica. l\Iarrlm d,~ divida e da despe7.:! no regimen mOllarchico. Qual a
circulação fiduciaria em I 89. E,n qllanto o gO\'erno illlJ.erial cOlllplllol\
a emll'são. 'omo proceue o minlslro da ReplIblica. Pluralidade bUl'caril'
ub tituid,~ depois pelo principio da unidade.

A situação financeira em que a Republica encontrou o paiz,
definida no documento, que atraz publicámo , do ministro da fazenda, inspirou a este funccionario um progmmma ele aelnlÍnistração que é assim expres o:
u Fiscalisaç!l.o e com ella augmento lia receita j
u Reducção da de peza j
u Diminuição immediata da divida publica j
u Inauguração de seu resgate por um systema de extincção
progressivo e gradual:
u Emancipação do 'l'llesouro no mercado de cambio e in tituiÇão simultanea de um regulamento para elle.1I
uuca e te paiz pa sou por maior decepção em face de tal
programma e de suas con equencia na pmtica. Nunca e desvirtuaram tanto as illtençõe de um politico, como foi lIado ao
ministro da fazenda da lIictadul'U, Da O'erencia da finanças.
unca uma administraçã.o financeira aggravou mai nos as condições como a do Sr. Ruy Barbosa. Estudemol-a na theoria e
na pratica.
A Monarchia tentou resolver o regimen da conversibilidade,
por meio de bancos de emi são obre lastro metallico, na proporçã.o de um terço para a nota emi ttida. 'l'al é a organisação do
Banco Nacional, do qual esperava a política imperial o succe o
do regimen metallíco e o resgate do papel-moeda. Nunca passou
de uma simples aspiraçi:to do Sr. Visconde de Ouro Preto, que na
pratica vio esboroarem-se os seus planos e as suas tlleodas. A
verdade da situaçi:to economica do paiz não comportava esse
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programma, pela insuíIicieJlcia da receita publica, em relação á
despeza, dando lugar a dejicils nas praças estrangeiras que
não podiam. er coberto pela exportação, pela falta de expansll.o
das forças productoras, fllzendo com que o regimen da conversibilidade não pa sasse de UIll:1 utopia. O ouro havia de escoar-~e e immigrar para elIas, sempre que grandes o cillações do
cambio não podessem ser evitadas pelos processos tran itorios,
a que tão insistelltelllcnte recorreu a politica illl[ erial, como
um meio de valorisar a moeda, desde que a permanencia do
ouro não encontra,a no excesso de producção nacional sua razllo
de ser.
As notas haviam de affiuir ao troco, ás carteiras dos bancos
que, desfalcados de lastro, enfraqueciam o seu propl'io credito.
Assim, a tentativa do Imperio em estabelecer o regimen da conversibilidade, não passou de llJ1Ja aspiração, de que devem cogitar
todos os patriotaa deste paiz, pela falta de elementos indispensaveis que se liO"am á debilidade do movimento economico,
debilidade que não procurou curar por meio de medidas que activassem a producção.
Sobre este lado da vida nacionnl sempre tivemos uma politica
de timidez.
Sempre vivemos no regimen dos dejic'its, que tmduz uma notavel differença entre o aclivo e o pa sivo do paiz, em suas
transacções comruerciaes, deficits que se procuravam corrigir,
mediante processos aleatorios, por meio de compromissos que
alargavam a divida externa, afim de manter-se o cambio em
taxas mais ou menos altas.
Sómente de 1886 a 1889 fizemos tres emprestimos na praça
de Londres, na importnncia de 12 milhões de libras ou cem mil
contos, não fallando de cento e cincoenta mil contos de emprestimos in ternos.
Em face desta situação em que, além de outros inconvenien tes, o regimen da emissão não podia satisfazer fis neces idades
monetarias do paiz, o ministro da fazenda da Hepublica obedeceu
á influencia de outros principios nas reformas em que entrou.
rl'endeu francamente para o regimen da inconversibilidade, do
qual não podia abrir mão o Imperio e eUe ahi ficou latente no
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contracto celebrado com o Banco -acionaI. Creou a organi ação
baucaria coru a garantia de titulos de credito do Estado.
Dous fins visava o mini tI'O da reform>t finunceira com que
procurou substituir a situação existente: -activ!tr a producção,
por meio da emissão, creaudo um e tabelecimento de credito,
como regulador da circulação fiJuciaria e - iuiciur o pl'oce o
de allJortisação da divida publica, por meio do re 'gate de apolices, retiradas da immubiliJade e estugnaçilo em que e tavam.
" ão estas as suas palavras: Dous intuitos le t'al'te se
preenchem:
1) Fecundar a riqueza publica, mediante a facilitaçio de
recur os ás classe proLluctora ;
2) Cercear a despeza, eliminando progressivan:ente o serviço
da divida iriterna. "
" A divida consolidada da Republica, cousistia elU :
Apolices, papel 5 "lo........................ il 1.599:300$000
ouro 4 "lo........................ JOO.OOO:OOO:;;OOO
4 ~"Io...
3,01. 435:50U '000
6 %"......................
18.9.13:500$000
'!'otal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 534.9 :3l)O,'0U0
ti Excluindo-se a de 4 % , creada pelo emprestinlO de 1 . 9,
es a divi 'la repre enta em juros um erviço mai ou meno de
26.061:000 000.
" Abatida a impúrtancia em ouro, fica o debito em papel exprimido na somma de 381.599:300$000.
" uppondo que o tres bancos, corre poudentes ás tres re·
giões, norte, centro e uI, na quaes divide o paiz o decreto que
ora vos propomos, observassem no eu lastro 300.000:0005000,
tel'iamos, feita a reducçll.o do premio:

o I? anno de 20
" 2?
" 3?

II

" 4~

" 5?
" 6?
») 7?

II

"/o

em 5

%

.

2 ~
3
3 ~

%

"

%

"

%

"

5"/0
.
5 % , ••• , • • • • • • • • • • • •
5 % ••••••••••••••••

4

%

"

5

4 ~"/o
5 %

"
II

%, •••••••••••••••

5"/0
,
.
5 % ••••••••••••••••

Sel'YÍço re. tante
9. (lOO:OOO~'OOO
7.500:000:;;000
6.000:000 000
4.500: 000$000
3.000:000$000
1 .500 :000$000
$
lI-I 7

130
Ora, e3sa,,; reducções exprimiriam uma economia de :
1~ anno...................................
6.000:000$000
2~
,.............................
7.500:000$000
li
3~
, .. . . . . . . . . . . .
9.000:000$000
li
4~
10.500:000 000
5~
.. .. . .. . .. .. . .. ..
.. .. .. .. .. .
12.000:000 000
6~
13.500:000$000
'rotal nos eis annos........... 58.500:000$000
Dizia mais o ministro:
II No
y tema inaugurado pelo Decreto de 17 de Janeiro, ao
con trario, o banco de emissão que a cobrir com apolices, renuDcia inlmediatalllente o direito li metade, e, ao cabo de seis
annos, no maximo, á totalidade da sua renda, perdendo virtualmente o jús de propriedade sobre esses titulas, cuja impor.
taucia, DO termo cb existencia dessas institui<;õe. , pelo silllpl s
etI'eito legal do lapso de tempo, desapparece do quadro da di·
vida. fedeml. Não sào, portanto, desfl'llctadores da vida nacional ; são, ao rel'ez, mecanismos combinados para lhe operar o
resgate.
II Assim, si contra esse regimen não tÍ\'esse vingado, flté certo
ponto, a pre 'são d~\ cegueira que o combateu, si a idéa geratriz
do Decreto de 17 de Janeiro bou\'e. se preponderado inteiramente,
si a conente dos erros e interes es, que inquietaram a opinilLo
illudida, nos não tivesse determinado o compromisso, que reparti o
a enJisslLo entre o deposito em apolices e o deposito em ouro,
quasi melade da divida publica estaria dentro em pouco virtual·
mente resgatada; porque, elevando-se a trezentos mil contaR a
emissão auctori 'ada antes do Decreto de 10 de Dezembro, o deposito c01'1'espondeute em apolices cancelladas montaria a cento e
cincoenta nJiI contos.
II
"ào falt<\ quem nos tenha levado a mal ajuxtaposição dos
dous typos de garantia para a circulação bancaria. Uns vêm
nessa alliança uma capitulação do ministro e apontam nas concessões de elllÍs ão sobre ouro um repudio de seu plano primi·
tivo. Outros (a mais benigna dessas duas categorias de antagonistas) descobrem na dualidade apoutada uma inconsequencia
symptomaUca la minha hesitação ou da minha fraqueza. li
No
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o processo do resgate e tabelecido na refornla uM deixou de
despertar as sympathia' 1 ublica , ainda !Jue a n;aiores desconfianças convergis em para o bom exito da medida, em vista
dos precedentes dlt politica imperial que nunca tratou, com a
seriedade que o assumpto reclama, do processo da reducção da
divida publiclt, aspimç!Lo de todo governo democrntico. E a
prova de que ella nunca realisou essa economia está ju tamente
na marcha da divida publica e da receita.
Eis os dado : A divida externa que, em ]827, era de
18.36~:177$777, ubio em 1 9 a 270.395:555 555. A despeza que
naquelle anno era de 1. O~ :169$309, em 18 9 era de 19.429:70'7$000.
A divida interna fundada ubio de 5.0)6:990 ~9 em 1 27 a
543.5 5:300$000 em 1 89 e o serviço com a ua despeza, na
mesma dRta, ~ubio de 899:470$265 a 26.353:342$000.
A este respeito dizia o mi ni tro das finanças:
" O desenvolvimento do debito' interno fundado é por consequencia, nesse lapso de tempo, cinco vezes maior que a recei ta
nacional.
" Desta de proporção mon truo a nll.o ha, que nos conste,
exemplo fóra do Brasil, na historia das dividas nacionaes. li
A hi toria do re. gates no Imperio não pa sou do mais formal
in u ce o. Eis os facto : Em 1 53 foi fundado o Banco do Bra il
a que, além do papel de banco emis 01', o governo encarregou do
re gate do papel do Thesollro, na proporç!Lo de 2.000:000 000 por
anno. De 1 56 a 186'1 elle tinha re gatado 17:500$000, exi tindo
entlLo no cir 'u1aç!Lo em moec1a fidllciaria :
Papel-moeda
Papel do Banco do Bràsil
Outros bancos

.
.
.

~-:-:=:-~,

quando, em 1 56, isto, é a começar o resgate, a sua somma em
circulaçlLo pouco excedia de 45. OOO:OOO~OOO.
Depois desta prova, tivemos outro insllccesso no resgate de
18 6 a 1887, sen lo mini tro o Sr. Fralldsco Beli urio, que operou
UIU resgate de 7.500:000$000, elllittinLio depois quantia dupla
desta, para attellder ás necessidades do mercado.
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Eis nhi a experiencia dos resgates.
Outro lado da reforma e que affectn as condições de circulaçno
fiLlucial"ia, em relação ás necessidades economicas, precí a ser
estudado, porque por meio delle cotejam-se opiniões e o proce·
dimento dos estadistas que tiveram ob sua responsabilidade a
gestão das finanças.
Em fins de 18~9 a Cil'culação firluciaria era de 211.011 :846 000
assim dislribuida:
Papel do governo
Banco do BrE.sil.
»
N acionai do Brasil
»
de S. Paulo

.
..
.
.

179.371 :166$500
12.477:350 000
17.410:200$000
] .752:630::;000

As opinioe as mais insuspeitas e valiosas de entllo, consideravam e a circulação exce sivamente in ufficieute para as necessidades eC0nomicas do paiz, que depois da emancipação do traballlo, reelamava para os centros agrícola e industriaes maior
expallsno de llumerflI'io, em vista nas modificações profundas que
soffren a circulaçtto monetariu, por eff'eito da me ma ref0rma. E
jil vimos que o capital con umido então pela producção elevou-se
a 140.000:000S000, isto é, 505 % do que se tornava preciso até
ent!ío.
Em facc de ta novas condições economicas, o proprio governo do Imperio tinha comI utado a emissão em 600.000:000 000
pela Lei de 2J de Novembro de ]888, maximo fi. que nunca chegaram ns finança da Republica, que hoje i:le procura responsabili ar })ela desvalorisação da moeda. ligada ao excesso da emissão.
E' o côro dos opposicionislas que vO neste exces o o desastre
de nossas finanças.
Enlrctanto, o ministro da Republica, menos liberal e mais
commedido do que o do Imperio, marcava o maxill10 da emissão em 400.000:000S000, por decreto de 17 de Janeiro de 1 90,
a qual foi recluziLla a 200.000:000$000, por decreto de 30 de Janeiro do mesmo anllo.
Eram estas as condições da circulaçM fid ucinria por occasi1l.o
do primeiro acto da reforma. O excesso de circulação que este
acto trazia, justifica-se na maiur l'XPllnsão ecollomica.
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A organisação b::tI1cariu Cl'eada pelo Imperio, não se podia manter, em face uas condições financeiras do paiz, sem producçll.o sufliciente parã garantir a estabilidade do ouro,
Sómente com uma colação cambinl alta, que não provoca se
a a.ffiuen ia das notas li carteira do bunco, poderia não baver
cri e na lia vida interna, Esta cotação, porénl, na altura em
que estava, não se poderia sempre nlUuter, porque era o resultado de influencias ficticins. E vamos ver que nas con içOes
cambiaes que seguiram-se li revolução, o bunco vio a crise que o
impos ibilitou de operar.
As im, alguns dia depoi (la rcvolução, elle principiou a
declinar. De 27 .} em que e ta va a 20 de N o\-embro, baixou a
25 em 21 de Dezembro. A differença de 2 ~ bavia de influir na
desvalorisação correspondente do papel-moeda, produzindo nJaior
procura de ouro e affJuencia das notas ao balll'o.
O proprio banco foi o primeiro a denunciar a fraqueza ele
sua organisação, não podendo re'i til' ao nlovimeuto baixi ta que
se operava, pedindo ao governo empre tinlO ele papel-moed,t e
recolhendo precipitadamente sua emi. ão que ele 17 .·HO:~OO 000
que era em 30 ele Novembro, baixou ali. 055:054$000 em 30 de
Dezembro.
Com razão perguntava o ministro ela fazenda da tribuna do
Senado:
(( O Governo Provi orio e tava, poi, inconte tavelmente
entre e tas dua alternativa : elar ao Banco ~aciollal o cur o forçano, ,ubmettendo-se á cl!tu"ula ~ do conlracto de ~ ele Outubro,
ou reformar e alargar obre nova ba. es o meio circulante.
(( O curso forçado? ~Ia o proprío B'mco Nacional repudiam
o contracto que autorisava, soli itando ao governo empre timos
de papel-moeda mediante o u o do direito de emissão, que até á
importancia de 25.000:000$000 f'lcullava ao The ouro a Lei ele 1
de Julho de 18 5. Depois, es e estabelecirl.1ento com uni ncaixe
de vinte e sete mil contos e uma <'mi são apena de dezc. ete,
não apresentava a condiçõe de alidez e a exlen ão de ba e
neCE:ssarias para aspirar n e sa situação. Se ao menos elle elevasse o seu deposito metallico de 30 a 50 ou 60"10 do seu CalJilal,
i 'to é, ele vinte e ::lete a quarenta c c:inco ou cincoenl,t mil
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contos ... Mas, em summa, o facto li que o proprio Banco Nacional não se reconhecia habilitado para taes funcções; alilis não
deixaria de reclamar pela faculdade, que lhe as egurilVa o seu
contracto com o Thesouro. 11 (1)
Eis os principios dominantes da reforma de 17 de Janeiro.
Na organi 'lÇão do regimen das emissões adn:iittia o principio da pluralidade bancaria, dividindo o paiz em tres zonas.
Aceitando esta doutrina, cujo insuccesso ahi está em tradições historicas dos paizes regidos por instituições federalistas,
como os E tados-Unidos e a Suissa, que convergiram para a unidade bancaria., o mini ·tro transigia com as dificuldades do momento, creadas pela propria revoluçll.o que levava aos E tados a
autononlia de que tinham sido privados, como provincias, durante
o Imperio.
E li elle mesmo quem o diz:
li Decillimo-nos pela plnralidade,
porque nll.o tínhamos o
arbitrio da selecçll.o. A torrente dos sentimentos federalistas
impunha-nos a neces idade de transigir com a exigencias dos
Ei:ltados. A monoemi sll.o bancaria, ao amanhecer da revoluçll.o
federativa, seria uma provocação ás forças, contra as quaes não
havia poder que luctasse. 11 (2)
Parece que o mi ni tro obedecia mais á influencia de doutrinas tll.o brilhantemente por si sustentHdas como jornalista,
qllanrl0 criticava fi administração financeira do ministerio Ouro
Preto, (lo que as exigencias do Estados. Em suas aspirações federalistas não .podia a autoridade dictadorial vislunlbrar a menor
resi tencia contra a centl'alisação da faculdade emissora, como
uma manifestação da soberania nacional, porque as administrações locaes er;lm a delegação do Governo Provisorio que lhes
truçava sua esphera de acção, a somma de suas attribuições.
Ahi está o Decreto n. 7 de 20 de Novembro em que se traçavam as fllncções de que eram inve tidos os C'hefes dos estados.
Não eram de facto governos fiutonomos. Em nenhuma esphera

(1) Ruy Barbosa - Finanças e Politica da Rep'lblica, 1892.
(Jl RUY,Barbosa - Obr. cit., pago 36.
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de ficção revelam elIes a posse da autonomia e aspirações federalistas de que tanto arreceiou-se o mini. tI'O no plano da reforma
financeira, inspirando-a no principio da pluralidade bancaria,
contra a qual a experiencia de outros paizes é eloquente para
provar sua in::tilidade, suas inconveniencias mesmo.
E na propria exposiç!l.o de motivos com que perante o chefe
do governo expunha a sua reforma, não justificava Elas aspirações federali tas o regimen da pluralidade. Cedo o proprio ministro convenceu-se das suas inconveniencias.
Na organisação bancaria do Imperio era ju. tamente a uuidade o ponto invulneravel. Era preciso tudo derrocllr, até mesmo
as doutrinas mais corroboradas pela sancção dos facto. .
Ahi nestas palavras está. a confis_ào do erro do ministro, ou
por outra, a convicção em que achou- e de sua incol1erencia entre
o facto e a doutrina. Prégou a pluralidade por espirito de partido
e instituio-a como o molde do regimen bancario, em nome das
aspirações federali ta ,que não pas avam naquelIe tempo de uma
simples fiCÇão. Não era uma força histurica capaz de imprimir
urna orientação na alta admini tração do E tado.
Si hoje elIa de facto ainda não exi te, golpeada de vez em
quando e sem o menor protesto, pelos altos poderes federae<-,
quanto mais quando iniciava- e a vida republicana, quando os
Estados soU'riam o choque tremendo de uma vida centralisada.
Ahi estl1 a posiÇão delIes no golpe de Estado de 3 de Novembro.
Ahi est!l.o palavras do ministro:
li Eu não podia recusar-me a esse tributo imposto pelo bom
senso patriotico ao amor proprio Individual. Na questãO dos lastros bancarios, variei do papel para o ouro, não convencido, mas
cedendo á. pressão exterior. E sa press!l.o, desenvolvida por urna
a!liança de opulentos s-rndicatos eria bastante forte para rebentar e estilbar as novas instituições, se o governo lhe não abri se
essa capa. Cedi, pois, ao menor dos males. Variei, outrosim, d~~
pluralidade estatuida no Decreto de 17 de Janeiro para a unidade
planejada no Decreto de 7 de De7.embro. E ahi variei con·
vencido.lI
Nos actos subsequentes convergio p,ll'a a unidade bancaria.
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Não foi este o unico facto de incoherencia que bavemos de
registrar na reforma fiuanceira d[L dictadurn. A' emissão que
até ent:1o linha sido feita sobre garanlia de titulas do Estado,
a saciou-se depois o lepo ito em ouro no 'l'be ouro. Sob taes
principias é in,pirado o decreto de 29 de Agosto, autori ando
o Banco dos Estados-Unidos elo Brazil a emittir mais vinte
e cinco mil contos, garantidos por deposito metallico, nas
mesmas condições em que fôra dada a emissão ao Banco :ra_
cional do Brazil.
Ao mesmo tempo quc n. doutrina da pluralidado era abandonada, convergindo
miuistro para o regimen da unidade
ban'caria, abandonava tambem o regimen da garantia em apolices, substituindo-a pela garantia em ouro.
Não se attendia mais para as vantagens que linba inspirado
o regimen da emissão bancaria de reduzir a divida publica,
pelo resgate quc a apolice operava sobre si mesma. E é o
proprio ministro que se incumbia de mostrar as inconveniencias
do seu acto, fazendo co-exislil' a garantia do metal com a garantia em apolice, nas seguintes palavras: "Nilo falta quem nos
tenha levado a mal a ju 'tapo ição dos dous typos de garantia
para a circulação ballcaria. Uus vêm uessa aUiança uma capitulação do ministro, e apontam nas conces. ões de emissão sobre
ouro um repullio do seu plano primitivo. Outros (a mais benigua
dessas duas categorias de autagonistas) de. cobrem na dualidade
apoutada uma iuconsequencia symptomatica da minba hesitação,
ou da minba fraqueza.1I (1)
E isto dizia depois das seguintes palavras:
liA coexistencia. da circulação sobre apolice com a emissão
sobre ouro no mesmo estabelecimento de credito não era novidade nem offerecill illconveuiente. EUa existe, entre outros, nos
bancos americanos, e estava admitti la entre n6s, não s6 no decreto 11. 165 de 17 de Janeiro, art. 5?, que deu aos institutos
emissores a sua organisação actual, como nos proprios estatutos
do Banco dos Estudos-Unidos do Brazil, art. 10 3.°11 (2)

°

e

(1)
(2)

ReI. de Ruy Barbosa, pago 135.
Rei: cito pago 52.
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Silo estes os dous factoE mais culminantes da reforma financeira do ministro da Republica, em relaçll.o á coherencia dos
priucipios que a inspiraram.
Rob a pres ão das reclamações que o rodeavam, para ampliar
a emissllo, uão soube ou uão quiz vencei-as, acquiescendo com
os interesses daquelles que como :0 presidente do Banco :N a·
cional pedia-lhe mais emi silo, depois dE' e terem espantado com
a emi llo de quatrocentos e ciucoenta mil contos em que o Decreto de 17 de Janeiro limitou a dos novos banco . Xão podendo
yencer a corrente da especulaçl10 em que procuravam mergulhai-o, <'leixcu-se al'rastar por ella, augmentalldo cada vez mais
a emis ão alé á cifra em que foi limitada. pelo Decreto de 7 de
Dezembro.
Antes deste tempo vemos que a emissão em Setembro de
1 90 subio a 298.692:024 '000, ltavendo para mais a c\itferença de
etentll e tres mil e tantos contos, ou 34,52 % do que existia em
começo do anno.
Com o Decreto de 7 de Dezembro, ella subio a quinhentos
e cinco mil contos.
São estes os principaes uctos da reforma financeira, em derredor da qual se tem agitado a grande polenlica entre os homens
politicos do pai?:.
Precisamos estudar o desenvolvimento que eUa teve Da pratica e a sinceridade com que a executaram aquelles que di lo
foram incumbidos.

H-I
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execulor da I·pforma. Oon;o de.empenhou-se da incnmbencin. Primeiras
pro\'a de inb"billdade. Directores redore. A declarações do r. ~1ay
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A reforma financeira. por mais conectas que fo. sem as doutrinas em que se in pims 'e, não passaria de uma linda peça de
litteratul'a, e lhe faltas e uma execuçllo intplligente e babil
pnra assegllrar no terreno pratico o seu succeaso. O auxilinr do
mini tI'O na execução de seus planos foi o presidente do BallCo
dos Estados-Unido' do Brllzil-o Conselheiro Francisco MUJrink. E o 11I0do conlo foram el1es comprehendillos e executados
e Ui justanlente no futuro (le astroso que teve e te estabelecimento de credito, a quenl a Republica confiou a gereneia de suna
finanças. Pouco' bOnlel1- assumiram na vicIa republicana posiC;ão ele tanta responsabilidade e coufillnça, da qual esperava a
instituição os proventos de um pro pel'o desenvolvimento finan.
ceiro e poucos tambem foram causadores de tantos males, pela
inepcia e inhabilidade que imprimio á. administração bancaria,
em momento em que a maior prudencia, o mais fino tacto, eram
exigido. para a consolidação (las finanças republicanas. Referi·
11I0-no' ao SI'. Mayrink.
E na sorte que teve este estabelecimento de credito está a
prova tia incompetencia de sua administração.
,'en(10 elle o regulador ch emi sfto, deixou-se levar a excessos
qne pr judicaram profuntlamente os illt~resses financeiros, pela
luá applií'açãO que deu-lhe.
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Em pouco tempo o activo de sua carteira não era bem repre·
sentado por certos valore que as egurassem uma rapilla liljuidação, si uma emer<Tencia de crise o exigi se ; grande ~omlUas
já estavalll adi:J.ntac1;.l em contl1 corrente e por cau<;ão, sem estlLrelU devidallleute garantidas. O proprios elirectore~ constituiram-se devedore' do bHtlco em quantia avultll.da.
Referindo- e a isto, nll tribuna da camara dos deputado, o
Sr. Figueiredo, na polemic<t e teril, pornographica e peso oal que
entreteve com o r. Jl,Llyrink, dizia: mas o que é certo é que
ainda e-te anno, em Março ou Maio, um dos direclores a yuelll
se tinha concedido o credito de 113:~50:;;000 era devedor de
291:000 000 ; um outro de que se tinha coucedido um credito
de 2.600:000~000 era devedor de 5.50tl:000$000 ; um outro a quem
se tinha concedido um credito de 194:000$000 devia 22 :009$000,
acre cendo ainda 'yndicatos con tituielos em nome de um dos directores, que figuravam com diver'a razões sociae , assim COIUO
figuravam yndicato para a conlpra de acções ele banco, que tiuba
ido constituido para uperar aqui e no estrangeiro e de outros
baucos que e tinham e tabelecido no periodo decorrido de NoI'embro pllra cá. II
A e ta denuncia de irregularidades e eno. que o publico
de conhecia, o 1'. l\Iayrillk, na mais admiravel das iugenuidutles, a im respondia, firmllndo a ua respon abilidade de
factos que affectavam directamente o interesses do banco e do
proprio I aiz, que em vez de ver na gerencia do primeiro e tabelecimento de credito da Republicu o patriotismo e a abnegaçãO, via
pelo contl'llrio, a sugge tão de interes es pessoaes:
Devam ou
nno i a dividas dos directores do Banco da Republica não lio
dos directores de te banco, ma do' directore dos banco. do
E tado - ni los do Brazi!. Ao Banco los E tado. -Unido não era
vedado nem peJa. lei geral que rege as sociedade' unonj'lua', uem
pelo seu e tatu tos, ter contas cOJU os seu dire 'tores, figurando
e le como devedore " visto que os c1irectores são pc oa juridica e podinrn trtl 'pa 'ar, a exemplo de l1luito' outro directúrede Illncos, sua dividas' pam o actual Banco da Republica. II
'ilu. Si a lei não pl'ohibia expres amente, os principio. tia
woral a mais rudimentar prohibem-n' . E' uma destas prohibiçoe'>
(l

(l

].to

que n1ío precisa figurar em lei, para tornar suspeita a transacçll.o
de um director com um banco que dirige.
O estabelecimento estava afi'ecto de uma causa dissolvente,
proven ien te das irrpgularidades de sua ad min istraçllo, Eu tll.o
o govemo cogitou de sua fusão com o Banco Nacional, que foi
levada a effei to, por Decreto de 7 de Dezem bro de 180 I, augmen·
tando tambem a emissão concedida, D'abi data a Cl'eação do
Banco da Republica, que abre a segunda phase das finanças
repu blicanas.
A gerencia do novo banco em nada alterou-se, porque ficou
a mesma administraçao, sendo de I rever por conseguin te que a
fUSãO por si s6 nll0 curaria a má situação existente, porque os
máos precedentes tinbam firmado habito,
As causas que mais de pert.o affectaram a vida bancaria e que
tanto a enfraquecerllm, podemos classificar no excesso das operações e emprestimos de cauções, sem as devidas garantias e má
direcção da emissão, Ellas continuaram a agir, Assim vemos em
relaçll.o á primeira causa que rei ercute Ilas condições do activo
do banco, o seguinte: os balanços de Fevereiro até Junho de 1891
em relação ás verbas do activo -acções e debentUl'es, contas correntes caucionadas e [\ prazo fixo a bancos e companhias- accusavam um activo de 236 mil contos, somma igual ao valor de
toda emissão do banco, que além disto empregou uma sornma
nllo pequena em canções e emprestimos a bancos e companhias,
montando a primeira em no mil contos e a segunda em 97 mil
contos, devendo um s6.banco a quantia ele 70 mil contos. 'rodos
estps valores que garantiam taes operações tendiam a baixar na
cotaçll.o da Bolsa, Sendo elIes liquidados mesmo em 189 L nllo
dariam mais de 50 mil contos, quanto mais em épocas posteriores,
quando os valores ainda baixaram mais.
Tendo sido Cl'eado para regular o mercado monetario e auxiliar os outros bancos, em momento de crise, o estado de sua
carteira em 1801 era em Maio ele 10 mil contos, em Junho
ele 9 mil.
'rudo isto ela Vil, Iugar á baixa da cotação de suas acções,
que afi'ectou tambem todos os titulos que circulavam no commercio, e as condições de sua carteira. Um tal estado de cousas
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tendeu a peiorar, pelas loucuras e abuso de credito que commettidos foram.
Si aualy armos agora o critel'io com que o banco dirigio e
applicou a emissão, veremos que devendo despertar os recursos
iudustriaes do paiz, para mostmr uma grande confiança nas
novas instituiçõt3s, applicando sua~ ecollolllÍ;tS nas illdustrias nascentes, offereceu pasto llutritivo á especulação do jogo e da
ambiçil.o, que perturbou profundaluente a prosperidade lUaterial
que resulta.ria de a liberdade, si ella não tivesse tocado quasi á
loucum.
De fucto. Si compararmos o vulor movei em circulaçil.o em
1889 eom o de 1 92, veremos uma profunda differença de capital
que atle ta um grande abu o do credito.
O leitor compare estes dous quadros:

Quadro geral de todos os titulas em 15 de Maio de 1889
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de todos os titulas em 1 de Janeiro de 1892
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Como se vê, os valores moveis ó na praça do Rio de Janeiro, subiram de 831 mil contos a dous milhões e meio. Era impossivel a continuação desse regimen, em que tanto se abusou do
credito, durante os aunos de 1890-1891, com a organisaç!l.o de
companhias. Era impossivel o paiz supportar o peso desta ernisslLo
fiduciaria, mnito além dos seus recursos econondcos. Era impossivel manter-se um tal e tado de cousas, quando a especulaçlto do
jogo foi o factor directo dessas organisações indu triaes. Tudo
ellas procuraram explorar. Levantaram-se companhias para todos
os serviços. O movimento da Bolsa a umio enormes proporções
e o escandalo patenteava-se sem rebuço á. vistas da opiniãO.
A concurl'encia era enorme, o espirito da jogatina inventou o
ensilhamento, verdadeiro producto da época, em que a impudencia e a gatunagem substituiam as transacções legitimas do
commercio honesto. De todos os Estados affiuiam pessoas para
a Capital Federal, transformada em nova Monaco. As profissões
livres forão abandonadas. O medicos deixaram sua clinica e os
advogados sua clientela, para tornarem-se freguezes dial'ios da
Bolsa e do ensilhamento.
Os proprios fazendeiros, homens acostumados á parcimollia
e a verem no trabalho a unica origem da fortuna, abandonaram
os centros agricolas.
As pequenas economias do povo, da cla se laborio~a da sociedade, eram atiradas fis subscripções de tit~los e á compra de
acções.
No ensilhamento e na Bolsa as scenas mais desrespeitosas se
repetiam diariamente, parecendo que os homens tinham perdido
o mais rudimentar decoro do cavalheirismo pessoal. Muitas
vezes a policia teve de intervir, para abafar a alteraçlLo da ordem
que se irradiava deste centro de corrupçlto.
Organisar companhias tornou-se uma profisslto almejada por
todos, pelos lucros que provinham da incorporação, quando a
lei das sociedades anonymas dispoe que os incorporadores só
poder!l.o receber porcentagens sobre os lucros liquidos verificados.
Entretanto, commettiam-se os maiores escandalos, retirando-se
logo os lucros das primeiras enh'adas do capital social, a titulo
de incorporação, antes mesmo que as companhias tivessem
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existencia legal. Os subscriptores, confiados na lei, entregavam
o seu dinheiro subs revendo as acçõe , dinheiro que em vez de ir
fomentar a exploração industrial, sobre a qual levantava-se a
companhia, ia saciar a impudencia dos incorporadores e o interesse da ambição.
Foi e ta a expressão da época. Poucos n110 jogaram. Os espio
rito mai prudentes, em face de tal situaç11o, apostrophavam-n'a
com tanto mais precis11o, quanto verdade, dizendo-n'este jogo de
burro al<Tuem ficará com as cartils na m11o. O espirito de innovaç110 trouxe ao j go diversas modalidade. D'ahi nasceu o 1'ep01'l,
formaçllo nova, inteiramente de conhecida no nosso.commercio.
Houve 1'epo1't8 avultados, a preço fJue representava 1 % ao dia!
O es andalo chegou a ponto que instal1ou-se um Banco, o
Mercantil do Brasil, que aC~lbon na policia.
" :r a assembl6a de installação foi lida uma certiLlllo do deposito ela porcentagem do capital exigido pela lei; mas ficou provado depoi que em lugar de 300:000 000 como l'E'za a certid11o,
sõmente 5i:000:S000 fomm deposita los. li
omprebende-se que esta phase não passava de um accidente, de um periodo anormal de nossa sociedade, de que nenhum povo isenta-se. Nos paizes os mais velhos, em que a
experiencia já forma uma riqueza, uma herança da naçao, a ilistoria regi ·tra facto identicos.
A ella devia seguir-se a pila e das liquidaçõe , que deixaria
na ruina, como deixou, aquelIes que no jogo foram victilllas
de snu ingenuidade. E eBa cedo appareceu.
Já no mciado do anno de 1 91 algumas empreza começaram
a fundir-se. A. 'im, a Elllpreza de Obra Publicas mostrou estes
desejos, incorporando-se á Companhia Carris Urbanos, ao Lloyd
Bra ileiro e á Amazon Steam .r avigation Company. O Banco do
Rra. il traspas ou sua agencia de S. Paulo ao Banco Constructor
e Agri ola, o Banco de Credito Popular fundin-Re com o de Credito Uni ver al e com a Companhia de Estrada de Ferro Geral.
O Bauco Uni!lo Agrícola comprou a Companhia Munhuasslí
e Caratinga. Declarou·se nulla a constituiçllo da Companhia Estrada de Ferro Estreito a Chopim, que se acabou com as escandalosas divulgações do Sr. Sebastião de Pinho.
II-J9
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E te processo de liquidaçito que e iniciou nos meiados oe
1891. tenoeu a continuaI', assumindo gl'andes propol'ções oe 1892
em diante. D' lIe o facto mais saliente foi a liquidaç1io da Estrada
de ]'erro Geral, "el'dadeil'o Panamlí, em que a gatunagem feita
li confiança publi a cbegou ao excesso.
Quando estudarmo no qual'to volume de no sa obra a phase
con tituciona1 da Repllblica, completaremos o e tudo de tas liquidações. Rntilo fallal'emos da posi<;ào do pl'imeil'o govemo constitu!lional, do Congl'e' o, do governo de 23 de Novembro em fa e
do ]1l"Oblema financeiro.
N'esle capitulo limitamo-no uo estudo da refol'mus do pl'imeil'o ministro da finança que teve a Rei ublica e do modo por
que foranl ellas executadas.
Em face do abu o do cl'edito que e pl'aticava na ol'ganisação
de conlpllnhias, pal'a f'xploral'elll p.rviços, inspil'ado sOmente no
jogo, o Banco da ReI ublica em ve7. de pÔI' um paradeil'o, t •
mando todas as cautelas no exercicio de sun faculdade emi sara,
abusou della.
Si em Fevereil'o, depoi!:l da fusão com o Banco acionaI, a
emi são em de 199.0 8:120:;;, em Junho em de 235.73 :570 000.
Em Julho a alWllIenlou ainda em 1·L600:000 '000; em Outubl'o
em l.700:000S000, attingindo enl TOVelllUI'O a enel'me cifra de
266.67~:OOO$OOO.

Eis aui as reformas financeiras dlt Repuulica. Como se vê o
seu insuccesso dppenden rnais d~t sua execução, do que de ua
illOppol'tuuidade ou da in llusistencia dos seus principio.
rrivel'am grande influencia nns condiçõe!:l da vida pela elevação dos pl'eço de pl'imeira neees idade.
Assim vemos que-DO cumeço de 1889 uma caixa de batatas
custava 5$ e 6·' ; cu. tava em 1 92 9:;; e 10$ ou 120 a 200 réi o litro.
A Clll"lle secea suuio d.e 120·--400 a -100-500 réis o kilo i a
banha estli alai cara por Oréis e a manteiga por -150 réis o kilo,
ou 50"10 mais.
O bacalhlío de 22$ e 26$ pssou a 32$ e 35$ e a retalho o
augmento é de um pouco mais de 50 %'
Uma lingul1 que ha UIl1 anno valia 550 réis é hoje cotada a
880 réis.
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Do sabão, apezar das fabricas nacionaes, o preço subio, nestes dozes me;r.es, de 80-100 réis, a 130 -150 réis; e no urtigo cebola o augmeuto foi ainda moior, pois o cento, que se obtinha a
1$200-1600 cu tava 6$ e 7 000.
'ranJbem o mi"lho acompanhou o re to; e o sacco de 4$000 e
5$000 su bi u a 6$ e 7$000.
I
O arl'OZ- o nacional-cu tava 11$ a 13$ o sacco i agora pedem
16$ e ~O$ ou de 180 a 200 réis o litro. O estrangeiro pulou de
7$500-8$ a 12$-12,. 'i00.

Pela farinha ele l\Ia"é, que valia 6$-7$500 o sacco, pedem
agora de 9$ a 11$000 ou 120 a 160 réis o litro. A qualidade fina
subio de 10 -12 a 15$-17$ ou 160 a 240 réis o litro.
Deixando agora os generos alimenticio e (examinando a
differença de pl'eços que tem se manifestado na roupa e nos
tecido, vemos o meslUo augmento proporcional neste ultimo
anno.
A roupa de homem, ob medida, subio 60 % e a já feita 50,
60

"lo.

A casinlira singela qua ha UIU anno podia ser comprada
por 3S600, vale hoje 4$~00 o metro.
O morim de 4$, 7$ e 12$ custa hoje 7$, 12~ e 19S000.
As chitas de 360 e 600 réi o metro, são vendidas agora a
500 e 00 réi , e as ca 'as de 900 réi a 1 '400.
O algodão de mal'Ca rr de 2$200 altou a 3$500, e o de toalhas,
de 800 réis a 1 200.
A meias, me ICO :\s ordinarias, que cu tavam 2$400 a duzia
Com direito pagos, ó de direito pagam agora 2$000, fóra a differeuça do cambio, que ainda pede 1$200 mai .
O metil1l ordinario, que custal'a 140 réis, está hoje a 210 e
220 réis.
O trançado de 200 a 210 subio a 340 o metro, e este, como
se sabe, é genero de primeirn.neces idade como os mai .
O merinós de 1$200 e 2$600 cu tam 2$800 e 3:ji500.
O algodão azul, commulTI e tão empregado pela classe menos
favorecida, custava 110 anno passado de 360 a 420 réi o metro.
Hoje é preci o de 5~0 a 580 réis para -e obter a mesma quantidade.
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As camisas de meia de 6$000 a 9$000 a d uzia, estão a 8$500 e
13$000. (I)
As reformas deram lugar li maior polemica :que se tem agitado, quer na impreusa, quer no parlameuto. Por is~o luesmo que
originaram uma profunda crise, sem iguul em nossa hi toria, têm
sido enfrentadas não s6 pelos representantes da opinião lJa imprensa, como.pelos repre entantes da nação no parlamento.
Por ora convergimos o nos'o e tudo para a polemica da imprensa, aguardando para J1Jai tarde a. discu õe do parlamento.
Em artigo editorial de 23 de Janeiro, sob o titulo Emissão e
c7·ed·ito, o J01'1wl do Gommel'cio aceitava nas seguintes palavras
a reforma do mini tI'O ela Repuulica, que a fundamentavll em
uma larga exposição de motivos e que, no conceito do velho
orgll.o, era a expressão do mais elevado patriotismo: (tA simples
leitura da exposição de motivos firmada pelo r. ministro da
fazenda, deixa fôra de toda duvida que o ardente desejo de
extinguir nossa divid,l iutema fundada, foi a preoccupação quasi
exclusiva do il1ustre autor do decreto.
Não obstante estas palavras de animação, o J07'1wl alieno
tava alguns defeitos da reforma, como o exce . o de favores no
monopolio de que investia o novo bauco, contra a liberdade da
concurrencia das industrias e declarava-se peremptoriamenteadepto do regimen metallieo, phantnsticamente in 'titui io pela Lei de
24 de Novembro, e considerava como a verdadeira nota bancaria,
a unica capaz de desempenhar sua utilissiuJa flll~CÇl'LO, a convertivel em moeda metallica.
Ahi está em duas palavras a p..rimeira doutrina enunciada
pelo J07'nal em materia financeira.
Era este um ponto de accusação, por isso que a organi açll.o
do banco emissor pelo decreto de 1i de Janeiro, era sob o typo
americano - o lastro em titulos da divida publica.
Na agitaçl'Lo opposicionista que e fez selJtir ne a ('poca contra a medida financeira, o J01"lwl não tomou parte.
Guardou o mftis religioso silencio até o Decreto de 7 de Deo

(I) RetrospecLo cOLOmerci,d do Jomal do r'oJn11lcl'cio cle 1 92.

zembro. Com a mais lisonjeiras palavras de animação e applauso
recebeu entl'ío o J01'1lCtl a nova reforma do O'overno.
Eis o que di::ise :
« E' um a ontecimento de grancle alcance que a nosso ver se
recommenda Illuito pelo scn o pratico, tanto dos interessados
nessa operação como do mini ·tl·O da fazC'nr1:1, que deste modo se
pôde approximar da verdadeira icléas ã na materia. (Jol'lwl do
Commel'cío, de Dezembro cle I 9.) li
Quae ão e ta itléas sit de que conslituio-se depositario o
Decreto de 7 de Dezembro? Era a emissão de um estabeleci·
mento le credito como o que resultava da fu ão de lous outroster por garantia o la tro em Juetal e em titulo' do E tado.
Em tudo o mai nenhuma differença se nota entre este de·
creto e o de 17 de Janeiro.
Por identicos processos ambos cogitam dos mesmos assumo
ptos e os I'e olvem do mesmo modo.
A' que toe de amorlisação da dil'ida publica, do re gate de
papel-moeda, são offerecida identica soluçoes. Entretanto, Ulli
mereceu do Jornal (Decreto de 7 de Dezembro) o applau o cLlja
prova ,tá na citação que acabaluos de fazer.
O outro, a animaçito com a re tricções de que a verdadeira.
nota bancaria é a qUf' ba 'eia ua O'arantia em lastro metallico.
E por is. o preferia a Lei de :!,l de KO\'embro como a melhor
soluçno da questão ban aria.
'ral foi a opinião elo J01'11Ctl, em 1 9:l.
I to não o inbibio de que, em Dezembr de 1 90, eon ideras e
o Decreto de 7 de Dezembro, como a expres ão de sã doutrinas.
Entretanto e tc dou aetos e contradizem. :Não se couciliam os principios que os inspiraralll.
E para provaI-o damos a pulavra ao seu autor:
« 'fio se eleva o \'alor do papel !Q Estado, dizia o Sr. Ruy
Barbo a, compromettendo-Ihe o credito eru novo e maiores gravames, coruo e dava com a operação ajustnda em 1 9 uo con·
tracto com o Banco Nacional. E 'se contracto feria, pois, flagrantemente, a lei ele 18,l(J, llllo rcvogada pela de:!,l de Kovembro,
em que elle se e trib<wa, mandando converter Utulos de uma di-
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yida sem juros, como é o papel·moeda, em rendas de 20 "lo de
amortisaçl\o e 4 % de juros em ouro. "
Dizia mai o ministro das finanças republicanas: "O curso
forçado estant, poi', irnplidto na '\ausul,L 8~ desse contl'llcto. Os
bi I hetes do Banco .l. racional, serianl con "ersh'ei , senno quando
ninguelll pensaHse em cOll"ertcl-os. Nu essenc;iu, portanto, o que
o coutmcto cle 2 ue Outuuro e~tiriulou foi inlplesmente isto: dar
o monopolio ua emissão ao Banco Nacional e transformar 11
emis fio inconver~Í\'el do Tbesouro na emis ão inconversivel,
nlllÍto nlais vasta, desle estabclecimento, "
Como corrcclh'o desteti incoO\'euielltes, na opini!l.o do mio
nistro, furam decretadas as medidas de 17 de Janeiro e 7 ele
Dezenlbro.
O Jontal, adepto da lei de 2-1 de Novembro de 1 88, applaude
entretanto o uclo de 7 de DE:zembro, qu , a16m ele fLrmar a
emissão em um pro -e '50 de garantia muito ditf'erente, cogita diversamente da ulllortisação da. didda publica e do l'e. gate do
papel-moeda.
Isto 1ll\0 o inhibe tambem de usar oa seguiute linguagel11l1o
Retrospecto lle 1 OI, publicado em Janeiro de 1802: " Entretanto
a cotação callirll a 66 l/:!., quando depois de 15 de Novembro
cahira apenas li 70.
" E"idelltenJenle, a principalrazl\o desta quéda era a emis !lo
concellilh a 7 de Dezen!lJro ultimo ao BllnL:o da Itepublica, que
le\'ll\'<~ (í Europa u convicç!lo de que no
ia succeder o mesmo
desastre que eSlllagara a Republica Argentina. "
Não o inhiLJe tambem para (IUC, depois da posição mais ou
menos s,rlllpaLhil:a fis duas medidas finall eiras do Governo Provisorio, bem provada nas citar;ões que lemos feito, di 'sesse no mesmo
Retrospecto: li A 1l1Ú po]iLica do Goycrllo Provi orio, no tocante
As finanças, havia sublevado n de 'con[üll1ça e dera em resultado
a rl'timda do apoio espontaneo e geral conl que fôm recebido.
1\enl IIlais se po(lia lIe illudir coaJ o npplauso interessado que
111C fúm dispcIISllll0 pelos que Cl'e.cel'lllll fi sombl'll das emis ôes
]Ho(ligaltleJlte conea! idos, ., "
QUl\ado o JonU/1 apontn,'a o Decreto de 7 de Dezembro COI1\O
a L:all~lL ela desvalori a~'ào dos nos, os titulos na. praças européas,
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não se lemurava la .eguinles palavras suas: "O ultimo acto
financeiro do anuo c tal vez o mais inlportunte foi u referida fusão
dos dous grandes b'lncO , o Xucionlll e o dos E.·tallos Unidos do
Bra il. Dizemo. o mais importante, pois nrro só ~e amalglllllavalU
os dous nlaiores bancos do Brasil-quanLo o capital- lUas Lambem sua decretação marcava novo ponto de partida na politica
do mini tro da fuzenda, que francamente deix'Ou- e ouvir o en inamento da experiencia do.' nlezes em (jue tem ef:'tudo de ancio!:'a
vigia obre os grave problel1l:1 financeiro' do paiz. "
:rll.o se lenlbrllvu tambem do que escrevcra a l° de Fevereiro
de '1891, a propo ito do Decr to de 7 de Der.ellluro:
"Gravi imo problema, . ertl a melhor maueira por que poderá o banco empreCTar sua ellJi !:'ão. Os clwulheiros que se
acbam íi frente da nova instituição conhecem perfeitamente a
sensibilidade do no so mercado de canJbio. Somilllls importuntes
de papel-moeda, lançadas de chofrc no Jl1crcmlu, não podem
occasionar en!lo os mllis lleploraveis resultados para o commercio e me mo para o credito (lo paiz. Quanto a nós, a olução
está em achar até quc ponto vaI' a verdadeira pl'ocura, fi legitima
procura do industriaes, (lo commercio, da agricultum do paiz, e
peculac1orcs, que nunca poderti
não a insaciave! voragcm do
ser satisfeita, e em re trillgir a emi Srl.O tão súmelltc a esta procura. De ta fôrma e tHIllO persuudiJos dc que o Banco da Republica pre tal'll valioso serviços ao pniz i nteiro. li
Eis abi opiniões bem illl:ohercnte e contrarias obre os
mesmo factos. Ella nlte. tum uma diversidade ele estado subjectivos em face da reformas financeiras elo' Go\'erno Proyisorio
e do acontecimentos que se ele elobranlll1 entre nós.
Até o começo do anno de ]892 a posição do Jornal em mais
ou menos sympaLbica e muitns vezes unimuclorn.
Poderemos apallbl'tr a. causa de 'ilt trullsformaçlio?
Que ituações politicas correspondiallJ 11. decretação de tues
medida ?
Nã.o 110S podemos furtnr a este lado importaute do uos o
estudo.
Um dos assuJ'l1ptos que maior discussílo e contraversia suscitou em relação á, questã.o financeira foi determinar a causa ou
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causas da baixa do canlbio e ver a influencia que sobre elle
exerceu a emissão bancaria, decretada e autori ada pelo governo
da Republica
Qual a opinião do Jomal a respeito?
Em Janeiro de] 91 eram estas as suas palavras:
« Não tratamo de aber e a emi 'sfio de 600.000:000$000 em
papel-moeda é ou não exces"i\'a, porque em um paiz qne possue
um systema muito prinJiti\'o de permutas inlel'llas, ninguem é
capaz de fixar definitivamente o quantum do meio circulante necessario ás operaçõe cOll1l1lereiaes, á induslria~, etc. )) Em Abril
do mesmo anno ainda dizia: « O facto é que I linca o nosso commel'cío legítimo esteve em melhores condições: do que as em que
está hoje. Qualquer banqueiro dará lesteruunbo, nM s6 do volume das tran 'acções, ma, do modo prompto por que as e tão
saldando,
« A incerteza que exi te aqui proYém das emi. sOes do papel
qtle não tem sido 0PIJlicado com cl'itel'io, e da falta de prudencia da
parte de muitos bomens que, pela sua posição e responsabilidade,
tinbam obrigação de conservar-se fõra do torveliubo do jogo, ))
Como se vê, até esta dala, o Jornal nUo Beba excesso no
papel emittido e a i lo nno ligava fi baixa elo cambio, apontando
como causa principal do phenoQleno a falta de lelras pela earencia elo cafe, (Jomal do C01l1me1'Cio de 23 de Maio de] 91),
Por es e tempo via na depres fio rambial a intervenção manifesta da especulação do comlllercio do cambio, nllo cogitando do
excesso de enlissão,
Além ele publicar um relatorio do secretario da legação britanica, em que o seu autor, entre as causas da baixa do cambio,
assigllaJava a itunção pr ponderante adquiriua pelo Lóndon and
Brasilian Bank, que se tem constituiclo virtualmente o aI'bit/'ia
unico do cambio, assim se pronunciava a respeito: «estamos em
presença de unH1 crise especulativa muito cOlUlllum, muito conhecida; a baixa constautc é em grande parte devida á espe·
culação; o mercado continCta apalhico, presa de especuladores
que sem capitaes entre n6s, excepto o nosso, aproveitam-n'o para
descredito do paiz no estrangeiro e para gravar as cla, ses menos
favorecidas. (Jomal do Commel'cio de 6 e 7 de laio de 1891).))

Se até esta data o J07'nal não cogitava de ligar a depressão
cambial ao exce so da emi, ão, e de achar l1lesrr;o que ella ia
além das neces idades econonlicas do paiz, vemo' que em ·Janeiro de 1892, suas opiniões são muito differeutes,
lJ'ahi E:m diante não se f,dava em especulação do commercio
cambial e na falta de letras bancarias pp.la carencia do café. O
exces o de emissllo constituio-se a causa de todos os males,
Aquelles que, como directores de banco, reclamavam-n'a em
nome da expan ão economica, omo politicos e membros de
comnJissões parlamentare propunham a sua rI' lricção e a ella
ligav<lm todos os males,
Os e tadi ta do ImpE:rio, CUj~l fvrlllula era" o papel. moeda
não influe para a baixa do cambio li --apontam a liberalidade
deste papel como prova da inepcia do governo da Republica.
E o JOl'nal, na pnrte tinan eira do seu Retl'ospecto, publicado em Janeiro de 1 O~, esquecido de ua palavra ditns seis
meze ante, e crevia : o in<Ylezes não tiveram medo da Republica: têm do papel.»
Falando do e tado decadente da praça e na ituação difficil
a que chegaram 110 a condiçõe de vida, I ela alta excessil'a dos
generos alimenti io, ligava e te' facto á gl'ande ma sa de papel banca1'io que o governo lJ1'ovisorio cl'eou e que foi litteralmente e bunjado em e peculações,
Po?' outro tado, llizia ainda o JOI'Hul : "O diluuio de enlis.sfjes
fe1. brotar do limo um nUJ1l·ro prouigioso de cOlupalluias,»
Referindo·se aI) pare er da OllllUi ão d orçnmento da camara do deputados, sobre a que tão financeira, pa,'ecer que affirmava como um facto o exces o de emi são bancaria, produzindo as con equencia da de volori ação do meio circulante, dizia o J07'nal : " E te parecer produziu a melhor irllpre são, e pecialmellte pelo tom claro ecatbagorico com que aflil'mou a necessidade de se limitar a mas, a do papel-moeda, Vinua d'ahi a
prin ipal causa da perturbações do nos, o nlercado, não lanto pela
illassa de papel xistente, como sobretudo pela amença constante lI' novu. emis ões."
:r oticiando a pa sagem do projeeto desta commissü.o na cumara, em que ficou limitada n circulação do pap l-moeda á cir-.
II-~O
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culação que existi,\ enUio, o J01'1wl nppluudio este proccuimento
do poder legi lntivo nas s guinte pnlavr<1s: "A imprensa ret!ectio
no dia seguinte e a opinião applaudio com nbunclancin d'alma a
attitude do congresso. COIUO um prenuncio de confiança e uma
prova de acerto, os no sos titulo, que iam em uma baixa crecente, ubiraITI um pouco com a noticia do \'oto da camara, as im
como o call1l;>io tambem reanimou- c, chegando a J..l 1/'2."
Puro engano, porque o titulos e r cambio logo depoi bnixaram.
Sobre o mesmo facto dizia ainda o J01"1wl as seguintes palavras:
"Hontem mesmo o cambio attestou qu!'lo acerlarlo foi esse
acto, e qUãnta esperança advem ao paiz da politica que u sim em
boa bom ficou fi rl11nlln e logica n)('1l te 'e ha cI e d esen voil'el"."
Como se vê p01' este lon"o extrfll'to de opiniOps, elln variavam de uma maneira digna lle nota. Daquell:l po:;iç!lo de ~j'm
pllthias e applauso em que sth'era o JO/'I!(tlutê:'l[;lio de 1891, em
f:\ce das meu idas financeir:ts da Republica, passou rupiullment á
hostilidade, :1 critica sevcra, li"lIlldo tudos os llJ::lie,' á reforma e a
depressão canlbinl ao exce 'so de entissào.
Podemos determinar al!llellll lata como o ini 'io da non\ posição assulllida pelo JOl'llCll.
E, a proposito, não podelllo, deixar de transcrever uma pagina do SI·.;RIlj' E'II'bnsa, cheia de \'erualle e eluqucncill, em que,
referindo-se:15 Pll],Wn1S do JOI'juLl, tomado de illdigllação contra a
espellulação do comnlercio call1uial, dizia:
<lE' o ferro em bmza applicacio:1 IIlcem da e pe 1Ilnção.
"Eu não poderia u~nr de lillO'lIngcl1l mai caustica, de qualificativo mai severo, pam stygmati ar e:;sa fOrma inllellulTavel
de agiotagem, da uSlIm illlllligrante que 'enl ao nlellO capitaes
seus, vem incrustar- e, COlllO os 'Oll1mell aes ororanicos, na fortuna de uma Ilação hospitaleim e gellerosa, para nrruinHI-n:1 cu ta
dos recurso com que 1:'11a o alimenta . .iHns, 'ir"ulllstallcia notave!, le Junho elll diallte jú Ilão se boquejlllJesscs pamsitas. Ta
especlllaçào não sef'ala Illai:;! E' conto se as sua fnçallba tivessem cessado, todos os nosso:; llJ:lle agora sãu proezas ela e 111 i. slio!
Desappnreceram en ul0 o' especuladores? ..
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"Lon~e disso: a praga lastra de dia em dia, erescendo-lhe as
forças com a diminuição rlns nos as.
"Que nova apreciação entúo é e ta na aprecinç:lo elos novos
factos ?
" ~jrtio devia abril' uma él'a cle l}ClOificação,
"Já não havia exphlção revolucionaria, O seio da patria rea·
bria-se aos exilado, Era tempo de el~flO1'escel' (l oliveira no·q col'ações. O que \'imos, porém, foi o contrario: o "ento maligno,
que no oprava de longe, atra,\'é (10 oceano, rorlou para aqui. E
a e llcCll(C/çào cnt/'Otl em um pcriodo de desafogo, ob a ])1'0lecçào das baterias dirigidas contra a jinrmças l·epublicanas.
Era a bemavenlul'ança dos e.pecnln.dore, contrariados ·até a
vespem pelos grito da velletas e C/gOl'lt rwtnri ados a manobrcu'em livremente.
" Poder-"e-á contestar i to, perguntamos nós? »
A' cu ta de questões technicas quanto não se engodou a ingenuidade republicnna!
E' preciso, porém, como UJl1:\, contraprova de tas cogitações,
vermos qual a. itUllÇ:lO politicu do paiz no meio do anno de] 91,
o elemento de onsoliclação que a Hepublica tinha reunido em
derredor de i em quasi lou anno de admini traç!lo, a marcha
que eguiam os poderes publicos e o caracter dos homen que os
dirio-iam.
Por tre. phase di. tinctas tónl pu_sado as in tituições republicana , cOl'l'esponde1ll10 cada uma á influencia das idéas, da
doutrinas, da o lucação politica dos que a c1-irig·iaru.
Elhl distinguem-se e separum-se entre i pelas difl'erença
d euucuç!lO, de caracter, de culLul'a mesmo elos supremo arbitro da situações,
Um:\, é a phu e dictatorinl. K ella originaram-se a medida
finauceirH , em derredor da qUlles !lgI'upa- e esta tremenda
cumpallho, ll1ui em vindicta e sati façlio de alllbiçõe pe oae,
do que no interesse de resolvoI' com ubedoria UIl1 problema que
t!lo de I erto atrecta o paiz.
:r e ta pha e CJue se termina. em JUoneiro ele ]8&], quando collectívllmente I edio t1enlis ão o l1rillieiro IIlini terio du Republi a
por lima que tilo de hone. tidade administrativa, CJue niuguem
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soube comprehender e que nilo calou na opiniilo, a novas in Lituições seguiram uma marcha ma: ou menos pacifica, nilo tendo o
govel'llo de luctar com os attricto das grande polcmicas, das emo·
ções popu1:lres provocrula pela agitaçilo da imprensa, elas grandes
e peculaçOes acobertí\elas (i ombra das exbibições patrioticas.
:N esta pba e tiveram origem os actos que hoJe procura- e
corrigir, em vista da tremenda crise que nelles oriO'inou-se. Desenvolvidos na pratica, deram em re ultado e te e tado de cou as,
anarcbico, profundamen te perturbado pela intervençlto de mil
accidentes.
Durante elIa funccionou a Constituinte D!1 elaboraç!to do
nos o direito con titucional.
Entrou conseguintemE'nte a opinilto publica a preoccupar-se
com os mais serios lroblemas da vi la de um povo e a imprensa a
ter diante de si o E' ·tudo das mais importantes questões.
OfferE'cia-se assim a melhor opportunidade para a defesa das
doutrinas, a tenflcielade da criUca, a intransigencia dos systemns,
as exhibições opposicioni ·tas.
Nã.o podemos c1i"'E'r que nada di to deu- e. Em todo ca o
acreditamos interpretar bem a "erdade dos facto!:', dizendo que as
e:s:bibições, os processos de criUca foram commedidos, cautelosos,
prudentes.
Talvez infiuissem podero amente para e te resultado as grandes restricções que foram feita. (i liberdade da imprensa, quer
por actos do governo, quer pela violencia de grupos de ordeiros a
empastelarem as officina typographicas.
Em todo coso, o que pretendemos consignar é que esta pha e
resumio um perioelo calmo, erÚ que causas ameaçadoras pela sua
acçã.o dissolvente uilo reagiram contra o desenvolvimento das
instituições.
Durante elIa o Jornal assumi0, relativamente á questlto fi·
nanceira, a posição ou do silencio ou do applauso, ou da critica
prudente ou do conselho delicado.
Na segunda phase que se iniciou com o regill1en constitucioual das insUtuiçõcs, appareceram as resi. tencias, a critica
exoggerada, verdadeira campanha de dissolução institucional.
Foi o periodo em que abrio-sc o confiicto entre o Congresso

e o Presidente da Repnblica. Bastant i ·to para dar margem ás
actividades que se empenhavam em um tmbalbo de destruiçãO.
Desde que a harmonia de_appareciu, como condição essencial
da marcha regular dos dous poderes, a melhor opportuuidacle se
offerecia aos ataques reiterados e repetidos.
A primeira questão que agitou!l opinião foi a questão das
Missões. Por meio della vibrou-se o sentimento publico.
Cedo foi ella sub tituida por outra-a questão financeira.
E aqui não precisamos consignar seus incidentes, suas peripecias no eio do parlamento.
O que queremos alientar é que, nes a pbase ela vida republicana, levantaram-se os maiores obstaculos li. 11Iarcba regular
das in tituiçôes, abrindo-se uma corrente de opiniii.O que manejava a critica COLll tenacidade e com in istencia.
As resi tencias foram mais francas, mais definidas do que se
fizeram sentir na phase anterior.
Foi nella que o problema financeiro foi laro"ament~ di cutido
e em que as opiniões do Jornal resentem-se de profundas ditferença ,c~l1lparadas com aquellas que, na plla e anterior, tinha
emittido.
Ainda hoje cootinúa a me ma. campanha. Deixamos o e tudo da terceira pbase para quando [,ratarmos do periodo constitucional da Republica.

CAPITULO VIII
Departamento judiciario
SUMMARIO
As 1'efo1'I11')s (10 po.lel' jlluicial'io. lia .i'~ -tificativa .. A pecto gemi dos flctOS
d" reforma. lIflS !"l1ZÕeS .lllstlfical1vas nn. o]"nláo uo minIstro: Organisfl-se o poder judi i,nio ante. d" Con. li tu ic;fiO . raanis,,-se como
poder 1'01 iLico.

A gerencia dos negocias da ju tiça publicr. foi entregue
ao Dr. Manoel Ferraz de CaJlIpOS Salles, nomeado ministro da
justiça por decreto de 15 de:N 0\ erubro <le I 89.
Membro do partido republicano de . Paulo, ao qual prestou
os grande erviç0 de sua dedicação republicana e de seu patrioti mo, o mini tro da justiça do Goveruo Pro\'i orio, de quern
já fizemo o retrato til.o completo quanto nos foi possivel, nil.o
i entou-se da influencia refurmi ta de que tauto re entio-se a
dictad um de 1 9, E si razões de ordem publica podem attenuar
e justificar até certo ponto e e programnta em certos departamentos cio serviço publico, ellas ll.o de gmude valor no terreuo
judiciario, como outros tantos motivos justificativos do procedimento do ministro, por is o que a transforrliução politica de que
os revolucionarias de 18 9 assumiram a re pOllsabilidade, nao
podia re 'peitur a organisac,:lto judiciaria do Imperio, deixando-a
C(lJnO o orglto do desenvolvimento do direito e da distribuiçao
da justiça em plena vida republicana.
" A mudauça de fôrma de governo, dizia o ministro em sua
expo iça0, e a consequente alteraçiLo le iu Lituições, que, já
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condemnadas pela propria Monarchia, se tornavam de todo o
lJonto incompativeis com a republica federativa, convenceram
desde logo o Governo Provi 'orio de que, sem uma revisão das
leis civis e criminaes e decrelltçãO de reformas e disposições
complementares, impossivel lhe era satisfazer as exigencias da
situação. "
Além da razão da diversidade do regimen, que explica a
raforllla judiciaria, o miuistro amparava-se ainda mais no facto
de que o poder legislativo da nação e o Conselho de Estado,
orgãos da confecção e da interpretação elas leis, estavam dissol·
vidos, sendo preciso que o ministerio publico substituisse suas
fllncções, durante o periodo da reorganisação nacional" afim de
attender ás reclamações mais urgentes da opiniãO e propôr os
elementos das nova~ instituições de direito privado, que sómente
os constitucionaes e politicos teriam de occllpar a attenção do
Poder Legislativo da Repllblica." (1)
A reforma não limitou-se á legislação criminal, civil ou com·
merciai, procUl'ando alterar as praxes processuaes e os excessos
de formalidades inadaptadas ao regimeJi e algumas di 'posições
legaes que o espirito conservador da nação tinha deixado impre.
gnadas na legislação e incompativeis com o espirito demo·
cratico.
O ministro não se satisfez em alterar a qualificação dos cri.
mes, tão iucompleta no direito criminal do Imperio, quanto atrasada em penologia, pelos vestigios da escravidão, da pena de
açoites, de galés, de morte comminada até aos crimes politicos,
da perpetuidade do castigu em uns casos e a imprescriptibilidade em outros, convencendo-se de que o Codigo Criminal de
1830 seria inadaptado ao regimen repuulicauo.
E sim alterar o systel1la penal em um bom regirnen penitenciario, combinando os divE'l'sOS methodos de paizes civiJisados ;
as leis processuaes, expurgando-as da confusllo e desordens, re.
gidas pelas Ordenações Philipinas j a lei das fallencias, pro.
curando corrigir seus defeitos e inconvenientes que provinham
das duvidas" soure o carecteristico legal da cessação de paga.
(1)

Palavras do ministro dajustiça em seu relataria, pago H.
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meutos e insolvenciu, da nalureza commercial das dividas, da
classificação dos creditos, da separação do patrimonio individual
e social, do excesse das queixas de frau le das concordatas, àe
iusufficiencia de fiscalbação, da falta de garantias na adru,inistração das massas, li (1)
Em rever as leis hypothecarias, pondo,as em condições de
crear o creclito agrícola e estauelecN o registro e transll'li ão d~\
propriedade pelo sy tema Torrens,
Estes e outros acto que atfectavam a legisl:1Ção civil, cri·
minai e commercial, não sati fizeralll fi aspiração reformista da
revoluçllo, atlendenoo nestas modificações, ou para defeitos da
legi lação, inad>lptada fi indole do novo regilllen,' ou fis novas
relações judiciaes por elle Cl'euda , ElJa foi aífectur o pn(ler, judiciurio em SU.l essencia, procurando dar-lhe uma no "a organisação
muito diíferente daquelJa que no Imperio linha servido de base
de sua constituição, Foi transformai-o radicallllente COI1\O orgão
do direito e da justiça.
P>lra chegar a este re ultado, cujt\ necessidade era inndiavel
no e pirito do mini tro, como UIlH\ consequencia furç>lda da revoluc;ão, parti0 da convicção de principios que preci,,>lnlos discuti!' e e tudar.
As 'ilU, dizia elle: "A proximidade da instullação do Congres o, que poderia parecer em oulrns circul1\ tancia ,um plausivel motivo de adiamento, afim de que lhe fo se subnlettido o
exame de uma que tão de tal Ul>lgnitude, loma- e, entretanto,
nesta situaçllo, que é profuudamente uuornlHl, UllIa poderosa
razão de ul'gencia a acon elhar a udopÇão de ta medida,
" O [ rincipal, senl10 o unico intuito do nongres o ua ua
primeira reunião, consiste sem duvida em collocar o poder publico lentro da legalidade. Mas esta missão ficaria certamente
incllnlpleta i, adoptando n COII titniç!l.o e elegenoo os depositarios do poder executivo, n!l.o e Uves e toda\"i'L préviumente ergaui ada ajustiça federal, poi que s6 assim poder!l.o ficar a UIU

(I; Actos do Oo\'el'llo Provi.orin,

pag, 255,

xpedido

pelo mini

'\1'0

dfL ju-tiçu,

II---21
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tempo e em definitiva-constituidos os tres priucipaes orgãos da
soberania nacional.
« 'fruta-se, portanto, comeste acto, de adoptar e processo mais
rapido para a execuçiio do programma do Governo Provisorio
no seu ponto culminante - a terminação do período dictatorial.
« Mas, o que principalmente deve caracterisar a necessidade
da immediata organisação da j u -tiça federal é o papel de alta
preponderancia que ella. se destina a representar, como orgão de
um poder, no corpo social.
'.' Não se trata de tribunaes ordinarlos de justiça, com uma
jurisdição pura e simplesmente restricta :1 applicação das leis,
nas multiplas relações do direito privado. A magistratura que
agora se installa no paiz, graças ao l'E'gimen republicano, não é
um instrumento cego ou Inero interprete na exccução dos
netos do poder legislativo. Antes de applicur a lei cabe-Ibe o direito ele exanle, poclendo dar-lbe Oll recusar-lhe snncção, si elht
lbé I arecel: confurme ou contraria á lei ol'ganica. " (1)
Decretaudo a lei orgunicadajustiça felleral, sob o typo alUericano, o ministro da justiça ol'ganisava ele Cncto o poder judicial'io da União, cortl um poder constitu.ido, obrando el1e cOlno
um poder constituinte.
Já estando promulgada a Con tituiçãO pelo Governo Provisorio, compreh,"lllleu completar a refornla judiciuria, elaLorundo
logo aq uel1,\ lei.
O Congresso Constituinte nada till1Ja que fazer a este respeito,
senão appruvur a aura da dictud ura. E é em elel'! edor deste conceito que gym toda a actividade elo fUllccionurio, elo quul
emanam as razões justificativas do seu procedimento. E é elle
rnesmo quem diz na exposição feita ao Chefe do Governo Provisaria:
« Não podia, pois, a ConstituiçãO (aqui refere-se ao projecto
do go\'erno) deixar de com] rehender a justiça federal, entre os
poderes essenciaes da União; e 110 empenho de fazer cessar a
(1) ACtos do Cevemo Pro\-isorio, expedidos pelo ministro da justiça,

pago z55.
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dictndura qu.e lhe conferia a revolução, entregar á Nação o governo de si rnesrna e, n'umn palavra, de estabelecer o regimen
legal, o (;loverno Provi orio, depo it'lrio de todos os poderes até o
dia em que ° Congre o, por elle cOllvocado, expl"imisse ácerca
deõsa COIl tiluição o \'oto nacional, decretou:
« Que o primeiro Congre::: o receberia do eleitorado poderes
e peciae para approvar a onstituição e eleger o primeiro Prcsidente e Vice-Presidente da Republica. (1)
O Congresso Con tituiute Ilão seria um poder intelligente,
com a liberdade cle acção pa.ra elaborar o direito e sim uma força
automalica e PflS 'iva, cujil. mis. ão era approvar a refurma da
dictadul'a. O fim della e lava na decretaçil.o da Con tituição pelo
Governo e não na sua promul,yação pela Constituinte.
E te conceito era elo proprio milli. tI'O e não emanava do governo, qu no lecrrto da convo llçãO da Constituinte investio-Ihe
da attribuição de julgar l"l. eon tituição decretada e não a de
approval-a :
li E' e Congres o trari'i poderes especiaes do eleitorado para
julgar a 011 tituiçãO que n'e te acto se publica, e será o primeiro
objecto -de sua deliberuçõe·. (2)
E tanto na consciencia do mini tro estava a certeza destes
prillci pio , dos q lIaes partiú para reformar o poder judiciario da
naçno, que seus decretos de lei organi 11 da ju tiça federal, pelos
qlllles fi ou definitivamente con ·tituiLlo e"e poder, entraram logo
em via de execLH;i\o. O' 1 rojedo de reforma feitos pelo govemo po,leriam s r ju tificllelos pelo interes e que elle sentia
de apre -ar o inicio dt\, pha e con titucional, fazeudo com que a
n:lçi\o entra 'e o mais depres'a po .sÍ\7 el no regimen legal.E então
a a ti vidade do membros do governo lhes habilitaria para quando
o Oono'l'e so e reunis e, encontrasse-os com todo o trabalho de
organi ação acabado. Elle eria o ponto de partida da acçM do
lJoder legislativo. A sim não succedeu. A reforma entrou em via
de exeGução.
Por decreto de 12 de ~ovembro de 1890 foram nomeados
I)

I)

(i)
(2)

Exposição ao Chefe do Governo Provisol'io, pago 25.
Decreto u. 510 de 22 ele Junho de ] 90.

...J,.--
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os membros do Sup"emo 'fl'ibunal Federal e até o fim do mez de
Janeil'o, muito antes ela promulgação da Constituição, estavam
nornentlns tOllos os jtli7.es eccionacs dos E tados e toda a magistratul'U elo paiz, de accôr lo com a reforma.
A diver a doutrinaI'; elll que e ba eiam as organi ações judiciarias, uma. que reclamam pela dualidade ou unidade ela magislrutll1'a, pela unitialle e pluralielad da legislação; outras que
reclamam pelas altas funcçOPs politicas do poder juelicinrio, insti'tuirlo como supremo interprete das leis e das constituições, elevando-o de poder ubalterno a uma grande uperioridade constitucional; toda e ta doutrina que ápl'iOl'i era impossivel prever
qual serviria de plasma gerador na Constituinte, teriam 6mente em seu 'eio UlUl1 cliscussll.o platonicn, porque a organi~aç!lo
jurliciaria já em uma real i lade.
ma dellas se tinba inspirado
por unica vontade do mini '(1'0 que calcou a reforrl:lu á solução
americana na orgnnisaçll.o no poder judiciario, que na camara foi
comhatido pelos espíritos retardatl1rios.
E sa soluç!lo tem con tituido, nno ha duvida, um dos factos
mais Ilotaveis da sciencia politica mo lema,
Contra a omnipotenria dos parlamentos e as paixões e violencias do executivo, precisa haver um defensor e interprete da
lei que, €Cu nome dos direitos e das garantia, se interponha a
estes excessos, pam e m'mter o equilibrio constitucional. Este
papel é dano ao poder judiciario.
Od americauos comprehenderam tornaI-o um poder politico
ao contrario do que suc,'ede nas monarchías em fJue, como diz
La!:ltarria, {{ o poder ju i iario não p6de oppor efftlctiva resis
tencia lls usurpações de um s6 d'aquelles departamentos; mas
o executivo e o legi lativo concord'Lm em ulUa erie de medida
a obediencia torna-se de necessidade. Até no governo livre da
Inglaterra, um acto do parlamento, reunindo o accol'do de vootade da corôa e da legislatura, é absoluto e ollloipotente. O poder
judiciario () obrigado a levaI-o a effeito, ain la que offenda os
direitos privados e a liberdade publica, Mas diversamente succede em um:1 constituição limitada, que a UIU tempo prescreve
tLS attribuições cios governantes e os direito
do
idadãos j pois
o poder judicinrio independente IlIallterá o equilibrio de eme-

165

lbante constituição, refreiando praticamente os lIc:tos do O"overno
e dando positiva efficaeia aos direitos dos cidadãos. li (1)
De ta organisaçll.o o principio em redor do qual ella gira é:
(( Queo departamentojurlici:ll'io exerce UlTIiL func';:ão Je poder
politico do Estado, dislincta da funcção legislativa e da executiva, de l1Iodo que e de\'e con tituir CO!110 \'erdadeiro poder politico por delegação na ional e com luteirtl. independencia d'aquellas outra funcçôes. li C!)
Como se vê, é um poder interposto eutre as leis do Congresso
e fi Conslituiçl1o.
E' a solução con lituciollal elo lE'gi lado\' americano não
deixou de in pirar· e na tradição inO'leza.
(( Na Inglnterra, como diz Laboulaye fi despeito da soberania illimitada do pnl'lamento, os juize defenderam sempre a
uprel1lacia sobre todas as I i di so a que cllillllam common law,
que coo iste não tnnto nos precedente judicine adoptnclos pela
con riE'ncia publica, como nas garantia que fi :\1nO"na C,lrtn. dá.
li immunidude dos direito ou liberdades individuaes e sociae .
(( Tae garantias são as maxima. da common law, que constitue herança elo povo iuO'lez, e é por i. so que e, por upposiÇão
impo ivel, o parlamento quillE's e atacar tae gnl'Hnlia por meio
de uma lei, não offJ'e cluvicla que o juizes a declnrariarn em
opposição li common law e portanto inapplicn\·cl. li (3)
O llIe. 1110 procedimento tinllUm as côrtes dos anl igo' godos
da He. panba e >lo da Justiça, como diz Lastarria, (( magi trntura
estalJelecidn. pelo fõro de Sobrnrcle, que foi a coo tituição politica
dos reino de NaVaITa, úe Aragão e de Valença, qU<lnclo rondelllnavam o monarcha, ou de 'Iaravam em etreito as di po içôe
renes que contrariavam as garantia' que aquelles e os demais
fóros outorgavam aos direitos politicos e indil'iduae3 du' respe
ctivos povos. li (4)

(I) •. Lastal'l'ia-Pulit. Posit., pago 3 4.
(2) Idem-Obr. cit.,pag. 379.
(:~)
Idem-Obr. cit., pago 3 O.
(4) Idem-Obr.cit.,pag. 30.
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Si as reformas politicas da idade moderna têm reconhecido
o pooer judiciario como um poder politico, « não o têm con tituido como tal de modo in lependente, nem lhe tôl1l mini trado
os meios de conter os usurpações dos outros dous !'a1l10S, contentando-so com attribuir-lbe faculdade e força ]luru opplicação dus
leis, quer sejam contrarias, quer nuo, á constituição politica.
A sim e tavam ante da reforma o tribunaes de ju tiça, inv ~
tido, quando Illuito, do poder de ataI bar as inva. õe do [lnal'cbu no 10minio lcgal, o n sim os deixarnm. 11 (I)
Aos americnnos coube realisar Uío grando reforma, ainda nüo
compl'ehendida no puizes europeus, in"l irando-se u'ella o mini tI'O republicano para dotal' a sua patria de. ta grande conqui ta
da democra ia nlodernn.
Como e vê, o maior factor, senã.o o unico da actuolorganisação judicii'll'iu, foi o GOI'erno Provi orio. Não, 6 a lei organic,t
da justiça federal, corno a organi ação do poder judi brio, tal
qual figura no pl'Ojecto de con tituição que o govemo decretou
em Junbo do 1 90, foram acceitos pelo ongre o Con tituinte
que não inlpril1lio a n1enO[' alteração n'estas reforlllas.
E' esta uma importante conclusão que antecipamo-nos em
tirar e que atrecta os elementos fOl'madores 00 no. o direito
consti tucional.
Abi estll o Govel'Do Provi orio figurando como um poder
constituinte, como depo ital'io da soberilliÍa nacional, para agir na
ortranisação cio Estado e por con cguinte como um factor do novo
clil'ei to.
E para bem e 'tuoal'lTIo as reforma do mini tI'O da justiço,
precisamos em uma ligeim "ynthese mo tmr qual era a orgaoisação judicial do paiz no tempo do Imperio e deduzir os prillcipios politicos que a inspiraram.

\ I) Lastarria-Obr. cit" pag ;) O.
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I
SUl\IM:ARIO
Organisação do poder jndiciario no Imperio. Não era um poder politico.
Centnllisl\Çllo jndlciariR. O, eu' orgãos.
niuade da magistmtura. e
da I gi lllção. Esle ultimo prillclp:o inspirou a reforma r"publicana.
A unidadp do direilo é illlprescilldlvel nlL fed ração. As reformas do
milli.tra, Jn,'ti\'/l federal. Seus m·gão'. Ja [iça do Districlo Federal.
eu~ orgli.os. Reforma d,. legl ;la\;ão. Hefol'lJlu rd'g'Qsa. A po.lção
do clero. Reacção do governo. U partido calholico. Constituição social e COll,lilUição polltica. Priucil>lO de auapl:tção. Hel:lções eUlre
1105>0 eslado social e a reforllll~ politica. Os
lireltos politicos e sell
exercicio,

A organisação judicial do tempo do Impcrio não se afastava
do typo ger.l! d;). ol'gauisação do poder judi iado Das monal'chias,
como um poder ulJalterno, sem elementos para oppor·se ás violeneias dos outros poderes em defc7.u dos tlireitos e das garantias
constitucionae , limitando- e, como um cego instrumento, ll.
execução do actos do pOller legi lativo. E' esta a sua feição constitucional,
Pela con tituição do Imperio elle era UI1l poder politico, ulDa
delegaçllo da lIução,
Todu a' con.·tituições IUodernns reconhecem·u o como tal.
E' e tu fi tenden ,ia da scieucia politica do eculo actua1. E 'e
caracter, porém, não pa a de uma prerog>ltiva nominal, não
podendo o poder judiciurio com a sua structura e organisação
con tilucional exercel-n,
EUa con i le na fu ncçllo propria e c~racteristica de in terprelar, como supremo arbitro, a lei, interpondo-se entre ella e fi
Constituição, como Sal\"llguarda de ua llll'ezu, afim de prh'ul' aS
violações dos direito e gurautias, pelos outros podere, O no sos
tribunaes não tinham essa attribuiçlLo, Limitavam-se a executar
as leis do legislativo, fossem quaes fossem os principios de justiça
que as distinguissem,
Contra o purla.mento, como um poder soberano e o verdadeiro
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representante da soberani'l nacional, elIes não resistiam e não
deixavam de cumprir suas leis, mesmo quando ellas violassem
d i r itos.
Representavam assim um poder subalterno, nll.o podendo
corrigir as iuconstitucionalidades de que se pudessem resentir as
lei, promulgada pelo legi lativo, dominado algumas vezes pela
paixão politica e o sentimento oppo icionista.
O legislador constituinte do Imperio quiz dar essa attribuiçll.o
ao Conselho le E tado.
Cornprehende·se, porém, que ua engrenagem constitucional,
esta instituição, sem os elemeutos precisos para poder oppor-se
fi~ violeucias e tyrannia· dos outro poderes, possuindo sómente
a feição de corpo consulti\'o, sem poder anllullllr actos dos outros
poderes, nem acautelnr os direitos de sua inconstitucionalidade,
não podia preencher o fim constitucional do poder judicüario
como poder politico, com a amplitude e as prerogativas que lhe
deu o legisludor americano.
E a historia politica tio Imperio ahi estll. para mo b:ar o que
foi o Conselbo de Estado em no sa politica e na conqui ta
de nossas liberdades publica. Foi o liberlicidio da reforma de
1834.
Vê-se, pois, que a organisação judiciuria do impedo não
punha ao alllparo de vi leneias os direitos, por uma lacuna do direito constitucional que só o poder judiciario, constituido como
potler politico e COIU todos os elementos para desempenhar-se na
pratica des a~ funcçõe , podia preencher e corrigir.
A este defeito associava-se outro, cuja existencia ligava-se á
natureza e indole do regimen - o poder judiciario era profundamente centrulisador.
Não só a unidade da magistratnra, como da legislaçll.o eram
a base de sua ol'ganisação.
A Constituição creou-Ihe dua instancias, dous gráos de juri~di ção, "como um meio justo de conseguir imparcial ju tiça e
purificar as deci -ões do abuso ou do erro."
Os orgãos elo poder judiciario eram:
1.0_ Um Supremo 'l'l'ibunal de Justiça, com séde na capital
do Imperio e j ul'Ísdicção em touo o territorio deste, paxa o fim
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restricto de conhecer do recurso chamado de revista (das decisões
flnaes das relações de districto) nos dous casos:
a) de nullidade manifesta;
b) de injustiça notoria dos julga ios.
2?-Trillunaes de 2~ inst:.1Ilcia (eôrtes de nppellação) chnmados
relações de di tricto , porque tiuhnm jurisdicçãO em di trictos
determinados. E,tes, em regra, comprehendimn mnis de uma
provincia.
Eram apenas em numero de 7; pela reformaju.ljciaria de
1871, porém, pus :unm fi ser em numero df' 10 : uma relação com
éde na Capital, conlpl'ehendendo o Município Neutl'O i uma
com éde na Bnhin, cOl1lprchendenelo Babia e SerU"ipe ; uma
com. Mie no RI' 'ife, comprebendendo PeJ'lJambuco, Alagons e
Parabyba i unia com séde no Ceará, comprebelldendo e 'ta provincia e a elo Rio-Grande elo Norte; uma COln séue no Maranhão, comprehendendo e ta provinda e a elo Piuuhy ; uma com
séele em Belém, COlllprehendendo o Pará e o Amazonas; unia
com :é,te em '. Pnulo, comprehendendo esta provincia e a do
Paraná; uma em Ouro Preto, comprebt!l1denuo a pro, incia de
Mina -Geraes ; uma em Porto-Alegre, comprebendentlo o RioGrande do uI e 'anta 'athurina; uma em Cuyall:1, conlprehenelenelo a provi neia de MaLto Grosso e Goynr..
Estas relaçõe tOlllaVll.m conhecimento e julgavam todo os
recursos e appellaçõc' da decisões dos juizes de elireito da comarca. na materias crime e !la civeis de "alor supel'ior a
500$000.
'l'anlllem tomavam conhecimento da lecilSõe criminaes do
jury ele cada municipio.
Qm.nelo o Supr mo 'l'ribunnl ele Justiça concedia a 1'evista,
de i<Ynava igualmente uma da' rela<;ões para 1'1"'1'1' fi deci no, proferida por outra.
3?-Juizes d~ direito em cadn comarcn, os qual.' julgavam
em I ~ instnnciH, as causas superiores a 500$000 e tonuwam conhecimento dos recursos em 2~ in tancia dos de pacllOs e sentenças
dos juizes municipaes soLJre a materia da competencia de,tes.
4? - Juizes municipaes em cnela termo, para preparar os
proces os respectivos, julgundo em 1~ iustaucia a cau as infe1I-22
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riOl'es a 500$000 e as demais submettendo fi deci ào do juiz de
direito.
5° - Juizes de paz em cada districto ou paro hia para chamar as partes á conciliação e julgar as acções ató 100 '000 com
appeJlaçàO para o juiz de direito.
6° - Nas camara chamadas especiaes, em vez de juizes
muuicipaes chamavam-se juizes substitutos do juiz de direito,
com altribuições quasi iuentica ás do juizes luuuicipaes.
Eis em sua simplicidade, o mecanismo da organisação judiciaria do IllIperio.
trinha talvez o defeito de tudo confiar aos juizes singulares
na ]'~ in. tanci;l,; ma por outro Jado facilitava o andanlento do
. erviço.
Nas Relações os feitos eranl julgados por turl1las de tre~,
como agora.
Um grande defei to trouxe-\ he a li I ti ma reforma eIei toraJ, a lo
SI'. Saraiva, que transformou a magi tralura em uni g.I\t\(le corpo
partidaIio, porque illlmiscuio o mugisLrado nas questões eleito·
raes, para decidirem sobre validade d eleições e legitimidade de
eleitores.
Em vez desta funcçào ser entregue ás juntas eleitorl.les, a reforma COl11l1letteu-a aos juize.. O re ultado foi que elle e tran formaram em per onagen eleiloraes. '1'ornaralu-se in truJ'uento
dos chefes locaes e, quando resistiam <:ontra e Slt siluaçào indigna
de suas altas funcções, eram privado de uas garantia de inaIlJOvibilidade.
Atirando ajustiça na politica, a reforma corrompeu-a.
O regimen da centrulisaçilo trouxe alélll da uuid:lde da ma·
gistratura, a uuidade da legi lação civil e criminal, que obrou
como um factor da unidade nacionul.
N em podia deixar de ser a' imo em relação a esta segunda
circumstancia.
A unidade do direito civil, p:Ha cuja elaboração é de capital
importancia a tradi<;ão bi tol'ica do povo, foi o resultado da
homogeneidade de raça, de cultura, ele Jingua, de habitos, de
educação moral. E' inllossivel resistir contra o. iufluencia des·
tes factores e eis abi a razlIo por que na reforma republicana ficou
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victorioso o principio da unidade do direito, aiuda que com 0.,
federação vie, 'em COl1l0 con 'equencia os Estados poder organisar
o seu poder judiciario. A sua autonomia devia ser uma realidade
na triplice relnção do poderes, E, si a unidade do direito foi um
resultado benctico a que chegámos como con equencia dos factore lJistorico, para manter u união na ional e obrar como uma
resistencia ontra a tendencia sepnratistas, isto as ume agora,
no reCTimen republicano federath'o, maior i(llportancia,
Para ahi deve elirigir· e a attenção los patriotas, d'aquelles
a quem está entregue a direêção da política nacional, para que
não e rompa es e laço ele homogeneidade,
em eUa não ha nncionalidaele e á guiza ele federação não
de\'e ser permittida nos E tados o elaborarem.
A reforma elo mini tI'O podem elil'ielir-se em reformas da
ortraniRilção do poder judiciario, reforma ela legislação e reformas
da admini traçlío, ficando a, im traçadas as linbas de competenciu entre justiça da União e ju tiça dos E tados,
Aquella compunba- e de um 'rribunal Federal, de juize seccionae e de tribunne. de jury.
O Tribunol, compo to de 15 mugi trado vitalicios, foi investido ele attribuiçOe criminaes e civi em primeira e unica instancia ela mui. :llta importancia e que nlío poeliam ser partilbadas
pelo tril1unne elo Estado, por is.. o que nffectnvam não s6
questõe nacionae e internacionoe , como a re pon abilidade
política de funccionarios feeleraes.
A im, em mnteria criminal, compete-lhe o pI'oce o e julgam nto do Presidente da Republica nos crinJes commlln ,do mini tro~ de E tado no crime tr.mbem commun e connexos com
o. do Pre 'idente da Republica; dos ministros diplomaticos nos
crime commun e de re pon abilidades; dos juizes seccionaes.
Em materia civil conlpetem.lhe o pleito entre a nillo e
o. E tado', deste entre si e das nações e trnngeira para com
ella e os E lado ; o confticlo de jlll'i dicção entre o juizes federaes, ou entre e te.. e.o do E tados; conhecer do habea -C01'pus, quer originari:\Iuente, quer em gráo de recurso; a revi !Lo
elos processos comf\1Ulls. Em ~'~ instaneia compete-lhe eon becer
do recursos illtel'pO to das decisõe cl'iminae do juize eedo-
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nues e <lo juiz feueml, das causas civeis, cujo valor excede a
2:000$000 e lias que verilarem soure ucces ao de estrangeiro i da
validade de tratado ou convençao, titulo, direito, isençao ou privilegio derivado da COII tituiçüo ou lei fedeml; applicaç!1o de uma
lei do Congl'e so Fedeml, ou d~L legiLimidade de exercicio de
qualquer autoridade federal, da validalle da lei ou acto de qual·
quer ERtado illlpugnado como contrario á COll tituiçao, aos tl'lltauo , ou á leis federaes,
Aos juizes seccionaes competem as causas fundadas em disposições d,\ C'on tituiçao, actos adl1lilli~trativos tIo Governo Federal, tratados, con enções ou contmctos celebrado pelo governo da Unillo; os litigios entre nações estrangeiras e cil1adll.OS
brasileiros; entre um E 'tado e habitantes de outros E tudo'; as
acções que interessall1 ao ti,'co na iOlJal; proce sal' e julgur os
proeurallol'es seccionues no, crimes de rcspollsauilida le ; processaI: e subllletter ao jury os crimes de re pon abilidade do
funccionarios fedemes, que por lei ni\o tenham fÔI'o privilegiado
e julgar o~ crimes politicos,
Ei ahi OE prillcipio gentes lla organi 'ação judi iaria federal.
O DecI'eto de 1-1, de Novellluro creou a justiça do di 'tricto
feder'll, que suu, tiLuio o antigo municipio neutro e 011l1e iriam
funccionar parallelamente a ju tiça felleml e fi ju tiça local.
'l'enclo uma existencia con titucional sui genel'is, que nao é um
E~tHdo, nem u lU terri todo, o districto foi di vidi lo em _I cir 'umscripções denominadas pI'etoria , corre pondenllo cada llllla ao
territorio de umu freguezia,
li A pretoria, dizill o ministro, foi preferida ao juizado de paz,
porque as funr.ções de conciliador, e a' limitadissimas attribuições a e 'te conferida', bem como as condições gemllllente estabelecidas para a sua eleição e exerci cio, o!1o I aderiam sati fazer as nece sidades peculiare da jll~tiça local no Districlo Fe·
deral i e dar o m(;!SI1lO nome a Ulllll magistratura nlllÍto difterellte
da que cOllsen'a ainda o paiz, fl>m Ulllll, confusll.o ne tel'lllÍndogia
que induziria em erro essencial sobre as jurisdi('çõe ,
" Pela Ilatureza das funcções,
pretor correRpnncleria mais
exactalUente ao juiz mUllicipal ou ao juiz de direito da anterior
orgallisaça.o; mas juizes de direito !lo todo os do Di tri to
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Fedeml, á excepçâo dos jurado, e municipal é i"uallllente toda a
slIa justiça local, com :t differença que o pretor e o yogal llo os
unieos juize de juri dicçllo limilnda fi unHl secçllo do nltmicipio.
« ~el)bumn das duas designaçõe lbe quadrava bem, pois e
referem ajuize de cireulIIscripçoes differente : o termo, que se
compõe de um ou mais municipios ea comarca que e cOlllpõe de
um ou mais tennos.1I (I)
A pretoria é o primeiro gr::io da jucli<-atul':\ e exerce em primeira in tancia plena jurisclieção ciYilna ·tUl.-a· (le \'alor excedente a 5:000$000 ; prepara o proce, 'o crinJinaes, preside ás
juntas correceionaes, \'erdadeiro tribunal popular eretldo pela reforma e de attribuiçõe
imlle 'm nte correecionae..
Cl'eou :Iincln o julgtllllento em ,egllnda in. tancia clejurisdiCÇãO collectivn, COlllmetticlo a um tribunal - '1'ribUDnl Civil
e Crimillul-divillido em tre CllJDlll':IS, COnlp(l~ttIS <1e quatro 11lem1..11'0 cadu unln e que julga a eau,'ns cil'eis de nl10r superior a
5:000$000, além 10 julg:ullento em segunda in tancin cio recur O
e ai pellações do, despacho e sentenças dos pr torcs, dos crimes
de re pOD nbilidnd do' fune iontlrio' e nlglln .do crime com1I1un de pennlidade que não excedam a quatro anno de pri~ào.
reou mai "refllrlllll a COrte de Appellnçl1o, para conbecer
em egundu e ultima in tuncia do re 'ur~o' e nppellações cio
de pnclJo e enten',:a' do juiz, do Juizo do Feito da Fazenda e
do 'rribuual Civil e Criminal.
Como se vê, ficou o Oi tri ,to Federal clotnclo do dou t-rpos
de organisação judicillria-a federal e a local; a primeira COIIIO
um poder e enciulmeute politil'o, e n egunda orno org9.o da
di tribui',:ão da ju-liçn publica. Enl nmba reflectem- e o principios derivndos da natureza da federnç'l\o, procurando descentrali 'ar as relaçiíe judiciariu em bendi 'io cios inter sses locae .
Na reforma d,\ legi lação de que atraz tl'Uçíimo um liO"eiro
esbuço, foram alteradas as leis de fallencill, I\S lei' bypotlJecaria ,
as leis processuaes e alguma outra!!; foi lecrettldo o Codigo Penai, que trouxe gmnde averfeiçoumento ao direito crimiual do

(I) RelaL pago 19,
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Imperio, não s6 pela mclhor qualificaçll.O dos crimes, como pelo
progres o que imprimio ti. penalogia.
Além disto, lacuna' não menos importantes que existiam no
Codigo dt: 1 30, foram prevista e corrigida.
Como diz aproprio nlÍnistro, «o Corligo de 1R30 era absolutamente silencioso sobre facLos importantes que fazem objecto
do actual, como sejnm :
«Todos os do titulo ITI livro lI, que comprehende o incendio
e outros crimes de peri<To commum, contra a !laude publica e 11
segurança dos meios de transporte ou communicnçll.o i muitos
dos qualificados no titulo IV, e oifellsivos ao livre cxercicio dos
direitos politicos, II libl'rdade pessoal, â dos cultos', II do trabalho,
li inviolabilidade do domicilio e á do segredos i vnrios crimes de
falsi,lade definidos no titulo VIi o lenocinio e ouLr<1S contra 11
segurança c1a honra e honestic1ade das familias, previsto no titulo VIIIi a. subtracção, occultação e abandono dos rnenores, e
dh'er o attentado contra a egurnnça do estado civil, que fllZem
objecto do titulo IX; o duelo, comprehendido entre os crimes
contra a segurança da pesHoa e vida, no titulo X ; muitas das
fraurle , abusos de confiança. e especies de estellionatos definidos
no capitulo IV do titulo VII, e quasi todos os crime previstos no
capitulo V contra a propriedade litteraria, artistica, indu tl'ial e
commercial, além de grande parte das contravençõe de que e
occupa o livro IV, no qual mereceram particular attençll.o as disposições preventivas e repressivas da ociosidade, vngabund>lgern, mendicancia, embriaO"uez, turbulencias e dos jogos do
azar." (1)
Poderiamos aflui deixa.r de falar nas importantes reformas do
Governo Pl'0\7isorio que afrcctam as relaçt'le entre o Estado e fi
Igreja, e o cararter elo casamento, como acto civil, porque nno
podem correr como refol'mas de um ministro. Elias se prendem 11
todo o governo, ti. collectiviuar!e do ministerio, porque são actos
de alcance ocial que a!fectam menos á administraçll.o de um de.
partamento executivo, do que ás relações da vida social.
E' facto que esta reformas deram lugar a actos do ministro
(r) ReIu.L.

pago "
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tendentes a estudar e regularisar as novas relações juridicas que
elellas emanam e eis porque aqui as estudamos.
.
O espirito de seita, de tolerancia, de superstição representado
pelo clero, não tardou a levantar a maior resi tencia contra estes
nctos que a revoluç!'lo republicana nllo podia deixar de considerar
como parte integrante do seu progranlma. E nessa resistencia,
para que tllo bem se aI arelbou o clero, nllo ponpou nem escolbeu
meios para lançar no espirito publico a impopularidade da reforma
e os principios de atbei mo que inspiravam o governo.
Q.uer na imprensa, quer no pulpito, quer 110S circulos de confidencia pe soaI, quer nas petições dirigidas ao Congresso Nacional, estas reformas foram atacadas, procurando o clero re,ljver as
antiga' relações entre o poder temporal e o espil'itual, e manter
exclusivamente o caracter sacramental do casamento do qual deviam emanar todas as garantias civis do ca arnento.
A palavra uprema do papado, em pa toral dirigida ao muudo
catbolico do paiz, veio esfriflr um pouco essa-Incta, ! elos Nisos de
liberalismo que a inspir. ram e pelas sympatbia' com que o governo republicano era vi to por elIe. A questão então se deslocou. Nilo se atacava mais o casamento cÍ\>il em i mesmo, como
um acto attentatorio das crença cntbolicH mas im [l circular do
ministro dn justiça de 11 de Junbo de 1880, em que a auctoridaele mostrava as inconveniencias de dispensar-se o ficto civil
do casamento, como o insinuavam os padres e o decreto n. 521
de 26 de Junho, que punia, com seis mezes de prisão e multa
corresp ndente á metade do tempo, ao mini tI'O de qualquer
coufi sll.o que celebrasse as cerimonias religiosas autes do acto
civil.
E' preciso notar que esta circular e este decreto vinham
pôr salvo de perigo a propria reforma, não obstante estatuir
no art. 108 que todos os nubentes, antes ou depois do acto civil,
observassem as formalidades e cerimonias da religiãO que professassem. Esta àisposiçao foi interpretada pelo clero como dispensando aquelle acto. E a propaganda chegou a ponto de alguns
casamentos serem celebrados. em fi cereruonia civil. O govel'l1o
teve necessidade de reagir contra esta especulaçlLo que invalidava a reforma, esterilisando-a de todo.
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E no projecto de con lituição submettido ao Congresso ~n
cional o gove'l'uo estabeleceu o principio da precedencin obrigatoria do acto civil ao acto religioso.
Essa violencin que pnrtia do legislador contra as crençns religiosas do povo, estabelecendo o priD ipio de)recedencia, principio
que o proprio Congre so po teriormente em suas sessões ordiDarias veio subslituir por U1l1a medida facultativa, era o resultado
da paixão que vio de peI'tar o programma especulador com que o
clero quiz nnnullar ull1n.reformn da rev.oluçll.o. De de que as garantias civis do cn amento ô enlllnanl do acto civil, o Estado,
conlo 'orgão 10 direito e representante das relações civis, nM
podia e 'tabelcccr a doutrina de precedencin. obl'iO'utoria.
Aquelles que por uni excrsso de crença não quizes em senão
o ado religioso, n~sul1lissel1\ a responsabilidades da consequencias que feriam os intere e dos filhos e as condiçoe sociaes da
família. ·ConstiLue isto um termo fôra da acção do Estado, cujo
fim uniço e exrlusivo é rcalisar a idé:l fundamental do direito. A
doutl'ina de que o O'overno se tOl'llOU orgilo da, ol!riO'atoriedac1e
civil, precedendo o ado religioso do casamento, foi urna medida
coercitil'" contra a resistencia clerical, que não escolheu Illeios
nem processo para re!wir contra a reforma religiosa.
E não foi ella a unica de que e!le lançou milo, l1enl foi aquella
fi unica idéa falsa que os padres lanç!1l'am na opinião publica,
no intento de il1lpopulari ..ar a reforma, e as im o clero começou a
attribuir á reforma e{feito' retroactivos que p1' judi avum profuDdamen te o ca amento calholicos e acatbolico ,já, celebruuo . O
governo baixa então o decreto n. 278 de 28 de Março, assegurando todos os eifeito civis dos casamentos j'á celebrados na
fórma das leis an teriores.
(( Difficultaram-se as certidões de idade e estado não constantes ainda do registro civil. Em vez de medida repressivas o governo determinou as regras de supprimento des 'a praxe por meio
dos avisos ele 16 ele Julho, 1 de Agosto e 13 de Setelubro. (I)
(( Iosil1ua\'u- e que a lei duplicava as despezas de babili(L) Exposição apre!oenLatla ao hefe do Governo Pl'ovisorio pelo general Campos '<llles.
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taçllo, tornando-as necessarias no Juizo civil e no Juizo ecclesiastieo, posto que, além de expressamente exinlir dellas os pobres e
fixar emolumento muito moderados para os actos civis, nada dispunha sobre emoluruento~ ec lesiasticos. Em vez de aconf'elbar,
directa ou indirectamente, qt~e os nubentes dispen>'assem as formalidades religiosas, visto não dependerem dellas a validade do
ca aruento e seus etreito civi', ou d~t'retar que a hubilituÇão perante o Juizo civil i entaria no todo ou em parte de prova ou emolumentos os l]ue espontaneamente fos em oJicitar nquellas cerimonias, o governo preferio ainda remover qualquer pretexto,
reduzindo o emolumeutos civis, apezar de lue, para conhecer-f'e
quanto a lei é previdente neste ponto, basta attender a que dispen a gratuitamente todos os impedimentos, que a igreja continúa a di. pensar mediante multas avultada. (Decreto n. 773 de
20 de Setenlbro). Mas o que não podia esperar o governo é que
procura em converter a ]if'pOSiÇão liberal do art. 1 I da lei em
arlUa de ataque, para le~truil-a. Toda\".ia prudentemente expedia
a circular de 11 de Junho le 1890, manifestando o graves perigos que resultavam da insilllwçào de ser dispen.·u\"el ú cusamento civil para a con tituição da familia E' segurança do seus
direito, porque, em favor da liberdade de cons iencia, o re~
ferido urtigo da lei p rmittia a todos os nubentes, antes ou depois
de contrabil-o, a observancia dus formalidades e ceremonias prescriptas pela religi!\.o de cuda um ou de ambos.
"Continuando, porém, a propaganda no entido de ser dis,
pensavel o casamento civil depoi d observado o Concilio Tridentina ou o rito de al 'umas r~Jigiões, o governo re olveu,
em garantia dos direitos da fllluilh\, expedir o Decr to 11. 521 de
26 de Juul.lo, pelo qual é punido com seis JI1ezes de prisão, multa
COlTe pondell,te ií metade do terupo, o ministro de qualquer confiss!l.o que celebrar as ceremonia religio as ante do aeto civiLn (1)
Eis o procedimento do clero nacional em face da' refornJUs
religio as da Republica. A aspirnção da resbtencia cbegou a inspirar a creaçll.o de um partido de feiçào exclusivamente politica, a
(I) Exposição apresentada ao Chefe do Governo Provisorio pelo generalCampo ,alies, pago O.
II-23
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que derfl.m o nome de-parlido ealholico. Nllo foi sómente a defeza das crenças religiosns perturbadas e prejudicadas na opinillo
dos retardatarios pela refonlla do governo, fi. causa detenuinante da
orfTanisação parlillaria com que o clero quiz enfrentar a Republiea
e annullar as sua conquistas, em fuvor de no sa emancipação
religiosa. O que mais influio foi a reÍ\ indicação dos direitos politicos do clero, de que fôra destituido t:lelo governo no projecto de
conslituiç'Lo api'esentado no Congresso, privando o padre de representação politica no seio do Parlamento Nacional e do direito
de voto, nivellando-o com aquelles que, por incapacidade physica,
politica ou moral, não porlem exercei-o.
Foi a rei\"indlcaçllo des e direito, mais do que fi defeza das
crenças religiosas, a cansa determinante d,t organLação partidari>l. E logo que o Congre so em suas es ões constituintes não
homologou a violencia do preceito conslilucional que esbulbava
o pa,lre da vida politica da nação, o partido diluio-se na conquista
das reivindicações politicas. A sua exi lencia, sua razão de ser,
não atfecla\"l.L urna neces idade social, reclamarla pelo bem publico. Era uma orJanisação accitlental, ligada a ullla pre cripção
de lei insu tentavel perante os mais rudimentar!'s principios da
democracia moderna.
Foi este o primeiro partido que se formou no seio da vida
repuLJlicana. 'rrazia com igo o germel1 de sua morte.
A condição essencial do bom exito dtls reformas está. na
condições sociaes adapl.o'weis ao seu desenvolvimento. E' impresc;indivel que a adaptação venha manter e as egurar a sua
estabili la le nos babitos, nos precedentes, na cultura do povo.
Si abi não encontrarem fi. razllo de ser de sua nece~sidade, ellas
não passarão de uma cunquista fallaz, transitaria, que será. eliminada como um corpo e tmubo do seio social. Ei porque para a
orgauisação do Estauo, para a constituição da vida poJitica de um
povo, é preciso attender-se á sua cOlJdiçllo social e não ir contra
ella, arcbitectando a organi ação politica em ul11a organbaç!'lo
social puramente imaginaria, s6mente pam servir de ponto de
partida á constituição politieu. E' preciso sempre manter-ee
fi lei ele relação eutre a esphera social e a do dominio do
Estado.
7
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E' com razão que Lastarria, quando estuda a o.rganisaçllo politica e a ol'ganLação social de um povo, diz: "A causa do mal
que leva os publicistas a desesperar da efficacia das coustituiçOes,
consi te em haver-se, em toda, e quecido a sociedade quando se
tem tratado de orCl"anisar o poder politico do Estado; não ê correcto indicar como eruelhante causa a circum tancia de se haverem alterado o habi tos poli tico da ociedade, Como jl1 effectivamente c'lemonstrl1mos, (Lição V, paruCl"rapho VII) os habitos
políticos de um povo não tOm o mesrlJO caracter que os costumes
que procedem das crença, dos sentimento. ou dos interesses,
cuja origem e encontra na organi.açllo natural da sociedade;
n im taes habito podem ser facilmente reformados por uma lei
politica que não eja contraria a emelhante organi. ação. Oscostumes político!> llo a uillca ba e do lil'eito publico, quando não
exi tem lei escriptas; era o que succediu entre os inglezes no
tempo da ~fagna Curta e entre o americanos do norte antes da
Constituição de 1787. {as neRta fonte de direito publico ha que
di tinCl"uir o u_os e prece(lentea que se referem l1 instituição e
organi ação do poder puramente politico, i to ê, do E tado, e os
co tumes que têm raizes no interes es oriundos da orgauisaçllo
social, ou por outra, nas leis racionaes que regem as forças da
humanidade tanto no homem como nas diversas espheras da
actividade social.
" Pelo que se refere aos usos politico , por exemplo, ao modo
de convocação da communas na Inglaterra, l1 marcha da deliberaçoe de!:! a a senlblêa, li orCl"ani ação do jury, l1 prohibição de
vender emprego jucli iarios, assim como o que concerne 11 01'gani ação dos deplU'tamentos legislativo, executico e judiciario
entre os americano, a lHagna Carta e a Con tituição de 1787 puderam e taluir nos termos que adol taram definiti\ ameente e teriam podido fazel-o ern quaesquer outros termos, sem attenção
alCl"umt\ aos precedentes e com certeza de uão perturba.!' por
i o de qualquer modo a ordem o ial. À' a America do
Norte, a organisaç!to completa dos poderes politico foi uma
novidade que, posto suscita e controversias, nas quaes os escriptores do Fecle7'al'istCt revelaram tlto bom scuso, uão contrariou no quer que fosse a naçllo, Habituou-se esta facilmente
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aos novos usos. do mesmo modo que succedeu nas outras republicas americanas e em todas as nações europ~as que modificaram
a organisaçll.o politica. Il (1)
Abi está, a razll.o, na opinião dos publicistas modernos, da
imtaLJilidade e inutilidade das constituições modemas, cujos auctores til-eram a pretenção de modelar a sociedade a seu prazer,
seus usos, seus co tUll1es, suas crenças e seus babitos. Comprebende-se que a or'"nni 'ação polilica do E t:l.do altera e reforma os
habitos I oliticos de um povo, sem que disto possa provir a menor
perturbnção da ordem social, das relações da or.iedade civil
para com o Estallo, por isso me mo que a organisnção ocial, que não passa da existencia dos direitos sociaes e oireitos individuaes, não sotfre com a reforma dos habitos politicos a menor alteração. Abi estão os Estados-Unidos alterando profundamente seus babitos politicos, com a promulgaç-ão da lei de 1787, creando relações novas, attribuiçOes
politicas dos poderes até então uão exi. tentes, em summa, uma
vida politica muito differl'lIte da que existiu, como colonia
da mctropole ingleza. E, eutretnnto, ahi a adaptaça.o foi rapida,
obrando como uni verdadeiro f,tctor da civili aça.o nacional e
tendo já como prova de sua estabilidade a experiencia de um se·
culo. (2) " Não se teriam assim passado as co usas se essas leiB
fun(lamentaes bouvessem alterudo ou posto de parte os co tumes
da segunda categoria, isto é, os que e ·tão em connexitlade com
os direitos sociaes c individuaes que constituem a organisaçll.O
social, pois a e tal>ilidade de ulUa con tituiça.o nunca é o resultado
das iunovações introduzidas nos u ·os politicos, mas. ilU o de
sua opposição ás cOl1l1ições ou direitos em que a senta a orgaDisação natural da sociedade civil. Il Isto cOlllprebende-se. O
que, porém, con titue uma causa de insuccesso, le perturbaça.o
social, de instabilidade constitucional, é organisar o Estado em
cundiçOes <!esf,tvoraveis e contrarias fi ol'ganisaça.o social em que
assenta a sociedade civil.
Sob este pouto de vista, em face desta doutrina da sciencia
( I) Lastarl'ia-Polit. Posit., I'ag.
t~) Idelll-Obr. cit., j'ag. :..~L

~·?3.

181

política, a nossa orgnnisaçl1o de 24 de Fevereiro obedeceu e
re peitou esta relações? Foram as nossas condições ~ociues
alteradas e prejudicadas por eIla e ubstituidas por uma creaçllo
ideal de orgunisaç!Lo social?
Ei abi uma importante questll.o que nos antecipamos a
estudar ou pelo menos a trnçar uma ligeirn syntbese, deixando
as mioudencias do problema para quando tivermos de estudar a
organi 'lIçll0 politica do Estado, !lO volume dedicado ao estudo
da Constituinte,
Nossa organi ação social em relaçll.o aos direitos, ás liberdlldes publica, que em nada diífere da organisaçil.o social de
outros povus, nil.o soífreu a menor restricçil.o pela ,intervenção
do E tado, Fornm mantidas em sua Ilenitude e respeitadas
em todas as Ruas relações, A liberdade da palavra, de pensamento, de crenças j o direito de propriedade, de liberdade
pessoal, de defesa; as garantias do habects-C01pUS e muitas
outras l que estão consignadas na Declct?'ctçâO de Di?'eilo da
Constituiçll.o de 24 de Fevereiro, foram affirmados como factos
existente no :eio social, como garantias efficazes da vida ~ivil
que nll.o fornm crearias pela organisaçil.o politica, Simplesmente
o Pacto Constitucional consignou-lbes a existencia e garantiolbes o seu pleno exercicio.
E' facto, devemos confessaI-o dolorosamente, que estes direitos têm encontrado por parte do" repre enwntes dos poderes
politicos e por mais de uma vez, re tricç!Lo em seu exercicio, em
sua liberdade de acçM. Por mai de uma vez a liberdadp. pc_soai,
a liberdade de pensamento, o direito de reunião, têm suífl'ido
grandes violencia por parte delles. I Lo, que aífecta ao funccion!lmento das attribuições da auctoridade, sendo preciso pôr um
freio a essas violencias e a essas aIlucinações 'lue a levam a vir
ITIuitas ve:>.es perturbar a ordem social, impondo restricçoes ao
exercicio de taes direitos, nlLo affecta, entretanto, ao problema
que aqui discutimos-que a orgllnisaçll.o política do Estado procurou não perLurbllr a ol'ganisação '0 ial, por uma Cl'ellção ideal
de novas i'elações de uma di:fferente sociedade civil.
A ol'gllnisação social, quanto aos habitos, os costumes, as
crenças, llão deixou de soífl'er uma certa intervenção d,a orgalli-
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sação poUtica que não se isentou de uma influencia radical de
um grupo domiuado pelo prurido das reforma. Se intentou no
congre so constituinte rreaI'-se novo1' habito, novas crenças,
modelar-se em sUlUma uma sociedade ao bel prazer do legislador.
E foi bem acceutunda essa tendeccia. Daremos della as provas
em occasião opportuna.
Ahi estl:1 como sYl1lptoma des a creação social artificial o
principio da liberdade profissional levado ás ultimas consequencias.
Na reforma religiosa não se attentou contra as crenças da
sociedade. Apeu'ls eJla fez desapparecer a intervençao do Estado em um campo de relações sociaes, que deve estar entregue
ao desenvolvimento da lei da sociedade,
Adl1.littido o direito da liberdade de pensamento e de crenças
é impossível conceber fi razao de ser de uma religião official.
Eipor que as reformas do casamento civil e da separação da
Igreja e do Estado não trouxeram a rnenor perturbação da ordem
social e se vão implantando em nossos costumes como um facto
ada~tado ás nossas condições.

II
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Até aqui nos temos limitado fi descrever as reformas do ministro da justica, deixando para este paragrapho sua critica.
Ra um ponto fraco, que procurlimo desde logo registrar
na reforma da justiça federal - o pessoal de que foi eBa
COill posta.
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Bem comprehendemos que isto constitue um terreno escabroso, por isso que affecta interesses pessoaes, quer de ordem
material, quer de ordem moral. N!l.o devemos, porém, passar em
silencio um defeito intrinseco de nossa organisaç!l.o judiciaria,
pela antipathias e prevenções que nos podem provir da verdade
com que vamo expor o no so modo de pensar.
N!l.o recuariamos diante disto, pela importancia que tem o
poder jucliciurio no regimen federal republicano, constituindose um dos seus mais importantes factores de estabilidade e segurança.
Os membros de que foi provido o Supremo Tribunal Federal foram todos tirados do upremo Tribunal do Imperio.
Todos pas Aram com arma e bagAgen de um tribunal para
outro. E a facilidade com que foi i~to feito pela suprema auctori·
dnde da Republica, demonstra que é inc1ifferente ser-se magistrado
de um tribunal, no regimen de monarchia representativa e' magi trado de um tribunal no regimen da republica federativa presidencial. O unico requi ito exigido é jll. ter pratica da magi tratura, ter a educação do Fôro. O espirito da dua instituiçõe , dos
dou tribunaes, as differenças profundas de sua attribuições e
dos fins con titucionaes da sua Cl'eação; a differenças ele educaç!l.o e de conhecimentos especiae que reclamam; tudo i to foi de
nulla importanria pam transportar-se um pes oal de magistrados
velhos, tão conhecedores do direito con titucional de um regimen
que creou um tribunal, sem a minima feição do poder politico,
como o era o do Imperio, jogando sómente com o direito commum, para um tribunal es encialmente poder politico, e que tem
a jogar mai com o direito constitucional do que com aquelle.
Como se desempenhariam de suas funcções, quando desconheciam esse direito que foram estudar depois de juizes da suprema magi tratura da Republica e na idade avançada de sorte
que n!l.o podiam mais comprehender e sentir as bellezas do re.
gimen?
D'ahi a consequencia inevitavel de que a suprema magistratura federal pouco tem contribuido para consolidar o novo
regimen, e fazel-o eutrar no exercicio calmo e normal de seu
desenvolvimento.
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Quando J~mes Bryce abre o seu estudo sobre as cOrtes
federaes diz, com tanto mais senso quanto verdade, que poucas
instituições americanas silo mais eliO'nas de estudo do que essa
i\ltrincaela machiua judiciaria; pouca in pirum mais admil'açllo
pela lisura ele seu trabalho; poucas têm mais contribuido para ~
paz e o bem estar do paiz.
Outro tanto podes erpos nó dizer ele nossa justiça fedel'al !
No exerci cio, na pratica do poder, seus representantes têm,
n'o encaminhado para o ideal do seu creador?
Estudemos como o Suprenlo Tribunal se tem desempenhado
de suas funcçôes.
.
Os governos democraticos -governos essenoialmente in !;a.
veis e sujeitos aos choques e abalos, quer da revolta popular,
quer dos attritos dos poderes entre si, em que o cidadão presta
obediencia a duas auctoridades soberanas, devem trazer dentro de
si as' mais sábias medidas, que anl1ullem esses conflictos, essas
paixões, essas tendencias dissolventes.
E foi este grande problema que o espirito, eminentemente
sabio e pratico da ruça americana, resolveu com allmiração dos
grandes legisladores europeus, creando um poder modelado em
typo inteiramente novo, de attribuições especiaes e inspirados
por UlU profundo senso de sabedoria, cujo ideal é resolver os
conflictos, fazer respeitar os limites cons:titucionaes, recuar os
poderes omnipotentes, em summa trazer em equilíbrio estavel a
vida politica da naçllo.
E' este tambem o ideal da crenção do nosso poder judiciario,
consignado em nossa carta politica.
Si na America do Norte o trabalho das côrtes federaes, em
mais de um seculo de governo constitucional, é o attestado mais
elo.quente de que ellus não se têm desviado do ideal constitu,
cional, tãruando-se assim objecto da admiração e do respeito do
Pniz, entre nós como se tem cumprido esse ideal!
Na nossa vida con titucional da RepubUca Federativa, não
têm sido poucos os conflictos dos poderes, os choques das auetoridades, a desordem 110 seio social pelos movimentos populares.
Na primeira phase da organisação d'os Estados., ahi estILo
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algumas de suas con tituições con ignando principios em contradicção com os da constituição felleral ; seus congressos, em sessão
ol'dinaria, promulgando lei que invadem a competencia federal;
sellS governadore , bnixando actos que vao além de seus limites
con titucionaes : o supremo magistrado da naçll.o, dissolvendo o
Congre '0 Racional.
Qne fez en tão a justiça federal?
ão se poderá. justificar, e explical' e sa inactividade com a
allegação de que ella funcciona pela provocaç!lo de partes.
"'i enl uma grunde exten ão de ~ua competencja, isto é uma
verdade, a e-poutaneidade de ucção é redanlHda pela natureza
de outros as umpto , pela defeza de certo prillCipio., de certos
direitos.
Um acto inconstitucional não deve e nllo pôde permauecer
no annaes, ainda mesmo que não th'esse ferido direitos individuae e provocado o fuuccionamento do poder competente em
dercza de es direitos.
Ba tn que ahi 'e fóra do e pirito da lei uprema da nação.
I to é ba tante para trazer em defe?:a da lei o poder ao qual compete fiscali aI-H, llefendel-a.
E de outro modo não e póde comprpbender a macbina
intriucada da ju tiça feLleml e o modo de seu fuucciouamento.
Si na America do "orte as questões mais graves, que têm
pl'eoccul ado () tribunHes, ão as que se referem á relações entre
o poder fedeml e o poder do E tados e a somma de auctoriàade
entre o 'OU"'l' s o e o Pre idente da Republica, entre nó silo
e tas I"ne ma a qu tOes que t lU donliuado nos a historia politica d Repnblicu Ferlerativa.
A phase con titucioual da Republica tem sido agitada por
acontecimentos que têm trmddo grande perturbação á ordem
publica.
Em menos de um anuo de inicio do prÍllleiro periodo presidencial agitou-'e um contlicto entre o Presidente da Republica e
o ongresso "acionaI, cujo re ultado foj o golpe de estado de 3
de Novembro,
Os govel'llos locaes oao souberam resi til' á. violencia do
II-24
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supremo magistrado da nação. Uns acquiesceram, outros foram
inaifferentes e outros adheriram.
S6mente o do Pará levantou resistencia. Essa situação imo
possivel de mallter-se foi annullada pela revolução de 23 de Novembro que trouxe á presidencia. o Vice· Presidente marechal FIoriallO Peixoto. Nella originaram-se as perturbações dos Estados
com a deposição de seus governadores e llella nasceram innumeras opportunidades para a intervenção judiciaria como um
elemento de ordem e de paz que fizesse derivar uma situação tão
agitada quanto incandescente. E a opiniãO publica nllo deixou de
appellar para o tribunal. De facto. No dia 16 de Abril de 1892 publicou o D'ia1'1.0 Official a selltença proferida por este tribunal no
recurso crime interposto pelo procurador seccional do Estado do
Maranhll.o contra os individuos que depuzeram o governador do
mesmo Estado.
E' esta talvez a primeira questão politica que preoccupo'u a
attenção do Supremo Tribunal Federal pelos laços que a prendem
a graves principios de direito constitucional e pelos precedentes
que ahi ficam firmados, para regularisar casos semelhantes que
occorrerem para o futuro.
Ella affecta de perto o problema da jurisdicção concorrente
ou exclusiva das côrtes federaes ou estadoaes, nos factos que lhes
cabe julgar.
Com a indole das instituições que nos regem e que se caracterisam, acima de tudo, pela coexistencia de dous governos girando cada um em sua esphera de ucção, questões daquellas que
occuparam a attenção dos juizes federaes, são questões que, para
serem resolvidas, sem offensa de attribujções estranhas e dentro
dos limites jurisdiccionaes de cada poder, reclamam unJa competeneia seIU contestação ao par do maior criterio e circumspecção.
O papel que pela Constituição e tá confiado ás cõrtes federaes, talvez os maiores esteios da instituição republicana federativa e dos direitos dos cidadl1os, obriga-as a uão se desviarem
desse ohjectivo que a Coustituiçao traçou como funcçno propria.
E, si salientamos o importante papel das justiças redeme',
é para estudarmos os arestos de nossas cõrtes.
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Para a quesUto aífecta ao tribunal e que se prende á existencia de um crime poli ti co, dado em um dos Estados da Unill.o
cujo governador foi deposto por um movimen to revolucionario,
a soluçll.o foi que-u o tribunal nega o provimento ao recurso interposto, su tentando o despacho da nll.o acceitaçll.o da denuncia,
por ser incompetente a ju tiça federal. li
Es a opinill.o ba eia-se nos considerandos de que o poder judiciario federal e de cada E tado da União tem separadas espheras de competencia, limitando-se aquelle ao interesse directo e
principal da Unill.o, salvo os casos do art. 59, ns. II e IIl, e art. 62
e mai que a jurisdicçao federal nos crimes politicos aífecta s6·
mente âquelle concernentes á União.
Eis, em resumo, a opinill.O do tribunal. DeUa divergiram
alguns dos seus membros, de quem passamos a extractar os conceitos para entll.o por nossa vez emittirrnos a nossa opinill.o.
Uns acceitaram a p~rte conclusiva, contestando. entretanto, a
preliminar da incompetencia, em que o acc6rdll.o principalmente
se firmou, porque con ideram sua jurisdicçll.o sobre todo e qualquer crime politico, quer em reltlçJlo aos Estados, quer em relaçll.o
li Unill.o, em vista de artigos expressos de lei que citam.
Outro, na suppo içll.o de serem mais zelosos pelas prerogaüvas eon titucionaes do tribunal, conte tavam nll.o s6 a conclusll.o
di 'positiva, como os principios que servem de fundamento aos
considerandos. Embora tenham negado provimEnto, por falta de
fundamento jurillico do recur o, pen aram que o tribunal é com·
petente para delle conhecer em vista do art. 60 da Constituição,
lettra r.
Outros, guardando silencio sobre a questão de competencia,
negam, entretanto, provimento, por falta de uma lei existente
que qualifique o delicto que foi commettido no Estado do Maranhllo, porque a lei que rege o assumpto se refere ao obstaculo
do exercicio das funcções de qualquer auctorillade, e o caso do MarallUll.o n1\o se limita a isto s6mente mas sim â suppressão ou
elimillaçao completa da propria auetoridade.
Outros, finalmente, negaram provimento, porque na expressll.o cl'imcs potit'icos de que usou a Constituiç1\O, affirmando
explicitamente a jurisdicÇão federal, n1\o se reportou ás qual~fi-

18

caçOes do Codigo Penal, lei anterior, ma ordinaria, sem pl'evisl'lo
de futuras dispo içOes con titucionae , e até então, senão até
boje, de caracter provi orio.
Com a sentença proferida pelo upremo Tribunal, no caso
do l\Iaranhlto, formou- e a doutrina da incompetencia (1)\S côrtes
fedemes nos julgarnento dos crimes politicos, praticado em
qualquer Estado da Unilto.
Em face do texto de nossa lei, é lidto dul"iclar i foi e ta
eXActamente a intenç1ío do legi ladol' constituinte, que esteneleu
a jurisdit'çao federal ao 1 roce o e julgamento dos rimes politicos, sem a menor di tincçao de crimes politicos federaes ou
estadoaes.
E si appellarmos ainda para o elemento hi.. torico da que 1110,
alguma cousa encontramos que positivamente a elucida. O projecto de constituição do Govel'Do Provió'orio, ai I'esentado ao ongresso, usava da mesma expressa0 que figura boje 110 artigo COllsti tucional.
A côrtes fedemes exercem juri 'dicçtto para pro es ar e julgaI' os crimes politicos. -aela mais adiantou a 1'1' peito. Os deUl1tes
parlamentares da Constituinte e o parecer da comlllis 'ão, na\la
adiantam.
Ra, porém, um fu to para nó le importancia, o quul projecta luz sobre o carader concurrente ou exclu Ivo da côrte no
julgamento dos crimes puliticos. E' a doutrina do Go\'el'l1o Provisorio sobre o assunlpto, sustentada na lei da organi açl10 daju tiça federal e no Couigo Penal, da qual não se podia ab trahir,
na elaboração da nos a CArta constitucional.
i oesta é permittida a duvida, ella de apparece em fu e da
clareta dos texto daquellas duas leis. ElIa est:\belecem a jurisdicçll.o das côrtes fedemes no. rimes politico. , quer e taeluae ,
quer federaes (Cod. Peno Capo nr, Dec. u. 8~, Capo IV, art. 15).
Elias investem os juize le ecção da facultln le de procc 'sar
e julgar os crimes politicos, clas 'ificados 00 Cocligo P nal, e em
gráo de recurso o Supremo 'J'rilJUnal..
'l\d é a doütrioa do direito constitucional sU$telltada pelo
Governo Provisorio naquelles dous actos, que para n6s s[o importa0 te su bsidio como elemeu to l.listorico ela q uestlto.
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E' muito natural suppor que a mesma doutrina fos e sustentada no trnj eto de constituic;ão, elaborailo pelo me.. mo governo,
e que nu expres ão crimes lJolili,:os, empl'C'gacla 110 projecto e de
cujo julguJUpnto invcslio ll. cÔl'te. fecleraes, quizes!'e referir-se
não Ó a crime federues eomo esta luaes. E' logico.
Não pOllell1o ncm dC'velllos acreditar fple seu intento fosse
cil'cum crever a jurÍ:-;dirçãó 11 auctoridaue fedemes, abrindo
assim unta orientação flue não existe no dous actos a que nos
r ferimo, ob con(lição de mo tI'ar-se incoherente, su tentando
doutrinas diver_fi sobre o me mo as umpto.
E e a considemçllo é de tanto maior ,alar, quanto ellu
afrectn. lima que tão a que e llLo ligados os prin ipios de autonomia e tadual, de nlllior ou men.or competencia do governo do
E tado, em , lInlll1a, o problema na federação em i mesmo, Vê-se,
pai, que> não é um a umpto secun(lario.
O problema da jllJ'i dicção e taduul e federal, a respeito do
crime politico é um Indo importante do problema federativo
em ua au encia. E o Go\'erno Pro\'Ísol io não devia mo trnr-se,
nu' duas lei que promulgou, maL zelo. o pelo interes es federae , amplillndo·lhe!' ru; altribuiçõe , do que no projecto de constituição, di\'iclindo·l\ por entre as duas auctoridndes,
Não devia em um documento ser mai ou menos unionista
do que no outro,
De ta~ cou idemçõe temo o dil'eito de conciuir que foi a
me ma a orientação que pre idio il elabol'ac;ão d'uquelles actos, e
que a expre são crimes politico do texto conelitucional deve ser
a me ml\ que e til naquella <luas leis organica..
Seju ou 11:10 sE'ja, o que 6 ücto é que o , upremo Tribunal
restringio ua jUl'Ísui <;il.o aos crim
que nffectmu a União,
E esta solução con titue caso julgtvlo, que deve ser por todo
re'peitad \ e a ,\t1\,l~, porque delIa não h~\ recurso para outro
poder, Com') supremo interprete constitucional, eXE'rceu esse
palieI' sobre um a sumpto e i e te até hoje podia offerecer duvividas, são c1eslilui<la' de funrlamellto de agora em diante.
Mais defensor do lll'Ílleipio autonomico do E tado!', acceitou,
na entellça que proferio, lt doutrina e us praticas do govel'llQ
americano, preferiudo-a ao nos o,
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o direito americano, pela lettra expressa e pela opinillo dos
seu commentadores, admitte a juri dicção exclusiva sobre taes
crimes das côrtes estaduaes.
E' esta a opinillo de John Fi ke, illu tre professor americano, exarada em sua recente obra. EUe ustenta que as côrtes
dos EstadoH constituem um completo ystema judiciario, inde·
pendente dns côdes federaes, exercendo jurisdicção exclusiva
em todos os casos que não envolvam as leis e a Constituição da
União.
Como ilIu tração do texto e coml1lentario,. existe o julgamen to- de 'l'honlaz Don, alénl de outros, chefe da insurreição no
Estado de Rhode-Is],lI1d, cujo inluito era a destruiçãO do governo
estadual, que mais ainda veio firmar o principio da jurisdicÇllO
exclusiva das côrtes dos E tados. Embora seja este o direito americano, a doutrina, de que se constituio orgão o Supremo Tribunal, não eorresponde ao intuito do nosso legislador constituinte,
e contraria os elementos elaboradores da nossa Constituiçao.
Não fui esta a doutrina do aresto no ltabeas-c01puS inlpe·
trado a favor dos presos politicos de S. Paulo, pouco tempo de·
pois da questão do Marllnhllo.
Abi con!Jeceu da questãO, acceitou a doutrina de compe·
tencia sobre os cri mes poli ticos do Estado e deferio a petição.
(( O fundamento da conces ão da soltura, dizia a imprensa,
não foi a incompetencill do juiz federal de S. Paulo, que o 'rribunul parece recon!Jecer em ua maioria-tendo sido o accOrdll.o
sobre o caso do Maranbão do voto apenas de cinco juizes-mas
por não achar no inquerito justa causa para capitulação do delicto de conspirllçao. II Serâ isto mesmo, perguntamos nós? No
caso llffirmativo, como conciliar eR as razões com os principios
que fundamentaram a sentença sobre o caso do Maranhao?
Si nestú phase revolucionaria cum que repercuti0 nos Estados
a transformação por que passou a politicn fedeml com a revoluçao
de 23 de Novembro, produzindo sua completa desorganisaçlLo, o
Supremo TriLJunal abdicou de fnncções que lbe sil.o investidas pelo texto constitucional, na pbase que se seguio, terminando-se com a revolta de 6 de Setembro, elle quiz exercer funcções fOra de sua espbera constitucional, deixando de ser um

elemento de ordem e de paz, como o supremo interprete da lei
para manejar o parlamentarismo judiciario, o peior dos parlamentarismos, De facto. Na gestaçll.o dessa revolta foi de importancia capital o procedimento do tribunal que, levado pela chicana de uma advocacia babi! e embriagado pelos elogios que a
pais 11.0 partidaria da defeza ip.spil'ava na imprensa, chegou á
acceitaçll.o de doutrinas em seus arestos incompativeis com o direito escripto.
A bordo de um vapor mercante - O Jupitel' - armado em
guerra, o almirante Wandenkolk entra no porto da cidade do
Rio-Grande e depois de abi aprisionar os rebocadores Lima
Dual·te e Jagual'ão e as lanchas Benjamin Constant e Raqueta
e de prender os officiaes da barra e os da canhoneira Camocim,
levando-os e algumas praças para bordo do JU2Jitel', tenta depor
o governo, como uma preliminar ela execução do ,eu programma
revoluciouario que era a deposiçãO do Presidente da Republica. Elle nll.o occulta estes desejos, no manifesto que foi
publicado pela imprensa de Montevidéo, no qual appella para o
espirito de classe, na esperança de de pertar nos seus camaradas da armada o concurso para a victoria da revolta. Fazendo do Rio Grande o ponto de partida de suas operações,
esperava tambem o auxilio das forças revolucionarias de terra
que nesse Estado tentam, ba mais de um anno, derrubar o seu
governo.
O almirante tornou-se um criminoso politico, um conspirador
que, a golpes de força, tentava anal'cl1isar o paiz, abandonando
os recul' os da lei.
O governo venceu a revolta. O almirante e seus compa·
nbeiros fUl'fi1ll presos em flagrante, no mares de tiRuta Catl1arina,
pelo cruzador Republica, que os conduzio para as fortalezas da
babia do Rio de Janeiro. Entll.o o e pirito ele defeza em favor dos
direitos dos revolucionarios levou ao recinto do tribunal a
quesU\o do habeas-C01'1JUS em seu f,\vor.
Foi esta um questll.o que muito prendeu o espirito publico,
que, si de um luclo viu direitos de liberdade individual, em favor
dos quaes se empenhava a advocacia política, do ot,ltro via tambem o principio da auctoridade e da lei em perigo, em face de
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cidadãos que á mão armada q uizeram c1esUt uil-o. E esta cir ·umstancia era de tauto mai valor, quanto os aconteciJlJentos se
davam em uma época, em que s principias de ordem publica
tendiam a ser substiluidos pelas ngitaçõe politicns, originadas
todas elhls nas ambições do poder. 'l'al é a nossa sjtun~ào social,
depois das revoluções por que pa aram os Estados, levando-os á
maior anarchia admini traliva e politica que temos vi to.
As deposições con lituiram o recur'o mais umnJa.rio das
opposições que, feclJanelo os olhos ao direito da critica, el!t fiscalisaç!l,o pa tribuna sobre os actos do governo, nos pleitos eleitoraes para finuar maioria em seu fuvor, appellava para os golpes
de força, acobertada sempre rOIlJ o pl'ograOlma da defezl1 da lei,
da restauraça.o constitucional.
O paiz atrave sava unJa plJase revolucionaria e pronfundamente anarclJica.
As 'classes conservadoras, os elementos de ordem, os detentores do poder e da lei, Unham neces idade de reagir contra uma
tal siluaçllo social que tendia levar tUllo de \'encida~auctoridade,
lei, direitos e ordem puLlica.
Pois bem, fui nessa situaçll.o social que fi advocacia levou ao
reciuto do maior tribunal do puiz a defeza de direitos de revolucionarias e conspiradores, e o triLunal que, devendo interpretar
o espirito da época e obrar conlo um I menlo ne ordem, como
um defensor da lei e do principio de auctoridade, lJomologa o
seguinte aresto, depois de, na sessão do dia 2 de Agoslo,pedir aI) governo a apresentaç!\o no lribunal da turba-lUulto. dos
revolucionarias do Jupilel' : "Yistos, exposlos e discutidos os
presentes habeas-corpus, em que ·no pacientcs David Denu OIJill
e outros, resolve o SupreJUo Tribunal Federal conceder a requerida ordem de sollura em favol' dos detidos, visto ser illegnl a
conservação da prisão em que se acham, desde que se yel'iflca
pelos autos e pelas informações presttldas que os factos que lhes
são imputados não Cal! lituem crimes que os sujeitem ao fôro
militar. II
A incompetellcia de juizo levou o tribunal a deixar impunes
criminosos <Lue lfio directamellte attentaram contra as leis e o
governo co nslituido, ele nada servindo a opinião de dons de seus
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membros que, reconbecendo e acceitando a que!i'tão ele incompetencia, votaram todavia pela continuação dos pacientes na
pri fio, que foi rcnlisada por ::luctoridadc competente, por crime
inafiançavel e em flagrante delicto, devendo ser remettidos ao
juizo competente.
Estes votos divergentes que nllo puderam alcançar maioria
no tribunal preso pela l1abilidade da advoc3cia politica, baseavam-se nas di posições dos ::lrt . ]? M 20 e 5? da Lei n. fi71,
de 18 de Setembro de ]851 e no art. 60 lettra I na Constituição Federal.
O proprio relator do jeito apresentou um3 preliminar pela
qual o tribunal não devia tomar conbecÍl:nento do lwbeCls-col'PUS,
por entender, dizia elle, que o upremo Tribunal não pôde conceder habeas-cm'pus originariamente, senão nos casos restrictos
em que lhe con~pete julgar em unica instancia; nos outros casos
sômente pôde conhecer em gráo ele recurso.
O aresto do tribunal que elevava a impunidade li allura de
um pl'Íl1cipio, jil era ulUa victoria da advocacia partidnria, que fez
obscurecer na con cicncia dos maO"istrados os grandes intere ses
da ordem, deixando de contribuir como representantes de um
do podere con tituidos da Republica, como um factol' de prestigio da lei e cta auctoridade. E a victoria não era mais do que
uma preliruinar cte outràs que se lhe havinm de seguir e "inha
coruo resultacto de UIU programma profunctamente politico, tão
impatriotico, quanto perver o. O progrnlllma da advoca ia politica era geral' um conflicto entl e os dous poderes da União
-o executivo e o judiciario, conflicto 11lms perigoso do que
qualquer outro entre os demais poderes, porque o seu resultado
seria o desprestigio da ju tiça, da mngi tratura, dos executores
da lei ou do upremo magi lrado da nnção.
Comprehende-se que um couflicto entre o executi\"o e o 1egi lativo encontra derivativo no veto, na nulJidade das duas
forçns; e na etfectividade da responsabilidade politica. Não é o
mesmo quando eIle se gera entre o judiciario e o executivo. Ahi
as consequencias equivalem a profunda crise. Ou o presidente
executa os arestos do tribunal e, qunndo elles são partid::lrios,
tere!TIos o purl:1mentari 1110 juclicin.l'Ío, o peior dos parlall1entaII-2õ
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ris mos ; ou Hão os executa e então tereriJos a djctadura executiva
sobre os destroços da justiça e da magistratlll'a.
Eis o que visava a advocacia partidaria. E nüo deixaram cle
realisar-se os seus de ejos, porque não só o Chcfe do Estado,
como os juizes do tribunal se deixaram dominar pela paixão,
pelas suggestões do personalismo. De facto. A' reclamaçllo da
apresentação dos detidos á barra do tribunal, o governo, em
officio de 8 de Agoslo, dizia: E' profunda convicção do poder
executivo, que nenhum principio de dir ito, reconhecido pelas
nações civilisadas, justiticaria o gOl'el'l1o, si deixa .. se de mandar
perseguir e capturar o navio, em (J Uü os re\'olu ionndos, armado
em guerra, e arvorando o pavilhão de almirante, invadiram
o porto do R.io·Grande, apprehenderam forças legnes, apoderaram-se de uma canhoneira e de outras emuarcações e bombardeúam a cidade, em adio no governo constituido.
Dizia mais:
(( Nilo é justo que aos revoltosos se recoJ1heçam ~lireitos superiores aos do poder legal, o privilegio de apri ionar e não ser
aprisionado, de reter sem nota e formação de culpa por tempo indeterminado os defcnsores da R.epublica e elo seu governo, e de
gozar de immunidades pnm nllo serem presos antes de culpa
formada, apezar de e,tarem em permanente e COlltinua con pio
ração. Il
Querendo entrar na discussão de competencias, o governo
dizia ainda:
(( Assim o poder executivo estú persuadido de CJue o habeasCO/PUS foi concedido, por uão constar ao ,'uprelllO '1'ril)llUal que,
além de ter sido a pri. ão effeclUll.lla por auctoridade militnr,
como reconhece a petiç'ão, . foi eifectuada em caso de juri!-;dição
restrictamenle militar, CJue 'exclue lt cOlllpetencia de nucloridnde
civil para concessfLQ do habeas-corpus, nos termos do art. -l7 do
Decreto n. 848 de 1890. n
E sobre a remessa dos detidos dizia finalmente o go\'erno :
(( Espera. porém, que se (ligne o rue mo lribUllul :ülellder lias
motivos de ordem publica, pelos quaes nào pOde o Vice·Presidente
da Repl1blica assumir a responsabilidade de f<17.er comparecer na
sessão de amanhã todos os pl'i ioneiros requisitados. II
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Foi este o officio que tãu de perto ferio as iras do t.ribunal,
sentindo-se ameaçado em sua autonomia e sua liberdade de
ilcÇão, a ponto de inspirar ao presidente as seguintes palavras:
({ Parece que os terlllo:! desse oficio denotam uma intenção inconcebivel de avassallamento do tribunal ao poder executivo, e
uma manifestuç'llo de quebra de Ilarmonia que deve haver entre
os poderes executivo e judiciurio, não sendo nenhum superior
ao outro: antes, igualmente independentes. (1)
A eOllsciencia que o tribunal teve das offensas atiradas pelo
governo á sua sabedoria, ao seu patriotismo e á sua obediencia aos
preceitos da lei, chegou a ponto de produzir excessiva exaltação
de animo e nlardeamento de independencia, fazendo com que o
juiz Macedo dissesse: que em circumstancias como as actuaes
são ociosos os discursos; porque o tribunal sentia arderem-lhe as
faces de vexame e inclignação e apresentava a seguinte resposta
que se d-evia dar ao governo:
({ O Supremo rrribunalrecebeu do vosso. ministro da guerra o
officio de 10 do corrente, publicado no Diw'io Ojficial de domingo, I:", \lO qual 'critica, em vosso nome, o acc6rdão proferido na sessão de 9, concedendo habects-co?PUS a paizanos
presos ,1 vossa ordem e disposição, em fortalezas do porto desta
cidade.
li O Hupremo Tribunal Federal, que, no
exercicio de suas
attribuições constitucionnes, é tão independente como o Presidente da Republica, trata comvosco de igual para igual: não recebe instrucções dos vossos secretarios ; n!l.o admitte censura official das suas decisões, e dcvol ve ao vosso ministro o seu officio,
confiando que lhe r,\çaes sentir a inco1l\7 eniencia do seu procedimento, crendo, como crê, que o não auctorisastes.»
Proposições identicas foram proferidas pelos outros membros
e ai vitressemelhantes.foram apresen tados.
A sessilo do tribunal, de 16 de Agosto, assemelhava á sessão
de um parlamento em lucta aberta com o executivo. Parecia mais

(1) O leitor procuro ler a integra do oflicio no - Dial'io Official, de 23
de Agosto de 1893.
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um jogo de paixões e sugge ·tões partidarias, do que o trabalho
calmo e nobre de um tribunal de j lIstiça.
O governo, por sua parte, irritado pelo excesso) de personali mo do tribuual, dirige-lhe outro officio em resposta da communicaçll.o que lhe fizera da soltura úo presos, em que alguma
COUSfl de pessoal resvala através das palavras e das
phrnses.
Assim eliz: "Mandando soItai' os paizanos presos a bordo
do JLtpite1', entendeu dar uma prova de consideraçll,o ao tribunal.
" Lamenta, porém, que sua decisão não fosse fundamentada,
apezar de envolver graves questões de ordem publica e de sorprehendente impugnação das leis applicaveis.
" Respeita os motivos pelos quaes a sentença se limitou a
declal'l1r -illegal a conservaçll,o dfl prisão em que se acbavam os
pacientes, desde que se verificava pelos autos e informações
prestadas que os factos que lhes são imputados n9.o. constituem
crimes que o sujeitem ao fôro militar.n
" Ficou, porém, na ignorancia da razão por que, não tendo o
Supremo Tribunal reconhecido a illegalidade da prisão, preferio
ordenar a soltura dos presos a designar o juiz a quem deveriam
ser remettidos. ol
Depois passou a discutir a concesslto do ltabeaS-c.ol-PUS em
f~tCe do art. 47 do Decreto n. 848 de 11 de Outubro, que considera
revogado. Esse artigo abre duas excepções á competencia da
justiça federal no habeas-c01-PuS - quando os individuos forem
sujeitos a regimen militar e em caso ele jurisdiçi\o restricta. (1)
Tinham-se realisaelo os desejos da advocacia.
Um conf!icto se agitava entre os dous poderes. De lado
a lado dominavam as paixões, que eram incandescidas pela
imprensa.
o plano inclinado em que se tinbam collocado, iriam até o
extremo do desprestigio da autoridade. A imprensa diariamente
elevava a telllpel'atura do pleito.

(1) Consto e Leis Org. da Bepublica, pago 19'7.
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o parlamento que então funccionava, as bancadas opposi.
cionistas e officiaes se degladiavam como bandos encarniçados.
O conselho de investigação, l.í cuja competencia tinha o governo
entregado o exame e es.tudo da que tão, concluia por não tomar
della conhecimento, baseando-se em doutriuas tanto mais especiaes, quanto denotavam a preoccupaçll.o :pessoal dos julgadores.
O tribunal ordenava a soltura dos criminosos.
Era essa a situação da cousas publicas no mez de Agosto, e
a 6 de·Setembro rebentava a revolta da esquadra.

CAPITULO X
Departamento militar
SUMMARIO
A influencia positivista sobre os J?rimeiro actos do governo. Benjamin
Constnnt como politico e admln!strador. ,sua., reformas. A raclOnal!sação (h diF.cipliua e o ensino tbeol'lco. Oon equenclUs praticas
do primeiro principio. Opinião dos proprios positivista<;.

A gerencht dos negocias da guel'l'a foi entregue a Benjamin
Constant, que os administrou até 22 de Junho de 1890, quando
foi substituido pelo marechal Floriano Peixoto,
No primeiro volume desta obra já estudámos o papel que re·
presentou tão. distincto compatriota na phase de propaganda da
Republica, Mostrámos o contingente com que entrou para a
emancipação intel1ectual do paiz e a posição que assumi0 como
factor mental da revolução de 15 de Novembro,
Agora vamos estudai-o como administrador e poli tico,
Foi por seu intermedio que o Apostolado Positivista alcançou
exercer a influencia que exerceu em alguns dos primeiros actos
do governo, Foi o portador da mensagem que dirigio ao governo,
na qual apresentava aS doutrinas que deviam servir de base á
sua orientação politica e a lministrativa, Logo neste documento
o Apostolado aconselhava a adopçao da divisa - 01'dem e P1'Og1'esso - como emblema da bandeira e Benjamin Constant no
discurso com que recebeu a commissll.o, pizia :
« A Republica nll.o podia encontrar melhores bases do que
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na Religião que se resume na fórmula: «o Amor por principio, a
Ordem por base e o Progresso por fim.» (1)
A recepção que o mini tI'O da guerra fizera aos represenrentes do positivismo e as sympathias que votava a este systema philosophico, trouxeram-lhes a esperança da influencia
mental que almejavam exer er no trabalho da organisação republico na.
São elles mesmos que dizem: A qordial recepção que nos
fizera Benjamin Constant encheu-nos de esperanças sobre o novo
governo de nossa patria : tanto mais quanto entre os ministros
figurava Demetrio Ribeiro, um filho de nossa propaganda. Contavamos com a acção combinada delle e de Benjamin Con tant
para obter as reformos Iiberaes, sem as quaes a RepuLlica não
passaria de um distico vão.» (2)
..
Não lhes deixava de impressionar a possibilidade da preponderancia de theorias politicas outras, que não as suas e das quaes
eram portadores os outros membros do Governo .Provisorio, cujo
empiri mo lhes enchia de pavor.
Todavia descnnçavam no prestigio de Benjamin Con tanto
Essa influencia tendeu a diminuir, pela resi tencia que lhe oppuzeram os outros membros do governo, de educação scienti.fica
e politica muita diversa do Comtismô. E então os actos que se
seguiram aos em que a infl.uencia po itivista é inconte tavel,
foram della expurgados. :Tão só nos reformas dos serviços administrativos, como no projecto de COllstituição, eIra não se fez
mais sentir.
« Mesmo antes de infringir desta fórma as prescripções de
Augusto Comte, já Benjamin Con tant era assoberbado pelos actos
de seus colegas. Foi assim que elle aceitou ou não pode inpedir
o decreto de grande naturalisaçll.o, o que instituira um regimen
inquisitorial a pretexto de salubridade publica, bem como o celebre acto pelo qual osjol'l1alistas da ve pera tentaram amordaçar
a impren a, e contra o qual fornos os unicos a protestar. 'rambem
nll.o sabemos que houvesse tentado obstar á conducta do general
(l

(1) Biogl'. de B. Constant, pago 36!.
(2) Obro cito pag. 365.
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Deodoro mau dando revogar o decreto de separação da Igreja do
E tado no Estado do Maranhão. li (1)
Para a politica Benjamin Constant tinha indisposiçllO natural, organica mesmo. Comprehendia a sociedade, não tal qual
é, e sim através o iJl'isma de suas idéas proprias, a que a realidade dos factos estava longe de correspondcr. Architectava suas
reformas e exercia sua actividade politica sob a concepçllo de
um estado social, creado pela sua imaginaçll.o.
Além disto, a pureza do seu caracter, a grande influencia
que sobre elle exercia a vida do lar, nrLo lhe permittiam as transacções que a politica exige, e eram e pecie de mUl'alha em que se
vinham quebrar as paixões humanas.
E a resolução que 'tomou de não exercer uenhum cargo de
feiçllo politica, não é mais do que a convicçrLo em que estava o
seu espirito da impossibilidade de adaptar-se á vida de homem de
Estado que encara a vida e fi sociedade como srLo e nno como
devem ser.
O ponto de partida de sua actividade politica nunca seria este
e sim a concepção que nutria daqllelln sociedade que s6 existia
em seus estados de consciencia.
Como administrador, nos nctos de reforma que fez na pasta
da .guerra, entregou-se á inUllencia positivi ta. E rLo os proprios
positivistas que dizem o seguinte na ua ortbographia :
u De sorte que, xegado ao poder, ele teve uma preocupaçllo
esclusiva: reformar o paiz mediante a regeneraçllo didatica. Para
isso nrLo ezitou en decretar incongruente e inconpletamente o
programa positivista, sen possuir professores capazes de realisal-o
e sujeitando-se até a amaJgamal-o con todas as puerilidades
scientificas e metafizicas.lI (2)
Os seus actos mais importantes, pelos quaes podemos medir
sua capacidade administrati va, foram as reformas das escolas mio
litares, além do augmento do pessoal do exercito, do augmento
do soldo, das promoções de 7 de Janeiro, da compulsoria, etc.
A reforma das escolas trouxe duas grandes modificaçces
(I) Biogr. de B. COllstallt, pag.382.
(2) Obro cito pago 382.
II-26
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em que se encerram outros tantos principios de ordem espe·
culativa de que emanam conclu ões praticas de alto valor e que
haviam de repercutir como repercutiram na vida do exercito
e em suas relações para com a ociedade civil -- a racionali·
saçll.o da disciplina e o seu ensino didactiM e excessivamente
theorico.
O primeiro principio está francamente exposto nos consi·
derandos do decreto:
" Considerando que o soldado, elemento de força, deve ser
de hoje em diante o cidadão ul'nlndo, corporificnçllo da honra na.
cionill e importante cooperador do progresso como garantia da
ordem e da paz publica, apoio intelligente e bem intencionado
das instituições republic[\nas, jámais instrumento servil e ma·
leavel por uma obediencia passiva e inconsciente que rebaixa o
caracter, aniquila o estimulo e abate o moral. .. ll (I)
Deste principio emanaram conscquencias de tanto maior
valor, quanto aífectam a vida do exercito na sociedade civil,
creando novas normas de jurisprudencia militar. Nu nca esteve
nas tradições do exercito e cm nas relações para com os
poderes constituidos a posse de a garanti[\, que circumscreve
sua obediencÍ:l simplesmente âs ordens Jegaes, podendo des·
obedecer, quando transpuzerem os limites da lei. Para manter
illeso o principio da autoridade, seus representantes devem ser os
primeiros a respeitar os limites de sua competeociu, afim de serem
obedecidos.
'fal é a expressão da nova doutrina, cuja origem vem dos
atritos do exerci to com o governo.
Benjamin Constant não fez mais do que consignaI-a como
direito escripto. Nas tradições do exercito, diziamos nós, eIJa só
veio figurar como conquista, nos tempos recentes.
Como uma consequencia de diciplina militar, o exercito
sempre comprebendeu que a obediencia passiva era o unico procedimento para com as auctoridades coo. tituida . Querer assumir a
posição de arbitro para julgar da legalidade de suas ordens, é uma

(1)
I

ReI. do Minst. daGuerra,pag. 33.
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conquista dos tempos modernos, resultado das questões militares
e confirmada pela Republica.
Comprehende-se quanto é fallivel e perigoso mesmo esse
julgamento, entregue aos proprios membros da classe, para saberem até onde chega o principio de obedieneia, nos limites
da lei. No terreno prat.ico são estas as con 'equencias da doutrina - a possibi lidade da clesobediencia e o direito de critil:a
que a força armada pôde exercer sobre os actos da autoridade,
o que lhe traz incontestave!Jnente uma parcella de direito politico,
quando ua funcções con titucionaes são a defesa do brio e da
honra da nação.
A cla se investida de funcçõe interpretativas do texto legal
toma ns feições de poder constituido.
'l'al 6 a nova doutrina da yual emanam novos principios de
juri. prudencia militar. Chegou mesmo a ser consignada como
prescripç1l.o constitucional que estabelece a obediencia militar
dentro dos limites da lei.
O correctivo dos abusos provaveis da disposiçãO legal está
na propria auctoridade que, appellando para a lei, jâmais deve
impor ás forças armadas ordem nenhuma que nlto se in pire no
interesses reaes do paiz e nos principios do direito e dajustiça.
De de que e ses principios e e e interesses sejam respeit.'1.dos, nl'i.o se in pirando a auctoridade na. proprias paixões,
eliminam- e as opportunidade da desobediencia e da indisciplina, que apropria fluctoridade tem tanto interesse de manter
como o tem a propria classe.
Foi appellando para essa doutrina, ainda que em flagrante
elTO de interpretaçlto, que os treze generaes intimaram ao VicePresidente da Republica, para que procedesse á eleição presidencial, na campanha que se agitou obre a succes 110 presidencial em 1 92. Ahi está a opportunidade que nos foi dada de
as i tirmos ao abu o de se direito, illtempestiv0 por certo, porque
elle versou sobre uma questão que nem de longe a:ffectava ordens
militares, nem deveres profissionaes.
Em todo caso, a intimação foi um facto.
Foi ainda inspirada no mesmo appello que a offi'cialidade da
canhoneira Oamocim, em Manáos, veio, em manifesto pela im-
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prensa, julgar da politica do Estado, entregue ás perturbações da
ordem, promovidas pelas facções politicas que se empenhavam
na deposição do governador, Parte da gunrnição appellava para
os éltmaradas, que não tardaram a vil' a publico, declarando
os Srs. tenente-coronel Hermes e capitão Clodoaldo em arLigo
epigraphado -A' nação-« que estavam de perfeito accordo com
os seus companheiros de armas e mais uma vez promettiam cumprir com perfeita lealLiade a Constituição Federal e a autonomia
dos Estados, »
Que o Club Militar reunia-se, quando o Congresso tomava
conhecimento do tratado das Missões, celebrado pelo Sr. Quin·
tino Bocayuva, e dizia qual devia ser sua posiÇãO em face da
questão. '
Que as gual'llições dos Estados, na sessão da Camara de 1892,
vinham em publico externar sua opinião á propo 'ito de um pro·
jecto de um deputado de Sergipe, o SI'. Oliveil'll Valladão, que
tinha por fim substituir o emblema da bandeira por um emblema
nacional.
Que o general Almeida Barreto dizia pela imprensa:
« E quando este quadro tenebroso, triste e borrivel se patenteia aos nossos olbos, surgem especLros ainda mais aterra·
dores, para convencer-nos de uma vez parn sempre, que cami·
nhamos de crime em crime, até o abysrno de conllugração do
paiz!
« A fome e a miseria a batel' ás portas das f::llllilias!
« O cambio a baixar de maneira nunca vista, porque a moeda
fiduciaria brasileira já não vale siquer a esperança de poder
ainda valer alguma causa!
« Desceu nas praças commerciaes da Emopa, ao mais insulo
tuoso descredito !
« No meio de tantas calamidades publicas, o Governo da Re·
publica nem uma s6 medida fiunnceira toma!
« Não consta que o actual governo do 1l1arechal Floriano
Peixoto tenha pensado em pôr termo a tanto descredito !
« A Inglaterra já não se limita a regular o seu agia pela incapacidade dos que tão desgraçadamente dirigem os destinos da
nossa patria j opina, fa~ politica por sua conta e risco, insinCta,
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aconselha o governo do Brasil a ser o que ella entende e a fazer
o que ella acha cOl1veniente -se quizeJ' que os fundos bl'asüeü'os
tenham alta nas SttaS praças commercíaes !
este cahos terrivel em que no,. lltllamos, haverá. quem
possa formal' um juizo seguro da orientação politica do 81'. VicePresidente da Republica e dizer-me quando teremos socego ? 11
Eis ahi as con equencias pmticas da nova doutrina da racionalisaç!Lo da disciplina, em nome da qual os miliLares julgaram-se
com o direito de exercer a criticc'\ sobre os actos do governo. Em
nome da disciplina militar, o Olub Militar expul ava do seu
gremio os treze generaes que impunham ao governo do paiz o
cumprimeuto de um artigo da Constituição, pelo qual acreditavam que se devia proceder a nova eleição de Presidente da
Republica.
8i os anl1l1es republicanos registram os excessos, oriundos da
má. inte'rpretaçao do principio legal, registram tambem o esquecimeuto da lei no espirito da auctoridade e mais do que isso, as
violações lue soffl'eram por parte do poder publico. Ahi está o
golpe de 3 de Novembro, com acquiescencia dos commandantes
dos corpos da guarnição da Capital Federal.
Este novo preceito que tem exercido na vida politica do paiz
a ncção de organisadora da vida civil e que dá corpo a uma doutrina por rná. interpretaçao pela qual a obediencia militar não é
facto intriuseco á organisação do exercito, dependendo ainda do
julgamento do proprio militar, que ante!! de cumprir ordens da
auctoridade vae acareal-a com a lei, este principio, como diziamos,
precisa ser bem comprehendido e aiuda melhor executado.
0

0
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Oonsignando e ta doutrina, da qual emanam nova relações
entre a sociedade civil e a força armada, temos a franqueza de
imputar a ua auctoria a Benjumin Con tafit que a corporificou na
lei, ainda que ella nntes do governo republicano já fosse uma conquista do exercito.
asceu das que tOes militares, iniciadas na administração do
Sr. Cotegipe.
E nao temos necessidade aqui de registrar estes f!lctos, que
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estão amplamente desenvolvidos no primeiro volume desta
obra.
Os proprios amigos de Benjamin Constant, os seus mais sinceros admiradores e que por unidade de crenças, de systel1la
philosophico delle se achavam aproximados, disseram o seguinte
sobre a nova intuição que Ilutrio sobre as condições do exercito
na sociedade:
li A instrucç!l.o militar não passou de um pretexto para organisar uma nova classe de pedantocratas, transformando os offi·
ciaes do exercito em directores da sociedade civil.
.. Para pôr o remate e tornar bem evidente que se trata
apenas dll fardar um contillgente de pedantocracia nacional, o regulamento confere o titulo de bacharel em sciencias aos que tiverem approvaç!Lo plena em todo o curso geral e o titulo de
agrimensor aos que tiverem apenas approvaçElo.)) (1)
Vejamos agora os outros actos admillistrativos.

I
SUMMARIO
Reforma das e~colas militares. OpinilLo dos positivistas. Estudo compamtivo com o ensino no Imperio. As promoções de 7 de Janeiro.
As preterições. Estatistica. Opini1Lo de Benjamin Constant.

A .reforma com que Benjamin Constant alterou o ensino das
escolas militares resente-se n!l.osõ do excesso de ensino tbeorico e profundamente didactico, como da influencia positivista.
Foram os proprios positivistas que acharam-n'a incougruente e
incompleta, tornando-se inexequivel na pratica, pela falta de
professores educados para executaI-a.
O excesso do ensino theorico que emana da reforma, está
(1)

Biogr. de B. Constant, pago 284.
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externado pelo proprío auctor em um dos considerandos do decreto:
« Considerando que isso só p6de ser obtido por meio ,de um
ensino integral, onde sejam respeitadas as relações de dependencia das differentes sciencias gemes, de modo que o estudo
possa ser feito de accôrdo com as leis que tem seguido o espirito
humano em seu desenvolvimento, começando na mathematica e
terminando na sociologia e moral, como ponto de convergencia
de todas as verdades, de todos os principios até então adquiridos
e fóco unico de luz capaz de allumiar e esclarecer o destino racional de todas as concepções humanas.» (I)
Estudemos a reforma em face do Decreto n. 5.529 de 17 de
Janeiro de 1374 que reorganisou as escolas do exercito.
Por eUa a instrucção militar era feita em escolas regimentaes,
em escola prepamtoria e em escola mili tal'.
Isto foi alterado pela reforma que além destas escolas crcou
fi Escola Superior de Guerra, escolas praticas e escolas militares
para os menores.
O curso das escolas rudimentares, destinadas a preparar officiaes inferiores, se compunha de leitura, calligraphia, doutrina
christã, as quatro operações sobre numeros inteiros e fracções,
metrologia, desenho linear, as principaes disposições da legislaça0 penal militar e os deveres do soldado, cabo de esquadra,
furrie] e sargento.
.
A estas materias a reforma addicionou - caUig.raphia, rudimentos de moral, noções elementares de phellomenos physicos
e chimicos mais communs e exemplos notaveis de disciplina,
valor, abnegaçao e patriotismo do soldado.
Além destas modificações elia abolio os exercicios praticos
de natação e esgrima.
O curso de preparatorio segundo o regimen antigo era
dividido em tres annos e neIle se estudavam grammatíca, geographia, fruncez, aritbmetica, inglez, historia antiga, algebra,
geometria e trigonometria. Pela reforma foi elle conservado e
augmentado quanto ao estudo de sciencias naturaes, em noções
(1) ReI. do Mini~t. da Guerra, pag 33.
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concretas de astronomia, pby ica, cbimicn, mineralogia, geologia, botanica e zoologia.
O curso da escola militar era dividido em cinco allnos e as
materias de estudo eram: - mathematicas superiores, pbysica
experimen tal, tnctica, estrategia, historia militar, castl'amentaçl'lo,
fortificações, balística, direito internacional, mecunica, tecbnologia militar, administraçll.o militar, construcções bydraulícas. A
reforma conservou as mesmas materias, sOmente tornando differente a divisão do estudo e augmentundo o curso com as sciencias
naturaes, a biologia e a sociologia.
Cl'eou ainda mais um curso de tres armas, em que se estudam
fortificação, balística, artilharia, direito publico, administrativo,
internacional e militar, diplomacia, con. tituiçll.o e economia politica, tactica e estmtegia.
Como se vê, a reforma resente-se de excesso de estudo theorico, de uma grande variedade de sciencias, que poucas relações
têm com a arte militar e pouco podem contri!.Juir para a educação verdadeiramente militar.
O estudo pratico por sua vez soffreu os effeitos' desse theorismo exaggerado, muito dispensavel ao militar, que, como o medico, o engenheiro, precisa mais da educação pratica do que
da tbeorica.
A reforma deu lugar a urna grande agitação da critica na
imprensa. Sohresnhe pelo valor que nos merece e pela liO'uções
que prendiam Benjamin Cons.tant ao positivismo,. a opiniãO do
Apostolado sobre a sua reforma, para cuja realísaçll.o o paiz nM
estava preparado de profe sores.
E não podemos aqui deixar de transcrever a critica do
SI'. Teixeira Mendes.
Eis o que elle disse:
li Con effeito,
tratando-se da geometria preliminar men·
ciona-se a trigonometria retilinea, como si esta já não estivesse
incluida nuqutllla denominação; i abre-se um pal'agl'apho con o
titulo de geometria especial. Alen disso introduzen-se curvas cuja
consideração não oferece essencial alcance logico ou s<:ientifico.
Augusto Comte comprendera apenas as seções conicas, as cissoide,
a espiral de Archimedes i a cicloide, cada uma das quaes in trodús
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lima apJ:eeiaçllo caracteristica novll, como se pode ver na sua
Sinte e subjetth'a,
li O regulnmento julgou que cle\'ia anecsar a eSSllS cun'a
o estudo da convaide i do caracol (limac,:ão\, sem especificar a razão
desta pedantesca emenda ao plano do Sumo Pontifice da Umanidade. Ol'U, cual é a noção jeometl'ica ou logic<t introduzida por
e sa cur\'as? Ei o que nl\o nos diz o regulamento. Em compen llÇ!lO, os nos o nbios pedagogos, tão snlJios que emendam
Augusto Comte, aIT<tncam a trigouometri'l esferica da jeometria
preliminar e tmnsportam-na para a nstronomia. Para que? que
racionalidade á en guardar en segredo a solução aljebrica do problenlus do angulo Triedu durante toda a iniciação matematica
para f) vir releva-la ao começar a astronomia, depoi de se ter
nprendi lo até alculo das variações? Para ver-se o ab urdo dessa
tmnsl lantação, ba ta refleclir que eSS:l fõrmula, além de outras
aplicações, é indi pensavl:JI á instituição da jeometria gemI (transposição dos eixos coordenado na jeol1letria a tre climen ões), i
na formulas euleriana' da votaç!\o.
" No primeiro anno do curso geral, lê-se no primeiro periodo:
" Cadeira: geometria gemi; seu complemento aljebrico.
li E no
egundo periodo: calculo diíferencial e integral (estudo
completo) noções gemes de calculas dns ditferellças finitas.
"Ora, fi geometria geral não ó possivel en clllculo ditfe·
rencinl e integral. Portanto, a ca(leim do primeiro periodo quer
dizer o que Augu ·to Comte cbamou geometria nl,yebrie:l, qlle é a
parte d'l geometrÍ!l geral ac~e 'ivel á algebra direct:l. Logo a denominação e tá mal dada.
"Por outro lado, sob a denoll1inaçllo de calculo differellcial e
integral, ell1 certeza, o programnla comprehenue a parte ela geometria geral que depende des os calculas, Logo a clenolltinaçfio
está. irracionalmenle dada. O catalogo de\'Ía dizer: geometria
llifferencinl e geometria integmJ. E nlío se pen e que e trata
de uma que tito insignificante, tmta-se, pelo contrario, de um
a sumpto importantissimo, porque o calculo tl'<ln cendente não
pôde ser concluido pllilosopbicamente sem subordinal-o ao pontl)
de vista geometrico, aliá I preponderante em toda a matbe11-27
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matica. Mas, como se essa infracção ao programma de.A ugusto
Comte ullo bastasse, o novo catalogo decretou: noções geme do
calculo das differenças finitas.
« Pois é ahi o lugar apropriado para fazer-se a aprecias:ll.o desse
prelienso calculo? A sua critica nll.o pertellce, aliás acces oriamente, ao estudo ~a theoria das series no calculo algebrico, e li
apreciaçll.o da consepçllo infinitesimal na geometria ditrerencial
assim como á, determinaçll.o aproximada das quadraturas na geometria integral? 11 (1)
Além desta refurma o ministro llecreton a alternçllo do plano
do uniforme do exercito, elevou o '01(10 das pl'l1ças de pret e dos
ofliciaes (Decretos de 7 e 31 de Dezembro), a reforma compulsoria, elevou o pessoal de 16.616 li 24.877, ampliou o corpo de
estado-maior de I ~ classe, elevuu o numero de o1Jiciaes do corpo
de estado-maior de artilharia e fez as promoções no exer ito conhecidas hoje com o nome de promoções de 7 de Juneiro. Foi
este um dos factos que maior descontentamento lançou no seio da
classe e deu lugar a maiores criticas cont)'a Benjamin Constant.
Pretenderam até annullal-o, levando-o li consideraçll.o do Parlamento, para que dés e uma resolução que amparasse os
direitos que fora.m violados pelas promoções. Iucandescentes
e até perigosas foram as ses ões da Camam, quando resolveu
tomar conhecimento do assumpto, chegando a abrir di cus llo
sobre o projecto.
Si inconveniente e até desairoso aos intuitos lia re,olução
foi esse acto de promoções, segui ndo-se tll.o le perto á I 1'0clamaçllo da Republica e aos actos da administraçllo que já
tinham elevado o soldo do ex rcito, não deixava, en tretunto,
de ser impolitica a influencb que a. Camura quiz exercer
sobre elle, pelos etreitos que haviam de repercutir nos interesses das classes armada'. Acha.n,lo- e ellas já scindidns por
grupos partidurios, formados em eu seio e pela influencia da
politica, comprehende-se qu o procedimento da Ca.maru ainda
mais vinha aggravur essa situaçll.o, tornando llJ!1.is funda!:! as
linhas divisorias que as retalhavam.
(1) Factos da Dictadura, pag. 285.
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As promoções foram illegaes. Feriram de frente a Lei de 6 de
Junho do 1850 que as regula.
A justificativa de serviços relevantes em que se procurou
dar-lhe o cuuho legal, era destituida de razll.o, porque elles
con lituell1 razüo ele promoção, quando prestados em serviço de
guerra. Tal é o e piri to ela lei.
Além de itlegaes, deram lugar a preterições, outras tantas
violações de direitos adquiritlo. E para provaI-o publicamos
aqui a estoU tica ela prolUoções e preterições. (1)
Eil-a :
CORPO DE E. 'l'ADO-MAIOH GENERAL

4 Marecbaes, estll.o preterhlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Genel'ae de divisa0, iclelD.........................
16 Generaes de brigada, idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2

4

Os dou marechaes foram preteridos pelo marechal Deodoro,
que, sendo rnarec.hal de campo, se promoveu a marechal de exercito, preterindo quatro tenelltes-generaes e dous mareehaes de
campo 1l1ai antigos.
CORPO DE ENGENHEIROS

8 Coronei, e tão preteridos

'......

12 . Tenentes-coroneis, idem...........................
16 Majores, idem.............................

30

Capitães, idem..............

2
7
7
7

CORPO DE ESTADO-MAIOR DE 1~ CLASSE

8 Coroneis, estão preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rreneutes-coroneis, idem...........................

12

6
6

.. (1) Eshfl. eshaListica foi publicada na impren a diaria por um distincto
rullilar do exercito.
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16
30
30

Iajores, estl\o preterido.·..........................
Capitil.es, idem....................................
Tenentes, idem...................................
COHl:'O DE ESTADO-lIfAIOR DE

2'!

6
~2

7

CLAS~E

4 Corolleis, não ba preteridos
.
6 'l'enen tes-coroneis, idem
.
8 1\Illjore, estão preteridos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H Capita.es, idelll.
.

3

Arma ele Ct1·tilltCl1·ia
COl'oneis , estão preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

15 Tenentes-corolleis, idem..........................
2-1 Majores, idem
'.
80 Capitães, idem....................................
76 los 'renentes, idem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1~O 205 'l'ellen tes, idem...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II
I!)

13

-!O
50
-!

A1'ma de cllvaUa,1'ia

6
6
]3
63
100
126

C::oroneis, est!lo preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'l'enentes-coroneis, idem...........................
Majores, idem....................................
Capitães, idem....................................
'l'enentes, idem....................................
Alferes, idem.......................

2
2
7
54

7-!
29

Anna de infanta1'ia
8

COl'oueis, ests,o preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

18
39
180
144
360

Tenentes-coroneis, idem
'"
.. ..
Majores, idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães, illem....................................
Tenentes, idem....................................
Alferes, idem.....................................

]3
29
]0:]
127
]59

.....
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Vê-se que em 28 otficiaes do estado-JUaior general; iJa 8
preteridos j em 66 do carpa de engenlJeiros, ha 23 j em 96 do
estado-maior de 1~ classe, !la -16 i em 28 do estado-Illaior de 2~
ela e, iJa 11; em 2:.0 da :trma de artilharia, ha 126; em· 314 da
arma de artilharia, !la 16>; em 757 olliciaes da arma de infantaria, ha 4-4.2.
Finalmente, sendo o quadro dos omciaes do exercito de
1. 617, e tllo preteridos 82-4..
Ainda si de contarJUos d'tl.llUelle numero 370 omciaes do primeiro po to nns arma, o quaes ainda n!Lo eram omciaes por
occa ião da proclamação da Republica, pelo que nl:to podiam
preterir nem serem preteridos, temos que em 1.2-!7 officiaes ha
preteridos 8 ou 66 por cento.
\ ejamos agora as promoções pelo governo da monarc!lia.
Si se fizer fi. me ma verificação no ultimo Almanuk do lVIi:
nisterio da Gnerra, iJa :

'*

CORPO DE ES'l'ADO-MAIOR GENERAL

1
4
8
18

l\I<trechal do exercito, 11l1.o estava preterido
.
'l'eneote.·-generae, nllo lIavia preterição
.
:i\Iarechaes de campo, idem
.
Brigadeiro, llltvia preterido.......................

12

CORPO DE ENGENHEIROS

8
12
76
20

Coroneis, preteri~o
'l'enente -coroneis, idem...........................
:i\Iajore, idem
'" . . . . .
Capitl:te, nào havia preteridos
.

3
1
3

ORPO D~ ES'!'ADO-,UAlOlt DE 1~ CLASSE

8
10
H
20
20

Coroo eis, preteridos...............................
'l'enente -Cloroneis, nl:to havia preterido
.
Majores, preterido
:
.
CapiU.'Les, nl.'Lo havia preteridos
.
Tenentes, idem
.

.,
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CORPO DE ES'l'ADO-MAIOR DE 2~ CLASSE

4
6
8
12
16

Coroneis, não lUlvia prcteridos
TenE'lltes-coroneis, preterido
Majore, não havia preteridos
ClIpitães, idem
rrenentes, iuem

.-

.
.
.
.
.

Arma de a1·litha1·ia

10
10
18
60
4
100

Coroneis, preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rrenentes-coroneis, idem
,.
nlajores, idem
,
,..........
Capitãcs, illem
.'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
los rrenentes, nilo havia I reteridos
.
2°$ Tenentes, idem .........................•.......
Á1"nla

6
6
1-1
21
4
106

5
3
4
12

de cavalla1'ia

Coronei, preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenen tes-coron ei', nllo havia preteridos
,
.
Majores, preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães, preteridos...............................
rrenentes, nll.o llavia preteridos
.
Alferes, idem
.

3
3
7

Á1'nw de infantaria

]4
15
30
100
160
211

Corou eis, preteridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rrenentes-coroneis, nlto havia preteridos
.
Majores, preteridos
"
Capit!l.es, idem....................................
Tenentes, nll.o havia preteridos
.
Alferes, idem
.

3
6
4

Vê· se que em 29 officiaes do estado-maior-general, foram
preteridos 12 i em 56 do corpo de engenheiro~, foram preteridos
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7; em 52 de estado-maior de 1~ classe, 4 ; em 46 de estado-ma.ior
de 2~ classe, 1 i em 262 da arma de artilharia, 24 i em 26i da arma
de cavallaria, 13; eUI 611 da nrll1a de infantaria, 49 i emfim em
1.323 offidaes de que se compunha então o qua<lro do exercito
foram preteridos ] ~O, ou ,32 por cento.
:No proprio espirito de Benjamin Con tant e. tH.va a cOllvicção
das injustiçHS commettidas uestHs promoções.
Ei SUHS palavl'c'ls:
u Sei que fui infeliz, porque feri UHR promoções interesses de
alguns do. nos o companheiro, mas ufl:irmo-vos que nem eu
llem aquelJe que me auxiliaram li\'emo o Illalevolo inlento de
prl'judicar os legitimo intere. se de quenl quer que fosse.
u A luiuua boa fé poderá ter sido illudida, mas llunca abandonada.
u UIU conjuucto de circumsta ncias excepcionaes, além do facto
de uma prom~ll.o feita bem contra !,Dinha vontade fóra das norlUas ordilltU'iHs, foram as causa~ de. les de~go ·tos, que Hinda me
nllo foi possivel eliminar de todo, sabem di to grande numero
dos nossos distinctos companheiros. " (1)
E o seu biogrnphos ju tificam-n'o na . eguintes palavras:
u A primeira decepção, porém, que te\ e Benjamin Constant
na sua nova posição, resultou das promoções que o Chefe do Governo Provi orio entendeu conveniente fazer para galardoar os
serviço relevante da jornaua in urreccionnl. O fundador da Republica Oppo1.-se a emelhante acto por con idem I-o inju,to e em
de abono do creditos. civicos lio exercito. E.- as rnzõe não impressionaram com tudo o animo do O'cneml Deodoro que continuou a in i til' no seu proposito. A conlrnricdalle que lhe causava
a resi tencia do luinistro da guerra pal'el'eu me mo cOJ11prometter
o seu gl'Uve estado de saude, conforlllc U opiuião lle seu medico
as istente, o DI'. Joaquilll l\Iurtinho. Hesol\'eu e te, por con equencia, escrever uma carta ao ministro da fazenda, pellindo-Ihe
que, como amigo COIlII1lUnl, procura se fazer ce_sar a divergencia
entre Benjamin Constant e o Cuefe do Governo.

(I) Biog. de B. Constant, pago 375.
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(( Foi só fi vista desta carta que o nobre patriota se resignou
a acceitllr o sacrificio da 'ua resolução anterior. Fel-o convencido de que a sua permanencia no minist rio e n con ·ervaçll.o do
general Deodoro representavam naquelle momento interesses
patrios incomparavelmente superiores aos inconvenientes de tal
sacrificio. " (I)
As reformas do miuistro pelas quaes foram augmentados o
soldo e o pessoal do exercito, leram lugar a um augmento de
despeza que pesou lia orçamcnto de 1890, auno da dictadura.
Na liquidação de exere:icio deste hou ve o excesso de
2.288:401$000, sendo a despeza do ministerio da guerra fixada em
26.260:414$000 e paga 29.54 : 15$000.
Em comparação com o orçamento de 1889, que orçon a despeza do mesmo mini terio em 18.165:548$000, da qual foi paga
19.312:845$000, vemos uma ditrerença para mais na despeza fixada
. em 9.0&4:966 000 e na paga 1O.235:9iO:ji000.
Eis ahi os principaes actos de Benjamin Constant como político e administrador.

II
SUMMARIO

o ministro da marinha.

Seus actos. SUl\ opinião e de seus successores sobre
a educação technica cio oflicial. A marinha e o exel'ci&o. DiJ:l'erellças
que os distinguem. Condições da força naval: Os grupos politicos da
marinha. Seus chefes.

Por decreto de 15 de Novembro foi nomeado ministro da
marinha o vice-almirante Eduardo Wandenkolk.
Com o nome firmado entre seus companheiros de classe,
pelas suas tradições de provecto marinheiro, o mini tro abria
um programma de reformas no serviço da marinha que, quer
pelo lado technico, quer administrativo, estava longe de corresponder ás exigencias modernas da arte da guerra.
(1) Biogr. de B. Cons&un t, pug. 383.
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Assim, por decreto de 15 de Março de 1890, deu novo regulamento li Secretaria de Estado e augmentou os vencimentos dos
seus empregados, que até eatão eram percebidos de accôrdo
com o Re~ulamento de 14 de Fevereiro de 1859, reforma que foi
alterada por um dos seus successores na pasta, o contra-almirante Custodio José de Mello, quando ministr~, em 1891.
Deu nova organisação ao Quartel-General da Armada, fi·
caudo a elle annexados, os Corpos de Saude, Fazenda, Machinistas
e de officiaes marinheiros, que até então tillliam um chefe especial.
" Foi meu intuito, diz o ministro em sua exposição ao chefe
do Governo Pl'ovisorio, operando essa reforma, dar á adminis·
tração da marinha a maxima centralisação para estabelecer a
unidade de mltndo indispensavel a uma força militar, por isso
que o Quartel-General, sendo o orgão das deliberações do ministro
no que é concernente á direcção, não s6 da força naval, mas
ainda de todo pessoal que a constitue, deve concentrar em si as
funcções que cabiam a algumas outras repartições cuja existencia
nlto tinha razão de ser, "
Por decreto de 30 de Dezembro reorganisou o quadro dos
officiaes da armada, que se compunha de 456 officiaes j sup·
primio o posto de chefe de divisão que foi fundido no de con·
tra·almirante e regularisou o modo por que os officiaes devem
ser reformados voluntaria ou compulsoriamente. Nllo sO o ministro, como os seus succe!;SOre3, encontraram defeitos na educaçlto militar do corpo da armada, ligados aos methodos de ensino da Escola Naval, inspirados liO excesso de educação theorica e na insufficiencia de estudos praticos e profissionaes,
Assim dizia o Sr. Custodio de Mello: "Da nossa Escola Naval
sahem os alumnos fartos de theoria, mas quasi . vasios de pratica,
assim como é ali muito incompleto o ensino das sciencias propriamente militares, o que sobremaneira altera sna principal
feiçlto: e semelhantes fallencias resultam, principalmente, quando
comparamos a organisação desse nosso Instituto com a de estabelecimentos congeneres das mais importantes potencias navaes,
maximé a Inglaterra e Allemanha.)) (1)
(1) C. J. de Me11o,

~el.

pag. 8.
n-28
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Dizia mais: li Entretanto, é justamente a pratica que fallece
aos nossos officiae , que aliás dispõem de muita theoria i e fallece-ll1es pratica não propriamente por culpa delles, mas porque
lhes falta escola. Com effeito, nem possui mos navios em numero sufficiente para que os offilJiaes possan.l constantemente
navegar, nem fa7.emos evoluções de esquadra, corno é de mister,
mormente de torpedeiras, cujas manobras em esquadra nll.o são
nada faceis. })
Referindo-se o 1:51'. Custodio de Mello aos requisitos moraes
e technicos que deve ter a marinha, dizia ainda: li Entretanto,
sinto profundamente dizer-vos que e a dedicação e elevação de
animo preci as para que o pessoal maritimo pos a contrahir as
qualidades moraes que exornam o verdadeiro militat·, não são
observadas, tanto quauto é de desejar, em o pessoal superior da
no sa marinha de guerra. Ao contrario, nelle tenho notado o
maior desanimo e abatimento de espirito, assim como pronunciada tendencia fi abandonar a vida activa. })
Entrando o escriptor nn indagaçll.o das causas deste phenomeno liga-o: 1.0 á inaniçlio em que vivem os nossos vasos de
guerra, constantemente fundeados nos portos i 2°. lí injustiça
no modo como era costume apreciar-se-lhe o merecimento, de
sorte que os serviços nll.o eram galardoados na medida de sua re·
levancia i 3? ás novas tabellas de vencimentos, pelos quaes os
officiaes empregados em terra têm maiores vencimentos que os de
igual paten te embarcados, .o. que é um absurdo e iniquidade que
dispensam qualquer demonstraç!io i 4. °á febre de jogo alimentada
pela larguissima e perniciosa emisslio de papel bancario, graças
á. qual grandes fortunas se fizeram de improviso e assim seduzidos pela aurea miragem, muitos officiaes da armada buscam
abandonar a carreira militar, definitiva ou temporariamente,
na esperança de grandes e faceis lucros, ou então empregar-se em paquetes e fazer parte da directoria de empregos mais
ou menos auspiciosos. Eis ahi a opinião dos chefes dos serviços da marinha. E muito propositalmente trouxemol-a ao
conhecimento do leitor, como fi prova de que, nos mais altos representantes da classe, havia a convicção não s6 de defeitos da
organisação e educação technica do official da armada, como de
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indisposiçlLO uatural de illuitos delJes para a profissão. E vem
aqui a proposito o e tudarmos um facto que, endo de alta importancia de nossa historia, affecta ás classes armadas da nação:
as differ~nças de educação do exercito e da marinha, e a lncta
entre elles determinada pelo e pirito de classe.
Pela influencia de precedentes inspirados na política do Imperador, a marinha assemelha-se mais a um corpo diplomatico do
que militar. Para ella 6 tinham ingresso, durante muito t.empo
me mo do primeiro e segundo reinados, os filhos da aristocracia
do paiz, dos homens de alta influencia na politica e daquelles-que
mais approximndos e achavalU do throno. Comprehende-se
quanto este facto aproximou a cla se do throno e quanto in.
fluio para fortalecer-lhe os sentimentos monarchicos.
Conta-se até que o soberano tinha a maior cantela em nlLo
consentir na entrada de qualquer mestiço para a marinba.
N!l.o sabemos até onde cbega a verdade desta tradição. O que,
porém, fica f6ra de duvida é que para com ella tinha elle as mais
vi ·ivei predilecçõe. Abi está a prova no apparato imperial do
cortejo em que a guarda de bonra ne tP. dia era da marinha.
Sempre e lhe afill'urou um corpo militar mai disciplinado e
obediente, mais fiel á in lituições do que o exercito, sobre o
qualn!lo se operava nenhum proce so de selecçlLo de raça e que,
por isso mesmo, era uma classe mais popular e cujo contingente
lhe vinha das cla es médias, menos dominada~ pelo preconceito
e mais favoraveis á, influencia dos agentes democratkos.
E de facto o era.
Além disto, do exercito sahiram as que tões militares que
tanto preoccl1param a attençll.o dos poderes publicos e tanto os
desprestigiaram na consciencia nacional. Só quando ella e tavam
em phase adiantada, foi que a marinba tomou parte na agitação.
Além das melhores condições em que os agentes democraticos encontraram o exercito, para o qual convergiam os moço
pobres, filhos de arti ·tas, e não os representante da ari tocracia
nacional, outras causas contribuimm ainda para distancial-o do
tllrono e tOl'l1al·o rebelde e indisciplinado para com a instituiçll.o
e os seus representan teso
Referimo-nos ás graves injustiças por parte do governo aos
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seus serviços na guerra do Paraguay, levada 'lO final com o Concurso do voluntal'ictdo, que, em compensação do seu concurso,
só teve o esquecimento e n india·crença.
Esse procedimento nfi,o foi tão accentuado em relaç~o á marinha que em uossas tradições hi torica regi tra feilos de he·
roismo e de cOl1lpetencia lechnica honrosa li nação. Do seu seio
foram tirados mais de uma vez officiaes para desempeuharem
commissões diplomaticas na Europa.
Eis ahi outros tantos factos que provam a predilecçll.o imperial pela marinha e a diversidade profunda dos seus !labilos,
dos seus sentimentos, de sua cultUl'a in tellectual,' em relaçfi,o ao
exercito. E tudo isto deu lugar ás preveuções e divergencias que
grassaram entre as duas clas e , que sempre estiveralll distanciadas uma da outra.
Como torpo militar, não !la duvida, ella en\ mais di ciplinada ou por outra mais restrictas eram as opportunidades que
lhe offereciam os poderes publicos para a explOSãO de sua indisciplina.
Na propria revolução de 1889 vê-se a differença de
ntimentos democraticos das duas classes. Nella nenhum nlell1bro
da marinha. teve figura saliente, quer por uma fmnca posiç!\o
assumida entre as forças revoltadas, quer pelo concurso meulal
na organisação do movimento.
O proprio ministro da marinha do ultimo gabinete do Illlperio
foi a unica pessoa ferida no dia do luovimcnto. Não é nosso
intuito aqui dictarmos preferencias a fuvor de uma cla e sobro
outra mas sim assignalarmoB factos cuja verdade eslá na nossa
historia. E até rpensamos que nessa dedicação mais accentuacla
da marinha pelas instituições eslli o cumprimento de UII1 dever
militar.
Isto vem de longa data.
A ella deve principalmente o paiz a unifi,o nacional, por occa·
sillo da sua emancipaçfi,o politica. Obrou COIllO UIIl faclor dir elo
da unifi,o do territorio, privando o desmembramento e a sep:lrn.ção.
Abi estao como prova os feitos da esqu"elra sob o COlllmnndo de
lorel Cockrane nos lI1ares tias provi ncias elo norte, trazendo-n.s á
jurisdiçll.O elo governo llacioual. Foi talvez, a maior força social

,
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que encontrou o Imperio para desenvolver as instituições e manter unido o paiz.
Isto constitue urna tradicçll.o politica da marinba que nll.o
foi desmentida pelos acontecimentos posteriores, porque os laços
que a prendiam ao tbrono mais se apertaram, quer pelos habitos
que os seus chefes lhe foram implantando, quer pela educaçllo
que lhe davam, quer pelos processos de selecç!to de raças de sua
officialidade! Ahi está finalmente a aspiraçll.o politica que um
dos chefes da revolta de 6 de Setembro procurou imprimir ao
movimento de franca restauraçllo monarchica.
E todo este passado contra o qual é impossivel resistir de
momento, firma differenças profundas entre as duas classes armadas, das quaes se originam prevenções e rivalidades em que
sempl'e viveram ellas, profundamente aggravadas depois do
advento da Republica, e, mais ainda, depois da revolta de 6 de
Setembro, corno mostraremos quando estudarmos este acontecimento.
Si a opinill.O dos chefes da marinha, daquelles que tiveram
a alta administraçll.o deste departamento do executivo, era desfavoravel ao proprio corpo da armada, procurando, como o
Sr. Eduardo Wandenkolk corrigir este defeito, ella nllo era
menos contraria ll. força naval.
Assim dizia o ministro do Governo Provisorio: "Silo já decorridos cinco annos e si naqnella época pouco eram os navios
que podiam ser inutilisados em combate, hoje se pôde affirnJar
que a Republica q uasi nll.o possue meios de prever a sua defesa
maritima.»
E depois de de crever as condiçoes de cada um dos vasos da
esquadra, dizia 'ltres navios somente e dos quaes um ainda em
fabrico, para a policia da costa, desde o Amazonas até o Rio da
Prata, cruzadores incapazes de combate, canhoneiras que, ou
terll.o de ficar immobilisadas nos ancoradouros, ou serlLo faci!
preza do inimigo, e por fim apenas duas :lo tres lancha -torpedos
em regular estado j eis a que se acha reduzida a nossa força
nava!.»
Da mesma opinilLo era o Sr. Custodio de Mello, quando ndnistro, que dizia: (( Do exposto resulta que allenas poss~limoiS
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dous bo.ns couraçados, mas, ainda assim, improprios para operar
em um theatro provavel das operações de nossa esquadra. 11
Algumas encommendas foram feitas de lanchas a vapor ou
canhoneiras, torpedeiras de alto mar, de reb()cador~s, cruzadorc~,
caça-torpedeiras, com que o goveruo aU<Tlllentou o material fiuctuante da esquudra. 6 na admini tração do 81'. Custodio de
Mello vieram ellns a ser cumpridas definitivamente, augmen-'
tando ainda mais as encommendas de munições bellicns.
Relativamente ainda ao corpo da armada, o 'r. Wnndenkolk
reorganisa o Cúrpo de Saude, por decreto de 23 de Ago to, addicionando-Ihe uma brigada de enfermeiros; o Corpo de Fazenda,
por decreto de 30 dô mesmo mez, creando uma brignda de Fieis
para auxiliar os commi sarios á bordo dos navio de guerra e nos
estabelecimentos de marinha; o Corpo de Engenheiros Navaes,
por dec;reto de 12 de Abril, dividindo-o em tres secções - de
construcção naval e machinas a vapor, de artilharia, pyrothechnia, torpedos, electricidade e hydraulica ; o Corpo de MachiDistas Navaes, por dec;reto de 13 de Outubro, o de Officiaes Marinheiros, o <te Marinheiros Nacionaes, o de Batalhão Naval, o
da Brigada de Escreventes, dando-lhe organisaç!l.o militar; o da
Brigada de Artifices Militares.
Eis os principaes actos do mini tI'O da marinha. Foi uma das
mais correctas administrações do Goverllo Provisorio, quer pelo
lado administrativo, quer pelo lado technico.
Os defeitos e os males de que ella se resente e que o ministro
nll.o teve a habilidade de prevenir, estll.o na política, na divergencia de grupos partid:1I'ios que retalhavam a classe, alimentados
pelas inimizades pessoaes de alguns chefes entre si e pelas amo
biçoes politicas de alguns delles. Assim viamos de 11m lado o
Sr. Saldanha da Gama com o grupo de seus admiradores, de
outro o Sr. Custodio, como centro de dedicações e sympathias, e
de outro o Sr. Eduardo Wandenkolk como o ponto convergente
de outras tantas preferencias.
E' este o aspecto que tem representado a marinha durante
toda a phase do governo republicano. Profundamente scindida e
dominada por sympathias e odios pessoaes, tem em seu seio os
germens dos maiores males que podem affectar U1J?a classe
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militar que, acima de tudo, deve possuir a maior homogeneidade
e de sentimentos, a mais restricta obediencia aos deveres militares a mais franca resistencia á. forrnaç!l.o de gru pos.
Desta situação a que chegou ella, por um conjuncto de
causas ligadas a factos tanto mai~ diversos, quanto mai~ aífectam
os seus habitos e precedentes e, ainda mais, do desejo do predominio na política, em relaç!l.o ao exercito, originaram-se as revoltas e sedições que têm prejudicado os interesses do paiz e
levado o governo á. contigencia de dirigir sua attençll.o para a
defeza da lei e da auctoridade, em vez de dirigil-a para o desenvolvimento material e moral do paiz. Como resultado de tudo
isto, vimos a sediçao do Sr. Eduardo Wandenkolk nos mares do
Rio Grande do Sul, appellando para os seus camaradas, no intuito de derrubar o Governo Federal e os Srs. Custodio de Mello e
Saldanha da Gama levantando qultsi toda a marinha contra o
governo constituído, com a rev.olta de 6 de Setembro.

CAPITULO X
Departamento da instrucção
SUi\1l'tIARIO
In Lru~ção publica. O regimen da colonia e do lmperio. As reformas na
Repul)lica. A educação patriotica no futuro

Em nossa terra o primeiro mestre foi o jesuita.
Pelo tempo da descoberta, a Europa ao norte agitava-se
diante ela rebeldia lutherana trau formada então em incendio
que o sopro violento da theoria do renascimento cla sico e
pagão ajudava a crescer e a lavrar por toda a parte; as nações
catbolicas e piedo fi , attonita, organisavam a sua defeza espiritual contra a di cordia satanica das seitas que diyidiam e dilaceravam a Igreja e empenhavam-se em dilata?' a ch?'istandade
enviando á.s praia remotas da InL1ia e da America a legião
sagrada dos jesuitas que iam conquistar novos mundos li gloria e
ao dominio da Fé.
Os galeões e as caravellas, heia de guel'l'eiros e fmdes, de
aventureiro sequio os de ouro e apostolos abrasados de santo
proselytisrno, e vasiavam o bojo, de pejando os conquistadores
lis terras incultas do gentio.
Foi entre aventureiros e selgavens que surO"io a nossa primeira escola num modesto colJegio de catbecumenos, aberto ahi
pelas paragens dfl S. Vicente nos meifidos do seculo XXI. (1)
(1) Em 1549, provavelmente ]886, pago 15

F'rag. hist. da Padl'~ i1llc1liela Rio,
Il-29
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Ler, eSCl'e1'e;' e alga1'ismos, era o humilde programma, o me!lUlO
que dUl'ou até a Republica, No mais, em algumas outras escolas,
latim e liç!lo de 'casos; casos de consciencia, elltl'nda-se. Logo
cedo, antes do sol, pelo frescor que nessas terras havia, em matinada jovial, ajuntavam-se nas aldeias crianças e mamelucos e
illm a~H'euder a cartilIJa, a fé verdadeira, na paz das florestas.
Outras aldeias e lugares de prédica se iam fundando pela piedade
dos frades quando o permittia l\ ferocidade dos chatins da India,
dos escrtlvisadores elo incolas dono da terra, ausones que agol'!\
succumbem no a.tlto deflJ da civilisação, Os pobres jesuitas percebiam bem que c,1(la galeão que aportava fi America, trazia
Deus que em bom e o Diabo que não era mf'i.o, Embalde
clamavam elles por uma lei de sua magestade a favor dos miseros iudios'; (( Que nlLo sejam mais captivos, nem os po am
llinguem ferrar nem vender,,,
Povos inteiros desappareciam no suicidio, no exilio e na
escravic1ão. Por sua vez os indios escapos e os mamelucos incoI umes, sob a protecção do jesuita, gozavam a vida e deixavam-se
atrophiar pela educaçi\.o theologica e fanatica. Ap7'ende7' pa7'a
l'eZa1'- era continuar e concluir a obra de ferocidade dos conquistadores. E ao povo l'scravo succedia agora o povo sacrisUlo,
Entrfimos assim na vida por esse mystici mo caduco, como os
burbaros nos fius do I V seculo, ao penetrarem as entranhas do
mundo romano, se embriagavam do mysticismo original e
recente do christianisl1lo.
Essa tradição jesuitica lançou rai:r.es profundas Inal delTocadas pelo labutur beroico de quatro seculos. Quem quer que
penetre no interior de nossas terras ha de encontrar ainda 110
fundo des valles agrestes a antiga escola colonial, sobrevi vencia
ancestral da ignominia conquistadora, onde se aprende a leI' e a
ojudal':a missa.
Volveram-se os annos sem que nenhuma modificuÇlIO ne se
regimen se accentuasse. No secnlo XVIIJ, porém, pela politica
de Pombal, a exputsl10 dos jesuitas deixou vasios e abandonados
os collegios ; e o energico estadista POl'tuguez teve de crear as
Escolas Régias, que afinal jamais sabil'am das mãos das ordens
religiosas. Praticamente, pois, o ensino theologico continuava

impassivel no seu posto, amesquinhando, enfesando, rachitisando
essa raça que, entregue a si, fôra capaz de produzir a energia
feroz e indomavel dos antigos paulistas.
Mas, lá. por fóra, no mundo, a ci-viJi3n~'ll.o medievnl liquidava-se, e chegava a hora dns grandes revindictas sociaes, e a
terra toda estremecia. Ao sopro das novas idéas, a fngulha miseravel cobrava alento e incendiava a terra; em trinta anuos apenas,
de 1790 a 1820, o incendio lavrnva e dominava inextinguivel : o
facho da revolução fr.lllcer.a l'astreiava incendiario e indornito por
toda a Europa, no écho das batalhas sanguinolentas do Imperio,
com as revoluções liberaes e as reacçôes absolutisL'\s; e do outro
lado, com Wnshiugton, a revolução saxonia do norte, escapando
ao pára-mios de Franklin, corria ao sul peb corda conouclora dos
Andes, conflagrava toda essa America em combate, com ajuba de
suas fllJrestas em sangue, leõa ferida desforrando a ignominia
da conquista e da atrocidade colonial. Nesse periodo, o planeta
abrasava; parecia que o fogo candente interno rompia os vasos
da pelle fustigada pela alavanca secular dos mineiros sequio~os,
dos eugadores de ouro, e agora se derramava tlammejante pela
epiderme. Nos espaços solitarios do céo devia a Terra ser vista
como Marte, vogando vermelha e ensangueutada. Só em um
ponto havia ~alma e novenas, a saber, no Brasil, onde apenas se
sentia da fogueira longinqua, o calor suave de cirios espetados,
em extase, diante do altar-móI'.
Resava-se, ferravam-se os indios e massacravam-se os negros
que Deus amnldiçoara através de Cham, nessa pntria agora tumula, refugio final do braganção imbecil, do <,ynico D. Joíl.o VI
que, enxotado pelo dangor do exercito fl,.\ncez, sotuJ'llnmente
embarcava uo Tejo, ás pressas, fazendo dos bolsos ucbarias de
lei tOes e frango assado, preoccupado com o seu rapé mais indispensavel que a patria, e saudado pelos assol.Jios da canalha, apiuhada ao cáes de Lisboa, ao ver o papagaio relll desferir o vôo
tardo com o caqueiro no collete. Por isso, o Brasil guardava o
frio silencio das lousas que 'recolhem os cadaveres.
Que queria, pois, o poyo ? A's massas populares que coaxam
no pantauo basta, como ás rans da fabula, 11m estylete mysterioso e exotico para Rei e Senhor. Havia um rei; estava, pois,
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tudo feito e o Brasil podia encarl'eira.r na trajectoria dos seus
destinos ,Mas n, João VI não tinha a perpendicularida le decorativa do estylete i tinha bochecha, perna inchadas e, como a sua
esposa Carlota, não se lavava nunca, cl'escendo COlno os mineraes
pela juxtaposição do cisco. Foi com essa monal'chia !Denos que
burgueza, saloia e avarJI1 ta, menos que simples, agl'este e covarde i foi com esse rei sujo e com alguns frudes irobecilisados
pela tradição das freiras em Odivellas, e mais com um sequito
de aduladores ou truões que começíi.mos a vida da independencia.
O histrião cuspido pelo' Atlanti'o representava o nosso l'enascimento.civico! Nossa liberdade não na cia como nos Andes,
pelo parto doloroso e sagrado do utero da terra; vinha ao contral'io, nadando pelo Atlautico invertida em ricochete, vinha pelo
esophago, como um vomito.
As condições lDesma de refugio que cabiam ao Bl'a il eram
constante obice ao trabalho revolucionaria <1a in telligencil1, Nll.o se
tr[\tl1va. de vulgarisar a in trucção, muito l'uenos de vigoral' a educação patl'ia. Porque a leitura lue 11110 fosse de livros de piedade,
era uma. invenção diabolica. Pal'l1 que? Poi havia de o Rei inaugUl'al' aqui, nas florestas do D1undo novo e ingelluo, o nueleo
dos pedl'eú'os-livres do catecisl1.lo revolucionario, (Ias diabruras
robespiel'l'ianas que tinham contaminado a metl'opole? A imprensa
l'~gie' Cl'eada pelas necessidades otlif'iaes fazia a censura e canalisavtL a. corrente das ic1éa' pelo ponto de vista do absoluti mo e do
temor de Deus; era nella que villbam os boletins (1)\ vida eUl'opéa
fulminando o corsario Bonapal'te, desgraça elas nações, que
levava o facho do incendio demagogico e demoni.aco ao seio quieto
das terras pacificas, acordada, agol'a do extase beato para as aventUl'as sem termo da perdiç.11o. Mais valia cOllfiar em Deus, A cartilha ba tava, E, effectivamente, a cw'tilha era a encyclopedia das
escolas, livl'o pl' cioso que ensinava a qualquel' a ajudar missas,
livro que veio, atravessando todos os tempos, até á nossas
bal'bas. Theologia e palmatol'ia: - eis a syntbese da instrucção
publica imperial,
No centro, no coraç11o do pniz, C1urante todo o periodo que
os mOllarchistns acclamam de aU?'eo, a ignomínia era indi iveI.
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Em 1863, no esplendor do seculo, um viajante dizia « no sertão
da Bahia, o meu criado abandonou-me para ser professor de
latim, com admiraclLo minha que não o sabia com tal competeneia.H :Ta provincia de :Minas a simples relação dos factos envergonha-no. e humilha-no!>, tal o crime, a protervia, o de leixo ;
parece assistir-se ao trabalho herculeo de homens que se intere!!sassem por supprimir a instrucção como cousa subversiva e
diabolica. Ninguem pensa em corrigir os defeitos do caracter nacional, si é que fôra um defeito, esse aspecto negativo, essa
ignorancia utilis ima, incapaz de produzir poeta~ que acordassem
a historia do quinto do ouro. Mesmo quando u Imperio conseguio
illudir-se a si e ao povo, dando-se, como praducto genuino das
forças nacionaes, aquillo que era s.ystematico tornou-se chronico
por inel'cia. A in trucção que se fo se expandindo. A magna
que tão era a [lolitica j mas nem por se saber ler e escrever,
ter·se-hia o voto. Foi por isso e peht indifferença do govorno 1ll0narchico que se alastrou e enraizou a prag:l. lethal da ignorancia,
creando ao lado da matta virgem, a espessa virgindade dos beocios, propi ia ao dominio seguro dos reptis politicos, rajados aos
pé do throno. E, como os reis pendem do céo, de cabeça para
baixo com o pedcstal em Deu e no direito divino, era inutil fortalecer a ma sa popular, pede tal terreno, incapaz de produzir
e sustentar chefes pri)videnciaes vindos de cima, e apenas capaz
quando possessa pelo incubo de erlYuer um padre revolucionario
em Peruambuco ou um herúe ru tico no Rio-Gl'!Inde. As ilTI, o
absolutismo de D. João manteve a ignorancia por s;ystema j e a
ve~'gonba imperial a man teve por indiffel'ença.
6 uma revolução
democratica poderia arrancar do olvido a necf'ssidade de instruir
o povo a quem se ifl eutrelYar o destino nacional. Mas a revolução
ainda não tinha vindo. Em Minas, eraru as escolas em 18i5 « em
vez de benefica , _damnosas H(1) j" falando dos externatos, tres
annos mais tarde, o senador 8ilveil'U Lobo dizia « melhor seria
supprimil-os." (2)
A grande cidade da Bahia, a antiga capital da colonia, em
(1) Relutorio do presidente Pedro V. Azeycdo, 1 75.
(2) Relatol'io do pre idente ilveira Lobo, 187 .
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1840, tinha apenas cinco escolas primarias! que datavam do
seculo XVIII. (1) E' incrivel, lllas é a verdade,
No Pará podia Ulll director da instrucção as, egurar que o
crescidissimo llumero de profes ores ignorantes era (( um trambollJo.lI (2) Autor'que escreveu um livro nos tempos do Imperio,
sob os auspicios do governo, chega alé a confessar em máo
fmncez que (( les pl'éoccupations politique,; ont longtemps limilé
l'expansion qtte l'adminístration a tOlljOtt1'S chel'ché á l'instl'uction publique,,, Uas que engano! pois o que era e sempre foi
essa administração, enão à politica na sua fórma visi vel, a encarnação do verbo eleitoral, a fôrma, o re ullado pelo qual se
tradu7.iam to las as luctas pelo poder? Pois que erna politica enfio
o meio de administrar, de fazer transitar o func iunalismo pelas
pessoas todas d,t seita e empl'ega?' os apostolos esfalfados pela
forne do apostolado em ostraci mo? COIn o criterio insípido e
miseravel com que foi eUa exercida, nUllca a politi\la passou de
um funesto serviço de assistencia publ'ica j a opposição era um
gremio de caixeiros despedidos com a ambição irritada de uma
restituição devida no futuro; a que tão erá sr.bel' quem pagm'ict o
BBrviço ou quem iria fazer o serviço pulJlico para. ser pago: era a

(1) DocumenLo oflicial publicndo nn ohrn. do Dl'. Pires de Abneicln,
L' instmction publique, png, 202, A' Bibliotheca plLblica, n.berla pelo
onele elos A rcos em 1811, e que tinha] I Inil volumes, hanll\\'\lí,.um poeta
do tempo ((O templo da 11 mil virg. ns li parodiando um ::tntigo ~igramma
de Lisbofl, contra o cn.rdeal C. da. CunlHt. Mas nem isso admira; temos o
testemunho oflicial ele 'lu' ::t biblioLheca de Ouro PreLo em 1 72 Leve fL
freqnencia ele cinco leitores. (Relatm'io do Dr. Costa Be:em, 187]) o que
v::tle contra os leitores ou contra ::t bibliolbec::t.
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(2\ Jo é Veri simo-A Instr. Pubt. no Pa,'á (Relatorio) 1890, pago 24
Pôde-se inelirectamente computar os males que a,80Ia\'am o regimen do
ensino pela leitura dos relalol'los e ;'egulamenlos CJue traduzem fielmente o
estado das escr,laR. V. o Reg. da Inst,·. Publ. dn. P'lraby bn, decretado
pelo Dl'. A. lI. de Souza Bn.ndeira (18 ô). Parere que e~ e Reg., que é
excel1ente, ainda vigom ou yigorou alé 1 60, tendo-se apenas revogndo a
tabella dos vencimentos. F.m Santa Catharina, a inFtrucção uão está sequer
organisadn. e o presidente :Machado ::t respeito deJla escreveu: (( Conheci
logo qne me acbava di:lIlte de um cahos e que era neces ario quanto ::tntes,
SJ,I var a mocidade c:llbarinense do aby mo da ignorancia. Il Rcg. da Instl',
PtLbl. de Santa CaLl1i1rina. (Decr, n. ]55de]0 ele Junho de 1892). Em
toela a parte, pois, de norte a sul, tudo está pOl' fazer ... e é a essa archaica
belleza que se chama agora o periodo atL,'CO ela prosperielade dA no sa
tel'J'a .
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aristocracia ociosa das repartiçõeF! na milicia activa impondo a
contra a milicia de reserva. R 1?orque não houvesse ne·
nhuma relação entre ser instruido e representar um elemento de
lucta eleitoral, a iustrucção passou ft catrgnria de impulso espontaneo que uenhum graude interesse mandava fomentar. Assim,
abysmou-se tudo ua iudifftlrença e no desleixo. Peior mesmo que
o deslllixo, o veneno jl'lsuitico do regimen colonial expandi o-se
agora livre e penetrou o organismo iutellcctual desta terra. (1)
Na verdade, se a politica descurava da iustrucção, porque o
eleitorado podia ser li vontade ignorante, essa politica, a unica
cousa não digo viva, mas a unica cousa que bolia no cadaver da
naç~o, em natural que em sua ausencia o verme da educação
jesuitica e carola atacasse os tecidos decompo tos. A prova de
que isso é a verdade é que "em todo o Brazil err: 1840 havia para
todo (' Imperio 441 escolas primarias, e upe:r.ar de em todo o paiz
nlto haver um só curso secundado regular, entretanto contava·se
o numero assombroso de 54 CADErRAS DE LA'.rlllI ! !
R' que o latim, especie de theologia sobrevivente no bachareladu moderno, serve puru entender fi ajudar a missa i era que o
ensino estava com os padres que outra causa não subinm senão
latim. As nossas escolas normaes eram os seminurio ; tambem
fõru d'ahi não havia onde aprender philosophia e I'hetorica, isto
é, a altn cultura lo tempo.
'j oda essa miseria parecia perpetuar-se, occupados os ministros em discutir se hnvia necessidade de fornecer a instl'llcção
ao povo como se lhe exigia « o eleveI' militar para a defeza commum li (2). Mas todas as discussões volviam ao nada, porque
nada se f!tzia. As escolas particulares proliferavam fecundas, para
obviar fi c1'Íminosa inlIifferença do governo, surgindo para toda n
parte e em tão grande numero (3) 'lue no Rio de Janeiro vio·se o
governo em 1847 obrigado a nomear uma commissã.o de inspec'3orv~a

(I) Ainda. hoje no interiur d,t escob. l'uulica é ainda a eseola ?"I!gia d"
colonia pouco mais ou menos.

(2) F. L . .Assis Ooelh0~ e!n 1840.
" (3) Mesmo em 185ll, na Córte, hHvia 8J escol,ts particulares ao lado
de 32 public'ls! Em I· 3l uavia '19 particulares e 9 publicas. Cf. Rev.

f'ed. XIX--XXl.
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cionadol'es, que excitou a oppo ição de todo, com esc!lndulo,

na imprensa i em verdade, nllo tinlla comI etencia moral para
tiscalisar a instrucção quem não curava leJla i quem su!:tentava
hayer um direito á igllorancia, não era de certo o mais competente para averiguar i se aprendia mal ou bem.
Longos annos se escoaram, até que afinal, sob a influencia
do Visconde do Bom HeUro (Couto Ferraz), se elabOl ou a lei
de 1854, a unica tentativa sória feita a favor da in tmcção popular em todo o cyclo da época imperial.
Esse acto, banal em qualquer região da terra, assumi0 aqui
um caracter revolucionario i não havia previsão do qlle se ia
fnzer, e se ia tateiando como num teneno perigoso e mal seguro:
as mais sim pIes pro\ idel1cia collam-se fi lei principal, l,ois não
occorriam a llinguem, por succes ivos actos. A al1ctori;.ação da
Camara é de 1851 i a lei é de 1854 (Fevereiro) i a redistribuição
dos districtos e colare!:, de Junho do mesmo anno i as condições
de capacidade para o provimento da cael.eiras, de 1 55- e as im
a lei organica se formou, a medo, de stralificações succe,siva , o
que bem prova que era uma. revolução nos haLJitos adndnistra·
tívos. (1)
Depoi~ da lei de 1854 o Imperio naela creou de not lVel j já
então o segundo Imperador dava largas ao seo pedanthllo encyclopedico e s6 curava do que parecesse uma homenagem á.
opinião européa i el'ahi vem a introtluçãO do slJ tema metl'ico
Ilas e colas (1867) e os edificios e colares ?1lonumenlaes (I 71) (2)
o que iJavia, porém, ele mais substancial e necessario era relegado
no olvido.
Deve-se, todavia, confessar que os ultimos tempos do segundo reiuado não se tinbam escoado estereis, - e pectllculo os,
sim j mas sempre com algum fructo, Do en ino ecundurio e superior já bem aquin boados volveu-se um pouco a attençãJ para o
ensino popular j orgallisararu-se, ainda que mal, as escolas lWl'(1) Entretanto, DO eu livro, aliás ulil e o unieo qDe possuimos no genero, L' Insl?'uction Publiq1le. o Sr. DI'. Pires "de A lmeida tem a coragem
de affil'mar que, ljela lei ele 1851, eslavamos acima da Pl'ussi:1! I I
(2) S3m falar no projeclo pomposo de uma Univcl'sidadc 110 Rio de
Janeiro.
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maes: falou-se em escolas de ~? g1'áo, que aliás nunca vieram á.
luz j celebraram-se magniloquos congressos e conferencias e chegou-se mesmo a abrir as portas de uma Exposição Pedagogicc~.
Se bem que homens de nomeadu passassem pela In pectoria
de Instrucçll.o, um delles, aqui, em 188~, aind,\ dizia (I): "não
pude aperfeiçoar 11m serviço que está entre nós em estado rudimentar .11
Eis o resultado de sessenta annos da ineffavel demoCl'llcia
imperial j do incomparavel periodo de paz, prosperidade e riqueza publica. E a sim é que querem es(;rever a historia.
Se até 1860, a organi ação elo ensino era ainda, apezar da
reforma de I 54, uma obrevivencia do regil11en da escola régia
dos tempos coloniaes j de 1 60 para cá. toda a agitaçãu dos espiritos impulsionados e pontaneamente pelo progresso das idéas e
quiçá irritados pela desidia dos governos empenhados nas luctas
estereis da politicagem, iniciou a obra, de reconstrucção do ensino
pela propaganda na imprensa, pela exploração da inc1ustria dos
collegios e ainda pela provocação que excita va em alguns estadistas o di paratado contraste entre a opulencia relativa do en-.
sino ll1(idio e uperior e a penuria mesquinha do ensino popular.
Na primeira phase ainda a synthese é a - palmatoria e a thcologia-o cathecismo, a cartilha, o castigo corporal, a carta mandadeira, o illlmoral bufarinheiro do Simão de Nantua, enfezando
o orgulllo e o sentimento, empobrecendo a alma e o corpo das
crianças.
Desta tradição tenebrosa, difficil de espancar, nada podia
verter set\ão o odio univer aI e a ave r ão contra o açougue da
escola réO"ia. Foi, pois, o ensino particular, a iniciativa privada,
que unicos conseguiram romper o exta'e pelas eleições que
absorviam as forças vivas da Ilação.
Mas ainda assim, todo esse trabalho correu e corre ainda o
risco de perdido e inutilisado j porque, percebendo logo a uberosa
teta que se avolumava, lançou- e a ella a politica euvenenadora e
absorvente, e então e aiuda hoje pelos Estados e por todos os
pontos do paiz as escolas passarmn a fuzer parte daquelle serviço
(I) O Dl'. H erclllano de onza Bandeira, Relatorio, ill loco.
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de assistencia pu?Jlica. [I que nos referimos acirna, e consti·
tuiram-se em emp?'egos, registrados em cada milicia partidaria,
como pomos acenados ao appetite e á. concupiscencia do' \70tantes. (1)
Recebendo essa, como outras, triete herança dos tempos que
passaram, coube, cabe e caberá ainda por largo tempo á. Republica a improba tarefa titanica de desarraigar essas funestas
raizes de ignominia presas ao coração da nossa patria, e lançar
os fundamentos de uma nova regene1'ilção dos costumes.
lI. Veio afinal a Republicn. A forças expansivas do nosso
progresso, forças longamente comprimidas pela oppressão centra·
lisadora do Imperia, mitigadas apenas por um constante acenar
de mentiras, de promessas que jamo,is se realisaram, achavam
agora a sua fórmula na Republica, na instituição menos calma
de certo que a imperial, porém pela sua propria agitação, mais
elastica e mais propria á. expansão de todas as autonomias e de
todas as li berdades.
Para logo, cuidou-se de organisar a instrucção publica, dif·
fundil-alargamentE; pela masso, dos individuos, pelo povo, {lue se
tornara agora o centro de gravidade da vida politica, centro que
outr'ora cahia nas mãos semi-terrenas de um Imperador occupado
de astronomias. Um ministerio da instrucção publico, foi logo
Cl'eado em Abril de I 90, e começou-se a tl'l1çar o plano de re~orma em proporções que pareciam lesu adas num paiz em que
nesta materia mesmo os votos cio primeiro Imperio nunca foram
cumpridos. (2)
Corno no systema do selj-go'Vel'nement, a cada um cabe um
quinhão de auctoridade na constituição çlos poderes publicas, e
como o suffragio universalisado não t~m outra base nem outro

.

(1) Não 8~ cuide que exaggeramos. No Pará o pod l' publico, o pre'idente e as assembléas, :\ló dm;igntwam os conwendios das «tilas. O autor
d'onde exLrahimos essft noticia, aponta entre a~ 'causas do alraZ0 do nsillo a
invasão domina,dom da poJitica, 011 lwtes cio partidarismo ... "fazendo do professol'ado um factol' elcitol'al.1l José Verissimo, A Inst. ptLbl. no Pará,

V,1890.
(2) Nunca o foi. pura exemplo, a lei impel'ial cle E de
1827 que mftndavf1, haver es.colas nas cidades, villas e lugares.
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censo que a instrucçll.O elementar indispensavel ao processo de
eleiçã.o representativa, o resultado immediato evidente é que a
politica que no Imperio era um factor hostil ou pelo menos indifferente ao esclarecimento da unidades sociaes, tornou-se agora o
esteio necessario da vida publica. A mesma causa perturbadora
que o era, pois e ·tava de locada da sua linha de acção, tornou-se
agora a causa precipua de todo o de envolvimento da educaç/lO
nacional. Embalde traçavam os estadi tas liberaes do Imperio as
norma de regeneraçllo do ensino: tudo desapparecia, todos os
esforços amesquinhados enão ás vezes levado a má parte, illutilisavam-se diante da preoccupaçll.o univer aI do partidarismo.
O que caracterisa a Republica qua.nto fi preponderancia das
questões do en ino no animo de todos os seus governos, é que a
democracia é me mo em e. encin um processo de educaçã.o popular. Seria illcomprehensivel lima democracia que procurasse
na égi le da ignorancia a concentração das suas forças politicas.
Por isso dizia con hecido pedagogo brazileiro :
li Vã e inuW
eria a revolução de 15 de Novembro e o movimento d'onde sabio a Republica, i dessa revolução e desse
movimento não ahis e um periodo de trabalho, de actividade,
de reforma e acção pela regeneração e restauração da Patria.
li E' desta con vicção que devemos todos tirar alento e esforço
para llão continuarem a medl'ar os vicio e defeitos que, com mais
ou menos publicidade, reconheciamos em o nos o paiz e atlligiam
os nossos corações de patriotas,
'es a obra que se impõe não sômente aos que promoveram ou fizeram a Republicn, mas a todos os cidadãos, e direi
mais, a todo os habitantes e amigos de te paiz, cabe a parte
principal, como o ullico e solido alicerce que lhe é, á educaç!Lo
geral da nação.
li Quae quer que sejam a
divergencias de escola, sobre os
methodos, os sy, tenlUs, [l, organisação, o gráo de efficacia, o
·modo de distribuição do en ino publico, o certo, . o incontestavel,
o definitivo é que a prosperioade nacional não pôde repousar sobre
outra base que nll.o a instrucção publica.tl (J. Verissimo).
Pa,ra dar corpo e realidade ao desidel'atum longamente alme·
jado de uma reforma completa da illstrucçã.o publica, acharam-se
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reunidos dons homens, nolaveis ambos, pelos serviços prestados,
pela sna cul,tum e sobre tudo pela experiellcia das questões e pro·
blemas que iam resolver.
Eram elles, Benjamin Constant-o ministro da instrucção
publica-o fervoroso patriotn, acclumado na morte - patriarchu
da Republica-e o Dl', Runliz GalvS,o, homem de alto ~aber, possuindo, talvez, como I'>Iros ent.re nós, a cultUl'<t classica reunida á
sciencia, e lljuntando a estes ineslilllaveis dotes uma aptidão
adnlinistrativa superior, do que dera antes mostras na organisaÇao da Billliotbeca ~llcionl\1 (1874) que elle quasi CI'eou e tirvu
do cabos em que existia, (1)
De !la J1lUito tempo, na civilisaçS,o européa, pelo esforço diu·
turno de p!lilosopbos e pensadores tin!la se acbado a fórmula da
ed'ucação integl'al, O principio novo naseia-se em que nenhuma
cultura sHudavel do espiri to póde ser adquirida e levada a termo
sem o aperfeiçoamento barmonioso de todas as faculdades; o erro
e o prejuizo dos antigos systemas estava em crear o desequilibrio
elas forças intellectuaes dos homens, propinando-lbes a educação
exclusivista de certas especialidades. Todo o bomem, rustico e
ignorante seja elle, tem uma consciencia, isto é, uma representaç's,o de toda a pbenomenfllidade ; ensinllr ao homem a contar e
calcular com certeza, e ao mesmo teJUpo eleixal-o na ignol'Uncia
quanto aos phenomenos ]ibysicos, sem fazer idéa da vida dus
plantas, dos animaes ou da sociedade,-é de certo crear uma cul·
tura exclusiva, produzir um desequilibrio fatal ao espirito, peior
que a antiga ignorancia ao menos equilibrada e igual no modo de
encamr o universo. Por isso, em qualquer proporção, na escola
primaria, ou na secundaria, o encycloped·ismo. é a primeira condição de integralidade e de harmonia das faculdades. N!Lo se trata
ao certo do encyclopedismo charlatanico, da pantosopltia erudita; mas truta-se do saber justo e exacto, do conbecE'r-se a
si e ao mundo, tanto quanto q comporta a necessidade le nllo
guardar superstições nem ieléas extravagantes sobre o universo•
. (I) O lJlini~lro d,t illsLl'llcç'ftO Linha ~ li~menle COIIlO offieial de gaLmete o DI', Lauro Sodl'é: o gO\'~rJlaclor do Panj" 11 unico que r.!eixárn,
:í IilsLorin. o cx(;mplo ue nobre resisLencil1 ao g0lpe de Esta lo de 3 de "0vembro.
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o aualpllaLJelo me IUO (e isso prova que a cultui'a integral é
um estado proprio do espirito) tem idúas qttalilativas, embora
grosseira, sobre todas as cousas e tem uma tlleoria do universo
a seu modo; o grande escopo dtt ed ucnção é aprimorar esse estado iDstinctivo e anterior, tl'lln formar as Ilo<;ões qualitativas em
dados quautativos e exacto', tral1 formal' o senso commum em
sen o scieutifico. E esse grande trabalho d!' aperfeiçoamento
barmol1ico, parnllelo, proporcionado, de todas as faculdades
bumanas, s6 se p6de il1stituir pelo en ino encyclopedico nas
sciencias, a\lial1do-se a esse llJeio de forrnaç!io da intelligencia, a
educllçll.o salutar do corpo, e mais que tudo, a educação do sentimento; porque quaesquer que sejam os y tellla pllilosopllicos,
são sempre os sentimentos, a idéa e as acções, que é o . mesmo
dizer o CW'ClCtel', a sciencict e o trabalho que impellell1 os 1l0men
e as nações á realisação do,; seus desti nos.
Não é s6', porém, a exi tencia de um plano de educação integrat o que basta para a ua reali ação. E' preci o que a seu
lado exista um meio favoravell1 ua propaganda e diffu 11.0, que
o terreno em que el1a se as~enta tenha fi receptividade necessaria para que a semente lançada germine, arboreça e frutifique.
Não é o uos o caso ainda, devemo ~confe nl-o; IDas o caracter
impul h'o da lei e a con 'equenle reforma dos costumes irão
pouco a pouco produzinrlo os seus effeitos. (1) A primeira reforma da instrucçll.o publica dev.ia encontrar inoumeros ob ta(I) A "erelade é que a erlueaçclo wtelleeluctl OCClIpOU em exce_so a
niteuçã') dos legisladore republicnnos. De"emos entretanto as ignalar ai·
gumRs contrihUlções pam a cttltltl'a phys,ca indlcaela,q elll vária leis re·
centes: o regimen luilitar do. collegio., a lentati"a ele introtiuc,áo de
jOAos nropéos o crir,kct, o jnotball, baseball. lacrasse, hockey, lawntennis.
(Vide o I1rt do prof. Ale)(l1nder. Rev. Perl t. I n. Y) a eouces 'ão dos jar.
din e o antigo URO eln. ,qymn'lstica, oi. tudo o que ba mai ou menos, de
Ol'dlDario meno adoptado. Quanto 1\, educação moral preponderante no
lar e uo eio <.la familia, a e cola corre ponden COIII certas medidas efficientes,
a I1bolição do ensino "cli,qioso o/fen i\'o ao I1cathohco~, e a ele certos ca tigo
deprimentes do c'tmc!er: Essas medlda- :ão n gl1li"a é cerlo, mas innega.
velmente boa'; todavia a prova. ele que IIHio costumes tratiicionaes ain(h~
Imperam é a mflnuten\'ão de iutel'l1atos pam crianças entre la e 12 annos
como so e. SGS ft'ageis res ]>u" sem vivor em sociedl1r1e qno niío a f'\Inilil1l' e
l11a~ernl1, coagidos a umft orphandnde não oriunda dl1 elesgrl1\'f\, ma volu~
tl1l'1i1 e !mmoral.

22

cuias na sua applicaç:1o e encontrou-os de facto, sem que isso lhe
emburaçu se o triumpbo deci ivo e flual, Desde então começou a
iniciar-se, com iBcerto passo, rua com segura esperança no
resultado, o ensi no "erdadeh'o, a verdadeira miss!\o da escola, o
desenvolvimento integml da intelligencia, evitando toda a cultura pm'cial, C0l110 dizia Donaldson, ou como synthetisava Kant,
o desenvolvilne!üo co-intensivo das faculdades. O simples programma do curso primario mostra como deviam ser exploradas
as direcções logicas do espirito, a eleductiva (mathematica), a
inductiva (as sciencias naturaes) e a histo1'ica. O me mo criterio
disciplinador estende-se ás escolr~s do 9? grão, de longo proje·
ctadas, e s6 agoril.levadas á realidade, bella instituição essencial a
todos que não se destinalu aos altos cursos profi 'ionae , ma
necessitam todavia, e reclamam um mais h1l'go preparo para a
vida, As escolas ele 2° gl'áo s!l,o, sobretudo, indi pensaveis á instrucção do sexo feminino quc até lJoje entre n6s não teve nem
tem um instituto de in trucção média. Ainda o progrnmma de ensino iutegral, de elo em elo, vcio prender-, e ao Institulo de Instl'ucção Secunelm'ia, antigo Collegio de Pedro lI, e lJoje Gym·
na io Kacional. Assim con tituio-se logicamente, a partir da
escola, o systema ela educaçào segundo os novos molde creados
pelo impulso, qUllsi desnjuclado e ás vezes guerreado íLtrozmente,
de dous lJomens de acção e persevel auça.
Comeluanto nilo esteja nos limites de ta apreciaçao sum!Daria entrar el1l detalhe, minuciosos e proprios de trabalhos de
outra natureza, aqui daremos o argumento dos programmas escolares do I? e ~? gráo, por i so que por eUes se pOdem avaliar os
caracteres da reforma realisada,
I? GUÃo :
a) LeI' e escreve1';
b) contar e calcular, Aritltmetica;
c) geometl''ict pratica (ta !JYl'netria), t:ystemll metrico;
d) elementos de geog1'aphia e histOl'Í(t, e espeCialmente do
Brasil ;
e) lições de co usas e uoções,cOIlCreLí\S d sciencias l'h!Js'icas
'listaria natul'al;
f) icstrucçãc moral e :::ivica;
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g) desenho;

- * cantos escolares e putrioticos em leitura apropriadas
para crianças de 9 a 14 annos ;
~*gYJUnastica e exercicios militares;
_;f trabalhos manuaes ;
_;f trabalhos de agulha (para meninas) ;
h) noções de agronomia.
Todas as materias são ahi estudadas pelo methodo intuitivo
quanto possivel, afim de evitar-se o excesso de estudo theorico ;
/ts vantagens de ordem physica do estudo intuitivo reunem-se as
de varias disciplinas (marcadas com o asterisco *) que são verdadeiros repousos uteis em que a contribuição do espirito e o esforço mental é quasi nuUo,
2:° GRÁ-O :
O ensino nessas escolas, distribuido por tl'es annos de estudos, comprehende :
-calligraphia ;
- portuguez ;
- elementos da lingua franceza;
- rnalhemalica elementar, arithmetica, algebra, geometriu;
- geogmphia, especialmenledo Bra il ;
- historia, e pecialmente do Brasil;
-- elementos de physicCG, chimica e histo1'ia naúwal applicaveis ás industrias, á agricultura c á hygiene ;
- noções de economia lJolitica e direito patl'io j
- desenho de ornato, paizagem, figurado e topographico j
-musica;
- gymuastica e exerclClOS militares_;
.- trabalhos de agulha (para meniuas) j
- trabalhos manuaes (para, os meniuos). (1)
(1) A nltima reforma ~Oll, ta do decreto n, 38 de 9 de :Maio de 1 93 (lei
municipal). Nessa lei não foram alterados os intuitos e os planos do primeiro legi ladol', apez,\r da celeuma p6d -se rlizer irtJemal com que rói ella
discutida e vnLac1a, O mesmo, gorérn, não podemos dizer das reforma' postenores do cur do Gymna io Nacional, a de 28 de Dezembro de 1892 e a rec~ntissima de Janeiro de i 9~ em que o plano primitivo foi panca alte1'adaé cerLo, ma, mal alt rado, qlULUtO ao programma e distribuição das
mate!'iaE. Aos 2~ d'3 Junho d'3 !·~n, a ()I)ngrega~ãl) dI) C:ymna, io r-hamada-

°
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As medidas e nctos complementares que acabaram de dar
solidez definitiva ao edificio da reforma, entre as mais importantes, pelo seu caracter intrinseco e pmtico, foram a creaçllo do
Pedagogium e a organisaç1l.o eria da inspecçllo escolar. Era a inspecção das escolas um pretexto bureaucratico de que, em regra,
se apo avam figuras inuteis do funccionali mo, sem deveres
definidos e sém responsabilidades certas e conhecidas. Entretanto
desde longa data esse serviço, sobre todos indispensavel, era
reclamado com insistencia; pela sua organisaçllo vinha desde
l1luito batendo-o e o Sr. Ruy Barbosa no tempo do Imperio,naquelle
PCll'ecel' que ficou celebre nos annae legislativos e na hi toria da
instrucçllo publica no Bmsil ; então dizia o deputado:
ParJ. cop'stituir um bom in pector de escolas, nllo basta
(l

(I

da?' o seu voto sobre ns l1.lteraçõe8 que noJ1mtica reclamnova soLre a lei do

en~ino na. parte referente aqueHe instituto

e edncação e cbflmadl1. nnoturalmente por bflver o seu pessoal colhido na pratica e constante exercicio do
progral1l1na os inconvenientes reconnecldos, deu seu p.:l.reccr que foi ao quo
consta julgado de poucno·,al ia e como btl iITem issi vel men te condem nadoo
liavia ao certo defeitos que aliás podiam ser Fanado', e lacunllJl no projecto apre~entlldo, mas 1I10do'singular e extra\'agante foi o de considerar-se
o novo plano proposto peln. Congregação com') umno ?'csposta exces lva e
gllejiJra além do que o go\'el'l1o inqnll'laou pedia..
O I'lfIno dl1. L'ongregação a., entava nns seguintes base flue a commissáo resumia l1.ssim :
"Eliminamo. os conhecimenlos que pudessem Jar ri inslituiçáo uma
feição moml, tendente l1. accentuar esta ou aqueHa crença religioFlt.
(l SuhsLitnimos a cadeira de 'ociologia!, la de Hi, toria; desen\'olvemos
o estudo ela 'sico, estendendo lIlai~ a cadeira de latim e comparando-a li de
grego.
" 'rornnon,os obrigl1.torio (l estudo das línguas franceza, ingleza e ai,
lemfí; estudando detidamente as duas primeiras.
" Reduzimos a parte eupel'ior e tmnscen lente e!ll. matbematica e da
astronomia, ns noções iudi. pensa\7eis, niío só para fixar G conhecimento do
methodo, como pflra desenvolver c gntvar o esturlo da mathematicl1. ele·mentar.
" Consideramo de todl1. nece.sidade o estudo da litteratura portuguez3
como indispensavel t'nndamento da littemtura nacional.
" Dilatamos o curso clno Iti toria e da geographia, ampliando aqueHe
pelo estudo da hi~toria da. civlli ação e es e, nlío só pelo estudo da geograpltil1. hi. toricl1., como pelo da hiFloril1. da geogmpbia.
" Iniciamos em largo. traços as littemturas das linguas aqui 6 tndadas,
desenvolvendo-as harmonicamente, e limitando aqueHe estudo fi apreciaçrto
de alguns auotores lidos em classe.
" lJesenvolvemos ml1.is a cadeim de physica e c:Jlimica e inicil1.mos a
Fé-rie cios estudos cosmicos, pc1n: physiographill., segnnd? o methodo de
Lapa-'ent e termll1ando pela appltca~ão das leiS da biologia. II
•
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querer s.el-o, possllir l\S Q\ll\1id9,des mor!\es ordinarias, dispor de
um juizo silo e de uma intuição cll\rfl das cousas, conhe.cer emfim
o que pelos livros se aprende.
u Sem certos titulos particulnres de competencia iJüellectual,
sem duvida um cabeàal de conhecim,entos especiaes, o inspector
terá oJhos e u!lo verá, ouvidos e' nllo perceberá no exame de um
estabelecimento de ensiuo as feições mais caracteristicas do merito ou dQ ç\erra.mllmento da erlucnç!lo j n9.o discer,nirá entre o
progresso real, austero pos seus meios, sóbrio nas suas pretençoe's
e o verniz das llPparencias habilmente polidas; nào distinguirá
entr~ a charlataria audaz e a superioridade discreta; n9.o discriminar~ a multidão dt! peccadilhos, de omi sões, de excesso~, de
degenerescencias que se insinuam, occultos a vistas profanas no
ensi.\lo da primeira id.ade. li (I)
O Pedagogittm creado a 16 de Agosto de 1890, vinha da humilde origem de nmq associaçll.o escolar e era agora transformado
em um centro geral de impulS!lO do ensino, aLrindo á educação
popular os seus gabilletes e museus, organisaudo as exposjçõe~
escolares, sendo elle qJesmo uma exposiç!lo permaueute de tudo
quanto se rela<:iona directa ou indirectnmente ao ensino publico.
Uma Revista do Pedagogium constituio-se ao Indo do e~tabele
cimento, o vehiculo de permuta e de correspondencia e convivio
de idéns entre os profe!lsores e as instituições do paiz e do e tran~
geiro. Semelhante a institutos congeneres, elle deve ser o ponto
de convergellcia de todos os dados, do movimento moral e material, do progresso e da historia da instrucção, ao mesn'Ío tempo
que é o ponto de rodiaçl1o para todos o amoitos da ua área,
cfeapqo a conformidade de vistas, a unidade de espirito e ele
ideal, em todo o paiz; esse será de certo seu maior serviço, pois
com as autonomias e franquias locae sem o prestigio de um
centro educativo que dissemine e faça circular as idéas mais proprias á formação e desenvolvimento do nosso caracter uacional,
Corre o risco de ser a instrucçllo no nosso paiz adulterada pelos
exclllsivismos locaes, dividida pelo espirito estreito e provinciano
do!! Estados. Infelizmente, porém, com a organisação pauperrima
(1) José Verissimo em

S6U

Relatorio, 1890,
lI-3I
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e mesquinha que tem, não está talhado para esse magno desidee difficil e impossivel mesmo lhe será realisar essa grandiosa tarefa.
O Ensino n01'nwl foi remodelado segundo as indicações mais
consentaneas aos nossos habitos e costumes e todavia, com um
programma talvez excessivo para as necessidades praticas, e digno
de mais acurad'a revisão.
O Ensino secunda/·io, representado especialmente pelo
Gumnasio Nacional, ainda que ligutlo ao sy tema geral da reforma da instrucção realisada por Benjamin Constant, foi já ferido pela reforma de 1892, introduzindo-se alterações de detalhe
infelizes e mantendo e aggravando os pequenos defeitos qQe a
experiencia revelara na primeira lei republicana.
Não é aqui, de certo, o lugar de fazer-se a analyse e a critica
do assumpto, mas faremos em nota o esboço das razões de methodo que implicam a modificação dos programmas do ensino secundario (1) e com tanto maior necessidade o fazemos quanto é
grande o prestigio e a acçllo disciplinadora que exercem sobre os
Estados e sobre o pai?: os acertos como os e1'1'OS que emanam do
poder cen trai.
Umas cousas pelas outras, é indubitavel que ás mais das
vezes nllo deixa de ser salutar esse prestigio por isso que constitue o mais poderoso elemento de unificação da legislação patria
e sobre tudo da educaçll.o cívica dos individuos sobre os quaes
não deixam de actuar as influencias dispersivas e contraÇlictorias
de um paiz vastissimo, de climas e usos diversos e com risco de
perda da sua velha unidade politica.
A prova dessa influencia benefica do centro pôde ser apresentada l)ela comparação das leis nos diversos Estados e o que
?'Cttum

(1) A questão capital na organísação dos progrnmmas é a hieml·chia
scientlfica dada como chave do systema. O projecto da congregação (de
1882) aproximou a distribuição das sciencias da Clll€ ificação.de Spencer
que em vez de hie-ral"chica é tálatel"ul e sirnultanell e é das duas a

didactica. Dizer que um alumno, por infantil que elle seja, deve levar todo
o estudo dll maLbematica até o calculo integml sob o pretexto de que é mais
jacil para s.ó depois passar á pbysica, é um absurdo pedagogico que nino
guem JamaIS sustentou.
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releva notar com alegria, pela inteira semelhança dos programmas de ensino.
Essa mesma comparação serve ainda para orientar-nos e
mostrar-nos quanto no fundo e na superficie se estendeu e penetrou o influxo da reforma republicana.

A reforma proposta pela congregação dispunha as materias, quanto ao
curso de sciencias, como o pôde demonstrar este schema:

.i\{atltematicas

I~

A rithmetica.
Algebra [2? grão]

Sciencias pltysicas
e nattL?'aes

I

&iencias histol'icas

~

Pbysiographia

'Historia antiga
dia.

mé-

Geographia.

Historia moderna e
con tem poranea.

2~

. Geometria.

3a

A19 Lra completa.
Secções conicas e cur- Pbysica.
Meteorologia.
vaso
Trigonometria rect.

4'~

Chimica geral e descripliva.
Geom'ltria âeral.
Historia do Brazil.
Geometria escriptiva. Mine.ralogia e geologia.

fÍ~

Calcnlo.
Mecanica ra ional, noBotallica.
ções.
Trig?nometria esphe- Zoologia.
fica.
Astronomia.

Histori:!. do Bmzil.

Historia da Oivilisação:

N'esse quadro deixamos de figurar o estudo das linguas clal'sicas e
modernas. Percebe-se logo ahi o intnito de incluir-se a mecauica (sciencia
abstracto-concreta) e a astronomi" (sciencia concreta) no quadro da malhematICa. Em summa es e projecto nem segne a hieral:chia de Comte
nem o plano de Spencer. Entretanto é preferível aos das reformas antenores.
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E' o {ILle se vê do progl'llmma das escolas da Bahia:
" Lei tura e escri pta. Desen!lo.
Rudimentos de grammatica portugueza..
Arit!llíletica pralica. Systema rrletrico.
Noções degeogrnphia e !listoria, especialmel1te do Brazil.
Lições de cousas, generalisadas a todas as disciplinas.
Rudimentos de sciencias naturaes.
Instrucção moral e civica.
r.rrabulhos I'nan uaes comprehel1dendo os de j!u'dinngem, horticultma, exerci cios caIlisthenicos e militares. Cunto côral.
Nas escolas 'para o sexo feminino: trabalhos de agulha e
prendas domesticas; li

Nas escolas de Pernambuco:
Lingua nacional: leitma, recitação, exercicios gramruaticaes
Pl'1lticos, redacç9.o e composição.
Desenho linear. Calligrap!lia pratica.
Elementos de aritbmetica.
Simples noçoes de geometria.
Systema metrico legal.
Noções de geographia acompnnliadas da noticia llistorica do
Bra7.il e principalmente de Pernambuco.
Noções de consa'! e.elementos usuaes das sciencias pbysicas e
naturaes:
Instrucçll.O moral e civica por meio de leitul'as e exercicios
apropriados.
Müsica.
Gymnastica (exercicios caIlist!lenicos para as meninas).
Elementos de agricultul'a (nas escolas dos districtos ruraes).
Oostura : Trabalhos de agulha e c6rte de roupa. li

Nas escolas do l>!al'anh(lo:
" Leitul'll.
Calligraphia.
Grammatica portugueza.
Arimet!lica (elementos).
Noções gemes de geographia e histql'ia do Bmsil (especialmellte do Maranll!l.o.)
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Noções elementares de bistoria natural,' pby ica e cbimica.
Gymnastica.
Noções de economia domestica e trnbalhos de agulha (nas
escolas do sexo feminino e nas escolns n.1Íxtas). »
E, as im, igualmente nas do Pará, . allta Catbarina, Ama~lOnas, Sergipe, etc.
PôdE-se mesmo, dentro de certos limites razoaveis, affirmar
que muito embora 8ejam os Estndos autonol1'los, é no Districto
Federal que existe o centro de coordenação de todos os movi·
mentos e de toda a vida intellectunl da nação, (I)
A grande lacuna no tmbalho da organisaçllo do ensino, ainda
nlio preencbida, é a do ensino p1'ofissional e technico. N ao falamos simplesmeute do ensino ]J1'ofissional que se refere ás altas
profissões liberaes, largamente aquinboadas pelos nossos Om'sos
supe1"io1'es-escolas de Medicina e Pharmacia, de Engenbaria,
de minas e os institutos normaes primarios em todos os Estndos (2) ; falamos e pecialmente do ensino techníco índust1'ial,
que ainda não pa sa de uma aspiraçll.o, E' certo que varios estabelecimentos officiae , semi,of'ficiaes ou privados se e palham por
todo o territorio do paiz com os nomes de Lyceu de À1'les, Àsylos
de edtteandos artífices e outras denominações pomposas ou mo·
destas, mas em· todo o caso desconvenientes aos fins que appa·
rentam, j~' por nll.o terem organisaçll.o autonomica, já porque os
seus regulamentos, bons ou mlios, nada são na pratica, e já, por-

(I) Podemos verificar a homogeneidade dA plano I,OS documenlos segnintes : Minas, Lei de 1·eú1'.q. dn. Fnst1', Publ" 3 de Agosto de] 92; Rio de
Janeiro (E lado') Lei de 20 de }.fa1·ço de 1898, Bahia-.Re,qul. (~rarecLJal
Hermes) ] !l90 ; Pará-Regulo escola?' e 11,stntCçôes prdago.Qicas, ] 890; id.
Regul. gCl'ale especial do ensino 11l'i71la1'io (7 de ~l11io) I 90; Amaz:lnas,
Regul. das escolas (19 de oveLlbro, 1 92); irlem, Regimento Intcmo, 1 92;
S, Paulo---Lei e RegI/i. (8 de Setembro, 1 9~); Piauhy---Regul. de 31 de
Jnlho ele I (lO; Rio Grande do Norte---Reg. de 30 de etembro de 1 D2;
Alag6as---Rifo1'lna da Instr. (pelo DI', Joaquim.rosé de Araujo) 21 de
Julho de ] 90; Reg, que 1-eOl'ganisa a Instr. Publ., ] 92.
Em Alagoas, a escolas primarias são municiraes, excerto' dnas escolas
modelos a n nexas ao Ourso .frOl-mal,
(2) Ainda aqui o ben~fico influxo da Repllblicl1 e fe'l. sentir pela reorganisação de alrrllns de.. es institutos e r I,t Cl'eação, direeta ou indirecla,
de mnitos outros.
lei de 1890 obviara 8 necessidode, jn. aliãs reclamaria
pelo ministro Leoncio de Carvalho em 1 7~, da instituição das faculdades
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que, e esse é o caso geral, nenhum plano possuem de verdadeiro
ensino industrial. Nesse particular, o governo republicano
ainda não pôde fazer cousa alguma que mereça menção sequer,
a menos que se contem as boas intenções que se vão revelando (1), sobretudo no E tado de Minas-Gemes. N'esse Estado
que se vai boje constituinuo e se impondo como typo e modelo [\
federação e que já tem as suas escolas de engenharia civil e de
minas, a de pbarll1acia, a de commercio e, ultimamente uma escola livre de direito, reclam t já pela sua Le-i de 3 de Agosto de
1899 a creação ele pequenas escolas de ensino technico, disseminadas pelo seu vasto e fedil tel'l'itorio. O progl'amma dessas escolas deve ser aqui transcri pto :
« Os institutos agl'onomícos e os zootechnicos terão por fim :
-elevar gradatiyamente pela instrucção technica o nivel intellectual da população rural do Estado, preparando agricultores,
veterinarios e industriaes esclarecidos pela acquisiçll.o de conhecimentos especiaes immediatamente utilisaveis tomados ás sciencias em suas applicações á agricultura, á zootecbnia, e ás industrins connexas ;
" - estudar e tornar conhecidas as enfermidades do nosso
gado, as causas de e traO'o da nossa industria agricola e pastoril,
e os melhoramentos adoptados em paizes estrangeiros;

livres. "E as im surgiram as duas Faculdades de Di"eito, do Rio, a de Minas
e a da Bahia; e a escola polyteclinica de S. Paulo (l 94), sem fahr em
outras ainda projectadas. A "lesma lei que facultou a creaç!!.o de Institutos
livr~s, dividio (} antigo cur o juridico em tres cursos especiaes: o jlLridico,
o social e o CIt1'SO do notariado, egundo o modelo dos in titutos italianos.
Não só ahi. Mas sómente sob a Republica póde ter a nossa Escola
de Bel/as Al'tcs uma reorgalli ação que" faz um::t das mais, senão a mais
adiantada do mundo, bem entendido, quanto aos seus planos de ensino,
Excellenle organisação tllmbem ohteve o Instituto .Nacional de Musica.
(I) O illu tre DI'. lI. "' a.lladare~, I r~feito do Di tricto Federal, desde
que II.Ssumio o seu cargo, empenhou·se em crear Ires escolas de ensino
tecliuico--·um . Instituto Cormnercial ou Industl·ía.l e outro Agrícola, que
parece. começ::trão a, existir em 18\14.
Nã'J podemos tom>!.r a serio aqni o pretendidos cm os tecliuicos do
Asylo de Artifices do Amazonas e do Paní. nem o Curso de (!ont771ercio
annexo ao Lyceu de prer~ratorios em' Alagóns, e outros que taes. Entre1~ltlO, mereceu menção a pr .iectar1~ Acade-mia de Comme,'cio de Juiz de
Fóra e o Instituto de AgriclLitlLl'a, (Bahia), cuja importancia é geralm'ente
flonhecida.
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(( - fundar museos de productos agricolaR e pastoris e promover a instituição de exposições regionaes permanentes.
(( Nos institutos agl'onomicos (além de alguns preparatorios
exigidos) o ellsino será distribuido pelas cadeiras seguintes:: pbysica, Illecanica, meteorologia, chimica geral e agricola, agrimensura, botanica, zoologia e geologia, agronomia, machinas agricolas e economia rural.
(( Nos institutos zootechnicos o ensino abrangerti as materias :
pllysica, chimica, botanicil, zoologia, veteriuaria, emprpgo industrial dos animae e dos seu prod uctos i e zootechnia em toda a
duraçll.o de qualquer dos dous cursos.))
Oxalá se realisem e se propaguem tão salutares principios ;
pai" a nos a vida material e economicu, condição mesma do
nosso progresso e da realisação dos nossos de tinos, disso depende, e sem isso tarde ou cedo snccumbirá na lucta. Vãc-se
escoando os tempos em que as industria brutas e primitivas
supprimiam quasi a necessidade da educação intel1ectual do
operaria. Hoje a sciencia é um capital mais poderoso que a
propria terra fecunda que encerra o ouro nas entranhas e projecta exteriormeute o ouro mais valioso das florestas e da vida.
Não é a nossa riqueza, mas o sabio aproveitamento della,
que nos t'trá ricos e poderoso. Por outl'a parte, a. no sa geogmphin. mesmo nos mostra quaes serão os nossos recursos economicos i a riqueza florestal e agricola propria dos tropicos, a
criaçllo dos no so vasto campos, a mineração nos vastos terrenos nossos que a ella se presLam-são e serão as fontes da
nossa vida, ine gotaveis e perennes desde agora e centnplicadas
mais tarde quando ás forças da natureza alliarmos as forças do
espirito instrumentado pela sciencia. '
UI. Falta-nos, porém, no meio de sa actividade que se esboça apenas, na confusão de todas as tendencias dis onantes ou
harmoniosas, falta-nos, digamos bem alto, a consciencia segura
dos nossos destinos, a coragem antecipada do nosso immenso
valor no futnro e falta-nos de mais de tudo isso, o cultivo da
nossa ed ucação nacional.
Não nos referimos l:tqnella ed'ucação nacional de que nos
falam alguns dos nossos pedagogos, ainda que seja elIa digna de
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ser proReguida como um nobre alvo de todas as q~piraçoes; falo
do aperfeiçoamento das nossas qualidades nativas, da cultura da
nossa propria originalidade. Jámais inquirimos, jAmais perguntamos (e esta pergunta deviamos a toda a horf\ fazer a nós
!TIesmos) o que seremos? que papel nos cabe na America e no
lI\undo? <lesappareceremos? viveremos sempre? seremos com·
mercinntes, e mediocres como os inglezes? manteremos o sceptro
das idéas como a França? da erndição como a Allemanha ? do direito como a Italia? Porque afinal é certo que não somos uma
horda de tartaros ; viemos de um povo que na sua phase laboriosa
e audaz desvendou os segredos do oceano, e ao mesmo tempo fez
e escreveu o mais bello dos poemas modernos, temos em nosso
seio a semente allemã germinando ao sol dos pampas e a- poetica
idealidade da Italia ruborisada á chamma fecundante do tropico.
Mesmo sem esse incomparavel concurso das grandes civilisa~ões que impellidas pela tormenta social ou pela tempestade domestica, se arrojam aos mares, a Deus misericol'dia! mesmo sem
esse subsidio podemos em no~sa carta geographica como n'uma
plauta geologica lançar em manclJas coloridas os focos caracteristicos da nossa originalidade j não seria difficil ver no Maranhll.o a
patria dos nossos grandes poetas, a cidade que teve urna escola e
uma phase (1865) na nossa historia liÚeraria ; na Bahia, a escola de
politicos e estadistas j o genio musical t' poetico (a escola mineira)
de tantos filhos de Minas; aqui, a aptidllo critica; alli, a aptidll.o
historica; acolá, como em S.Paulo, o genio aventureiro e industrial
que data desde os primeiros rebentos da civilisaçll.o da colonia.
Eu chamarei pois educação nacional á.quella que inquirindo onde estão os veios auriferos do terreno vai sondal-o e fazer
subit· á tona o ouro fulgurante que jazia sepultado e esquecido.
Preci amos, pois, cultivar as nossas vocações, que as temos, pre·
parar-lhes o leito do declive por onde saiam, em caudal, a ferti·
lisar o solo da Patria e fazer uascer o orgulho e o patriotismo que
aiuda n1l.0 possui mos,
A instrucção integl'al homogenea ê o primeiro passo para
provocar as dijfel·enc·iações.
Ao encyclopedis11l0 rudimentar succederá a especialisaçll.o
~profundada e convicta.
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P6de-se concluir do que deixamos dito que isso se fez? nM
decerto. Mas o inicio des a campanha formidavel está formulado e tudo augura que em fll tlll'O , ao certo remoto, o edificio
esboçado apenas, se l' ali'ará. de todo na ua arcbitectura gmudio a, na sua solidez ab oluta. A federação creando varios centros
de actividade emuladora, é propicia ao desel) 1'01 vimenlo das intelligencias ; as grandes épocas do espirilo humano l' ali am·se nos
lugares f!\Vorecidos pela cultura di 'persi\'u; a sciencia, a arte
e a poesia grega viçaralll n~\ fedemção hellenica ; o rena cimento
brotou nas cidades da Itnlií\ mellievnl, eRpecie de ampbyctionia
quasi desaggregada, tendo mil focos de cultul'l1 i a gral1 le Allemanba subio das franquias de Ul1l.l confederação tendo innurneros
centros de fictivic1ade intellectualnas suas ullil·ersidades. E' essa
predisposição ás virtudes ilUHatil'as, á emulações rivali adoras
que accorda lJa. nacionalidades a gl'andeza dos "eus destinos e a
luta pelo eus idenes.
Não ternos ainda, é certo, a conseiencia dos nossos. O que
devemos saber, impor e en inar é que essa Patria é pelo rneno a
segunda potencia da Amel'ica, o que quer dizer que será a
segunda do mundo, quando o centro de grlll'idade da cil'ilisaçil.o
européa, na érã da gmnde cata ·tropbe, for batido pelo eboque
formidavel da' queslões sociaes do yelho mundo, e desviar- e
para o seio do nosso continente.
E tudo isso é inevitavel. A begerl10nin futura da Ameriea nâo
é já. umn previ llo, é uma. banalidade. E preciso, pois, que tra·
balbemos i consciente ou incon ·ientemeule,. e tnmos fi fazer os
alicerces de U1U novo colo~ o que irá espanlar o l111llldo j e que
nas érfis longinquas e l1ebulos(ls do futuro pos a o olhar perscrutador dos no~ os filbo , penetrando o pn sado, f.lzer justiça fi n6s
outros, cá, na pl'ehi toria da 110 SÜ Pah'ia, accre' ido e nugment:ldos pela refracção dos lempos, como esse gigantes primevos,
laboriosos her6es e semi-deuses que abrem as portas da IJLtoria.
dos grandes povos. (1)
(I) Este capitulo elevemos á col1n.beração elo no'so pal'Eicl1lar r.migo
J oáo Ribeiro, cuja competencia em llSSUUlpLos· elo insLrucção publica 6 assás
conhecida. Daqui agradecemos o importante concurso quo noti pre tou tli.o
dIgno e illuetre sergipano.
.
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CAPITULO XI
Departamento da agricultura
I:'UMl\1ARIO
Um trecho do reitLLorio das finanças. Retrato do Sr. Francisco Glicerio.
AIteração do mini~teri(l. S~hida de dous mini. tros. Compromissos doa
ministros. Suas vantagens e de vantagens. Declaração de solidariedade.

No relatúrio com que o ministro das finanças apresentou ao
Chefe do Governo Pro viso rio a gestão dos negocios financeiros,
lêem-se as seguintes palavras referentes á administraçllo dos negocios <la agricultura, entregues á direcçao do 1:'1'. Francisco Glicerio :
"A agricultura, mae de todas as industrias, atravessava cada
vez mais arduamente a crise cruciante da transformaçllo da propriedade. A renda publica necessitava nas uas matrizes, que
residem principalmente na lavoul'l1, de fecundaçllo profunda e
immediata. E, como remedio essencial a taes males, o sentimento
de todos os que cogitam n'estes assumptos apontava a utilisaçllo
dos nossos recul·sos.naturaes, pela immigraçllo, pela colonisaçllo, .
pela navegaçll.o dos nossos rios, pela multiplicaçll.O das nossas
vias ferreas, pela exploraçllo das nossas minas, pela maxima
liberdade no estimulo ll. propagaçll.o dos melhoramentos materines, do espirito de emprehendimento, da confiança no futuro.
Sob o dictame de taes necessidades e com o poder discricionario
lias mll.os, bem se comprehende a que audacia no tentar novos
Caminhos na.o se devia sentir impellido, no mi.nisterio da agri-

]

252
cultml1, um admini trudor novo, sedento de progresso, confiante
nos recursos do paiz e animado, pal'Lt com a Republica, que o
conta entre os eu precursore mais laborioso', do generoso de·
sejo de vel·a brilbar immediatamente por fructos de larga pro peridade nacional.
"Esse mini terio ní'lo soube re ignar-se fi esterilidade de uma
administraçííO de expediente, acreditando que a lictadura devia
servir-se da indefinida extensão dos seus poderes e da ausencia
das fõrma parlamentares, para lar fi vida nacional impulso heroico, que aetuas c vigoro amcnte, llluitos annos além, s.obre o
caracter, u direcção e as força lo periodo republicauo. D'abi as
sua_larga. medida', cuja llemasias, obviamente ine\1ilavei , a
legislatura ordinuria poderCL corriO'ir, mas que em geral se recol11·
mend:lIl1 por uma in. pirnçllo ampltt do patriotismo, grande in·
tuição do progresso e nuo descortino do futuro.
"O tempo não tardarri em fa7.er ju tiçu ao bem que, entre
'varios erros, mui' ou menos graves, essa politica semeou. li.
Republicano da velba escola, crendo e educado como politico nas luctas urdentes ela. propaganda republicana, o Sr. Franci co Glicerio eutrou I ara o gO\'erno com o nome feito no eio
do partido. Filho de S. Paulo e membro proeminente do partido
desse Estado, exercia em uma de suas cidades a profi sfiO de
advogado.
Ní'lo tinha atraz de si o titulo omcial de bacharel que lhe
abrisse as portas fi alta po ·içoes. Chegou a ellas por seu proprio
valor e talen to.
ua educação intellectual é restri ta, pelo tempo que lhe
faltou para enriquecer seu e 'pirito, por í o que sua actividade
applicou-se fi lueta pela vidu e fi propaganda. Possuia o índispen avel li profissão que exercia e que, como sabemos, nllO
exige uma. grande cultura na localidades do interior. Asceudido
fi posiÇã? de ministro, acceitou·a por umu dedicação politica,
sem trazer com igo um programnl!\. elaborado sobre a mil questOes de sua phsta. O que se salienta em sua. administração é
o interesse que sente pela prospcl'ielurlc material elo paiz.
Domiuado por esta idéa chegou a. um liberalismo com que
lucrou a especulaçll.o, para transformar os intuitos elo ministro em
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jogatina industrial. E' mais' politico do que administrador. No
seio de um parlamento, com o poder que sabe exercer sobre suas
paixõe e a babilidade com que sal e de viar-se dos golpes da
agitação parlamentar, representará sempre figura mni~ saliente e
prestará melbores serviços ao paiz, do quc collocado á, frente de
qualquer serviço admini trativo.
Ei o seu retrato.
:To começo da \'idllo do governo, ~ divergencias que se deram
motivararu uma. modificação do ministerio organisado a 15 de
Novembro, com a sabida do ministro da agricultura, o Sr. Demetrio IUbeiro e do mini tro do interior, o r. Ari tides Lobo. No
momento do crise em que e tava o paiz, profundamente timida
no exer icio da critica e dos proces os de inquerir dos factos in,timos du administração, a opinião ficou desconhecendo os motivos da ultoração miui terial, su 1 eitando todavia que a' sahida
do Sr. Demetrio se ligasse á reforma financeira de 17 de Janeiro.
E sa u peita depois convcrteu-se em realidade. Parecia que os
mini tros queriam manter individualmente suas opiniões, mesmo
em as Ull1I tos que não fos em de sua pa ta, e que a substituição
seria a consequencia inevituvel de qualquer divergencia, si n!l.o
se firma e uma unanimidade de vistas.
Levada e a doutrina a tal extremo, em momento revolucionario, quando se deviam poupar todos os attritos, o proprio
governo deixaria de er um elemento de egurança das novas instituições. O momento era de dedicação e abnegação beroica.
Entr gue o "'overno a sub tiluições tanto mais frequentes
quanto faceis eram as divergencias pelps cboques de idéas, em
um corpo collectivo, profundamente heterogeneo como era o
Governo Provi orio, tornava-se impo ivel sua estabilidade.
Entretanto, o momento fi. reclamava como condição essencial até mesmo da ordem publ ica.
,Si esse extremo levava fi. situaçll.o ás inconveniencias da instabiliuade, n110 meno convenicnte foi o programma, que depois
os ministros traçaram a si, de permanecerem nas pastas em que
a revolução os collocou. As humnbnções p'assaram-Ihes sobre o
dorso orno ouCla' sobre naufragos. Olbavam a Republica, como
estes podem olhar os gozos da vida.
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'l'omaram o compromisso de nll.o abandonar o governo, ainda
mesmo á. custa da incoberencia de ~eus principios. Si este procedimento altamente patriotico era a expressll.o da convicçll.o de um
perigo de momento e sanava sérias difficuldades, nll.o deixou de
trazer grandes inconveniencias inherentes a todo automatismo.
Originou-se abi um grande faetor do personalismo governamental que tanto se tem feito sentir na vida da Republica, desde
o Governo Provisorio. O l:-egimen pessoal tendeu desde então a
subetituir o regimen presidencial.
Teremos occasião de voltar sobre este assumpto.
O compromisso tomado pelos ministros deu lugar a que toda
a acçll.o govel'llumental se centralisasse nas mãos do chefe do
governo que, em attenção a dedicações tll.o sinceras dos seus auxiliares, que preferiam annullar-se, 'a deixarem-se substituir
por um pessoal que talve4 como elles não soubesse zelar os
interesses da Republic8, devia ser o primeiro a desistir dessa
absorpçll.o, afim de dar-lhes a maior liberdade de acçll.o, como
uma resistencia ás especulações que engoliam o proprio governo.
Assim não succedeu. Iniciou-se então a época das criticaveis
transacções.
Contra ellas era impossivel nascer do proprio governo a menor
resistencia. E' o inicio do regimen centralisador e do governo
pessoal do màrecbal Deodoro da Fonseca. E' a época geradora
dos grandes erros e dos males que atiraram a Repu1.Jlica e o paiz
nas maiores difficuldades. O proprio 61'. Ruy Barbosa, que gozava
de saliente supremacia, baixou ao mesmo plano em que gyravam os seus collegas.
E é elle mesmo quem o diz: " Ora, não pôde haver duvida
uenbuma em que dos dous padrões adoptaveis, o adoptado para
o governo de 15 de Novembro foi a dictadura individual de um
chefe, temperada pelos conselhos de um corpo de secretarias de
Estado.» (1)
Dizia mais: " Depois, essa relação hierarchica, essa dependeneia positiva da nossa parte para com elle, esse primado pes-

(1) Ruy Barbosa-poZ'itica e Finanças,

pago

338.
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soaI delle no governo, mais se caracterisou aind~ com o direito
que se lhe reconheceu, de exonerar e de substitnir sem audiencia
nossa os ministros nomeados. Assim é que o ingresso do SI', Cesario Alvim na vaga do Sr. Aristides Lobo foi resolução pessoal do
marechal Deodoro. Assim é que ao dimittirmo-nos todos, o ma·
rechal Deodoro recompoz livremente com peseoas de sua confiança particular, a dictadura, sem que os demissionarios invocassem o direito de intervir, deliberativa ou consultivamente, na
escolha dos seus successores. Funccional'ios nomeaveis e demissiveis ao al'bitrio de uma auctol"idade não podem aspi1'al' a Pal'·
ce'il'o8 desta: são meramente conselhei1'os seus, seus agentes l'efel'endatal'ios das sttas delibel'ações.
cc Boa ou má, essa foi a lei que se nos paz, a lei a que nos
sujeitámos. li (I) •
Dizia ainda: cc Nenhuma interferencia" ainda que consultiva
fosse, se deixou aos membros do Governo Provisorio no exercicio
dessas funcçõeS',
cc O marechal nomeou os vice-chefes, independentemente de
eleição, proposta em audiencia, siquer, dos ministros, E estes
nllo reclamaram, nem murmuraram. Implicitamente subscreveram, pois) á. legitimidade do acto.lI (2)
Dizia finalmente: cc fais tarde, quando solicitei a minha demissll.o do cargo de I? vice-chefe do Estado, como se passaram as
causas? Exactamente do mesmo modo, O ministerio nll.o teve
nisso a minima parte, Sem ouvir a nenhum nos meus collegas,
submetti ao marechal Deodoro o meu pedido de demissão, por
carta que pessoalmente lhe apresentei; e S. Ex., em minha presença, acto continuo, mandou lavrar pelo coronel Lobo Botelho
a nomeaçll.o lia marechal Floriano. O Sr. Cesario Alvim recebeu
o decreto já. lavrado, apenas para o referendar. E o ministro nll.o
soube da mudança, por que acabava de passar a successão politica na direcçll.o do Estado, senão, como o publico, pela imprensa.

(1) Ruy Barbosa-Obra cito pag, 340,
(2) Idem-Obr, cit, pag, 341.
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« A fôrma do Governo P~'ovisorio, pois, instituida e mantida
com o assentimento) talvez n[o satisfeito, mas em toélo caso implícito, manifesto, evidente dos seus membro, era a dictadul'n
presidencial. O chefe centralisam em suas ml'los todos os poderes. O legislador era elle. E os seus actos legislativos operavam
por decretos firmados com a sua assiguatura, sob a referenda
de cada ministro, conforme a parte a que a deliberação dizia respeito. Apenas se n,brio uma excepç[o a este respeito, para algumas medidas de ordem pu blica e certas reforma. II (1)
O mesmo di se o Sr. Quintino Bocayuva na sede de artigos
seus, publicados n'O Paiz-1Va deffensiva e offensiva.
Com a sahida dos Srs. Demetrio e Aristides Lobo, a imprensa de vez em quando snnunciava a sabida de um ministro.
As conciliações se faziam, as djvergencias desappareciam e
as. cousas continuavam no mesmo estado.
Segundo o programma da politica elo Governo Provisorio, o
Decreto de 17 de Janeiro foi publicado sem que sobre elle tiveSRem sido ouvidos os outros mjnistros.
D'ahi uma resistencia que delles parti0 contra o procedimeuto
omnipotente e dictatorial do mini tI'O da fazenda.
A critica que na impren a se desencadeava contra a reforma,
apontando ministros que lhe eram contrarias, deu lugar a uma
publícaçl'lo no Dia1'io Ojficial da solidariedade do governo em seu
favor, quando nem a reforma tinha sido discuti la em conselho do
ministerio, nem tinha sido submeltida a nenhuma apreciaçl'lo inqividual dos ministros. Isto dá a medida do governo pessoal que jll
se fazia sentir, com a acquiescencia de um membro do ministerio.
Esta declaraçl'lo official mais exacerbou os animas e ia dando
lugar a uma alteraçl'lo comllleta do governo. O proprio Bejamin
Constant, com a prudencia e o patriotismo que o caracterisavam,
não pôde deixar de irritar-se em face da deslealdade e as velleidades de supremacia e absorpção de' um collega, na phra e que
lhe dirigio, .quando seguiam para a celebre conferencia de 30
de Janeiro de 1890, em que ~e deviam apurar as responsabilidades
de factos tl'lo incorrectos.

(1) Ruy Barbosa-Obr. cito pago 341.
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:Tlessa conferencia se estabeleceu fi harmonia no ministerio,
pela emenda do '1'. Campos alIes, reduzindo o capital maximo
ela emi são a 200. OOO:OOO~ e dividindo a zona bancaria do norte
em tres regiões e a do sul em duas. Como se vê, e sa etllenda não
aífectava de maneira alguma os principios cardeaes da reforma,
aquelles que se referem a questões de doutrina. O seu autor
subscreveu a emenda, que foi uifl'Dgada unanimemente pelo
ministerio. E no dia 31 a imprensa da Cnpital publicava a
seguinte declnraç!l.o: « Con ta-nos que o gabinete, achando-se
em conferencia houtem, teve oceasião de examinar amplamente
os assumptos que dependiam de sua con id rnçn.o, relirnndo-!>e
de pleno accôrdo, al10ptadas a medidas em que convieram totlos
os membros do governo. »
A este respeito diz o Sr. Rny Barbosa:
"Mais um el isodio, que não dltvo umittir, purque é um toquc
definilivo no." quadro.
« Finda a conferencia, o Dl'. Ari tides LolJo, cllllll1ando á
parte o DI'. Demelrio, iuterpellou-o, alli l11e mo, ne te termos: - "Enl!l.o, tem alguma ou a que dizcr? Porque (j mister
que esta que lão fique d fiuilívamenLe liquidada hoje. 'rem mais
alguma COl! a que oppor? » ~ào senhor, respondeu o DI'. Demetrio. »
Eis o valor da dissidencia do r. Demetrio.
Nao foi, pois, em nome da cu1Jerellcia ele uas idéas que relirou-se do goveruo. Esse facto e a conferencia de 31 de Janeiro
vieram dar ao ministerio mais solidariedade e prender os ministros fi. suas po ições.
(t

Il-33

258

I
SUl\IMARIO
Caracter geral daadminist.raçlí.o cio Sr. Francisco Glicerio. Sua influencia
na navegação, ensino agricola, mineração, engenh'ls centraes, immi·
gração. Os erros cio go,erno. Os ados do ministro sobre a immigração.
Viação ferrea.

Em substituição do Sr. Demelrio entrou para o governo o
SI'. Francisco Glicerio, já o dissemos.
Ficou S. Paulo represeutado por tlous filhos- o ministro da
agricultura e o da justiça.
Sua administração pôde-se definir no intere se que sentia
pelo l1p.senvolvimento mater~t\l do paiz, abrintlo brgos horizontes
á expau ão de suas forças productivas, coarctadas pela politica.
de timidez e profunuamente conservadora do Imperio. O novo
ministro, imbuido de idéas progressistas, comprehendell que
chegaria á reali ação do seu progl'amma por um processo que não
pôde resistir á, especulação, activada lJelos acontecirneutos que
posteriormente vieram patentear sua iuefficacia. Não convergio a
attellção para o traball.lo inliolO, o modLts faciend'i, dos serviços
de sua pasta, alargando-se consideravelmente nas concessões
que fez.
Assim, os traball.los de colonisação, immigração, ensino agricola, viação ferrea, navegação fluvial, Illineração, il1dustria assucareira, continuaram qllasi como ernm d'antes. Pouca ou ne
nhuma modificaçll.o soff'reram, continuando o Estado a intervir
n'esses serviços.
O ensino agrícola contiuuou sob as mesmas bases de ol'ganisação das escolas jll existentes - a Escola Agricola da Bahia
e outras - cujos resultados pralicos nunca se fizeram seulir na.
lavoura, com o aperfeiçoamento dos: seus processos e de sua
cultura.
Todos conhecem um mal que atrecta a industría assucal'eiral
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principalmente no norte, caracterisado por uma molestia da
canna e até hoje ninguem conhece o seu principio especifico,
sua physiologia patbologica. Entretanto essa lavoura constitue
uma importante fonte de riq ueza publica. Con tinúa elIa quasi
que sob a mesma rotina dos tempos passádos, sem que se tenha
attendido para o ensino profissional.
O proprio nUlllero das escolas nllo foi augmentado.
Nenhum paiz tem mais proporções para desenvolver-se na
agricultura, nem mais necessidade de tratar do seu sólo, do que
o Brazil i - mas nenhum paiz policiado se tem menos occupadodesse assumpto do 'que o nosso.
O Imperio só se occupou da cultura extensiva do café e da
canna de assucar assim como da criaçllo livre, ou por outra, nlLo
se occupou sériarnentenem da agricultura nem da criação. As
reuniões agricolas só tinham por fito manutenir a escravidlLo ou
pedir cllins eOcapitaes a juros modicos e a prazos longos.
Eram essas assembléas mais politicas do que agrarias.
Em mate·ria de ensino agronomico, v. gOJ só legou-nos a Es·
cola Agronomica de fmcos recursos, de S. Bento de Lages, na
Bahia; nlLo tenlo medrado nem a Veterinaria de Pelotas e nem
o antigo ensaio de Escola Agricola de Juiz de Fóra.
As tendencias para a criação racional e a cultura intensiva
do sólo só vieram, nestes ultimos annos, com a abolição da escravidlLo e a Republica. Apenas, porém, raras medidas têm sido
tomadas neste sentido, mancas umas, incompletas outras e con·
traproducentes ou mesmo erroneas algUlnas outras, em fim. E
nessa senda têm caminhado do mesmo modo os governos e a
naçllo.
N otao,se, é verdade, a aspiraçlLo nacional para a verdadeira
agronomia, par:t as praticas dos Columella, dos Olivier de Serres,
dos Thaes, dos Franklin, dos Irving e dos agronomos modernos.
Os Cumicios Ruraes nasceram dabi. Nilo tivemos, porém, ainda
no governo um di cipulo de Sully que evocasse o seu fecundo
exemplo para tirar as riquezas do sólo pelas applicações da
economia rural.. Pôde-se por isso dizer que quasi tudo está
ainda por fazer em nosso paiz, quando apenas os primeiros élos
da grande cadeia do progresso agricola estlLo delineados com os
o
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Comicios Ruraes e um ou outro ensaio de ensino agricola, de
estações ngronomicns e de campos de experiencia. A mito po·
derosa da Repul>lica nfLO s fez sentir ai nda sob a f6rma da
animação, do premio, da facilidade d'e cornmunicaçll.o, da muI·
tipl icidaele dos mercados e elo ensino profissional, - esses ali·
cerces indispensnveis do edifício ngronomico nacional. E é essa
n razl10 de continuarmos a imporlaçll.o em enorme escala dos
generos alimenticios, que de,eriam e poderiam ser fornecidos,
pelo nosso s610, npto fi recepção de toda sorte de cultura. E
essa a causa primor,lial da enorme cnrestia de generos de primeira neces idade, que tem nssoberbado a nossa populaçll.O, tornando extremamente diffi cil a vi.?a do pobre, isto é, do I1.1nior
numero,
O governo quasi nada tem intentado. ne sn ol'ientaçllo, e do
que tem feito tem SLll'tido nláos resultados ou pelos menos insignificantes vnnlagens,
A horta viticola da Fazenda Grande, v. g., depois de con·
sumir muitas dezenas de contos ele réi , nll.o medrou, por muI
encaminhada, e sC>mentc Carnpiua po sue ullla estaçllo agrouomicn, sendo os ilrtitutos de semeutes e campos d~ experieucias
e de demonstr',tç:lo,- que existem aliás em uumero de centennres
em qualquer paiz (la Europa ou nos E lados Unidos - Rimples
tent:ttiv,t particulares, empl'ehendidas através de difficuldades
extremas e de incriveis faltas de recurso:! de to 'Ia sorte.
E' certo que um teutamen de al1imaçll.o, por meio de premios
em dinl1eiro e em medalhas de-ouro e ele 1 rata, foi emprehendi jo
pelo Governo Provisorio da Republica com o deçreto n. 837 baixado elll 17 ele Outubro de 1890 i a elifficuldades pralicns, porém,
(que aliás poderiUlll ser previ tas pela simple reflexão com a
leitul'a dos arligos d sse ctecreto, pelns excessiva exigeueias nbi
contidas) tornnram perfeitamente nullas as suas disposições, E
de facto !.ta perto ele quatro anl10S qU0 existe esse decreto e nem
UIll unico condeio requereu ninda os recursos que ahi ão pro·
mettidos.
O decreto sobre as Exposições Agricolas Regionaes que tal
se denomina o de lI. 837 está, entretanto, bern concelJido lratanuo·se de um pniz em que as pratic{ts agricolas adeantndas e
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a criação bem desenvolvida e bem espalhada já existam, como
em diversos Estados europeus ou na Ameri'3.'l, do Norte; isto é,
a medidas ahi contidas sô poderll.o ser applicaveis dentro de
uns dez annos ou mais, se outras medidas mai mode tas e mais
praticas, i~to li, mais em harmonia com o nosso estado inicial
de cultura intensiva do sôlo e da criação racional, forem desde
já tomada, pelos altos poderes da Republica, pelos Estados e
pelas municipalidades, secundando ou dirigindo os esforços
isolados ou assuciados da acção particular dos agricultores e
dos criadores de gado.
De facto, para que sen'e estatuir um premio de dez conlos
de réis, como no decreto n. 37, para uma prova de progresso
gricola se ahi se exige que, para concolTer a esse premio, se
presente (( 25 hectares cobertos de unta planta util ainda não
Cultivada na região 11 ? De que utilidade é prometter-se dous
contos de réis ao criador do melhor cavalIo ou do mais aperfeiçoado boi de serviço ou de côrte, si se exige o concur o ·de, pelo
meno , 40 cabeça de gado nas condições de ahi participarem,
criados ua circul11scripçllo do concurso regional?
:Não seria melhor animar as pequenas culturas de um hectare ou de muito llleuos aiuda, eomtanto que elIas se destingam
por alg1ln . predicados progres ivos, embora esses premios
sejam de centenas de mil réi ?
E tnl é o espirito com que têm buscado trabalhar os ~migos
da lavoura inten iva, da criação racional e da pequena propriedade agricola que, ob a invocação de propaganda dos Clomicios
Rurae , tem proposto ao poderes publicos uccessivamente nas
e sões des a a embléa agraria e sob a fôrma. de projectos
de lei.
Neste numero estão as publicações comprehendidas sob a
direcção dos Comicios Ruraes das freguezias e dos Comicios
Agricolas do Di tricto Feder:!l as. im como o projecto de lei apresentado á Cnmara dos De'IJUtudos em ] 891 pelos Drs. Alexandre
Sto('.klel· e Alvaro Botelho, apô COI) ulta aos propagandistas que
se acham á frente dessas instituições.
Se tues medidas forem aceitas pelo Congresso Nacional,
estatuindo-lI.s em seus detalhe e postas em pratica pelo mi-
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nistro da agricultura, industria e viaçll,o, então poderemos dizer
que estamos no principio do nosso progrepso agricola, rcalisando
assim o inicio da verdadeira campanha em prol daE cultul'as do
nosso 8610 e da criação pro\'eitosa sob a inspiração dos conselhos
de Ancillon na sua Qiographia de SulJy, que condeusou todas as
necessidades da França de LiOO sob a seguinte senteuça do
grande ministro: " A agricl\ltura e a criação do gado são as duas
télas que alinlentam o Estado ,li
O plano a seguir pam desenvolvermos a nossa agricultl1l'a
consiste em prover o nosso paiz le verdadeiro e sério ensino
agricola, desde a escola primaria rural e as escolas praticas de
. agricultura para formarem operarios do campo e administradores
agl'icolas e, successivamente, dahi até o ensino agronomico superior,
Ao mesmo tempo que se dê isso, é mister estabelecermos os
campos de experienciu. e de demonstrações, e as estaçõas agroDomicas em eliversos pontos-cousa que o ex-Imperio nunca fez e
que tão pouco ainda não iniciou a Republica, e com essa pratica
ele imprescindivel necessidade fazer que as estradas de rodagem
e de ferro sirvam perfeitament.e aos translortes da lavoura e da
criação e d03 productos de industrias ruraes, creando-se e múltiplicando-se os mel' ados em . eu percurso e nos centros populosos,
Tudo isso, com o imposto sobre os terrenos não beneficiados
nas proximidades dos centros ele população e das vias ele comullInicnção, será a bctse de nosso florescimento agrícola.
E isso que ainrla não está feito e que nunca o foi pejo Imperio, e deve seI-o, e quanto antes, pela Republica,
E' essa a obm que estão empl'ehendendo vercladeiros amigos
das instituições republicanas na in 'tituição nascente dos comicios
rUl'Ues, no seio dos quaes se vae formando uma opinião nacional
segura, que orientará governo e pai,z nas soluções reaes do
problema racional da agricu!tlll'll, da criação e das industrias
rUl'aes, o que trará a independencin. cio Brnzil pela producçãe
nacional.
E para asselltarmos as graudes e poderosas baterias que nos
llão de dar ganho de causa nessa empreza, comecemos por faze!'
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os modestissimos trabalhos da praxe que nos permittem esse patriotico commettimento.
A monarchia nada fez e a democracia tem fe{to muitissimo
pouco ainda.
E como na e pbinge da fubula, é inullidivel o dilemma: -ou
a agricultura, a criação e as industrins rlll'aes servirão de base á
República, ou a democracia perecerá inanime e exangue!
As condições de navegação tambem nllo mellJoraram. O unico
acto que cogitou do as umpto foi agrupar todas as companlJias
de navegaçllo subvencionadas pelo E tado em uma s6 - o
Lloyd Brazileiro - que nenhum melhoramento tem trazido ao
serviço.
Além das companhias j1i existentes, 1i administração Glicerio
devem sua existencia as seguintes concessões: a navegação das
lagOas Manguaba e do Norte, em AlagOas; do rio Arugllflya
(Goyaz) com a creaç!lo de um nllcleo colonial i dos rios Jequitinhonha e Pardo j do Rio Preto, no baixo Tocantins; o melhoramento do porto de Maranhão, :fatal, Recife, Jaguará, Paraná e
anta CatiJarinuj da bahia do Rio de Janeiro, da barra de Icupora,
em . Paulo i do Rio Grande e de Cotinguiba, em Sergipe j e a
canulisaçllo dos rios do mesmo Estado. Pouca destas concesssOestrataram de levar avante o serviços.
O trabalho de mineração regulado pelo aviso-circular n. 89
de 20 de Outubro de 1887 foi modificado pelo Decreto n. 288 de
29 de Março de 1890, na parte que se refere á transferencia das
concessões, que ficou probibida.
S6 n'esta nattlreza de serviço foram feitas e approvadas, de
Janeiro a Setembro, 41 concessões. Nos tres primeiros trime tres
de 1890 o minislerio autori ou a organi açM de 39 companhias
anonymas, além de 19 companhias estrangeiras, quando em 1888
uma s6 companhia foi orgunisada e em 1 9 o foram cinco.
Por meio da lei de 6 de Novembro de 1875 o Imperio cogitou
de aperfeiçoar a industria assucareira, com a creação de engenhos
centraes. O s;ystemll caracterisa-se pela garantia de juros, afim
de attrahir capitaes para a organisação destes estabelecimentos
agricolas.
Nilo obstante a experiencia ter provado a inefficacia deste
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systema de intervenç!lo official na vida agrícola, elle não foi alterado nos seus principios. O ministro limitou-se a elevar ao dobro
o capital fixado. MontaJn em 87 os engenhos centraes concedidos dos quaes sómente 12 foram construidos e estao em trabalho. As outras concessões s6 serviram para saciar a especul uç!l.o do mercan tiJismo.
No espirito do miui tro reflectia-se a importancia do problema de immigraçllo, sempre ll'l.o mal estudado entre n6s. A
prova disto está em suas proprius palavras: "Fôra escu ado insistir na alta influencia economica do supprimento de homens
pela immigraçllo estrangeira. Nilo hl\ problema mais vasto, mais
complicado, mais cheio de interesse para a grandeza nacional. O
povoamento do nosso immenso territorio constitue a maior necessidade do Brazil. O homem valorisará a terra. Encaminhada
para o nosso paiz avultada corrente immigratoria, que nos coadjuve eflicazmel1 te na u Li I isnçllo das nossas portentosas riquezas
natl1raes, teremos lançado as bases de incalculavel pro peridade.
Este é o instrumento mais poderoso com que podemos preparaI'
o futuro. Nilo basta, todavia, introduzir homens.
,
"Com effeito, i immigl'Uutes hn. que pela energia das suas
faculdades e por outras circumstrmcias especiae , de nenhuma
protecçllo necessitam para se adaptar ás suas novas condições
de vida, esta nito é n regl'<\ geral. Na grande maioria dos casos
o immigmnte recem-chegado cnrece de ser guiado no
eus
primeiros passos quasi pela mllo. Nilo lhe bastam liberdade religiosa, instituições livres, direitos politicos, leis e tribunaes,
para que sua actividade lhe proporcione condições de bemestar. E' ainda preciso, é indispensavel que elle ache auxilios
e facilidades de outra natureza que o habilitem a c01l0car-se de
prompto, já nas industrias fabris, já na agricultura, segundo a sua
aptidllo e o seu desejo. li
Assumpto de capital importancia para o qual convergio a
attençll.o dos estadistas do Imperio, que, em face da propaganda
abolicionista, que agitava o paiz, ullo podiam deixar de curar da
falta do braço escravo, não mereceu, entretanto, o estudo acurado
em todos os seus detalhes, para convenientemente ser resolvido.
Os immigrantes tendiam n agglomerar-se no sul do paiz.
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E nesta mesma zona em vez de serem distribuidos igualmente,
locnlisaram-se em ccrta e determinadas provincias.
A consequencia inevitavel desse systema foi o dominio do
estrangeiro naquellas paragens, onde elle já in tervem poderos;'
mente pela relaç!to numel'Íca em que está para com o elemento
nacional, que teude a ser absorvido. E,;se predomínio.se nos affigura um mal por todos os lados. Agora mesmo vamos vendo os
máos etreitos des'a immigração feita sem criterio nas reclamações in tel'llacionaes com que se procurou espan tar-nos. E ·tllo
bem frescas em no a memoria as Cf:na de autos pela colonia
italiana. O resultado do sy tem[\, adoptado foi a agglomeraçllo de
italianos em S. Paulo, cujas localidades já dão uma populaçllo
nacional inferior li italiana, e fi agglomeração de allemlles em
Santa Cathariua e no Rio-Grande do Sul. A contilJu,u' as im,
chegaremos ao aniquillament0 do elemento nacional, com o
qual desapparecem as tradições !.listodcas e o legitimo factor da
civili aç!to brasileira. Tornar-nos-hemo um paiz de uma !.leterogeneidade tal de população, e pa stlremos a siruples colouía commercial das potencias estraugeims que para 11ÓS mandam as
levas de sua população. Felizmente já de cortinámos uma reei:>teneia a esse ystema de colonisação, contra. o qual não reagio o
mini tru da Republica.
Limitou- e a alterai-o no sentido da creação de nucleos coloniaes, onde se localisassem os trabalhadores estrangeiros, como
proprietarios rurnes. E' essa a Illodificaçll.o impressa no trabal!.lo
de immigração pelo Decreto n. 529 de 28 de Janeiro de 1890. Nllo
acreditamos que corrigisse os males de que e tá convicta hoje fi
opinino nacional. r!'alvez mesmo elles tendam a peiorar, porque
melhoram as condições de agglomerl1.çllo do elemento estrangeiro nos proprios nllcleos, desde que nenhuma di po!iç!lo liruite
ou prohiba a localisaçllo de immigrantes da me,;ma localidade
em nucleos limitrophes. Ei o quadro estati tico da immigraç!lo
entre uós, até 1890. Por elIe o leitor convencer- e-ha das incouveniencías que atraz temos apontado.
Em 1889 o numero de immigrantes foi de 65.187 e em
1890 até Setembro, foi de 47.760, subi ndo a 75.000 até o fim cio
auno.
n-S'l
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Estes immigrantes localisaram-se em:
S. Paulu ............•...............
Rio-Gmnde do ul.
.
Santa Cathorina
.
jl,lina -Geraes
.
Paraná
.
Rio de Janeiro
.
Peruambuco
.
Espirito-Sauto
.
Pará
.
Bahia
.
Amazonas
.
Total

.

18.818
4.096
2.477
2.072
952
836
241

166
127
36
2

29.823

A viaçíLo ferrea nno deixou de chamar a attençíLo do mio
J?istro. Sentia a necessidade que o raiz tem de alargar os seus
meios de communicaçll.o e o atrazo em que eslava este scrviço
publico.
" A Lei n. 3.897 de 24 de ~ o\'embro de 18 8, dizia elle em seu
relatorio, reconheceu a alta con\'eniencia de iJuprimir irnpul lio
mais vigorosa a esta esphem de melhoramentos, autori anelo a
ramificaçll.o de várias linha e o prolongamento e cOllstrucçlio de
outras, mas, alem de não haver providenciado com a energia e
confiança que as ircumstancias reclamavam como essencial
condiçlio da pro peridade nacional, evidentemente nil.o cogitou
do plano geral que attelldesse aos ll1ultiplos inleresses do grnnde
problerua. "
O systema da garantia de juros foi o processo escolhido pelo
Impel'io para resolver o problcma da viaçào. Foi e.le o meio da
intervençllo omeia! em auxilio da iDici[ltiva particular.
O llléSrUO regimen perll1[lneceu na RepuLJlica, sem que tivesse execução qualquer plano geral da viação ferrea, por meio
do qual se'uttentiesse aos l1lultiplus iuteres es quea alla se ligam,
de ordem material, social e politica.
. O mesmo ministro da agricultura Dão deixou de sentir a importaneia de taes relações com fi prosperidade nacional e a indif·
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ferença que sempre os poderes publicos votaram a este ramo de
serviço publico, ao qual prendem-se o seu desenvolvimento
economico, o seu pensamento e mil outros interesses.
« A nece idade de um plano geral, dizia o Sr. Francisco GHcerio, motivou o Decreto n. 159 de 15 de .Janeiro, em virtude do
qual organisei, por Avi o de 12 de Auril, uma commissll.o incumbida de estudare apresentar, no menor prazo possivel, um plano
geral de viação ferrea e fiudal que, attendendo ás condições
tecbnicas, economicas e estrategicas e havendo por intuito principal o pensamento e a utili açll.o dos nossos vastos territorios,
até agora de aproveitados, ligue entre si tOllos os Estados da
Unillo, assegure prolllpta infiuellcia da ncção admillistrativa e
estabeleça e fortifique os laços d,t unidade politica e dn solidariedade do interes es ecollomicos. II
O e tudo des a commissll.o foi feito e apresent<'1.do ao governo,
porém até agora o serviço contiuúa anarchico e de ordenado em
obedecer ao menor plano, quer financeiro, militar, quer politico.
'roma-se impre cindivel regularLal-o e submettel-o á orientaçíLo de um plano sabiamente elaborado. E isto torna-se tanto
mai preciso, quanto ao e tudo, fi proporção 'lue se desenvolvem
alargam ua e..phera de a ç:1o, en, uru excesso de an1bição federalista, contra os illteresses da Ullião e a propria unidade nacional. Um plano de viaçllo ferrea que os liO"ue e que aperte
os Jaços de solidariedade nacional~é um forte pouto de apoio da
UnilLo.
Pelo Jado militar não é elle menos digno de estudo.
NenJ por i so tem deixado de ter algul11 desenvolvimento no
governo r publicano a viação ferrea. Em 1 9 o numero ele kilometros em trafego era 9.500. Hoje, 1 93, a extensão é ele
41.761 k,70 , subvencionados peja União, 27,O~Uk,197.
A::l concessões do milli teria ela agrh:ultura crearam uma
éj;;;ca. Do seio dalil111 rer1 a, levantou-o e a mais franca opposiçn.o
contra o procedimento eXée h'amente liberal do miui tro, formando eHa uma estatistica que e panton a opiuião elas concessOe .cle terras devolutas e ele garantia de juros (\. estradas~ de
ferro.
Eis cw ligeiros traços a admiuistração elo ministro ela
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agricultura. EUa n1l,0 deixou de influir sobre a phase de maior
prosperidade material que apresenta hoje o paiz, em relação ás
condições em que estava em 1 89, ainda que contribuisse poderosnmente para dar vida á época da jogatina de que já faJámos. Ao lado de algum erro, houve muito beneficio que o paiz
deve ao patriotismo e aos bons intuitos do Sr. Francisco Gli·
cerio. (1).

(1)

Ad~anto

e tud[)'l'omos o lado estrategico da viaçlto fel'l'ea.

CAPITULO XII
Departamento do interior
SUi\fMARIO

o primeiro ministro do interior. Seu sub

tituto. Os ministerios e a politica.
Os jJriroeiros acLos do ministro do interior. Dis~olução uas assemuléas e
das (~amaras ml1nicipaes. Lei organica do municipio. Falta de autonomia municipal. Granue naturali ação. Acros politico .

Os negocio da pa ta do interior foram entregues ao Sr. Aristides Lobo, nomeado ministro por Decreto de 15 de Novembro.
No seio do partido representava a dedicação a mais sincera
pela causa democratica e os seus trabalhos tinham-lhe dado
direito a ser considerado um dos mais prestigiosos chefes republicanos.
Signatario do manifesto de 1870, paz ao serviço da Republica
toda a actividade do seu espirito, principalmente nos ultimas
momentos do Imperio, quando diariamente pelas columnas da
imprensa mostrava os erros e a decadencia do regimen monarchico entre nós, sem sympathia populares e sem os recursos
necessarios para constituir-se como um factor da civilisaçao nacional.
Espirito intransigente, incollciliavel com as transacçoes e
disposto sempre a assumir a responsabilidade de suas obras, é
um dos e tadistas da Republica que mais antipathia inspira aos
monarchistas. A sua idéa predominante é a Republic:1. Perde a
culma precisa elo homem politico todas as vezes que em face ele
qualquer problema se lhe afigura em litígio fi estabilidaele das
instituições.
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Por estas qualidades do seu caracter retirou-se do ministe1'io
por uma questão que nffectava n. sua autonomia de funccionario.
Não podendo vencer as tendencias absorventes e centrali adoras
para que tão cedo já. descurubava o Cuefe do Estado, retirou-se do
governo em Fevereiro de 1890, sendo então substituiuo pelo DI'.
José Cesario de Faria Alvim, nomeado ministro do interior por
Decreto de 11 de Fevereiro de 1890.
Como admini trador o 81'. Aristides Lobo pouco tempo
permaneceu na gerencia da pu ta para otferecer elementos de
estudos.
Sua. administração não passou de simples actos que revelam entretanto uma express1l.o dominante-servir á Republica
e aos republicanos.
No sa anulyse converge para a administraç1l.o do seu substi·
tuto. O Dl'. Cesario Alvim já pertencia ao partido republicano.
r.rinha feito sua profi são de fé como deputado da província de
Minas-Gemes, na As emblé" Geral, quando o presidente do conselho do gabinete 7 de Junho foi apresentar á camara seu programlua de govel'llo. Até então tinha pertencido ao partido
liberal do Imperio.
Não deixa de ter algum interesse o e tudo da relações entre
os ministerios e a politica.
No regimen monarcbico o directol' politico do ministe1'io
era o presidente du con elho, que subia. a essa posiçll.o em nome
de um partido que o apoiava no parlamento e de qnem recebia a
direcção politica.
No regimen presidencial essa supremacia eria de tituida de
fundamento e contraria mesmo aos principios cardeaes do 1'egilnen.
O director da politica é legitimamente o Presidente da Repu·
blica, que ascende a esta posição eru nome tle um partido que o
sllffraga, que o auxilia e de quem recebe toda direcçao partidaria.
E' assim que se exerce fi acção politica nos Estados-Unidos.
]j;ntão, o presidente, por illtermec1io de um dos seus ministros, a
põe em effectividnde. E -te ministro no geral é o do interior. Entre
pôs, n:io firmou-se ainda um'habito que sirva de norma á vida
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politica do governo. A este respeito o unico acto que pôde trazer
algum esclarecimento é a divi ão que o Governo fez do paiz em
zonas politicas, entreo"ando-as a cada um dos ministros.
D'ahi para cli a politica se tem exercido indistinctamente,
por qualq ner do ecretarios do presidente.
Um dos primeiros actos do ministerio lo interior foi a disso-'
lução e extincção das assembléas provinciaes, além das nomeaçõe dos governadores dos Estados. Nelle foram traçadas as attribuições dos governo locaes. Em começo foram por demais latas.
Já tivemos occasião de estudar e te acto da dictarlura e os
principios em que elle se inspirou.
O Governo teve de re ·tringil-as por actos po teriore , convencendo-se da inopportunidade de tão largas attribuições.
"Não tardou, porém, que o Governo, diz o ruinistro em seu
relatorio, 8e convencesse de que antes da discriminação das
rendas, da organi ação parcial daquelles serviços em cada Estaoo, não havia convenieucia, senão embaraço para este, em
de. prender da auctoridade central apparelhos que iuevitavelmente permanecerinm sem funcção.
"E ta limitação foi benefica e evitou proyavelmen te a con·
fusão que devia resultar de um de accôrdo de vistas, em periodo
melindroso .como o que atravessamos.» (1)
!::li os corpos representlltivos da soberania nacional no 1'e·
gimen imperial, tornavam-se incompativeis com a revolução, nas
me ma condições estava o governo municipal, eleito e orgunisado sob a influencia das leis C011 tralisadoras do Imperio. A federação, em nome da qual ferio- e a revol ução, trnzia como ullla
con equencia inevil.!Ivellí autonolllia do municipios, inexequivel
com a organi ação ruunicipal da monarchia.
Assim, por Decreto de 7 de Dezembro de 1889, o Governo dissolveu a Cumara l\Iunicipal da Capital da Republica, e por Decreto de 30 do mesmo mez fiuctorisou os governadores fi dissolver
as dos Estados, substituindo-as por conselhos de Intendencia. A
Camara da Capital ficou substituída por um Conselho de Illten(1)

Relatorio do 81'. Cesario Alvim, 1890, pag.. 2 e 3.
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dencia. ElIe compunha-se de scte membros, sob a pre idencia
de um deIles, de nomeação do Governo, ao qual competia:
« Rever a divisão civil do municipio e seu terJ1}o, fixar os limites de cada uma parochia, crear novas, e repartil-as em districtos, conforme o numero de seus habitantes.
« Fixar a receita e despeza publica do municipio.
« Ordenar a despeza e arrecadar as relidas .
. "Reformar as estações ou secções do serviço municipal, como
sejam: de escripturação e cO!1tabilldade, de arrecadação de rendas, matadouro e agencias annexas ; quanto a empregos, conservando os actuaes empregados ou provendo-os de novos, reduzindo
os ordenadas e marcando os ven ·imentos.
« Ordenar e fazer executar todas as obras municipaes e prover
sobre tudo quanto diz respeito á poli ia administrativa e economica elo municipio e· seu termo, sobre a trallquillidade, segurança, commodidade e saude de todos os seus habitantes.
« Rever, alterar, sub tituir, revogar os actuaes editaes e posturas municipaes, creando novos, se assim o exigir o bem publico do municipio, nos quaes poderão comminar penas
até oito dias de prisão e 30$000 de multa, que serão aggravadas
nas reincidencias até trinta dias de prisão e 60$000 de fnulta." (1)
Ao conselho competia julgaI' das contravenções e proceder a
um exame de syndicaneia da camara di solvida. Como e vê, o
representante do Governo no municipio tinha muito maiores
attribuições que o conselho. Essa organisação municipal não traçava linhas divisorias em funcções legislativas executivas. EUa
devia ser a expressão da vontade governamental; cujo representante era o orgão das maiores competen<:ias.
Modelados nesta lei foram organisados os mUllICIplOs nos
Estados, cujas camaras foram dissolvidas pelos governadores.
Sobre elles se exe:rcia a maior influencia estadoal, assim como
sobre a Camara da Capital exercia a mesma influencia o Govel'llo
Pl'ovisorio. A autonomia municipal só veio a ser uma realidade na
pbase constitucional da Republica. Durante a d'ictadlll'll os municipios permaneceram sob a maior tutela administrnliva.
(1)

Dec.

D.

50A, de 7 de Dezembro de 1889.

2i3
A intervenção do governo tomou-se a~ncl.nlr6tior depois do
Decreto de 25 de Fevereiro de 1 90, pelo my:..q.olÍstituio- e o suremo arbitro da vida municipal, depel)ilpn\l ·-;ll!. uaauctori. ação
os contraclo e empre timos e de sua. llppr n Ção o e. t3beleeimento de nova posturas, o orçamento )nuuicipal, podendo até
haver recurso para si de todos os'. .,.. !LI
tendencia. O governo
.,
)rovisorio cahia, poi ,Da mas .• ,-ida, i'nllnicipal do Imperio.
Por ncto de 11 de Dezem\.:n; \le 1890 o miniEtro decretou a
grande naturali ação, fixando
prazo de eis meze' pam que os
estrangeiros que não quizf} ~Gn- l aturaIi ar- e, declarasscm peran te a Iutenclencia l\I~jcipn.I,a intel ção de conservar sua nacionalidade.
AEste de.cr to [gi,ul el':.\/1'o pelo de I.) de 1I[;\io <1e 11'90, pelo
qunlo Governo
lt li lTu a~ declaL·'lçÕJ.' fo :selll feitas perante
escrivão de quatqo . loJogacio. ou slludelegacia, ou perante quul. quer agente di ~olUa léo e cou u[ar. Esta reforma não foi bem
eomprehellilitl-\ pel'
açõe' e traugeira , que nella viram o desejo do Gov ru im or a nacionalidade bral ileira e dnhi a correspondeneia havi 1\
L' o miuisterio do exterior e os representantes das naçõe" }l~' ~é.'ls.
Além deste aeto o ~inistro reformou o Eerdço da a sisteneia publica e decrc 'útt alguns nctos derivados da reforma religiosa de 7 de JnneirQ.
São estas ns ll,l
ais Í1uportantes de camcter administrativo.
Vejamos a de cal'
Muito cedo o Governo Provisorio d u provas ti, Ih'l;
entrar no I'egimen
legnl, pondo um ponto fi' áI\~dielndllra.
,
A sim, por Decreto ~
U~'1 Dezem 1"0 de 1 9, eon\'ocou
uma A serublóa ConstituO e
'a o dia 15 de KO\'embro,
designando o dia 15 de'\~~ t.. r~ pnra a respectiva eleição.
No seguinte considerando e,x uu a o Governo as suas intenções : (1)
li O
Governo Pl'ovisorio,
da sua
gmve responsabilillade, não
em li-

º ,.

t

e

]) Decreto do

)
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entrar, fechando
do ministerio do

CAPITULO XIII
Os projectos de Constituição
U1\1 IARlO
A. commis ão nomeada pelo GO"01'110. Sen 'projecLo de constituição e o do
Governo Proyi orio. Kludo compnratil·o. O r. Ruy Bn,rbosa apregoado comç anetor da Con tiLnição. Inverdade hislorica.

Com a maior inju tiça tem sido julgada pela opinião a comissão nomeada pelo Governo Provi orio para elaborar o projecto
d Coustituiçao da Republica.
Os seus trabalbos, no interes e de corre pouder 11 confiança
q le lhe foi confel:ida, constituindo-se l:omo um dos factores do
o direito publi o, têm sjdo completamente esquecido, não
audo hoje quem e apre ente, como a força iutelligente e o
'~or de 1I0S o pacto fuudamenta1. O prol rio Governo que della
beu um projecto b'ém delineado e acabado, em \7ez de envia]-o
ou titiJiDte para ponto de partida de seus l::stuc!os, comprehendeu elnbol'ut" um outro como prova de que aquelle que nascem da com missão I nll.o era' a expressão de doutrinas dernoüratica e ver ladeiras. Superpoz li ua obm um prodllüto pl'oprio.
I to Dão passou df; sim pie vaidade, porque o projecto do Govel'Do
núo é mais do qpe o proprio lJrojccto da commi M. As diffel'el1ças ligam-se mais 11 phra e ]0 que á doutrina, E nquelles
me mos que comprebenderam. despre. ro-iar os esforços e os
intuito
om qu u' os membros da con:lIni são entenc1eram corresponder ao convilie, atirando ás traças dos archivos um
trabalho q~ bonra .'Seus. UQ tores, nll.o puderam isentar- e da

influencia elo plagio. Eis por Jue i
com a maior inju tiça tem sido julgada,
missllo,
Aquelles mesmos que firmaram seus uomes no decreto

e

uorneaçll0 e contribuiram para illutilisar o trabalho da comIIli São, sub lituinc10 o seu projecto por um elaboro 1.10 no io do
Ggverno, do qual, como o Sr, Ruy Barbosa, querem con tituir-se
como a lluic:t força inspiradora, apresentam-se hoje como os auctore da nossa Coo tituição, quando de fucto nilo pa~saram de
simples copistas ele um trabalho já ac:,1 nelo.
E para prova, Cjui publieamos, lI'este qunelro compal'lltivo,
01 rojecto elo Govemo e o ela commi. são, afim de que o leitor
veja 'luaes as differenças que o separam.

Prlljeülo

~a CoUlmi~~ão

'l..'ITULO I

Da organísação federal

Da organisação federal

A1't. 1?

A1·t. 1?

A Naçáo Brasileira, adol,laudo,
como fôrma de governo, a. Republica
Federativa, ['roclamada. pelo DeCl'eto
n,l de 15 de Novembro de] 9,
con Litne se, por união perpetua e
indissoluvel entrE! as suas antigas
provincias, em Estado -Unidos do
Brasil.

A naçáo BrR, ileira adopl.
como fórma de governo, sob o r .
men repre enlativo, a - Repub,ti.cll
I
Fer!erativa'- proclama a pe1.Q
ereto n, 1 de ]5 de NQ\'cmbl'o de
1 9; em suas relições offiaiaes se
denominaní. : --;' Republica dos E tados Unidos do li\rasil.

Al't.2?

Al't. 2?

Cada uma das antigas provincias f')J'Jl1ar:í um Estado, e o antigo
I1Innitipio nentro conslilll do o Districto Federal, continuando t\ ser a
Capital da União, emquanLo outra
cousa não deliberar o Congresso,

As antigas prowincias'serão consjdcra'la~ Estados ; (~ o Di treto Fedl'ral, outr'ora municipio neutro,
conLillllaní. a ti I' 'Uapial da União,
alé que o CO'Jgresso resolva sobre a
trall'!;.feren ci'<\,
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Paragrapho unico. Se o con-I
Paragrapho unico. Escolhido
gres'oresolver a mudança da capital, para este fim o territorio, com o asescolhIdo, para este fim, o tern- sentimento do Estado ou E tados de
torio, mediante o con enso do Estado que hOI1\'cr de ser desmembrado, o
ou E tados de que houver de de - referido disLricto erá annexado ao
membrar-se, pasEará o acLual Dis- Estado do Rio de Janeiro ou formar:\,
tricto Federal, de per si, a constiluir novo E tado, conforme determinar o
um Estado.
Congresso.

Os Estados podem incorporar-se
entre si, subdividir-~e, ou desmembrar·se, 'para se annexarem a outros,
ou formarem novos E~tados, mediante ac~uiescencia das respectivas
legisla!+Jras locaes, em dous annos
huccessivos e approvação do Congre~so Nacional.

Qualquer dos Estados actuaes
poderá incorporar-se a outro E tado,
com o consentimenlo deste e approvnção do Congresso.

Os acLuaes E tados e aquelle ou
aquelles que resultarem da anne·
xação, conforme o artigo precedente,
poderão se subdividir, a todo tempo,
mediante re olução de seu poder legislativo e auctorisação do Congresso·
Paragrapho unico. Não será desmembrada porção alguma. de nm
Estado para annexar-se a outro,
nem se po':!erá formar Estado novo
por juncção de fmcções de territorios
nifferentes, sem l,ropo. ta e assenlimento dos E tados interessado e approvação do Congresso.

Compete a cada Estado prover,
Compete a cada Estado prover,
a expensas proprias, ás ne0essidades n expen as propria., ás necessidades
deseu govemo e administração, po- de seu govemo e administração, podendo n Uni!'Lo subsidial-o s6mente dendo a União subsidial-o, s6mente
nos casvs excepcionaes de calamidade no caso frxcepcionai de calamidade
publica.
,publica.
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Arf,3'.'

o Governo Federal não poderá
intervir em negocias particulares aos
Estados, . alvo:
~ I ,o Para repellir invaeão estrangeira, ou de um Estado em
outro;
~ 2? Para manter a fôrma republicana federativa';
~ 3. Q Para restabelecer a ordem
e a tranquillidade no Estados, á requisiç/ío dos poderes locaes;
~ 4? Para assegurar a execuçlí.o
das leis do Congresso e o cumprimento das sentenças federaes.

Art.6?

O G0verno Fecleral não poder:i
intervil: em negocias peculiares do,
Estados, salvo:
], o para repeli ir invaelí.o estrangeira ou de outro Estado;
2? para garantir a fôrma republicana ;
3? para restabelecer a ordem e
tranquilidade no Estado, á requisiçl!.o
do seu respectivo governo;
4? pll,ra gamntir a ex cução e
cumprimento das sentenças federae"
Â,·t.7?

Na. capital da Uni1l.o, simente
serll.o custeadas pelo thesouro ua·
cional, a~ despezas d~ caracter e nlL'
tureza federal,

,'t. 6°
E' da competencia excltisiva da
Unilí.o, decretar:
I? Impostos sobre a importaçãO
de procedencia estrangeira;
2? Direitos de entrada, sabida e
estada d'e na\.ios . sendo livre o commercio de cabota~em ás mercadorias
nacionaes, bem como ás estrangeiras
que já tenham pago imposto de importaçll.o ;
3? Taxas de sello ;
4? Contribuições postaes e telegrapb icas ;
;,0 A creação e manutenção de
alfandegas ;
6? A instituiçll.o de bancos
emissores,

A,'t. 8~

E' da competencia exclusi\'a da
Uniã.o decretar:
~ I~ OS impostos de imporl~ ão
de procedel1l'ia. estrangeira., á cba
gada nas fronteiras da Unilío, ma·
ritimas, f1uviaes ou terrestres;
~ 2? Os de entrada ':e sahidas de
navios, sendo livre o commercio de
cabotagem a mercadorias llacionaes
ou estrangeiras, que já tenham pago o
imposto de importação;
~ ::1. 0 O sello do papel;
~ 40 As taxas postaes.
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Paragrapho unico. As leis, acto
esentenças das auctoridades da União
executar-se-ão em todo o paiz por
fnl1ccionarios federaes.
Al't. 7?

E' vedado ao Governo Federal
crear di tincções e preferencias, em
favor dos portos de uns contra os
de ontros Estados, metiiante regu1:l.mentos commerciaes ou fiscaes.

E' tia competencia excln~iva dos
E' da competencia exclusiva do
Eslado decretar impostos :
Estados decrelar im osl
o re.1. exportação de
]? Sobre a exportação de mers cadorias, salvo sendo producto de
cadorjae que nli.o sejam de
E9tadO
outro Estado. De 1897 em diante
cessará todo e qualquer imposto sobre
2?
rial;
a exportação;
de pro2°. Sobre a propriedade terri·
torial ;
de impcstos no
3? Sobre a tmn missão de propriedade.
Paragrapho unico. S6 quando
destinada. para consumo em seu territorio poderá o Estado lançar sobre
a importação de mercadorias estrangeiras, reverten o porém o resultado
do impo to para o tbe ouro nacional.

e

e

e

Al't. 9?

E' prohibido aos Estados tributar de qualquer modo, ou embaraçar
com qualquer difficuldade, ou gravame regulamentar ou administrativo,
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ados, instituições ou serviços estabelecidos pelo governo da União.
A1't, 10

E' vedado aos Estados como li.
União:
l° Crear impostos de transite
pelo terrilorio de um Estado, on na
pasSllgem de um para out.ro, sobre
productos de outros Estados da Republica ou e trangeiro" e bem assim
sobre os vehicl1los de terra e agua
que os trJ.nsportarem ;
2~ Est.abelecer, subvencionar,
ou embaraçar o exercicio de cult.os
religiosos;
3~ Pre crever leis retroactivas.

e

e

e

A1't. 11

OR assumptos que pertencem
eoncurrentemente ao Governo da
União e aos governos dos Estados, o
exercicio da aucloridade pelo primelro, obsta a acção dos segundos, e
annul1a de então em diante, a leis e
disposições della emanadas.
A1't.12

Aléru da~ fontes de receita, discriminadas nos arts. 6° e 8°, é licito
á União, como aos Estados, cumulativamente, ou não, crear outras
quaesquer não contravindo o disposto
nos arts. 7°, 9° e 10, 1Q.

e

A discriminação d
cias de que tratam os art.'?
não inbibe a União e cál:l'a;'
de crear, cumulativamente ou não,
outras fontes de rendas,
A1't, 11

o direito da União e o dos Esta-

Igualmente á Unílio como aos
dos de legislarem sobre viação ferrea Estados cabe o direito de legislar soe navegaçlio interior, será regulada bre estradas de ferro e na vegaçllo
1'01' lei do Congresso Nacional.
interior, Uma lei do Congresso de-
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terminará e regular:í. a respecLiva
competencia,
Paragrapho unico, A União não
poderá conceder subYenção, privilegios de zona, ou qualquer outro favor a em prezas de viação ferrea;
com tudo, poderá lhes conceder garantia de juros, até o prazo maximo
de 10 annos,

A1't. 14

As forças de terra. e mar são instituições nacionaes permanentes, des,
tinadas :í. defesa da patria. no exterior e á manutenção das leis no
interior,
Dentro dos limites da lei, a
força armada é es encialmente obe,
diente aos seus snperiores hierarcbicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionaes,
Ã1't. 15

Ã1't. 1f2

SlI.o orgll.os da soberania nacioSlI.o orgllos necessarios da sobenal os poderes legislativo, executivo rania nacional, os poderes legislativo,
e judiciario, harmonicos e indepen- executivo e judiciario, independentes
dentes entre si,
e barmonicos entre si.

SECÇÃO

SECÇÃO

Do Poder Legislativo

Do Poder Legislativo

CAPITULO I

CAPITULO I

DlSPOSIÇÕES GERAES

DlsrOSlçÕES GERAES

A1't. 16

Ã1't.

18

O poder legislativo é exercido
O poder legislati YO é exercido
pelo Congresso Nacional, com a sanc- pelo Congresso com a Fancção, em
ção do Presidente da Republica,
regra,- do presidente da Republica

rr-36
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ª

I? O Congresso Nacional com- Compõem-se de dnas camaras: a dos
põe-se de dons mmos: a Camara e o deputados e a dos senadores.
Senado.

ª

2? A. eleição para senadores
e depntados á Camara far-se-á simu1t::.neamente em todo o paiz.

(Vido DJ't. 15).

Ninguem p6de ser, ao
mesmo tempo, deputado e senador.

(Vide art. 20).

ª 3?

.A,·t. H

A,·t. 17

o Congres. o reunir-se-á na
Capital Federal, aos 3 de i\Iaio ue
e:lda anno, independentemente de
con vocação, e fl1llccionaní. quatro
mezes, da datn. da :lbertura, podendo
ser prurogauo Oll eon vocade extmordinariamenle.

ª

10 Cad:l legislatura
trés annos.

o

congresso se reunirá todos os
annos na Capital Federal, no din.
3 de ]\faio independentemente do
eon vocação, e funccionn.rá tres mezes,
contados do dia de sna in tallação,
~alvo prorogação on convocaçll.o extraordillaria.
(Vide:lrt.19.)
dllmrá

ª

2° Em caso de vaga n.berta
no Congresso, as n.l1ctol:ida::les do re pectivo Estado hrão proceder immedi:ltamente á nOV:I E:leiç5.o.
(Yide i 2? do ar!. 16).
A,·t. 15

A. eleição p:lra senadores e deputadús far-se-á simnltllnen.mente em
todo o paiz.
Al·t.16

A. Camsra e o Senado tmhalha1'5.0 separadamente, funccionn.ndo em
sessões publi0as, quando o contrario
se não resol ver por maiorin. dos votos
presentes, e s6 deliLerarão comparecendo, em cad-a Ilma das camara , a
mn.ioria n.Lsoluta dos seus membros.

ª

A camara dos deputados e a
dos senadores trabalharlio separadamente; reconhecerão os poderes de
seus membros respectivos, e s6 funccionarão, estando presente a maioria
absoluta do numero dos membros
que as compuzerem, podendo, os au-

I? Os regimentos das duas ca- sentes ser compE:llidos ao comparecimaras estn,belecerão os-meios de com- men to das se sões, pelos meios qne
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pellir os membros ausentes a compa- estabelecerem os
recerem.
mentos.
~ 2. o Ca-la uma dellas verificará e reconhecerá os podereq dos
seus membros.

respectivos

regi-

Al't, 17

Al't, 19

Cada nma das camaras elegerá
Cada uma das camaras procea sua mesa, organisará o seu regi- derá á eleição de sua mesa, organimenta interno, comminando penas sará seu regimento interno, estabeledisciplinares, inclusive a de exclusão cendo penas correccionaes contra os
tempora.ria, aos respectivos membros, respectivos membros, inclu ive a de
nomeará os empregados d~ sua secre· exclusao, nomeará os empregados de
taria, e regulará o serviço de sua po- sua secretaria e regulará o respecti vo
licia interna.
serviço de policia interna.
AI't.18

Asses ões serão publicas, desde
que o contrario não fór determinado
pela maioria dos membros presentes.

(Vide art. 18)

A,·t, 19

(Vide

~

Cada legislatura
annos.

1? do art. 17)

durará

tres

Al·t. 20

(Vide

~

Nll.o se póde ser membro de ambas as camaras.

3? do art. 16)

Al't, 21

AI't.20

Só no exercicio e cumprimento
inviolaveis por suas opiniões, pala· Je suas funcções serão inviohweis os
vras e votos no exercicio do mano deputado:! e os senadores por suas
dato.
opiniões e voto:!. Cessa a inviolabilidade em todos os casos de calumnia
e injuria.

03 deputados e senadores são

AI·t, 21

Os deputados e senadores

nll.o

Durante o mandato, os depu-
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podem ser presos, nem processados
criminalmente, sem pr6via licença
da sua Oamara, salvo f1agmnte de·
liclo. 11:, n'este caso, levado o processo
aUí pronuncia exclusi\1e, a auctori·
dade processante remetterá os autos
á camara respectiva, para resolver
sobre a procedencia da accusaçã'J, se
. o accusado não optar pelo julg,\.
meuto immediato.

tados e senn.dores nl\.o serl\.o presos
nem proceFFados criminalmente sem
prévia li"ençt1. dn. Camara a que pertencerem, salvo o caso de flagrante
delicto, em que, feito o processo até
pronuncit1. exclusive, a auctoridade
processante remetlerá ;os autos á Ca·
mam respectiva, para que esta re·
sol,a se a accusação procede ou não.

A,'t, [38

Os membros das duas camams,
ao tomarem assento, contrahirão
compromisso formal, em ses,ão pu.
blica, de bem cumprir os. seus de.
veres.
Al·t,28

Os membros do Congresso preso
tarão affirmação de bem cumprir os
seus dev~res. Vencerão dumnte as
sessões um subsidio pecuniario, que
cada uma das Camaras marcará, no
fim da ultima sessão da legislatura
anterior, além de uma indemnisação

Durante as ses, ões vencerão os para despezas de vinda e volta.
seuauores e deputados um subsidio
pecuniario, além dt1. ajuda de cu to
fixado pelo Congresso, no fim de
cada legi latoura, para a seguinte.

Os membros do Cougresso n!\.o
podem receber do poder executivo
emprego ou commissão remunerados,
excepto se forem missúes diploma.
ticas, commis~ões militares, ou cargos
de accesso ou promoção legal.
Paragrnpho uuico. Durante o
exercicio legishüivo, cessa o do outra
qualquer funcção.
Al·t. 25

São condições de elegibilidade
para o Congresso N,Lcional :

burante o mandato, os depu.
tados e os senadores uão exercer!\.o
os seus empregos, uem poderão ser
n(lmeados para qualquer cargo ou
commissíw, sem licença da Camam. a
que pertencerem.
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1? Es&ar na posse dos direiws
de eleitor:
2? Para a Camara, ter mais de
sete annos de cidanão brasileiro, e
mais de nove para o Senado.
Â.1·t.- 26

São inelegiveis para o Congresso
Nacional:

1. Q OS c1erigos e religiosos regulares e seculares de qualquer confissão;

2? Os governadores;
3° Os chefes de llolicia;
4° Os commandantes de armas,
bem como demais funccionarios militares, que exercerem com mando de
forças de terra e mar'equivalentes, o~
superiores.
5? Os commandan&es ne corpos
policiaes ;
6? Os magistrado~, salvo se estiverem avulsos mais de um anno ;
7? Os fuuccionarios administra·
tivos demi siveis independentemente
de sen tença.
CAPITUT,O 11

CAPITULO II
DA CAlIIARA

A1·t. 27

DA

CAlIIARA DOS

DEPUTADOS

Art. 25

A camara compõe-se dos depuA camara dos deputanoe é contados do Districto Federal e dos dos sLituida de representantes dos povos
Estados na proporção, que não se podení. diminuir, de um por setenta mil
IJabitalltes, e é eleita por sull'ragio
direcLo.

dos Estados e do Districw Federal, na
proporção de um por 70.000 habitautes, ou fracção 'que exceda de
::lO. 000.

Paragrapho unico. Para este fim
Paragrapbo unico. Esta base de
mandará, o Governo Federal pr6ceder,represental'ão não p6de Bel' dimi.-

dentro de tres annos da inauguração
do primeiro Congresso, ao receuseamento da populaçll.o da Republica, o
qual se reverá decennalment.e.

nuida, e qualquer que eja o au·
gmento da populnção deverá ser e la·
belecidft ft porporção, de maneira que
uão excllda de 250 o numero de
deputados.
A1't, 26

Para o effeito do ar igo precedente o Governo, dentro do prazo
maximo de tres anuos, coutados da
da,ta dft in~tallação do primeiro Congresso, mandará proceder aos trabalhos de organ isaç:io da e tatistica
geral da população da União, o
quaes serão revistos de la em la
!l-nnos ..
A1't. 28

Compete á camara a iniciativa
de todas as leis de impostos, a fixação
das forças de terra e mal', a discussão
dos projectos offerecidos pelo poder
executivo e a declaração da procodencia ou improcedencia da accusa·
çll.o conl.ra o Presideute da Republica,
nos termos do art, 52.

A1't, 27

Compele á camara do deputados
iniciativa de todas as leis sobre impostos e 'sorteio militar, a discussão
inicial dos projectos que forem apre·
sentados pelo poder executivo e a declaração da procedencia ou improce·
deneia da accusação do Presidente da
Republica nos termos do art. 60.
1\

CAPITULO III
DO SENADO

CAPITULO III
DA

A1't. 29

CAlIIARA

DOS SENADúRES

.Â.1't.28

O Senado compõe-se dos cidadãos
A camara dos senadores repreelegiveis, nos termos do art. 64, esco· senta os Estados, sendo de tres memIhidos pelas legislaturas dos Estado~, bros a representaçã,o de cada Eslado
em numero de tres senadores por e do Districto Federal.
cada um, mediante pluralidade de
votos.
Paragrapho unico. Os senadores
do Di. tricto Federal serão eleitos,
pela fôrma instituida para a eleiçll.o
Q

:pl'esiclente

da Republica,

I

2 7

Al't, 90

o

mandato de senador durará
nove annos, renovando-se o Senado
pelo terço, triennalmen te.
~ ]~ No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos trabalhos
preparatorios, dibcriminará o Senado
o primeiro e segundo terços de seus
membros, cnjo mandato ha de cessar,
no termo do primeiro e do segundo
trieunio.
~ 2? E sa discriminação elfedUal'-se-á em tres listas, correspondeu tes aos tres terços, graduando-se
os senadores de cada Estado e os do
Districto Federal pela ordem ue sua
votação respectiva, de modo que se
distribua ao terço do ultimo triennio o
primeiro votado no Districto Federal
e em cada um dos Estados, e aos dous
terços seguintes os outros dous nomes,
na escala dos ~ufrragios obtidos.
~ ~? Em caso de empate, considerar-se-ão favorecidos os mais velhos, decidindo-se por sorteio, qnanc10
a idade for igual.
~ 4? O mandato de enador eleito
em substituição de outro durará o
tempo restante ao do substituido.

O mandato de senador durará
nove annos, renovando-se o Senado
pelo te~'ÇO trienn::iJmente, na mesma
época em que se fizer a eleição p~ra
a Oamara dos Deputados.
Par~grapho unico. No primeiro
anuo da primeira legislatura, o Senado wrteará o primeiro e segundo
terços de seus mem bros, que deverão
ser substituidos, mas de f6rma que
s6mente seja desfalcada de um veto
por triennio, a representação de
cada Estado e do Di ·tricto Federal.

A,·t. 91

Al·t, 91

.AI't, 90

Vagando alguma cadeira no Senado, proceder-se-á immediatamente
ti. eleição no E tado a que pertencer o
senador. O que for eleito s6 exercerá
o mand,~to pelo restante do tempo
que ainda faltava ao substituido.

O Vice-Presidente da Republica
O Vice-Presiuente da Republica
será ipso jacto o presidente do Se- será o presidente do Senado; s6 terá
nado, onde s6 terá o voto de qual i- o voto de qualidade, sendo substi-
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dade e será substituido, nas ausencias tuido em sua ausencia ou impedie impedimentos, pelo vice-presidente mento, pelo vice-presidente do ~e
nado,
dessa camara,
ÁTt. 89

A?'t, 89

Compete privativamente ao Senado julgar o Presidenle da Republica e os demais funccionarios federaes, designados pela Constituição,
nos termos e pela fórma que ella
prescreve.
I ~ o Senado, quando deliberar como tribun'll de justiça será
presidido pelo Pre idente do Supremo
Tribunal Federal.
~ 2? Não proferirá sen tença condemn:lto'ria, senlío por dous terços
dos membros presentes.
~ 3? Nlío poderá impor outras
penas mais que a perda do cargo e
a incapacidade de exercer qualquer
outro, sem prejuizo da acção da justiça ordinaria contra o condemnado,

Compete privativamente ao Se·
nado julgar o Presidente da Republ ica e mais funccionarios publicos
nos termos e pela fórma que a Constituição estabelece.
ParagraplJo unico. Nenhum dos
accu~ados será condemnado senão por
dous terços dos ,otos pre entes; em
todo. os ca os, a peua não irá além da
perda do cargo, ou decretação de in·
capacidade para exercer qualquer
outro emprego, sem prejuizo da acção
da justiça ordinaria contra o con·
demnado,

CAPITULO IV

U,A,prfULO IV

e

DAS ATTRIBUIÇÕES DO
CONGRESSO

ATTRIBUIÇÔES

no

CONGRESSO

Á.?'t. 88

A?'t, 88

Compete privativamente ao Congresso Nacional.
1~ Orçar a receita e fixar a despeza federal annualmente ;
2~ Auctorisar o poder executivo
acontrahir emprestimos e fazer outras
operações de credi to ;
3° Legislar sobre a diviJa publica e estabelecer os meios para seu
pagamento;

Compete ao Congresso:
I? Orçar a receita e lixar a des·,
peza federal annualmente;
2? Auctori ar o poder executi vo
a contrahir empreslimos, estabelecer
meios para pagamenlo da divida, arrecadação e distribuição das rendas
nacionaes;
3,° Regular o commercio inter·
nacional bem como o dos Estados en·
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4? Regular a arrecadação e distribuição das rendas nacionaes;
5° Regular o commercio internacional, bem como o dos Estados entre
si e com o Districto Federal, alfan·
degar portos, crear ou supprimir

tre bi e com o Districto Federal, alfandegar portos, crear ou supprimir
impostos, e regular a line navegaçáo
dos rios que banhem dous ou mais
Estados, ou corram por territorio estraugeiro;

entrepostos;
4? Determinar o peao, valor, in6? Legislar sobre a navegação scripção, typo e denominação das
dos rios, que banhem mais de um moedas, e fixar o padrão dos pesos e
Estado ou corram por territorio es- medidas;
tmngeiro ;
7? Determin:\r o

5? Resolver definitivamente EQpeso, valor, bre os limites dos Estados entre si, os

inscripção, typo e denominaçáo das do Districto Federal e os do territorio
moedas;

nacional com as nações limitrophes;

8? Crear bancos de emissão, le6.° Decretar a accusação do Pregislar sobre ella e tributal-a;
sidente da Republica, no caso do
art. 62·
9? Fixar o padrão d.os pesos e
'
'd
7.° Auctorisar oGoverno a declame d 1 as;
rar a guerra e a fazer a paz, resollO? Resolver definitivamente so· ver definiti,amente sobre os tratados
bre os limites dos Estados entre si, e convenções do poder executivo com
os .?O Di~tricto Federal e os do terri- as nações estrangeiras;
tono nacIOnal, com as uações llml-.
8.0 Designar a capital da União,
trophes ;
conceder subsidiõ na bypothcse do
11? Decretar a accusação do Pre- art. 50, prover ás necessidades do
sidente da Republica, nos casos do serviço de correios e telegraphos nacionaes e á segurança das fron teiras ;
art. 52;
12? Auctorisar o Governo' a de9. Q Fixar annualmente as forças
clarar a guerra e fazer a paz:

de terra e ma r, conceder ou negar

13° Resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as
nações estrangeiras;
H? Designar a capital da União;
15° Oonceder subsidio aos Estados na bypothese <16 art. 4Q ;
16? Legislar sobre o serviço dos
correios e telegraphos ;
17? Adoptar o regimen conveniente á segurança das fronteiras;

passagem a forças estrangeiras pelo
territorio nacional;
10.° Mobilisar e dispôr das forças dos Estado, nos casos estabelecidos n'esta Constituição.
11.° Declarar em estado de sitio
um ou inais pontos do territorio nacional, em caso de ataque por forças
estrangeiras ou de commoção interna e approvar ou snspender o que

rr-37
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18? Fixar annualmente as forças fór declarado pelo poder executivo,
de terra e mar;
na ausencia. do Congresso;
19° Regubr a co~poEiçl\.l) do
12? Diminuir os quadros do
exercito;
exercito, á proporcão que tratados
20° Conceder ou negar passagem de paz estabeleçam o arbitramento
a forças estrangeiras pelo territorio como recurso obrigatorio com sancção internacional, sem prejuizo dos
do paiz, para operações militares;
21? Mobilisar e utilisar a força officiaes ou praças que forem dispolicial dos Estados, nos casos taxa- pensados;
13? Organisar no prazo maximo
dos pela Constituição;
22? Declarar em estado de sitio de cinco annos a codificação das· leis
um ou mais pontos do territorio. na- civis, commerciaes e criminaes que
cional, na emergencia de aggressão devem regular as respectivas r~lações
por forças estrangeiras, ou commo- de direito, em todo o territorio nação interna, e approvar ou suspender cional, bem como a codificação das
o declarado pelo poder executivo, ou leis de processo, sendo licito aos Es·
seus agentes responsaveis, na ausen- tados allerar as disposições de taes
leis, em ordem a adoptal.as convecia do Congresso;
23? Hegular as c(\ndições e o nientemente ás suas condições peprocesso da eleição para os cargos fe- cul iares.
Excedido este prazo, sem estar
deraes, em todo o I'aiz;
24? Codificar as leis civis, crimi- feito o trabalho de codificaç!i.o, fica
naes, commerciaes e processuaes da livre aos Estados organisar por si a
Republicá;
•
codificaç:io de suas leis;
25° Fixar os vencimentos dos
ministros de Estado;
2ti? Crear e supprimir empregos
publicos federaes, fixar·lhes as attribuições, e estipular.lhes os venci·
mentos;
27? Instituir tribunaes subordi·
nados ao Supremo Tribunal Federal;
28? Legislar contra a pirataria
e os attentados contra o direito das
gentes;

14? Crear ou supprimir empre·
gos publicos federaes, fixarlhes as
attribuições, marcar ordenados e con·
ferir, quanuo julgar necessario, a nomeação dos empregados subalternos
aos chefes das diJferentes repartições
de serviço publico;
15? •Conceder amnistia
16? Commutar e perdoar penas
impostas, por crime de responsabilidade aos funccionarios federaes;

29? Conceder a amnistia;
17° Velar na guarda da Con30" Commutar e perdoar as penas stituição e das leis, providenciar soimpostas por crimes de responsabi- bre todas as necessidades de caracter
lidade aos funccionarios federnes; federal;
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31? Legislar sobre terras de pro-,
priedade nacional e minas;
32° Estatuir leis peculiares ao
Districto Federal;
33? Su bmetter á legislaç~o especial os pontos do territorio da Republica, necessarios para a fuudaç~o de
armazens, ou outros estabelecimentos
e instituições de conveniencia federal;
34? Legislar sobre o ensino superior no Districto Federal;
35? Regular os casos de extradiçM entre os Est.ados ;
36? Velar na guarda da CoastituiçM e das leis, e providenciar
sobre as necessidades de caracter federal ;
37? Decretar as leis e resoluçõe
necessarias ao exercicio do poderes
em qne a Constituiç~c. investe o Governo da Uni~o;
38° Decretar as leis organicas
para a execução completa da Constituição,
A1't. 94

Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas n~o privativamente:
l° Animar no paiz o desenvolvimento da educaç~o publica, a agricultum, a industria e a immigraçãO;
2? Crear instituições de ensino
superior e secundario nos Estados;
3? Prover a instrucção primaria
e socu ndaria no Districto Fede'ral.
Paragrapho unico. Quasquer
outras despezas de caracter local, na
capital da Republica., incumbem exclusiyaQleIlte ~ auct9ridaqe municipal,
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CAPITULO

CAPITUW V

DAS DEIS E RESOLUÇÕES

LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 85

A1't. 84

Salvo"as excepçOes do art. 27,
todo os projectos de lei, podem ter
origem indistinctamente na Camara e
no Senado, sob a iniciativa de qualqner dos seus membros, ou proposta
em mens~gem do poder executivo.

Com excepç~o do estabelecido
art. 27, lodos os projecto. de lei
podem ter origem indistinctamente
em qualqner das camaras, desde que
sejam apresentados por algum ou
alguns de seus membros.

A1't. 96

lIO

Al't.

95

O projecto de lei adoptado n'uma
O projecto de lei adoptado em
das camaras será submettido á outra: uma das camaras passará p:tra a
e esta, si o approvar, envilll-e-á ao outra, d'onde, depois de approvado,
poder executivo, que, acqniescendo, serfí. enviado ao poder executivo'
sanccionará e promulgará,
que, si tambem fl.pproval·o, o sanc19 Si, porém, o Presiden te da cionará, e promulgará como lei.
Republica o julgar inconstitucional
Al't. 96
ou contrario aos interesses da nação,
oppor.lhe-fí. o seu veto, dent.ro em
Si o Presidente da Republica
dez dias uteis d'aquelle em que rece- julgar o projecto contrario aos inte·
beu o projecto, devolvendo-o, n'esse 'resses da União, opporá o seu veto
mesmo prazo, á camara onde elie se dentro de 10 dias, contados d'aquelle
houver iniciado, com os motivos da em que o recebeu, e envial-o-á dentro
recnsa,
de igull,l prazo á camara onde tiver
2° O silencio do poder exe- tido origem, acompanhado das razõcs
cntivo no decendio importa sancção, do veto. Passádos os dez dias, o sisalvo si este termo se cumprir, es· lencio do poder execntivo importa
sancção do projecto,
tando já encerrado o Congresso.
39 Devolvido o projecto á caAl't. 97
mara iniciadora, ali se sujeitará a
Remettido o projecto á camara,
uma discussão e votação nominal,
consideraudo-se approvado, si obti- onde tiver or:gem, poderá ser approver dous terços dos snffragios pre- vado em uma só discussão; e si o for
senle ; e, n'este caso, se remetterá á por dous terços dos votos, presen tes,
outra camara, de onde, si vencer, ra~s:),rá á outra camara, que o dispelos me.mos tramites, e a mesma cutirá, e, approvando-o pela mesma

e

e

e
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maioria voltará, como lei, ao poder
executivo para a solemnidade da
promulgação.
~ 4° A. sancção e a promulgação
effectuam-se por esta fórmulas:
1~ « O Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei
(ou re oIUÇão).ll
2~ « O Oongresso Nacional decreta e eu promulgo a segllinte lei
(ou resolução).ll

fórma, o enviará ao poder executivo
para immediatamente promulgaI-o
como jei.
Â1't.

88

Quando uma das camaras moprojecto vindo da outra, 1'01tará eôte com as modificações á camara onde tiver tido origem, a qual,
si as acceitar, o enviará ao poder
executi 1'0. No ca o contrario, vol·
tará o projecto com as modificações
uifi~at·

á camara revisora, onde bastará um
terço de votos presentes para reproÂ1·t. 87
vaI-as, subindo então o projecto sem
O projectode lei de uma camara., ellas ao poder executivo; si a moemendado na outra, voltará {1 pri- dificações, porém, passarem por dous
meira, que, si acceitar as emendas, terços dos votos presentes na camara
enviaI· o-á, modificado em conformi-Irevi. ora, voltarão de uovo com o
dade dellas, ao poder executivo.
projecto á camara de origem, onde
~ 1? No caso contrario, volverá bastar:í. um terço de votos presentes
á camara revisora, onde s6 se consi- para approval·as. Si as modificações
derarão approvadas a.~ alterações, si ainda forem rejeitadas, o projecto irá
obtiverem dous terços dos suffragios sem ellas á sancção do poder exe·
presenles; e, n'esta hypothese, tornará cutivo.
á. camara iniciadora, que s6 as poderá
reprovar por dous terços dos seus
votos.
~ 2? Rejeitadas deste modo as
alteraçõe , o projecto submetter-se·á
sem ella- á sancção.

Â1't.

88

Â1·t.

89

Os projectos totalmente rejeita·
a sessão do mesmo anno não
dos, ou não sanccionados, não se po· ~e renovará a discussão de projecto
derli.o renovar na mesma sessão le- que houver sido rejeitado in totU17I.
gislativa.
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(Vide

€ 4° do

art. 36.)

Â1't,

40

Silo estas as fórmulas da sancção
e promulgaçlí.o:
I ~ O Congresso Nacional decreta
e eu sancciono a seguinte lei (ou resoluçãO) ;
2~ O Congresso Nacional decreta
e eu promulgo a seguinte lei (ou resoluçli.o) ;
O Presidente da Hepublica, além
de poder indicar um projecto de lei,
perante a Camara dos Deputados, tem
a facultiade de propol-o á opinillo nacional dispersa, publicando-o com
uma exposição de motivos.
Paragrapho unico. Findo o prazo
de tres mezes após o projecto ter podido chegar aos pontos mais remotos
da União, o Presidente da Republica
subrnettel-o·á, modificado ou nli.o,
á!Camara dos Deputados,onde seguirá
os tramites regaes, podendo cada uma
das Camaras approval-o em uma só
discussão,

'" 11
SECÇAO
Do poder executivo
CAPITULO I
no

PREsrnEN~'E

E no VICEPRESIDENTE
A1't.

99

'" II
SECÇAO
Poder executivo
CAPITULO I
DO PRESIDENTE E DO VICEPRESIDENTE
.Â1't, 4~

Exerce o poder executivo o PreO poder executivo será confiado
sidente dos Estados Unidos do Bra- exclusivamente a um cidadão que
sil, como chefe electivo e supremo da terá o titulo de Presidente dos Estados
nayllo.
Unidos do Brasil.

e

I? Substitue o Presidente, no
caso de impedimente, e succede-Ihe,
no de falta, o Vice-Presidente eleito
simultaneamente com elle.
:!? No impedimento, ou f",lta
do Vice-Presirlente, serão successivamente chamados á presidencia o vicepresidente do Senado, o presidente
dA. Gamara e do Supremo 'rribunal
Federal.
3° São cond içóes essenciaes,
para ser eleito Presidente da Republica:
1~ Ser brasileiro nato;
2~ E tal' no exercicio dos direi tos
politicos ;
3~ Ser maior de trinta e cinco
A.nnos.

e

e

A1't, 40

A1't, 49

Na mesma occa.sião em que se
eleger o Presidente, far-se-á a eleição'
do Vice-Presidente que, além d,\ attribuição do art. 31, deverá substituil-o em todos os casos de imped:mento ou falta.
Paragrapho unico. Na falta ou
impossibilidade do Vice-Presidente,
serão chamados o vice-presidente do
Senado, o presidente da Camara dos
Deputados e o presidente do Supremo Tribnnal de Jnstiça, pela
ordem em qne se acham mencionados.

..dl't,44

O Presidente exercerá o cargo

O Presiden te exercerá as fnnc-

por seis annos, nflo podendo ser çóes por cinco annos, e s6 decorridos
reeleito !lO periodo presidencial im- dons per iodos ignaes, poderá ser
reeleito.
mediato.

e

l° O Vice-Preside!lte que exerceI' a presidencia pelos tres ultimos
annos do periodo presidencial, não
poderá ser elei to Presidente pa1'<\ o
periodo seguinte.
2? O Presidente deixará o
exercicio de suas fnncçóes improrogave1mente no mesmo dia em que terminar o seu pei'iodo presidencial,
snccedendo-Ihe 'logo o recem-eleito.
3° Si este se achar impedido,
ou faltar, a substituição far-se-á nos
termos do artigo antecedente
e 2;
4? O primeiro periodo presidencial terminará aos 15 de Novembro de 1896.

e

e

e

ee ]
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(Vide nrt. 39, ns. 1 a 3.)
São cOlltlições eEsenciaes para
ser eleito Presidente ou Vice-Presidente:
1a 'fel' nnscido no Brasil;
2~ estar no exercicio dos dil'eitos
politicos.
A1't. 41

Art. 46

Ao lmpoEFar·se no cargo, o President.e pronunciará em sessão publica ante o Supremo Tribunal, esta
affirmação:
(( Prometto manter e cumprir
com toda a fidelidade a Constituição
Federal, promover o bem geral da
Republica, obEervar as suas leis,
sustentar-lhe a união, a integridade
e a independe::lcia. »

Ao Eer einposmdo do cargo, o
Presidente fará publicamente a seguinte affirmação, l)erante o Supremo Tribunal de J ustica :
(( Prometto e affirmo manter e
cumprir cOJU toda a fidelidade a Con·
stituição Federal, tE:~do em vista o
bem geral da Republica, o respeito a0S
direitos individuaes, a integridade
da patria e a união dos brasileiros. 11
A1·t..47.

o

Presidente e o Vice· Presidente
O Presidente e Vice· Presidente,
não podem Eabir do territorio na- e os secretarios do Governo s6 com
cional sem permisEão do Congresso, licença do Congresso poderão sabir
]1ena de l'erderem o cargo.
do tel'l'itorio nacional. A infracção
A1.t. 43

desta disposiçãO importa renuncia do
cargo,

O Presidente e o Vice-Presidente
perceberão subsidio, fixado pelo Con.
gresso, no periodo presidencial antecedente.
CAPITULO II

CAPITULO II

DA BJ"EÍÇÃO DO PRESIDENTE
E VICE'PRES1DEN'rE

DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
E VICE-PRESIDEN'!'E

A1·t.48

O presidente e o vice-presidente
O presidente e vice-presidente
serão escolhidos pelo povo, mediante serão escolhidos pelo povo por eleieleição indirecta, para a qual cada ção indirecta, formando os Estades
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Estado, bem como o Districto Federal, constituirá uma circumscripção
com eleitores especiaes em numero
duplo do da respectiva representação
no Congresso,
~ I? Não podem ser eleitores
especiaes, além dos enumerados 'no
nrt, 26, os cidadãos que occuparem
cargos re[.ribuidos, de caracter legislativo, judiciario, administrativo ou
militar, no Governo da União ou no
dos Estados,
~ 2',' Essa eleição realisar-se-á
no dia 1 de Março do ultimo anno
do periodo presidencial,

circumscripções ele!toraes, tendo cada
qual um numero de eleitores, igual
ao decn pIo de sua represen tação no
Ccngresso,

A1't. 45

A1'l. 49

No dia 1 de Maio seguinte se
Os eleitores reunir-se-ão em
celebmrá, em todú o territori'o da Re-' cada Estado em um só ponto designapublica, a eleição do Presidente e do do pelo re~pectivo Governo, e a eleiVice-Presid~n te,
ção se effetuará em todo o territorio
~ I? Os eleitores de cada E~tado da Republica no mesmo dia e Lora,
formarão um collegio, e bem assim o comtanto que não seja domingo,
Districto Federal, reunindo-~e todo 40 dias depois da eJeiç'ão popular
no lugar que, com a devida antece- pal'a os elei tores especiaes,
dencia, prescrever o respectivo GoA1't. 50
verno;
~ 2? Cada eleitor, votal'á, em
Votar-se-á distinctamente em
duas urnas, por duas cedulas dif- duas cedulas : em uma para Presiferentes, n'uma para Presidente, na deu te, em outra para Vice,P,'esioutra para Vice· Presidente, em dous dente, Serão organisadas duas listas
cidadãos, um dos quaes, pelo' menos, differeuLes, tirando-se de cada uma
filho de outro Estado,
dous exemplares, nos quaes se escre~ 3? vos votos apurados se 01'- verão os nomes dos votados com a
ganisarão duas actas distinctas, de indicação do numero de votos que
cada uma das quaes se lavrarão tres obtiveram,
exemplares authenticos, designando
De cada uma dest,as listas se tios nomes dos votados e o respectivo rarão tres cópias que serão remettinumero de voto;;,
I das· fechadas e·selladas, uma ao Go-
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ª

4~ Des8a
seis auL),ellticas,
cnjo theor immedi"tumente se fari
pulilico peb imprensa, remetter-se-ão
duas (uma de cada actl\) ao governador do Estado, pam o respecti,'o
archivo, e, pl\rli. o mesmo fim, no !listricto Federal, ao presidente da mu·
nicipalidade, duas ao presidente do
senado da União, e as duas re. tantes
ao Archivo Nacionl\l, torlas fechadas
e selJadas.
? 5? Rennidas as duas Camams
em assembléa geral, sob a presidencia do presiden te do Senado, elle
abrirá perante ellas as dn'ts adas,
proclamando Presidente e Vice·Presi·
dente dos E. tados Unidos do 'Brasil
os dous cidadãos, que em cada uma
dellas reunirem a maioria absoluta
de ,atos con tados.
6? Se ningnem obtiver esta
maioria, o Congresso elegerá o Presidente, ou oVice-Pre. idente, por maioria absoluta, em votação nominal,
d' en tre os tres mais suffragados em
cada uma das aetas.

e

e

7~ "essa eleição cada Estado,
hem como o Districto Federal, terá
um voto: e este caber:\ áquelle dos
tres candidatos, que, na respectiva
representação no Congresso, alcançar
a maioria relativa dos suffragios.
8? Para esse etreito, os represent3ntes. de cada Estado, e assim os
do Distrieto Federal votarã.o por
grupos discriminados.

e

vernador no E. tado, e, no Districto
Fedeml, ã. auctorida,le 'llle a lei determinar, outra ao preaidenle do Senado
da União e a terceira ao .ti. rchivo Pulilico.
Art. 61

Reunidas a una.' car::a.ras, proceder-se-ti, á apurnção geral dos votos e serão proclamado Presidente e
Vice·Presidente, os que ohtil'erem
maioria absoluta.
Art. 52

Qner na eleiç'ão de Presidente',
quer na de Vice.Presidente, se ne·
nhum dos canuidntos houver alcançado maioria absoluta da volação
dos sens membros. presentes, o Congresso elegerá o Presidente e VlcePresidente; por maioria nbsolutll, em
votllção nominal, d'entre os tres
mais sutrragado em cada uma uns
aetas.
A,'t. 53

Se ninguem obtiver a votaçllo
do artigo anterior, ficará eleito o
que tiver tido maior numero de \,0'
tos, caso tenha tambem alcançado
a maior votação dos eleitores especiae. ; se assim náo for proceder-se·á
a novo escrutinio entre os can·didatos que obtiverem as duas maiores votações na eleição do Congresso
e, salvo a hypothese de maioria
absoluta, será considerado eleito o
que fel' mais votado, oaso tenha sido
d'entre os concurrentes, o mais "O·
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.ri ri, 46

'tado na eleiçll.o Jeit pelos eleitores

Não se considerará constituida a
a.~sembléa geral para proceder á verificação da el:liçll.o do Presidente e
Vice-Presidente ria Republica, sem a
presença pelo menos, de dous terços
dos seus membros,
ê 10 O. processo determinado
\,ara esse fim nos dous _artigos prece,
dentes começará e findará na mesma
sessão,

especiaes,
Paragrapho unico, Sendo necessario repetir-se o escrutin'ío, este
se fará ainda entre os que obtiverem
as duas maiores votações no Oongresso, triumphando afinal o qne
conseguir maioria absoluta, ou então
a relatil'a, se tiver tido ta
a
mesma maioria na eleição fe' a Tr'!~
eleitores especiaes,

ê 2? Feita, n'essa sessão, a chamaria dos membros do Congres (',
não será permittido aos presentes retirarem-se da casi1; para o que se
tomarll.o i16 convonientes medidas de
precauçll.o material.
ê 3~ Nenhum membro presento
pode abster-se de votar,
C:\PlT LO IH
DAS

A'ITRIBUIÇÕES DO
EXECUTlVO

CAPIT 'LO lU
PODF:I<

AT'rRJDUlç'ÕES DO PODER
EXEl'U'l'1 \'0

Art 47
Compete privativamente ao rrosidente da Republi a :
l~
anccionar, promulgar e fazer puLlicar as leis e resoluções do
('ongresso; expedir decretos, instrucções e regulamentos para. a sua fi"l
execu\'ão ;
2~ Nomear e demittir
livremente os ministros de Estado;
2~ Exercer o commando supremo das forças de terra e mar dQs
Estados Unidos do Brasil, assim como
das qe policia local, quanqo ~Ilamllc

Comp~te

ao Presidente da Re-

publica:
l~ 'anccionar, promulgar e fazer publicar i16 leis e resoluções do
Congresso e expedir decretos,regulumentos, avisos e instrucções para
sua. fiel execuçáo;
3~ Nomear e demittir lil'l'emente os secretarios do Governo e o
commandante em chefe das forçi16
fedemes, bem como prover todos os
empregos civis e políticos, respeitadp.s !lS limitay6es de~ta Constituirão.

BOO
das ás armas em derezl1 interna ou

3? Perdol1r e commutl1r as penas

externa da Uniê.o ;
por crimes comml1ns no Districto Fe4? Administrar e distribuir, sob deral ;
as leis do Congresso, conforme as necessidades do Governo Nacional, as
forças de mar e terra;
5°. Prover os cnrgos civis e mili'tares de caracter federal, salvas as
restricções expressas na Constiluiçlio ;
6? Indullar e commutar as pe11 no crimes sujeitos á jurisdicçll.O
íea~ral, salvo nos casos a que se referem\ os arts. 32, n. :lO, e 50 ~ 2?;
71.' Declarar a guerra e fazer a

4? Installar o ongresso Nacional
por mensagem que lerá ou mandará.
ler por qualquer de seus secretarios,
na qual exporá minuciosamente o
estndo cjos negocios publicos internos
e externos, indicando ao mesmo
te'fipo as medidas quo julgnr couvenientes.
A' mensagem acompanbarll.o os
relaforios das differentes repartições
ministeriaes;

s tetmos do a.rt. 32, n. 12;
5° Negociar ajustes, convenções
8? Declarar immediatamente a e tratados com as diversas nações,
guerra nos casos de in vasão ou agres- sem pre ad reje'/'endtLm do Congresso,
sê.o estrangeira;
e suspender ou approva~ os ajustes

pa,,;,

9? Dar conta annnalmente da que os Estados tenham feito nos
situação do paiz ao Congresso Nacio- termos da auctorisaçll.o do art. 74;
nal, recommendando·lhe as provi6° Receber os ministros di plodencias e reformas U1'gente~, em uma maLicos e admittir os consules es-

I

/

mensagem, que remetterá ao secretario do Senado no dia na abertura da
sessão legislativa;
10° Convocar o Congresso extraordinariamente e pro rogar-lhe as
sessões ordinarias;
lia Nomear os magistrados fedemes; .
1 ~o Nomear os memuros do Supremo Tribunal Federal e os ministros diplomaticos, mediante approva-

trangeiros;
7° Nomear embaixadores e outros agentes diplomaticos;
8 Q Convocar o Congresso extra.-_
ordinariamente, quanno exigirem as
necessidades publicas;
9° Declarar em estado de sitio
um ou mais pontos do territorio nacional, em caso de ataque por forças
estrangeiras ou de commoçli.o interna, não estando reunido o. Con-

çlio do Senado, podendo, lia ausencia
do Congl'esso, desigllal-<Oem commisslio, até que o Senado se pronuncie;
13° Nomear os demaiti membros
do corpo diplomatico e os agentes
consulares;

gre
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lO? Distribuir e empregar as
tropas federaes, de conformida.de com
as leis e as exigencias do serviço publico~ e quaesquer forças dos Estados,
nos ca.'os de guerra externa e interna,

;.
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l4? Manter as rehções com os
O exercicio destas funcções fica
sejeito ás seguintes retricções:
Estados estrangeiros;
J5? Declarar, por si, ou seus
agentes responsaveis, o estado de sitio
em qualquer ponto do territorio nacionR.1 nos caso~ de aggresslío estrangeira, ou grave commoçáo intestina,

a) O Presrdenle não conoervará
qualquer contingenlA de forças feuemes nós B:stados, desde que conlra
isso representem os respecLivos governos;

(arLs. 77 e 32, n. 22);
b) IterJloverá, mediante repre en16° Entabolar negociações \11- taçao dos mesmos poderes, os comternacionae , celebrar aj ustes, con ven - mandantes de Laes forças;
ções e tratados, sempre. ad riferena) 6 mediante consentimento
dum do Congre so, e approvar os que d'esses me mos porleres, retirará de
os Estados celeb~arem na couformi-,qualquer E tarlo a>s força.s por estes
dade do art. 64, submettendo-os, creadas e sustenLadas.
quando cumprir, á auctoridade do

I
I

Congresso.

CAPITULO

n'

])OS lIIlNIS'fROS DE E l'ADO

I

U:\.PITULO lI'

IDOS' SIWREl'A Rn.S DO GOV ERNU

Al't, 48

Art. 55

O Pre idente da Republica é auxiliado pelos miuisLros de Estado,
agentes de sua confiança, que lhe
referendam os actos, e pre idem éada
um urna d, secretarias, em que se
divide a administmçao federal.

Como eus axiliares no exerI)icio do poder executivo, o Presirlente da Republica uom"ará para as
divctsas seCl'etarias, em que for dividida a arlministração, conforme lei do
Congres o, cidadão de sua confiança.

Art. 49

Art. 56

Os ministros de ~sb",'1o nl'.o poNl'.o poderão os secretarios do
derão accnmlllar outro emprego ou Governo exercer CJualquer ouLro emfuncção publica, nem ser eleito Pre- prego ou funcção publica, nem er
sidente ou Vice-Pre idente da Unill.o.
Paragrapho unico. O deputarlo
ou senador, que acceitar o cargo de
miJlisLro de E-tarjo, perderá o mandll.to, procedendo-se immelliatl1111ente
a nova eleição, ua qual nli.o poderá
ser voçado,

eleito., membros do Congresso, Presidente ou '\ ice-Pre idente da Republica, nem juiz federal.
P'~rngrapho unico. Se algum de·
putado ou enador acceit'Lr o ca.rgo
do secretario do Governo, eJltender·
se-á que resignou o 'mand,~Lo l!l15$r
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lativo, procedendo-se ilUlnediatamente á eleição para preenchimento
da vaga.
Al't. 50

Al't. 57

Os ministros de Estado não poNll.o poderão os secretarios do
derão comparecer ás sessões do Con- Governo comparecer
sessões do

ás

gresso, e só se commuuicarll.o com Congresso, salvo quando por ordem
elIe por escril,to, ou pes~oalmente em do Presidente da Republica, algum
confereucias CO~ll as commissões das delIes tiver de ler a mensagem ás cacamaras.
Os relato rios annuaes dos ministros ser1i.o dirigidos ao Presirlente da
Republica, e communicados por este
ao Congresso,

maras; e só se entenderão com o Congresso por meio de officios ou extl'l\parl3.mentarmente, em conferencias
com as commis ões das Camaras.

Al't. 58

Receberiío por sens serv iços os
vencimell(os que o Congresso detf~
minar,

Al't, 51

Os ministros de Estado não sll.o
perante o Congresso e os
tribullaes pelos conselhos dados ao
Presidente da Republ:ca, excepto
quando esses conselhos envolverem
cumplicidade COIII elle em delictos
de responsabilidade definidos pelas
leis penaes.
~ l? ResponJem, porém, quanto
aos seus actos pelos crimes qualificados na lei criminal.
~ 2° Nos crimes de responsabiI idade serlío processados e julgados
pelo Supremo Tribuna] Federal e,
nos connel<OS com os do Presiden te
da Repllblica, rela auctoridade comrespon~aveis

ifen te para o j lll'gamen to deste.

Art. 59,

Os secretarios do Governo serll.o
pelos actos que referendarem ou praticarem, e bem assim
pelos crimes individuaes. Serll.o 1'1'0ces~ados e julgados nos crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal
de Justiça e nos counexos com os do
Presidente da Republica, pelo tribunál competente plua ojulgamento
d'este.
respon~aveis

CAP[TULO V
DA

HESI'ONSAllIL1DADR DO
PitE IDE ''l'I~

CAPITULO V
DA RESPONSARILTDADF: DO
PRESIDENTE

A,'[, 52

o Presidenle dos

E tados Unidos
uo Brasil serlÍ. submeltido a processo
e julgamento, depois que !lo eamara
declarar proceden te a accusaçli.o, perante o Supremo 'frilmnal Federal,
n<1s crime communs, e nos de respon~abilidade, perante o enado,

Art. 60

O Presidente dos Estados Unidos
do Brasil erá sujeito a processo e
julgnmelJt.o pelos crimes communs,
perante o Supremo Tribunal de J ustiça, depois que a Gamara dos depulados tiver declarado que procede a
accusação,
Paragrapho unico, Decretada a
procedencia da accusação, ficará o
Presidente s,uspenso de suas funcções,
A,'t. 61

Pelos crimes de responsabilidade
serlÍ. o Presidente processado e julgado pelo ..,enado, depois dos lramites acima indi,'ados,
..1"[.62

Art, 53

A accusação do Presidente sers.
decrêtada pelo Congre o Nacional,
compelindo ainda o processo e julgamento ao Senado, que poderá destituil-o das funcções presidenciaes,
quando se tratar dos seguintes

Slío c rimes de responsabilidade, 'crimes:
do Presidenle da Republica, os que
1° lraição ;
altentam conlra :
2° peila, suborno-;
l~ A existencia politica da União;
go dissipação dos bens publicos ;
2~ A Constituição e a fôrma de
4° intervenção indebila em eleiGoverno Federal;
ções de qualquer cargo federal ou d
g~ O li vre exercicio dos poderes Estados,
politicos;
Paragrapho unico,
l' lei par4~ O gozo e exercicio legal dos ticular definirá. a n
reza d'esses dedireitos politicos ou individutuis;

lidos,

5? segurança interna do paiz;1
6? A probidad dr. administração;
7? A guarda e o emprego constitucional dos di1lheiros publicos;
~ l? Esses delictos ser1lo definidos em lei. e~pecial.
~ 2? Outra lei regulará a acuo
sação, o processo e ojulgamento. .
~ 3° Ambas eEEas lei serlio feitas
na primeira ses~ão do primeiro Congresso.

SECÇÃO III

SECÇÃO III

Do poder j1tdicia1'io

Poder j1tdiciario
A1't. 68

O poder jUI!iciario da. União
terá por orgãos um Supremo Tribunal Federal, com Eétle na capital da
Repuplica, e tantos juizes e tibunaes fedemes, distribuidos pelo paiz,
quant s o CongreEso crear.

O poder .iudiciario federal será
exercido por nm Supremo Tribunal
de Justiça e por tantos juizes ou tribUllaes [ederaes qUJntos o Congrcsso
crear, tendo em vi ta a extensão do
teTritorio, a dessilllinação da população e o numero mais 01\ menos provavel de caUEas e questões.

Art. 64

A1·t. 55

O Supremo Tribunal

Federal

O Snpremo Tribunal de Justiça

compor-se-á de 15 juizes nomeados
na fôrma do art. ~ d'entre os
cidadãos de notavel saber e reputaçll.o
elpgi \'ei~ rara o Senado.

se comporá de 15 membros nomeados
pelo Senado da União, d'entre os 30
juizes federaes mais antigos e jl1ris.
COn6111tos de provada illustração, não
podendo o numero d'este exceder ao
terço do numero' total dos membros
do 'rribunal.
Pal'l1grapho unico. A séde do'
Supremo Tribunal será na Capital
da Unilio.
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()s juizes fedemes ingulares 011
collecLivos, serão nomeados pelo Pre·
sidenle ua Republica, d'entre os cio
dadãos que contarem mai de quatro
annos consecutivos no exer,~icio da
magistratura ou da advocacia.

.1'11'(.
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Os juize federaes ingul:J.res ou
collectivoE, serão eleitos pelo Supremo Tribunal d'entre os cidadãos que
tiverem mais de quatro annos ininterrompidos no exercicio da advocn,cia ou da magi~tratura.
Al't. 66

Os juizes federaes são vitalicios;
perde(ãO o cargo unicamente por sentença judicial.
1? Os seus vencimentos serão
determinados por lei elo Congresso,
que' nÍlo os poderá diminuir,
2? O . enado julgará os membros do 'upremo Tribunal Federal,
e esles os juizes fedemes inferiores,

São garantidas a inelependencia
e a inamovibilidade do membros do
8upremo Tribunal e mais juizes federaes, Serão Lonservados emquanlo Ee
houverem no desempenho de suas
funcçOes com intelligencia e probidade, e 6 por sentença perderão os
seu lugares.
Paragrapho unico. Ao Senado
compete o j111gamento dos membros
do Supremo 'fribunal e a estes odes
juizes federaes inferiores.

A1't. 58

A1't. 67

Os tribunaes federae elegerll.o de
seu seio os seus presiden tes, e orga!lisarão a respectivas secretarias.
10 Feitas estas, a nomeação e
demissão dos respectivos empregados, bem como o provimento dos
officios de jusl,iça na respectivas
circumscripções judiciarias, compele
re pectivamenle aos presidentes dos
tribunaes,
2? O Presidente da Republica
designará, d'mtre os membros do
Supremo Tribunal Federal, o procurador geral da Republica, cujas
attribuições se definirão em lei.

O Supremo Tribunal de Justiça
e mais tribunaes federnes elegerão os
seus presidentes, organisarão as respectivas secretarias, competindo aos
presi.dentes a nomeação e demissão
dos empregados e provimento dos
oflicios de justiça.
Paragrapho unico. O Supremo
'fribunal elegerá d'entre seus mem·
bros o procurador geral da Republica,
cujas attribuições serão definidas por
lei.

ª
ª

ª

ª

rr-39

A,·t. 59

A,·t. 68

- Ao Supremo Tribunal Federal
Ao Supremo Tribunal de Justiça
compete:
compete:
I. Processar e julgar originaria
l? Processar e julgar:
e privativamente:
a) o Presidente da Republica
nos crimes communs, e os ministros
de Esta::lo, nos capas do art. 50 ;
b) os ministros diplomaticos,
nos crimes communs e nos de responsahilirlaéle;
c} os pleitos entre a União e os
Estados, ou entre estes, uns com os
.outrC's;
. d) os litígios e reclamações entre nações estrangeiras e a União, ou
os Estados;
e) os confiictos dos juizes ou
tribunaes federnes ente si, ou entre
esses e os dos Estados.

a) o Presidente da Republira
nos crimes communs, e os secretarias
do Governo nos casos do art. 59;
b) os ministros diplomaticos nos
crimes communs e de responsabilitlade;
c) o com mandante em chefe das
forças fetleraes nos crimes de responsabilidade ;
d) as q1lestões entre o poder federal e o dos Estados, entre dous ou
mais Estados, e as que se suscitarem
en tre as nações estrangeiras o o poder federal ou do Estado;
e) os confiictos entre os juizes ou
tribunaes fedemes.

lI. Julgar, em gráo de recurso,
as queslões recolhidas pelos juize~
e tribunaes feueraes, assim como as
de que traia o presente artigo, ~ 10
e o art. 60.
!lI. Rever o~ processos fiudos,
nos termos do art. 71:>.
~ :1" Das sentenças da justiça dos
Estados em ultima instancia haverá
recurso para o Supremo Tribunal
Federal:
a) quando se questionar sobre a
validade ou a applicabilidade de tratados e leis federaes, e a decisão-do
tribunal do Estado for contra ella;
b) quando 'se contestar a validade de leis ou' actos dos governos
dos Estados emface da Constituição

2 0 tomar conhecimento e julgar
em gráo de reCurso as questões que
forem~resolviuns pelos juizes ou tribunaes federnes e as de que trata o
art. 70.
3? Rever os processos crimes findos, nos termos do art. 104.
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ou das leis federaes e a deci ão do'
tribunal do Estado considerar validos os actos ou leis impugnados.
ê 2° Nos casos em que houver
de appl icar leis dos _Etitados, a j u.tiça federal consnltará a jurisprudencia dos tribunaes locaes e vice-versa;
a justiça dos Estados consultará a
jllrisprndencia dos tribunaes federaea
quando houver de interpretar leis
da União.
..t'l.7't.60

Â.1't. 69

Compete aos juizes ou tribunaes
fedemes decidir:
a) as causas em que algumas
das partes estribar a acção ou a de·
feza em disposiçãO da Constituição
Federal;
b\ litigios entre os E8tados e
cidadãos de outro, ()u entre cidadãos
de Estltdos diversos, diveraificando
as leis destes;
c) os pleitos entre os Estados
e trangeiros e cidadãos brasileiros;
d) as acções 'movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contra·
ctoscom.o.Governo da Uniãu, quer
em convenções ou tratados da União
com ou tras nações:
e) as questões de direito maritimo e navegação,-assim: no.: oceano,
como nos rios e lagos elo paiz ;
f) as questões de direito criminal ou civil internacional:
g) os crimes politicos.
ê l? E' vedado .. :ao Congresso
commetter qualquer jurisdição feder~) ás justiças elos Estados.

Compete aos ju:zes ou h'ibunaes
fedemes decidir:
a) as questões elltre os cidadãos
e o Goveruo Federal ou as dos Estados oriundas de violação de preceito
constitucional ou de leis fedemes ;
b) as reclamltções ou litigios:dos
estrangeiros que se basearem, quer em
contractos celebrados (10m o Governo
Federal ou elos Estados, quer em tra·
tados e con venções com ·.as nações es·
trangeiras;
c) as que tões sobre presas e re·
presas e em gemI as de ordem civil
ou criminal, baseadas no direito internaciona!.
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~ 2~ As sentenças c ornens da
magistratura federal sli.o executa1as
por officiaes judiciario. dn. União,
aos quaes é obrigada n. prestar auxilio, quando iuvocada por elles, a
policia local.

A~

~

I

I

Arl.

ro

As decisões dos juizes ou b-ibu-j
As deci 'ões dos jnizes ou tribunaes dos Estados, nas materIas de naes dos Estados porão termo aos
sua competeucia, porão termo aos prp'lessos e questões, menos quanto a
processos e questões, salvo quanto a
l° Habeas-corpus;
l~ Habeas-corplts, ou
2~ COlldemnação por crimes po2~' Espolio de estrangeiro, quan- ·,liticoS ;
3~ Ql1esLões sobre e pelio r1e
do a especie não estiver prevista em
convenção ou tratado estrangeiro, sempre que o caso não
Em taes casos haverá recurso estiver providenciado em algum t.mvoluntario para o ::upremo Tribu- t.ado ou convenção_
nal Federal.
N'este caso poderá liaver recurso para o Su premo Tribunal.
A,-t. 69

A justiça dos Estados uão póde
intervir em quesLões submet.ti<.las aos
tribunaes federaes, nem annul1ar, alterar, Oll suspeuder as suas sentenças, ou ordens_

TI'.I.'ULO

Dos

E~tados

II

Do Estado

A,·t. 68

A,·t. 71

Cad'L Estado reger-se-á pela
Constituição e pela's leis que ndoptar
comtanto que se organisem sob a
fórma republican;l" não contrariem
os principios constitucionaes dn.
Unill.o, respeitem os direitos que esta

Cada Estado governar-se-:í por
suas proprias leis constitucionaes e
ordinarias, com a condição deoamol-.
dal-as ao regimell republicano e aos
principios fundamentaes consignados
l\'est.a Constituição.
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Constituição assegura: e observem aSI
O Estado se consLituirá livresl\guinLes regras:
mente; elegará seu governador; con]~ O' poderes executivo, legis- fiará o poder legislativo a uma ou
lati 1'0 ejudiciario serão discriminados duas camarn~; adoptará como cone independenLes ;
dições de capacidade eleitoral activa
2~ Os governos e os membros da e passiva para cargos federaes a idade
magistratura locaes serão eleitos;
de 2l annos e o demais reqllisitoe da
3~
ão será electiva a magis- Constituição Federal, podendo eslabeLratura;
lecer outras condições para os cargos
4~ Os magistl'lldos nã.o serão de- do E tado ou aos municipios ; terá a
missiveis senão por sentença;
organisação judiciaria que entender,
5~ O ensino seni. leigo e livre em creará a sua força armada, cabendotodos os gráo e gratuito no primario. lhe a nomeaç:io ile seus officiaes; organisará a instrucção primaria gratuita pl\la fórma que julgar melhor;
e confiará ao seu loder legislati 1'0
ou executivo o direito de perdoar
ou commutar as penas nos crimes
communs.
Al·t.79

Uma lei do Congres o "acionaI
Independentemente do prazo
ui Lribuinl aos Estados certa exten- marcado no art. 33 ~ ]3 poderá desde
sá(, de terras devolutas, demarcadas já legi l!lr: 1Q sobre locação de será custa delles, fóra da zona da fron- viços; 2° sobre o regi tro da proteira. da Republica, sob II etausuln priedade immovel de modo a facilitar
de as povoarem e colonisarem, dentro ,\ sua moLilisação, servindo o titulo
em determinado prazo, devolvendo- de registro para a transferencia do
se, quando essa resalva se não cum- dominio no contract,os onerosos, para
prir, á União a propriedade cedida. a constituição da hypotheca e anti. chrese ; 3? sobre as sua terras, fi,Jl'estas e sub-sólo.
Paragrapho unico. Os E tados
poderão tmn ferir, eúb a mesma condiçã.o, essas terras, por qualquer titulo de direito, oneroso, ou gratuito,
a individuos ou associações, que se
proponham a povoaI-as e colonisal-as.

(Vide arts. 75 e 76.)
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Art, 65

A1·t. 74

E' livre aos Estados celebrar,
E' facultado aos Estados :
1~ Celebrar entre si ajuste e enb'e si, ajustes ou accórdos parciaes
co'nvenções sem caracter poli ti co sem caracter poli tico.
(art. 46 n. 13);
2? Em geral todo e qualquer
poder, ou direito, que lhes não for
negado por clausula expressa da Con·
stituição, ou implicitamente contida
na organisação politica que eBa estabelece.
(Vide art. 64.)

A1't, 75

Ficará pertencendo aos Estados
conforme a lei do Congre so uma certa
área de terras devolutas que será de·
marcada ~ sua custa, com a condição
de povoal.a e colonisal·a dentro do
prazo determinado, sob pena de, não
o fazendo, a União readquirir a propriedade cedida.
(Vide paragrapho unico do mes·
mo artigo.)

Art. 76

Os Estados poderão eeder as
terras que lhes forem concedidas por
arrendamento, aforamento, ou qualquer outro titulo de direito, oneroso
ou gratuito, a particulares ou emprezlis que se organisem no intuito
de povoal·as e colonisal-as, com tanto
que os adquirentes assumam perante
o Governo Federal a mesma obrigação
do Estado no artigo antecedente.

A1·/'. 66

A1·t. 77

E' defezo aos Estados:
Os titulos e papeis publicos ou
)? Recnsar fé aos documentos pu- officiaes, juciciarios ou administm·
plicos.. de nf\ott!rez:1l~gislativa, admi- ~iyo~ de cada ~s~ado, ~erl\.º fé em.
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nistrativa ou judiciariada União, ou
de qualquer dos Estados;
~Q Rejeitar a moeda, ou a emisfão
bancaria, em circulação por acto do
Governo Federal;
:la Fazer, ou declarar guerra
entre si, e usar de repremlia;
4 9 Denegar a extradição de criminosos, reclamada pelas justiças de
outros Estados, ou do Districto Federal, segundo as leis do Congre~so,
porque esta materia se rege (art.. 32,

outros EEtados, mediante· as formalidades que o Congresso prescrever.
Â1·t. 78

Nenhum Estado poderá fazer ou
declarar guerra a outro nem usar de
represalia ou retorsão,
A,'t. 79

E' obrigatoria a extradiçl!o de
crimino os entre os Estados e entre
estes e o Districto Federal,

n, 35),
Â,'t. 67

A,'t. 80

Salvo as restricções especificadas
Com as limitações desta Constina Constit.uição e os dire:tos da res- tuição, tudo quanto se diz rel..Livapectiva municipalidade, o Districto mente ao Estado, refere-se tamhem
Federal é directamente governado ao Districto Federal.
pelas auctoridades federaes e sujeito
exclusivamente aos tribunaes da
União,
Paragrapho llnico, O Districto
Federal será organisado por lei do
Congresso, ,
Â,'t. 81

Os Estados se organisarão sob o
regimen municipal.

TITULO III

TITULO III

Do Municipio

Do Municipio

A,'t. 68

A,·t. 82

O regimen municipal será orgaOs Estados organisar-se.ão por
leis suas, sob o regimen municipal, nisado por lei do Estado, tendo por
base:
com estas bases:

r
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1~ Aulonomia do muniClpio, em
1~ a autonomia do munlclplO,
tU90 quanto respeite ao seu pecnliar em ludo quanto for do seu intere~ e;
intere se;
2~ a eleiçll.o do funccionarios
2~ Electividade da administra- que devem constituir o eu governo
ção 10cá1.
ou administração.
Paragrapbo nnico. Uma lei do
Congres o organisará o municipio no
District.o Federal,

..dl't. 69

Al't, 88

Nas eleições municipae, serlío
Nas eleições municipaes, terlío
eleitores e elegiveis os estrangeiros direito de voto os estrangeiros seresidentes, segundo as condições que gundo as condições qne a lei do Esto.do estabelecer.
a lei de cada Estado prescrever.

TITULO IV

'.1.'ITULO IV

Dos cidadãos brasileiros

Do cidadão

SECÇAO I
SECÇÃO I
Das qualidades de cidadão bra- Das qualidades de bmsileiro e
sileinJ
de cidadão bmsilei1'o
Al't. 70

Al't. 84

São cidadãos brasileiros:
]? Os nascidos no Brasil, ainda
que de ·pae estrangeiro, não residindo
este a serviço da sua naçll.o ;
2? Os filhos de pae brasileiro e
os illegitimos de mãe brasileira, ·nascidos em paiz estrangeiro, se esfabelecerem domicilio na Republica;
3~ Os filhos de pae brasileiro,
que estiver n'outro paiz ao serviço
da Republica, embora n'clla não venbam domiciliar-se;
4~ Os estrangeiros que, acllando-se no Brazil aos ]5 de Novembro

E' brasileiro:
ainda que o pae seja estrangeiro, uma
vez que este não resida por serviço
da sua naçlío ;
2? O filho de pae brasileiro e o
illegitimo de mãe brasileira, nascido
em paiz estrangeiro, quandc estabelecer domicilio na Republica;
3? O filho de pae brasileiro que
estiver em paiz estrangeiro, quando
.estiver ao serviço da Republica, em'bora não venha estabelecer domicilio
no p[),iz ;

de 1889, não declarem, dentro em

4? O estrangeiro, que se achando

]? O qne tiver nascido no Brasil
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seis mezes depois de en trn.r em vigor no Brasil no din. da proclamação da
a Constituição, o n.nimo de conservar Republicn., náo declarar até se coma nacionalidade de origem;
pletar o prazo de seis mezes da data
5? Os estrangeiros que possuirem da promulgação desta Con tituição,
bens immoveis no Brasil e forem que quer conservar a sua nacionalicasados com brasileiras, ou tiverem dade;
5° O estrangeiro que possuir
filhos brasileiros, salvo se manifestarem, perante a aucloridade compe- bens immoveis no Brasil e for ca ado
tente, a intenção de não mudar de com brasileira ou tiver filhos brasinacional idade;
leiros, salvo se manifestar perante
6? Os estrangeiros por outro a auctoridade que a lei designar, a
intenção de conservar a sua nacionamodo naluralisados.
Paragrapho unico. São da com- lidade;
patencia priva.tivn. do pod.er legislativo federal as leis de na turalisaç!iil.

6? O estrangeil'l) naturalisado.

áo eleitores os cidadãos maiores
de 21 annos, que se alistarem na f6r-

E' cidadão brasileiro todo aquelle
que possuindo qualquer das qnalidades do art. 8!, tenhn. a idade de 21
annos completos e esteja ali tado eleital'.

A,·t. 85

ma da lei.
ê 1? Náo podem alistar-se eleitores para as eleições federaes, ou
para as do Estados:
1? Os mendigos;
2? O analphabetos;
3? As praças de pret, exceptuado aos alumnos das escolas milik'1res
de ensino superior;
4? Os religiosos de ordens monasticas, compn.nhias, congregações,
ou communidades de qualquer denominaçáo, sujeitas a voto de obediencia, regra ou estatuto, que importe a
renuncia da liberdade individun.1.
ê 2? A eleiçáo pn.l'a cargos federaes regnr-se· á I ar íeis do Congresso.
ê 3? São inelegiveis os cidadãos
não alislavei..

Paragmpho unieo. "lia poderão
ser alislados eleitores para cargo federal ou do Estado:
I? os mendigos;
2° os analphabetos;
39 as praça de pret do exercito
e armada e as de qualquer inslituição
milita)', creada e sustentada pelos
Estados;
4? Os religio os de ordens monasticas, com pau h ias, congregações
ou commnnidades de qualquei' deuominação, uma vez que seus membros
sejam lign.dos por voto de obediencia
ou regra, ou eslatu to que importe a
perda ou o sacrificio da liberdade.
Il-40
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A l·t. 7!1

Art. 86

03 direitos de cida,Jão brasileiro
só se suspendem, ou perdem, nos

Cl!.-

Suspende-se o exercício dos direitos de cidadll.o brasileiro:

l'! por incapacidade pltysica ou
sos aqui particularisados.
~ I? Suspen.lem-se e es direi- moral;
tos:

2? emquanto durarem os effeítos
a) por iucapacidade physica, ou de qualquer condemnação criminal.
moral;
b) por

condemnação criminal,

A,·t.87

emquanto durarem os seus effflito
~ 2? Perdem-se:
Perde os direitos de cidadão braa) por naturalisação eln paiz es- sileiro:
trang~iro ;
b)

I? o que se natnralisar em paiz
por acceitação de emprego, estrangeiro;

pensão, condecomção ou titulo es-

2? o que sem licença do Governo

tmng,;iro, sem licença do pouer cxe- acceitar emprego, penRll.o, titulo ou
cutivo federal;
c) por banimento judicial.

~ 3'.' UIO'~ lei feueral estatuil'lí IIS
condições de reacquisiçãO dos direitos

condecoração de qualquer governo
eFtmngeiro;

I

3? o banido por sentença.

Art. 88

de cidadão brasileiro.

A perua dos direitos de cidadão
não é irrevogavel. Uma lei do Congresso estabelecerá as condições de
rehabil itação.

SECÇÃO II

SECÇ.ÃO II

Declaração de direitos

Declaração de direi/os

Art. 79

Art. 89

A 90n. tih1ição assegura a braA presente Constituição garante
sileiros e estrangeiros residentes no a todos os cidadãos brasileiros e espaiz, a inviolabiliuarle dos direitos trangeiros, a inviolabilidade d{)s diconcernentes á liber,lade, á segurança reitos individuaes e civis que têm por.
indiviuual e á
mos seguintes:

proprie(l;~de,

nos ter- base a libel'dade, a, segur.ança e a propriedade, nos termos seguintes:
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~ l~' Ninguem póde ser obrigado
I? Todos podem lazer ou nll.o
fazer, ou deixar de fazer alguma fazer tudo quan to nll.o offenda ou
prejudique a liberdade e o direito de
cousa, senll.o em virtude de lei.
~ 2° To,los s10 iguaes perante a outra pe.soa;
2? Todos podem publicamente
lei.
A Republica nll.o admitte privi- professar qualquer religill.O; nenhum
legiQs de nascimento, desconhece fó- serviço religioso ou de culto gozará
ros de nobreza, nll.o crea titulos de na Unill.o de subvenção official e sefidalg~ia, n~m condecorações.
rll.o livres os templos e os cemiterios,
~ 3? Todos os individuos e con- guardados os regulamentos sanitafis ões religiosas podem exercer pu- rios e policiaes;
;30 Todos podem communicar
blica e livremente o seu culto, associando-se para es e fim, fi adquirindo seus pensamento3 e doutrina pela imben~, ohservados os limites postos prensa., .ou pela tribuna, indepen.
pelas leis de mll.o morta.
,Ientemente de censura, desde que
~ 4~ A. Republica só reconhece a sumam a responsabilidade criminal
o casa.mento civil, que precederá por suas idéas e opiniões;
sempre á ceril!.!0nia religiosa de qual·
4° Tod03 podem livremen te
aprender e ensinar ou fundar instiquer culto.
~ 5? Os cemiterios terll.o cara· tuições de ensino;
eter secular, e serão administrados
5° Todos podem escolher e se·
pela auctoridade municipal.
guir ll. profissll.o qne mais lhe conve~ 6° Será leigo o ensino minis- nha;
trado nos estabelecimentos publicos.
6? Todo podem se reunir e as~ 7° Nenhum culto ou igreja social' livremento sem armas sem a
gozartí. de subvençll.o official, nem minima interlerencia policial, salvo
tertí. relações de dependcncia ou al- havendo requisiç!l.o ou perturbaçll.O
liança com o Governo da Unill.o ou da ordem publica;
dos E tados.
7? Todos podem entrar, perma·
~ 8? E' excluida do paiz a com· necer e sa.hir do [erritorio nacional
panhia dos ju'uitas e prohibida a como e quando lhp-s convenha, inde·
fun':1açll.o de novos conventos ou 01" pendentemtlute de passaporte, em
tempo de paz, e levando comsigo sua
dens monasticas.
~ 9? A todos é licito a~sociarern-se fortuna e bens;
e reunirem-se livremente e sem armas,
E!? Todo podem apresentar ver-

a,

I

nll.o podendo intervir a policia, senll.o
para. manter a ordem publica.
~ 10. E' permittido 11 quem quer
que seja. rcprQsentar, mediante pc-

~n.lmente, ou por escripto, a qualquer
dos tres poderes, reclamações, queixas
e petições, ou expor inlracções desta
Conslitui\lA-o, ou de outra qualquer
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tição, aos poderes publicos, denunciar
abusos das anctori bries, e promover
a responsl~bilinade dos culpados.
? 11. Em tempo do paz, qualquer póle entrar e sahir, com a sua
fortuna e bens, quando e como lhe
convenha, do territorio da Republica,
independentemen te de passaporte,

ª

12. A casa é o asylo inviolavel do inuividuo; ninguem póde penetraI-o, de noite, sem consentimento
do morador, senll.o para acudir a victimas de crimes, ou desastres, nem
de dia, Eeuão nos casos e pel~ fórll1a
preEcriptos na lei,
13 E' livre a manifdstaçll.o
das opiniões, em qualquor assumpto,
pela imprensa ou pela tribuna, sem
dependencia de censura, respondendo
cada um pelos a.busos que commetta, nos casos e pela fórma que a lei
taxar,

ª

lei, promovendo perante a auctoridade competen te, a eifectiva responsabilidade do infraetor ;
99 Todos têm em sua casa~ um
asylo inviolavel; de noite não se
poderá entrar a'ella sem o consentimento do morador, salvo para eoccorrer a pacien tes de desastres ou
crimes; de dia, só será franqueada
a sua entràda uo' casos e pela fórma
lJ.ue a lei determinar,
100 Todos são iguaes perau te a
lei, e por isso a Republica não admitte prerogativa alguma de nascimento, nem de sangue; desconhece
qllaesquer fóros de distincção e nobrez L, e não con fere honras, condecorações, nem titulos.

ª

H. A' excepção de flagrante
A1't. 90
delicto, a prisa.o não poderiÍ. executar-se senão por ordem escripta. da
Ninguem poderá ser preso sonll.o
:l.uctoridade competen te.
em f1:l.grante delicto, ou em virtude
15. Ninguem poderá ser co!!- de requisiçãO e maudado judicial,
serv:l.do em prisão sem culpa forma- nem conservado em prisãO sem culpa
da, salvas as excepções instiLuidas formada, ou se tiver prestado fi<.l.uça
em lei, nem levado á prisll.o, ou n'ella idonea, qnando a lei permittir,
detido, se prestar fiança idonea, uos
casos legaes.

ª

ª 16. Ninguem será sentenciado

senão pela auctoridade competente,
em virtude de lei anterior e na fórma por ella regulada.
17. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defezlL, com

ª

A1't, 91

Ninguem será sentenciado senão
pela anctoridade competente, em virtude de lei anterior, na fórma por
eUa prescripta, sendo garantidos tonos os meios e recursos de defesa, a
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todos os recursos e m~ios eesenciae,
a ella, desde a nota de culpa, entregue. em 24 horas ao preso e as·
signada pela auctoridade, com os
nomes do accusador e das testemunhas.
~ 18. O direito de propriedade
mantem-se em toda a sua plenitu.le,
salvo a desapropriação por neüessidade, ou utilidade publica, mediante
indemnisação prévia.
~ 19. E' inviolavel o sigillo da
correspondencia.
~ 20. Nenhuma pena passará da.
pessoa do delinquente.
~ 21. Fica abolida a .pena de
galés.
~ 22. E' abolida igualmente a
pena de morte em crimes politicos.
€ 23. Lar-se-á o hnbeas-corpus,
sempre que o individuo soffrer violencia, ou coacção, por illegalidade
ou abnso do poder, ou sentir-se vendo pela imminencia eviden te desse
perigo.
~ 24. A' excepção das causas,
que,. por sua natureza, pertencem a
jui~es especiaes, não haverá f6ro pr ivilegiado.

começar da entrega dentro de 24 horas de uma nota assignada pela auctoridade da qual constarão o motivo
da prisão e o; nomes do accusador e
dôls testemunhas.
Art. 92

E' garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por utilidade e necessidade puLlica com prévia inrlemnisação.
(Vide art. 94).

(Vide ar!. 95).
(Vide art. 96).

A7·t. 93

Os cargos publicos CIVIS, ou miTodo bra~ileiro pôde ser admitlitares, são accesRiveis a todos os tido aos cargos publicos, civis e mibrasileiros, observadas as condições litares.
de ca.pacidade especial, que a lei estatuir.
.Ll7·t. 94
(Vide ~ 19 do art. 73).
E' inviola"el o segredo de correspondencia.

318

(Vide

*21 do me mo art.)

A"t, 95
Ficam [1,bolidas as penas de g'Llé
e a de prisão perpetu[1,.

\Vide

*23 do mesmo arL.)

A,·t. 96

o

habws-corpus terá lugar todas as vezes que o individuo for violeutado ou sentir-se coagido por illegalidades ou abusos de poder,

Art. 75
Os officiaes do exercito e da armada s6 perderão as suas patentes
por sentença passada em julgado, a
que se ligue esse etreito,

A,·t. 76

Art. 97

A especificação dos direitos e
A enumeraçáo dos direitos e das
garantias, expressos na Constituiçáo, garantias feitas por esta Constituição
não exclue outras garantius e direi- n!ío exclue cs demais direitos e ga·
tos náo enumerarlos, mas resultantes rantias que poss[l,m considerar-se co·
da f6rma de governo, que ella esta- rolarios da organisaçã.o polilica que
belece e dos principios que consigna .. o Brasil adoptou, e dos principios
consignados na Constituiçã.o Federal.
Al't, 98

Náo p6de ser votado para cargo
federal o que for excluido de votar,
Art. 99

Nenhum poder social ou' constituido, poderá contradizer a decla·
raçáo de direitos e garantias indivi·
duaes que esta Coustituiçã.c reconhe·
ce, como fundamento e base da sociedade brasileira..

A,·t. 100
O fOro é commum, respeitadas
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as restricções destn Constituição e as
originadas da lei militar. S6 por sentença, os officiaes do exercito e da
armada perderão a13 suas patentes e
os direitos que ellas lhes conferem.

TITULO V

TI'1'ULo V

Disposições geraes

Disposições geraes
A1't. 101

o

Congl esso organisará todas as
leis que forem necessarias para a
execução dos preceitos dest:l. Con tituição.
A1't. 77

A1't.

10~

Os cidadã.os que exercerem funco cid:i.da.o investido em funcções de qualquer dos tros poderes, ções de qualq uer dos tres poderes
nll.o poderá exercer as de outro,
nlío poderão exercer as de outro.
A1't, 78

A1't. 108

Poder-se-á declar:n em estado
Nos ca os de ~taque por forças
de sitio qualquer parte do territorio estrangeiras ou de commoçáo interda Unilío, suspendendo-se ahi as ga- na, pedindo a segurança da União,
rantias conslitucionaes, por tempo de- poderá ser declarada em estado de
terminado, quando a segurança da sitio qualquer parte do territorio naRepublica o exigir, em caso de ag- cional, e ahi ficarão suspensas as gagressão estrangeira ou commoção in- rantias constitucionaes por tempo
determinado.
testina, (Art. 33, n. 22.)
~ l? Nlío se achando rennido o
ParagraJ'ho unico. Esta declaCongresso, e correndo a patria immi- ração competirá, na ausencia do
nente perigo, exercerá E.ssa a.ttribui- Congres o, ao Presidente da Repuçlío o poder executivo federal (Art. blica., qne não poderá condemnar
4~, n. 14),
por si nem applicar penas, mas se
~ 20 Este, 1 oréOl, durante o es- limitará a re peito das pessoas, a
tado de sitio, restringir·se·á, nas providencias tendentes:
medidas de repressão contra as pesl? á detenção, em qualquer lugar que uão seja carcere ou prisãO
soas:
10 A' detenção, em lugar nãq\ destinada a réos de crimes communs;
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destinado ao~ réos de crimes com·
2? a reLirada para um ponto
muns;
qualquer do territorio nllcional.
2? Ao desterro para oukos si tios
do territorio nacional.
~ 2Q Logo que se reuua o Cougresso, o Presidente da Republica lhe
relatarií, motivadas, as medidas de
excepç1lo a que se houver recorrido,
respondendo as auctoridades, a que
ellas se d6verem, pelos abusos em
que, 11. esses respeito, se acharem incursas.
AI't, 79

A1't. 104

Os proceEsos findos, em materia
crime, poder1lo ser revistos a qualquer tempo, em beneficio dos condemnados, pelo Supremo Tribunal
Fedeml, para se reformar ou confirmar a sentença.
~ I? A lei marcará os casos e a
fórma da revisão, que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qual·
quer do povo, ou ere-ojjicio pelo procurador geral da Republica.
~ 2? Na revisíío n1lo se póde
aggravll.r as penas da sentença revista.

Os processos findos, em materia
de crime, poder1lo ser revistos em
qualquer tempo pelo Supremo Tri·
bunal de Justiça, rara o fim de cr
reformada ou confirmada a sentença
condemnatoria.
Paragrapho unico. A lei marcará
os casos e li. fórma da reviElio, que
poderá ser requerida pelo sentenciado,
ou por qualquer pessoa do povo, ou
ex-officio pelo procurador geral da
Republica.

A1't. 105

O mandato de qualquer membl'o do Con~resso porlerií ser revogado a todo o tempo da legislntura,
mediante proposta de nm terço do
eleitorado e deliberaçíío da maiC'l'ia,
em voto descoberto.
~ 10 A lei determinarií o processo para esta revogação.

~ 2? Depois da revogação do
mnndato e antes do preenchimento
ela vaga, não serão alteradas as leis
e regulamentos eleitoraes que serviram para a eleição anterior.

A1·t. 80

Art. 106

Os fllnccionarios publicos são
reFpon aveis pelos abusos e ornis ões
em que incorrerem no exercicio de
eus cargos. a im como pela indulgencia ou negligencia em não responsabilisarelll eJIecLivamente os seus
wbalternos.
Paragrapho unico. Todos elle
obrigar-se-{í.o, por compromisso formal, no acto da posse, ao desempenho dos seus deveres legaes.

Todos os fllnccionarios publicos
deverão pre tal' affirmação de observar esta Constituição e de bem cumprir o, seus deveres,
Paragrapho unico. Estes serlío
responsaveis pelos abusos e omissões
no exercicio de suas funcções, bem
como por não fazerem efl'ectivamente
responsaveis seus subalternos.

A1't. 81

A1·t. 107

Continuam em vigor, emquanto
ni\o revogadas, as leis do antigo regimen, no que explicita ou implicitamente não for contrario ao systema
de Governo firmado pela Con tituição
e aos principios n'ella. consagrados.

Continuam em vigor, até que
sejam revogadas, as leis do antigo regimen, quando explicita on implicitamente não forem contrarias ao systema de Goveruo adoptado pela
Constituição e aos principios n'ella
consagrados.
A1't. 108

A. interpretação por via de auctoridade. ou como medida. geral. pertence ao poder legislati vo.
A,·t. 109

O Districto FeJeral seri organiado por lei do Congresso.
A1't, 8fd

O Governo Federal afiança o pa-

A1't, 110

O Governo Federal garante o pan-41
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ga,mento da divida publica interna gamento d'a di\'ida publica interna
e externa.
e externa.
A1·t. 88 .

Art. 111

.TorJo o braRileiro é soldado, para
Todo o brasileiro é obrigado ao
serviço militar, em defeza da patria e susten ar a independencia e a inteda ConstituiçA.o, na f6rm:1 das leis gridade d:1 patria e defllndel-a de
Reus inimigos externos ou internos,
federaes.
Art. 11fJ

A1·t. 84

Fica abolido o recrutamento miFica abolido o recrutamento militar, por sorteio, mediante prévio litar; o exercito e" armada nacionaes
ali tamento, não se admittinrJo a serão constitui dos por volunlarios e,
na falta de, tes, se procederá ao sorisempção pecuniaria.
teio mediante prévio alistamento.
A1·t. 118

o

Congresso, por lei especial,
fará revisão, quanto ante, da acLuaes
leis militares e do seu re pecti,o processo. Nenhuma força armada poderá fazer requisiçãO.
A1't. 114

A lei annual de forças determinará o modo de distribuição e em
prego do exerciLo e armada.
A1't.85

A1·t. 115

Em caso nenhum, directa ou indirlJctamente por si ou em a11iança
com outra nação, os Estados Uuidos
do Brasil se empenharão em guerm
de conquista.

S6 depois de recusado o arbitramento, o Governo dos Estados Unidos
do Brasil recorrerá ao emprego das
armas, para resolver qualquer questão ou conflieto internacional; mas
em caso nenhum, quer directamcnte,
por si ou como a11 iado de qualquer
outra nação,se empenhará em guerras
de conquista.
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.dl'to 116

Tudo quanto náo se acha definido nesta Constituição, como pertencendo ao poder federal, é da competencia exclusiva do~ Estados.
Al'to 117

Al·t. 86

A Con litnição poden\ ser reformada, medil~nte iniciali\·a do Congresso Nacional, ou das legi laturas
dos Estados.
ê I? Considerar-se-á. propo te'1- a
reforma, quanclo, apresentada por
uma quarta parte, pelo menos, dos
membro de qualquer d.u camaras
do Congresso Federal, for acceita er::
lres discussões, por dous terços dos
votos, em uma e em outra ca a do
Congre 50, representados cada. um
pela maioria dos votos de suas legislatura ,tGmados no decurso de um
anno.
ê 2? Essa pr0I>osta dar-se-á
101' approvada, se no auno seguinte
o for, mediante tres discus ões, por
maioria de tres quartos dos votos,
na dua camaras do Cougresso.

PU-I

ê 3? A proposta approvada.
blicar-se-á com as assignaturas dos
presidentes e secretarios das duas ca-'I'
maras, incorporando-se á Constituição como parte integrante della.
ê 4? Não se poderll.o admittir
como objecto de _deliberação no Congresso, projectos lendentes a abolir a
fôrma republicana federativa, ou
igualdade da representação dos Estados, no Senado.

ai

A. presente Constituição poderá.
,er reformada em qualquer das partes, por propo ta de um terço do
numero de deputados e de senadores,
em qualquer legislatura.
Paragrapho unico. A proposta
passará por tres discussões e approvada por dous terços do numero de
deputados e de senadores, prevalecerá como parte integrante da Constituição, sendo publicad\lo com as
assignaturas dos presidentes e secretarios de cada uma das camaras.

o
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Disposições transitorias

r-

Disposições transitorias

Amuas as camnras do primeiro

Congresso Nacional, convocado para
15 de Novembro de 1890, serão eleitas por eleição popular c1irecta, segundo o regulamento decretado pelo
Governo Provisorio.
~

Art. 1~

19 Esse Congresso receberá do
elei to.rado poderes especiaes, para

exprimir, ácerca de ta ConstiLuição, a
A ConsLituinLe, co~vocada, elevontade nacional, bem como para gerá o Presidente e o Vice-Presidenle
eleger o primeiro Presidente e Vice- da Republica, considerando-se eleiPresidente da Republica.

los os cidadãos, que para cada um

~

29 Reunido o primeiro Con- d'aquellcs cargos obtiverem maioria
gresso, deliberará em aFsembléa ge- absoluta de YOtos da totalidade dos
ral, fundidas as duas csmaras, sobre membros. Proclamado o resultado da
esLa ConstiLnição; e, approvando-a, eleição, o Presideute eleito presLará
elegerá em seguida, por maioria ab- a affirmação legal peraute a Constisoluta de votos, na primeira voLa- tuinte.
ção, e, si ninguem a obtiver, por
Paragrapho unico. O mandaLo
maioria relativa., na segunda, o Pre- do Presidente e o do Vice-Presidente
sidenLe e Vice-Pre-idente dos E tados ces ará, logo que sejalll empossados
Unidos do Braeil.
o Presidente e Vice-PresidenLe que
~

3° O Presidente e o Vice·Pre- forem eleitos, na fórma estabelecida

siden te, elei Los na fórma deste artigo, pela Consti tu ição.
occuparlío a presidencia e a vice-presidencia da Repnblica, durante o
primeiro periodo presidencial.
~ 4~ Para essa eleição uão haverá incompatibilidades.
~ [;0

Concluida ella, o Congresso

dará por terminada. a sua J1l issão
consti Lu inte, e, separando-se em caJnara e Senüdo, encetará o exercicio
de suas funcçóes normaes.
~ 6~

Para a eleição do primeiro
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Qongres~o

não vigorarão as incom patibilidades da Constituição (art. 25,
ns. 2 a 7); mas os excluidos por essa
disposição, uma vez eleitos, perderão
os seus cargos, salvo si por elies optarem logo que sejam reconhecidos senadores ou deputados.

Os aelos do Governo Provisorio,
no que contrario não for á Constituição, serl!.o leis da Republica, emquanto não revogadas pelo Congresso.
Parn.grapho unico. As patentes,
os postos, os cargos inamoviveis, as
concessões, os con tracto ou torgados
pelo Governo Provisorio, sl!.o garantidos em toda a sua plenitude.
A1·t. 8?

O E lado, que até ao fim do
llnnO de 18!l2 nl!.o houver decretado
a sua Con tituição, será submetticfo,
por aeto do poder legi btivo federal,
fi de um dos oulro~, que mais conveniente a essa adaptação parecer, a é
que o E tado sujeito a esse regimen
a reforme, pelo processo nella determinado.

Dous annos depois de promulgada a Con tiluição, não lendo algum E tado a sua propria, o Governo
Federal fal-o-á adoptar aConstituiçãtl
de oulro, que parecer mais accomodada ás condições do dito E tado,
até que esle a reforme pelo proceEso
que a mesma Constituição estabeleceu.

A' rroporção que os Estados so
forem organisando, o Governo Feder"l entregar-lhes-á a admini tração
dos serviços, que pela Constituição
lhes competirem, e liquidará a responsabili(h~de da administração fe-

A' proporçr~o que os Estados e
o Districto Federal se forem organisando, o Governo Fedeml ir-lhes-á entregando n. administração dos serviços que lhes competem [>ela Constituição, e liquidará a respouEabilidade

deral, no tocante a esses serviços o da administração federal, no tocante
ao pagamento do pessoal respectivo. a esses serviços e ao pagamento do
respecti vo pessoal.

Emqull.nto se occuparem os Estados em regularisar as despezas, durante o periodo de organisação dos
seus serviços, o Governo Federal, para
esse fim, abrir-Ibes-á creditos especiaes, em condições fixadas pelo Oongresso.

Para que os Estados e o Distri
cto Federal possam regularisar as
despezas, durante o periodo da organisaçlio dos seus serviços, o Governo
Federal abrir· lhes-i\. creditos espe·
ciaes, afim de attenderem a taes despezas.

Dentro em dous annos, depois de
approvada a Oonstitnição pelo primeiro Congresso, e::Jl.rará em vigor a
classi ficação das rendas nella estabelecidas.

Den tI'O do prazo de dous annos,
a contar da promulgação da Constituição, cessará a cobrança dos impostos da clll. si ficação an tiga das
rendas', quer geraes, quer dos Estados, e entrará em vigor a clas ificação constante desta 'onstituição.

Na primeira organisação do SuNas primeiras nomeações pa.ra
a,magistratura. federal de primeira o premo Tribunal do Justiçll., a nomeasegunda instancia, o Presidente da ção será feita por escolha entre os
Republica admittirá, quanto conve- membros do actual Supremo Tribunha á boa selecção desses tribunaes nal, pelo Presidente da Republica,
e juizos, (,s juizes de direito e desem- que tambem nomeará os primeiros
juizes federnes, singulares ou collebargadores de mll.is nota.
cti VOft, d' en tre os desembargadores
,
das relações dos differen tes Estados e
os juizes de direito mais antigos.

Na primeira organisação das suas
Na organisação de suas respe·
reRpectivas magistraturas, os Esta· divas magistraturas, cada Estado e
dos contemplarão de l'referencia, o District.o Federal darão preferencia,
quanto lhes pennittir 9 interesse da,nas nOmeações, aos seus actuaes jui-
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melhor composição dellas, os actuaes . zes, quer da primeira, quer da sejuizes de primeira e segunda in- gunda instancia.
stancia.
A1:t.9?

A1'i. 8?

Os membros do Supremo TribumIl de Justiça, não admittidos :100
i:lupremo Tribunal Federal, serão
aposentados com todos os seus vencimentos.

Os ministros do Supremo Tribunal de J u tiça, desembargadores e
juizes de direito, que, por efl'eito da
nova organisação judiciaria, não tiverem collocação, ficarão avulsos,
percebendo todos os seus vencimentos, até que sejam empregados.

Art. 10
Os desembargadores e juizes de
direito, qu.e, por efl'eito <la uova 01'ganisação judiciaria, perderem os
seus logares, perceberão, emquanto
não se empregarem, os seu venclmen tos actuaes.

Art. 11

A1·t. 9?

Emquauto os E tados se nll.o
con tiLuirem, a despeza com a ma·
gistratura actual correrá pelos cofres'
federaes, mas irá sendo classificada,
á medida que se forem organisa.ndo
os tribuuaes respectivos.

Emquanto cada Estado e o Districto Federal não se constituirem,
as despezas com a magistratura actual
correrão pelos cofres federaes, mas
irão sendo classificadas á proporção
que forem se organisando os respectivos tribunaes.

Emquanto não se achar perfeiorganisado o regimen do
sorteio militar, praticar-se-á o voluntariado na. cnmposiç!i.o das forças
de mar e terra.
tament~

Este projecto, publicado com o
decreto de 23 de Outubro de ] 890,
sofl'reu às seguintes alterfÍções:
Art. 89 ~ 2? Em vez-De 1895,
leia-se: De 1898.

3.28

Art. 25, n. 2. Em vez de: sete
annos-quatl'o amws. Em vez de:
mais de nove-mais de seis.
O n. 1 do art. 26 ficou assim
redigido:
« S10 inelegiveis pam o Oongresso Nacional:
« 1? Os rel igiosos regulares e
seculares, bem como os arcebispos,
bispos, vigarios geraes 011 for:l.06os,
parochos, coadjutores e todos os S:l.cerdotes que exercerem auctol'idade
nas suas respectivas 0011 fissões. II
No art. 29, depois de: nos termos do al·t. 25, acol'escentou-se: e
maiores de 85 annos.
Art. 5&. b) Accrescentou-se no
fim: divel·sificando. as leis destes.
Art. 63. Em vez de: f6m da
zona, deve ser: áquem da zona.
Art. 66. Foram eliminadas as
palavril.S: e sujeito exclusivamente
aos tI' ibunaes da Unido.
Art. 72 8" Em vez de: é ex·
cll~ida, ficou: clmt'imía excluida.
Na,s disposições transitorias, houve as seguin tes alterações:
O art. 2? ficou assim redigido:
« Os actos do Governo Provisorio, nlto revogados pela Oonstituição,
serão leis da Republica.ll
O art. 9° « Os desembargadores e os membros do Supremo 'fribunal de Justiça, não admittidos ao Supremo Tribunal Federal, continua·
rão a perceber os seus vencimentos
actuaeS.ll
Art. 10. Em vez de: vencimentos actuaes, ficou: ol'denados actl~aes.

ª
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Como se vê, pequenl Slm:lS ão as differenças que separnm
os dous projectos, nUo pas anelo ellas de ímples eletalbes que
não nffectam questões ele loutri nn.
A sim, na pnrte referente íi Ol'ganisnção felleral, o projecto
do governo alarga n. competenci:\ ela União, creando-Ibe attl'ibuições que não vêm consignadas 110 projecto ela commissão. Centrnlisa o direito eln creação de bnncos cmis, ores (3rt. (10 n, G) e
de alfandegas i obriga que:t execução dns lei' cactos federnes
pertença 6mente l\ auctoriclnc1es federaes (art. 6, n, 5) i elis'incçõese c1ifT'erenças em favor de portos ele un contl't\ os de outros
E taelos (art. 7?).
Em relnção íi atlribuição tributnrin, nlém ele crear probibições aos E taelo ela União, de impo, tos de transito sobre produclos ele outro E taelo, ele e, tabelecer ou sulJ\'en~ionar ou
embaraçar o exercicio ele culto relio-ioso e pl'C crever a probibição ele leis retroacti\'as (:n't.. 10), e tnbelece a suprelll:\ci:\ elas
leis e dispo içues fedemes sobre as do E tado , em coneliçõe
concurrente ,
São estas a disposições lle que não cogita o projecto lln. coml1li 'são, que por sua vez não re tringio tanto a esphern. legislativa
elo Estado , como fez o do govel'l1o.
Nas pre cripçõe,s e tatuida obre organi ação do poder Icgislativo, o projecto do govel'l1o estabelece as condições dc elegibilida,le pam o Congres30 Nacional, ele que tambem não cogitou
o projecto da commi ão.
No capitulo attinente lí Gamara dos Deputado e enaelurcs
nenhuma differença se nota, senão que o prtljecto elo govemo
e 'tabelece um processo de eleiç()es de senadore' do Districto Fedeml rlifferellte do regimell eleitomI COllllllUm, ,'elll!o elle eleitos
como o Pre 'idente da RepulJlica (art. 39) e que, quando o
Renado delibemr como tribunal de justiça, erfl presidi elo pelo
Pre 'idente do .'uprelllo 'rl'ibul1aI.
Sobre as atlribuições do Congresso, a unicas c1ifferenças
ele certo valor ão que elle p6de, segllnc10 o projecto do governo, legislur sobre navegação dos rios que b3nbnln mnis de 11m
Estado, E, aiuda que o da commissão ]110 catalogue tão expressnmente. como fez o do o-overno, as attribuiçOcs legi. lativas
!l-L?
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federa~s, parecendo que os seus anctores quizeral~1 entregaI as
ás legislntul'as dos Estados, todavia pelo n. 17, i'nve:;iio o
Uongresso Fedeml de providencial' 'obre todas a neces iclacles
federaes, abl'Uogendo assim nesta phl'Use uma larga e phem de
competellcia.
A mesma semelhança nota-se no capitulo sobre a lUarcua
parlamentar das leis e resoluções e nos n,rtigos sobre n,organi ação
do poder executivo, O projedo do governo prohibe a reeleição
do presidente e do vice-presi lente que tiver exercido o cargo
nos tres ultimas [lOnaS do periodo pre. idenchll (art, 40, ~ 1°)
e que po sam ser eleitores especiaes os cidadãO. que occuparem
cargos retribuídos, de cnracler legislalivo, judicinrio, adiminietrativo ou militnr, quer na União, quer nos E tados (art. 4+, ~ 1°),
Tas attribuições tio poder execulivo a differença que epara
os dous projectos é qne o do governo considera o Presid nte tia
Republica como o olllmnlHI:tnte geral das forças de mar e terra,
daudo-ll1e a attribuição de declarar a guel'l'a e fazer a pnz.
A mesma unidade de \'ista nota-se nas pre cripções em
relnçã'o aos secretarias de Estado e fi responsabilidade lo Presidente da Republica.
a organisação do poder judieiario é que se destaenm differenças de certn, importancia.
Os membros da commissão não tenderam para fi fórmllln
americanu, in 'tituíndo aquelle poder conlO um palIeI' . euCl,\lmente politico. Tão o investiram da altn, prerogativa de
supremo interprete da lei constitucional e de COIT 'clivo dos
auuso' e violencin' dos outros podere", e at6 dos g "emos 10caes i deram-lhe aLtriulliçõcs derivadas do direito COIllIUUI11.
O pl'ojeclo do governo, ao contrario, acceila a fórlllula
americaIm e a organisa COIllO pod r politico.
Outm difI'erença. que não menos importante lança a luz
sobre a competencia conCulTentc ou exclusiva das côrtcs estaduaes e das fetlel'tles sobre os crimes políticos, é a que se
refere ao jlllganlento destes crime'.
SeO'ulHlo o projecto ela COI'lllUi são, ha recurso pura o Supremo rrribullul elas eleci ões elos juizes federaes dos Estados,
sobre crillles políticos, recouhecendo assim competencia elos dous
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grilo da judicatunt sobre elles. Segundo o projecto do governo,
eila é exclu i\'a do Supremo Tribunal. Eis lIui mais uma rllzll.o
quc salienta a falta dc funrlamento dc alguns arestos do nosso
uprem;) 'rribunal, julgando-se incompeteJlte oure os crimes
poliU os dados nos E tados, como fez no ca o do ~1:aranll11.o.
O elemento historico da que lão leva a crer que esse julgamento
é ut.tJ:iuuição exclusiva da COrte 8uprellln. Dessa at.tribuiçl'Lo,
por6m, tem ella abdicado em alguns dos seus are tos.
No capit.ulo sobre orgnni ação do E~tados ullla só differença
. epam os projecto . Refere-se á prohibiçllo imposta ás attriuuições e taduae de n1l0 poderem rejeitar a moeda ou emissilo bancaria em cirLulnção, por acto do goveruo.
No capitulos attinentes no muni ipio e ás qualidades de cidndft,o brn ileiro, pôde- e dizer que nl10 exi tem ditrerenças, senão
no facto do ]Jrojeclo dn comnli llo considernr o estrnnO'eiro como
eleilor lllunicipnJ. Elias !"ão lnmbern in ignificante no. capitulos 'obre declarnção de direitos e di posi~'ões geraes.
Cifl'i\m-~e na exclusão da Compnnhin dos Jesuitlls, sendo probibi(ht a funrl'lçllO de no\'os onventos e orden mona ticas, na
auolição ela pena de morte e na obrigaçllo que assLte ao Pre 'idente ela Hepublica dc relatar ao Congresso o mo ti \'0 da decl'etaç:1o do .. itio, motivando n razões da su pensão ele garantin .
O lrojecto ctn oJlJmi silo, que nllo cogitou destas disposições, pre creye a possibilidade dn revogação do mandato legi lati\'o e ns condições em que. e deve eJla realisar,
A mesma falta de notavei di:fferença. que affectem principio de ordem especulativn, existe no ultimo capitulo obre di poições trnnsitorin.s. Ao pas o que o projecto do governo determinou que o Congrel:'so, logo que dê e por terminada a sua
mi fiO con tituinte, nceta se sua funcçõe ordinarias, o da comIIIÍ . ào gunrda ilencio a e te respeito, parecendo que o ConO'resso
Constit.uinte se dis ol\'e. se, logo que hOU\7 esse terminado seu
mandato.
Olltrns prescl'ipçõcs do pl'ojecto do governo, que n!'lo fi~ul'am no da commi_sllo, são as q.ue se referem ií' incompatibilillade elcitol'Ues na eleição do deputndos da Constituinte e ao
caracter de lei que deviam ter os actos do Governo Provisorio.
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Corno o leitorvõ por este ligeil'o estudo comparativo, os dOlS
projectos Ill\o se ep:lmm por grandes e radicaes difl'erenças, porqUfLnlo Ilrlo passa o do governo ue LIma cópia do da commissão.
Isto ntío prohilJe entretanto ao ,'r, Ruy B:ll'bosa in istir na affirnatil'll illlpertinellte de CjLle é o aLlctor Utt Constituição de 2! de
Fevereiro, qUlllldo SLla. fonte ITlfLis pura e tlí no patrioti mo e na
CGm petencia lia COIllIl1 issãn q lle, nOllleada pelo governo, tem Ilido
tão illjLlstalllellte julgada, llão só pelos lUembl'Os da dictadura de
]8 9, COIIlO peltt opillião lIacional.
Acreditalllos ter posto a limpo a verdade d,t historia, com o
protesto que lIesta collllllna cleixámos registmdo. (I)

(1) A o ostudArmos o clireito cOJliltitucional In.boJ'aLlo pela I'rOpftgftnda r01'1I1,licftna, c mll1ettomos UIIl[t ollJi são illvolunt:trilL, por não nus
terll1o.' rE'f,'ri,lo ao projecto oIos "1'8. José de Napoles '1\·1I0s de ~J Jl zes,
Eugenio 1',,1 la<15.0 Calt,t Pret:l e baldino do AlI1am\. E; o I'ro.i~clo data
cle I.
fOI apresenLflrl" ao (JoIIgrpsso do partido republi flUO do lLnLigo
HUDIClploNclItro. ,'U:l8 iLléas s10 IIllLis ou InenOi! i,lellticas aos projectos de
Uon:-lituiç1Lo dos partidos do Rio Grande do oul, Perualobuco e S, Paulo.

>i
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CAPITULO XIV
Organisação economica e politi ca
SUMMARIO
InBu ncia da org-lniSação tlconomica obre a org,~ni ,~çã.o politica. Relações
entre ellas no regimen mona,rchico. Predominio do regimen capita.li- ~a d~ r nda agricola. uas origen. 11 iRtoric,t . As cond ições do propnetano no regimen escral·o.. Seu predominio ecnnomico e politico.
Prol'as. Razão de tier do regimcu representatil·o. Elle coincidio entre
n6 com o regimen e cr:tyo. O Parlamento p:'olegeu a classe agricola.
Proleccion ismo d'L legislação. O conselho de Est,:t(!o protelTe o capibtl
agricob. ,'uas resoluçõe.. ROI'olu\'(j,') economica da aboliçi~o do reglluen
escravo. Esse f'L to accentlll~ o phenomeno da sci. ão ci:L renda, que
a ume duas,fõrmas. D':~hi rlttLa a creação do regimen ela propriedade
moveI. Yida indu tri,tl e bancaria. Dado e tatislico·. IIIoc1ificlIções
dJ movimento economico.

A' I roposito dos principios que se COil ub tnnciam nestes
dous projectos, temos de d.senvolver neste cr'l.litulo um assumpto de ordem e encialmente e peculativa: - ns relaçOe
entre a organis:\çIlo economiC:t e política lo E~tado. Já que elle
serviram le base de uma organi ação política de curacter democmtico, precis:1ll1os de ver t~ influencia com que repercutimm
sobre ell:1S a relações economica do paiz, os etfo~ito que Ibe
imprimio a revoluçiio economica da abolição lo regimen e crnvo,
ponelo tudo isto em confronto com a orgal1isaçlto cio Estado, no
regimen monar bico, obre o qual exerceu tlto poderosa acção
a estructura ecol1011.1ica de e11t1\,o.
TO primeiro volume de ta obra procun1mos salientar a acç1\,O
da causas econ,~lllicas cltt revolução democratica, vel1tlo a illlportn11cia que ellas exerceram na origem e desenvolvimento ela
idêa republicana.

Neste campo de pesquizas mostramos que as pequenas revoltas de caracter popular, de que fomm theatro algumas provin'cias do Era?il: e algumas revoluçfles que intentaran.1 modelar
a organisaçii.o politica sob principio democmticos, se ligam
todas a influencias economicas, obrando ellas como principal e
quasi unico faclor. (1)
Agora vamos lcvar eSEe estl;ldo ao esclarecimento completo
da organi. ação politica do novo regimen, em relação á orgaois3ção economic[\. do p:liz e sua influcncia. sobre o antigo regimen.
A bistoria politica de todas as nações demon tra, como uma
verdade incontestavel, que a. organisação politica do Estado é
uma superstructura da orgnnisação economica e seu producto
necessario.
Qualquer modificação que nesta e opere e de caructer a
transformar I'[ldicallllen to as rel:lçOes ela economia publica, ba
de :'eflectir- e ine\'ital\'elllle:~te na. coo lituiçii.o politica, produzindo uma completn re\'olução, da qual re urO'irá uma
differente or<YlIui ação do Estnclo. De ta doutrina, que con idem
a constituição polilicll como um producto ele relações economiclls,
já eouncin]a de. de o seculo pas a]o por notavei econontista ,
como James H:lrringloll, Burckc, Fox e outros, constituio-se
nestes ultimos tenlpo o maior propnganài ta A bille Loria, em
suas importantes ohras. (~)
O escriptor italiano leva-a. á ultima consequencia I mostrando não s6 CJue a organisação politica, eomo tanluem a organisação juclieiaria dependcm da. e. tructura economica que lhes
illlprime o seu cunho. Assim, apropria orO'anisaç'll.o do direito 'C
deixa affectar por aquella causa.
" A bi.·tori:t elo direito: di? o auctor acima cilado, nos mostra
que, enl vez de ser o producto da razão au. trnta, ou o re ultado
da cOl1scieucia nacional, ou a emanação da raça., é o producto
neeessario de relações econolllicas. "

(I) Ylde J-Itstoria Constitucional da Rel'ublica dos Estados Unidos do
Brazil, la vol. p"gR.15[Lõll.
(2) La "cnd;ta fondia1'ia e la sua clicionc natlLl'(~le. LC$ bases 6conomilJues dc la constltlftion socia/c.
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Comparemos agora a eEtructura economica do 'paiz com fi súa
organi ação politica, no regimen monarchico.
A nossa economia publica, até a revolução economica da
emancipação do trabalho, caracterisou-se pelo regime:J capilalista de renda agricola, que provinha do trabalho escravo.
Com esse pri\'ilegio de po se la propriedade, não havia o regimen da term livre. 'em liberdade de trabalho e sem liberdade
de propriedade, comprellende-se que o proprietario dominava a
economica publica, com tanto mais força, quanto elle se constituio
o centro de torlas as relações economicas. Dessa preponderaucia
ernanou sua preponderancia politicll,
Por i . o que a claEse p!'oprietaria repre entava a maior
somma de interes es, elle não podiam deixar de repen'utir na
relações politica . Deviam servir-lhe de bases para manter o pridlegio da propriedade e fazer com que a renda assumisse uma s6
feição, uma mesma tructura-a renda aO'ricola.
A po e territorial encontra suas origens na antigas sesma·
j'ias dadas pelo E tado ao antigos coloni adores, que nella firmaram o monopolio rla propriedade, - atravesEando uma vida
secular EeTU a intervellção do regimen da tel'l'a livre, que s6 uma
estru turn economica outl':l poderia tornar viavel.
ElIa eram r pre entadas por uma exten ão de tel:ra que o
Estado dava aos habitantes livres, com o direito mai absoluto
de posse. Por is o constituiram uma cla e privilegiada. Fol
assim ljue COnleçl1l':l11l a vidl1 economica e as orio-ells do regimen
propl'Íetario que, aracterisado pela falta de. liberdade de trabalho e d:l propriedale terl'Ítori:ll, durou quasi até o fim do segundo reillado do Imperio. De um lado a cla e privilegiada do
proprietal'Ío, preponderando ecollomica e politicamente; da outro
n clas e e cnlva que, repre cntando () trflbnlho, era pela sua coudição jurídica, esbulhada le todos o direitos! E' facil com·
prebender-se o proce- o de a preponderancia na politica, que
não podia deixar de pintar a estructura economica exi tente,
coiu todos os eus privilegios e desigualdades.
Na economla do regimen escl'l1vo, dizem uotaveis eScriptores,
o proprieturio está i ento das vulgares preoccupações do acclHtlulo da riqueza, pelo fucto do mecanismo da relações pro-
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ductorlls; pôde e deve concentrnr toda suaactividade nos cuidados
do Estado e nas luctas da vida publica.
O I roces o automatico da producção, tirando ao proprietario
a possibilidade de entregar Slltt intelligencia e seu trabalho á
empreza privada, faz da vida civil o fim de StH\ actividade. D'ahi
a mzão de ser da illentificaçllo elo cidadão e do E~tado, e da superioridade daquelle obre o bomem. (I)
Eis abj a feição do regimen poli! ico, emanado do regimen
escrayo.
O poder politico, então nas mão, dos proprietarios, como os
detentores ela renrla, não lhes é pl'eci.'o para obter ou augll1entar fi propria renda, porque ella chega ao seu maximo,
independente ele toela funcçã.o politica do prol rio proprietario,
Por ,'el a producção automatica, desde que feita pelo trabalho escravo, sem as exigencias la concul'l'encia e sem o esforço
e a actLvidaele da cOl11petencia, poder poli lico do proprietllrio só
é precisl;o então como II meio de garan til' a persi tencia e integridade ela renda, conjurando medielas bostis contra o capitlll que
derivariam llo poder politico da cla se economicamente ~ujeita, II
D/abi a necessidade de uma soberania não individual, porém
de classe ou collecti va.
Entre nós essa oberan!,a foi inconte tavel no re"'imen imperial. A organisaçilo politica elo E tado foi moélelada em principios f]ue lhe servissem de amparo e aCllutellls em seus interesses, retratando fi I mente essll. estructu ra el;onomica, De facto.
O regimen capitali ta de renh\ tel'1'itorial intluio tanto em
nossa vida politica, que vemos as camaras municip'\es representadas quasi todlls em sua maioria pelos proprietarios agricolas,
as assembléa, provinciaes apre entarem uma nota\rel maioria de
membros vinuos da mesma classe; os chefes politicos mais notaveis das provincias serem proprietarios agricolas e apropria
assembléa "'eral conter um nã.o pequeno numero delles.
E aqui devemos abril' um parentheses para otFerecermos â
consideração do leitor uma observação de notaveis historiadores

°

(1) LOl'ia-Obr, cito
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digna de meditação, e é que o governo repl'esentativo s6 existe
quando o regimen e cravo, de que temos tratado até aqui, transfornlil- e em regimen de alario, no qual n rehv;:Oes e as conlIiçõe do proprietnrio se alteram nota"elmente. Si naquelle o
proprietnrio u applica toda a ua nctividade á virIa publiclI, sem fi
pre~são das exigencia
da producção e da competenciil, neste
elle é obrigado n intel'l"ir con 't:lUtemente 110 mecanismo da pro.
dUCÇão e a npplicar ua actividude ao cuidados muteriaes da em.
preza, a lestacar-se da parlicipaçi10 fen'ente e conlinua da vida
puLJlica e da luda la admini tração do Estado. Naquelle o governo é directo, pelos corpos administrativos, e neste o governo
é pelo parlamento, é o regimen repre ·entativo. Eis fi expe.
riencia da bi~toria I oli tica de todos o paizes.
Entretanto, entre n6 , o regimen repre entativo coincidio
com o regimen economico da propriedade escrava, parecendo
abrir-se uma excepção fi tão notavel lei da llistoria. Não é tal.
E te regimen, porém, não pas eu de um imulacro, porque a
repre entação nacional não era a expre ão da verdatle eleitoral
e se constituio empre como um privilegio da cla e proprietaria
ou de seus delegados.
Si com a transformação do paiz de colonia em Imperio, o regimen representativo não veio como um resultado directo de
umc\ revoluçilo e onomica que não se operou, o regimen da propriedade escrava exi lia ante e continuou a existir depoi' da
emancipação politicl1. Em vlIo os patriotas do tenlpo, aquelles
que se con Lituem como a tradição vi,'a da a tual geração re·
publicana, reclamaram pela emancipação do trabalbo.
A preponderancia economica e politica dos interessados probibio entl10 [\ reali ação da reforma e continuou o regimen a ser
etrecti\o, a. de 'peito até do regimen repre entativo, destituic!o naquelle tempo de um substratum organico, de uma re.
forma economica do trabalho c do caracter da renda, par:J. não
er, conlO nl10 foi, UIlJa realidt\de no regimen imperial. S6mente
uma. reforma. se tiniu. operado antes da elnuncipação politica e
estava longe de affectar a estmctura economica do paiz-a liberdade conlnlercial.
A de peito do advento do reO'imen representativo, o rpgimeu
l)
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da propriedade escrava continuou :t preponderar economicamente e o proprietario a preponderar co!lectivamente na politica
e a estructura elo Estudo a 'ser modelada para manter e auxiliar
essa preponderancill. De fnclo. Nllo s6 os corpos deliueranle .
como jll ViU10S, eranl constituielos pelos proprietarios-camüras
municipaes, nssemblél.ls provinciaes e assemul(\a geral- como
os membros clajuclicatura popular.
Rara a provincia em que a eleiçllq do juiz de paz, que are·
presellta,"a, não recabia em um membro da clas e proprietnria
territorial, assim como a nomençào dos eus vice-president .
E' fnci! agora conll reIJenderl110s como, n despeito do regime!!
representativo, continuou a prepondernncia politicn cl:t clas e que
economicamente dominav:.!, me. r\lo no recinto do Parlamento e
em suas resoluções. Ou e!la nelJe repre 'entava-se directnmellte, ou por nleio dos
eus lelegarlos, tirados em geral
das classes im prod ucti vas economicamen te, como ad vogados,
medicas, militares, politicos, júmnlista:, etc.
unca, que nos
con te, e nllo sabenlos i conlmt'ltelllo um erro lle hi toria, te\'e
ingres'o no Parlanlellto Bra ileil'o Ulll operario, um inuu lrinl, um
commerciante llle, mo. ElJe 'únstiluio-se por Illuito tempo um
orgllo dos intercs es econollJi ·os da classe capitnli ·tn. Ahi e lá,
por exempln, sua resi tencin li ab()li~'ã(J do trafego e CI'll.VO, que continuou a ser feito a d peito da prohibição len-al. Ahi e UI tambem
sua resi tencia á abolição da escl'llvil111o, chegando a prepotencia
capitalista a ponto ele, nos ultimos lempos da campanba abolicionistn, impor como um programa):\' necc sario lo cnndil1ato
o sentimento negreiro, para m recer o uíl'rnn-io agricola. F; foi sob
a pressão dessn exin-enciu política que se con tiluil'llm os pnrlamentos anti·abolicionistas que derrublll'anl algulls ll1Íni~terio
abolicionistn .. Na propria lei eleitoml está a protecçllo do E tado
II clas e capitali ta, e tabel cendo n renda como condição do ,"alo.
Islo firllJou um privilegio da representação politica a fa\-or da
classe, contra os interes 'es do povo, do trabnlbndor, dos desherdados, que sllo entretanto os fllctores em -icntes da riquE7.l1.
Não é s6 entre nós que o Parlarnento as 'u!llio es a feição. O
de nenhum paiz abre excepção. Até nos Esludos Uuidos, em
cuj!\ prillleira ph:vc política, ellc não era o privilegio da clas e
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capitali ·ta, vae se tornando o orgão da burguezia. Um membro
da camara do c.;omlllun·, na TnO'lnterra, dizia, ha pouco tempo:
" O povo no olha como incomparaveis, quando se tl'Hta de de·
fender :t cau a do poderoso E: dos rico', porém nos con idera
como legi ladores sem energia, quando l:'e trata dos interesses
dos trnbalbadores. II
Si analy armo a legislação, veremos o me mo vcstigio da
[1reponderancia agrícola e da proteeção do Estado. A!.li estão corno
pl'()\'a eloquente c auxilias á l2uoura, de que se constituil':\ll1 de·
fen 01' s os parlamento e o O'ovel'llOS, cego parl.l. não verem no
meio ocial as outra ela e digna de auxilio, como o proprio
escrnvo. E, porque um gabinete libenll ~e lembrou fie propor no
Senado a aboliçào d'l pena de açoite', cuja exi ·tencia no direito
penal () mai urlla pl'ol'a da prc são cnpitali ta na propria elabo·
raç!l.o do direito, soffreu a JUaior oppo içào, elll nomtl dos inte·
resses da ela.. e territorial.
A!.li está ainda H organi nção tributaria baseada quasi toda
sobre o impa to indirectó, que vem pe ar sobre o con:;umidor
quc nt!'a a sim COlll UnIa mais larga quota pal':l as de pezas
publicas. Delle e"quh:a· e o productor, protegido pela lei.
Por lua vezes o governo quiz iniciar lIrn I'egimem tributario
novo, ba eado obre o impo to directo propondo tributar a renda,
em 1 79 e 1 -1.
De alubu as veze o pareceres tio e t.adi tas foram contl'l1l'ios e continuou o impo to iudirecto.
A mesllla tentativa fez elle em relação ao impo to territorhll
e então tL coml1liss!l.o ela 'amara dos Deputado di se:
" Entende 1\ cOl11mis ão que nas actuae condições do Imperia, em face do temeroso poblelua da transformação do tra·
balbo, que constitue crise permanente, o impo to territorial,
ainda Hlesn~o incidindo sobre o
tel'l'enos não cultivados no
campo, ou sem etlifi lIÇ!l.O na cidade, dentro do perimetro mareado para a cobrança do imposto predial, seria mais um onus ao
proprietario.
(( A emancipação pllrcial da e cravatur8, que foi re ultado da
Lei de 28 de. Setembro de 187 J, e a fundada apprehen8ão de que
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futuro não muito remoto, ha de ter seu inteiro complemeuto
idéu grandiosa e civilisarlor:l, de que aqllella allrea lei (> brilhante inici e grata prome sa, constituem causa de depreciação
da p"opriedade rural, pelo receio de que em breve desappureçam
os quasi exclu ivo' cooperaelol'e, do trabalho ugricoln" ou antes,
os priucipae instrumentos do tamanho do s610, as mais importantes machinas la producçãO. N inguem quer adquirir terras
que nào p6de cultivar, E, poi , o imposto territorial não produziria o seu re ultado i IlLlirecto - o da mutação ela propriednde
ruslica, vem a'inda a pesw' sobre a lavow'a, como offensiva alcavala, como injuslificavet extorsão, 11
ConJo se vê, o Estado sempre recuou de inicial' o regimen
tributario directo, preferindo engodar o povo a a 'um ir a re ponsabilidade do impo to directo, de que não se podia isentar a
classe proprietarb. Entretanto, elle é o unico, logico, equitativo e
derivado da estructul'a economic'l, O proprio impo to sobre a
propriedade escrava foi estabelecido depois de larga polemica
e grande resistencia,
Pam ver-se n falta de distribuição equitativa dos impo to ,
basta comparar-se nos orçamentos a verba da importação com
a da exportação, aquella apresentando-se tres vezes maior do
que esta.
Aineia que, pelas fllrças economicas do paiz, a sua producção
seja inferior ao seu con 'LlI'nO, todavia a gl'ande ditt'erença em que
ellas e mantern, só p6de ser explicada pela falta de distribuiçãO
equitativa do regimen tributario, pesaudo mais sobre o generos
importndos do que sobre 08 exportados. Abi está, mai a prova do
regimen protector em fa\'or da classe C~\I italista, porque os productos exportados são 08 de producçao nacional. No orçamento
de 1809, emquan to os direitos de exportaçao subiram a ] 5 mil
contos, os de importação subiram a 87.
A pressão dos interesses agricolas sobre os poderes puI;>Ucos chegou a ponto do Conselho le Estado julgar inconstitucionaes diversos impostos inter-provinciaes, dos generos de uma
proyincia exportados para outras, por isso que afi'ectavam a
classe territorial.
rdenticas l:esoluçôes tomou elle em relação aos impostos de im_
~
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portação, tribu tados pelas provincias, que, restrictas em suas verbas
de receita, pela centralisaçfío <lo Governo Imperial, foram obrigadas li recorrer a este meio. afim ele poderem pagar os seus serviços.
Eis ahi provas do regílllen proteccionista do Est~1.do para com
a classe que economicamente c1onlÍnoll e d:.!. iufluenci,] da estructura eeononlÍca sobre a organi. ação politica. Outra prova não
menos eloquente de te facto é o regilUen dos emprestimos em
que sempre viveu o governo, para satisfazer as despezas public;as.
Ao mesmo tempo que isto amI arava os interes es da classe capitali ta, prejudicava profundamente o traballJador, sobre o qual
iam pesar maiores impostos.
Esse regimen economico e essa organisação politica vigoraram por muito tempo, durante me mo todo o Governo Imperial.
EntãO um phenomeno novo que começou a se fuzer sentir na vida
economica bavia de affectar tanto mais as suas relações. a
sua estructura, quanto elle em a expres ão de uma profunda
revolução.
Ao mesmo tempo que a propaganda abolicionista começava
a impressionar a opinião nacional, convergindo·a para a emancipaçiLo de UIlJa raça e ct organisaçiLo do trabalho livre, começam
a lIccentuar-se modificações na estructum economica, por um
aspecto novo que a renda procura assumir. Até eu tão, pelo
predominio do reO'imcn capitalista agrícolu, a renda que dominava era essencialmente de caracter territorial. Da agricultura
provinba quasi que toda a receita publica. Começa entiLo a iudustria a revellar symptomas de vida, em sua pbase de organisaçt:l,o, dando lugar a oper:1r-se na rend:'l. um pbenomeno de
SCisão, pelo qual ella havia de as umir dous caracteres, duas
f6rmas: - renda agrícola e lucro - a primeira dependendo da
propriedade territorial e a segunda da propriedade movelindustria, baucos, etc.
Si até então 1'<Izões economicas bavia para as'segurar a
preponderancia da classe pl'opríetariu, com a qual a organisação
'politica assumi0 tt fôrma de um regimen olygarclJico, ainda que
temperado pelo consti tucionalismo monarcbico, el'abi em diante
modificações importantes se operam uão s6 na naturez::t ela renda,
como em sua distribuiçl1o.
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E o resultado dislo bavia de ser [1, realidade de uma revolução econonlictt c çoncomitantemente de uma revoluçãO politica.
E foi o que se dcu.
Algum lempo anles de 1880 o rcgimen francamente capitalista começou a organi ar- e e a influir na eqouomia nacioual,
daudo lugar á creaçflo da iuelustria e a lançar o primeiros
rebentos da viela bancaria.
Assim vemos que de 1838 a 1 6"* obtiveram permissão do
govel'Oo parlt orga n isarenl- -e 153 con Ip:1n bias e sociedad es auouymas, afim de explorarelll a industl'ia. Destas extinguiram-se 4
liquidaram-se lo, não se incorporaram 9 e falliram i, ficando por
con~cguinte o total de 1:2-1 com,l)llnbias indu trincs em 1 6-1. (I)
Em 1881, quando se deu a mais concorrilla. exposição indu.. lrial na cap:tal do paiz (2), tinhamos jú 46 fabricas de tecidos
de algodãO: nas provincins do JHnrnnbão uma.; Pernambuco uma;
Alagoas uma j Babia doze j Rio de Janeiro cte; S. Paulo nove;
Minas-Gemes nove; Paraná UIXl>L; Rio-Grande do Sul unJn;
COrte unia. Além desta industria, eonCOl'\'emnl á exposiçllO a ele
ferro, representada peja fabrica de Ipanellla, em S. Paulo e pelns
forja' de GandareJI:l, em Minas-Geraes, e a de ouro, repre~entada
peja Companbi:1. S . .J 0110 d'EI-rei, em Minas-Gemes, n de combustiveis mineraes, de ai e cinlento, s:ll comlrlum e salitre, representada por bellissimas amo 'lm', a de productos flore taes,
de productos ngricolas, como o café, cacáo, algodãO, malte, arJ'oíl,
milho, feijão, junta c liullO, fabricados pcla falJl'icn Púo Grande
e Quinll, a de produ tos anilllae , de macbinas e apprtrelbos representados por 14 omcinas, rt de motlles, represeIJtalln por 18
fundições, os tmb:l1hos de carpintaria e marcenaria de 7 fabl'j'~as e omcinas, a inl1ustria das pelles, couros, representada
p0r.12 companllias, n de vestuarios, por 7 manufacturlls, além
ele muitos outros tl'l1blllhos da jndustriu, que se apresentaram.
Em 1888, quando se deu a transformação economica, com

tI) ReI. ela COlllmie.fw (la Cri.e elo mez de • etembro ele 1 61.
(2) }I.. I'm desb exposiç>íO tivem s :IR de 1 6G, 1873, 1 75-1876, que
pão pa.saram ele simples eusaios,
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a abolição do trabalho escl',wO, o numero de companhias indus·
tl'iaes existentes s6 J1n. capital do paiz era de 100,
De 13 de Maio, data da reforl1la que produzio a revoluçfLo
economicil, a \5 de Novembro, data la revolução politica, orgFlnisaram-se ~O conlpanhias e desta dnta ao fim do nuno de 189(',
orgauiSnl'alll·se IH, Em Janeiro üe 1890 exi tiam registradas lia
Junta Commercinl 806 companhias e sociedades anonyma;;,
tendo- e elev[tl10 o !lll mero a ~, 161 ntê J de Ial'ço de 1 gJ, \' ê-:s~
por ahi a gmncle nctiviclade que a sumio o movimento industria!,
que em pouco mnis de um anllO !legou a um numero de compUll1Jias maior do <] ue existi0 em toda pbase do segundo reinado.
E desta data em diante o movimento tendeu n assumir Pliliol'es
proporções. A sim. vemos que só no anno de 1891, 255 com·
panhias e emprezas archivarnm os seus estatutos lla Juutn. Commercial dn. Capital F dem!. Tudo isto era o resultado do phenomeno da Scisão da renda, com o qual começam a existir dous
regimens economicos.
i ú esta a marcha l10 movimento industrial, não ê menos
importante a do movimento banca rio,
Assim, de 1838 a 186.l organisaram- e .lI estabelecimentos de
credito, entre bancos, caixas economicas e cnixas filiaes; destes
2* não se incorporaram, liquir1!1rllm, falliratu ou foram extin·
ctos (1), EUI 18i1 o eu numero era 17, De 13 de Maio de 1 88 a
15 de Novembro de 18Sn, org:lIlisaram-se só na capital do paiz
quatro bancos e d'abi até o fim do anno de 1890 organi aram-se
3J, 6em 1891,51 banco ar'hivaramosseuse tatu tos na Junta
COllllller(;Ía] ,
O capital representado uas sociedades a!lonymas n.té 13 de
Maio era de 4]0.8i9:000$000, Nos mezes decol'1'idos desta data a
15 de'Novembro, ellc foi de 401.000:000 "000, e desta data no fim
do ::mno de 1890 elle subio fi 1.169.386:600$000,
O regimen proprictario agricola até então dominante, que
dava um cunho propl'io Ú natureza da renda, não podia deixar
de som·ar uma grande transformaçfio com o movimento indus-

(1) ReJ. da Commissão da Crise no mez de etembro de 1864.
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trial e bancario que telldia a se desenvolver, deslocando do
trabalho agricola um capital nllo pequeno,
Esse movimento accentuou-se ainda mais, depois ela reforma
abolicionista, que é um ponto culminante elll nossa vi ~a economica
e da qual haviam de emanar, como emanaram, nllo só uma
modificação na natl1l'eztl da renda, que tendeu a bipartir-se em
renda agricola e lucro, como [, exi ·tenciu de novas relações
econornicas, em vista da nova estructura da economia do paiz.
De facto. Com a transformação do trabalbo, não só as relações
entre o proprietario e o trabalhador ai tel',nam-se, como o proprio
regimen economico transformou- 'e com a actividade que a in·
dustria tendeu a apresentar. E é isto o que vamos estudar.

I
SUl\1MARIO
Existencia de doua regimens economicos. Lucta que se iri tmvar entre
elles, Fados que rlemon, tram a influencia rlo regimen capitalista
sobre a }Jolitica, LucIa politica entre os dous regill1en~, Exposiçti.o da doutrina ccollonúclL. A inda provas da. infll1~ncia industrial.
Feição eçonomica dos partirlos da Republica. Identica influencia
110 tempo do Imperio. Provas,

E' faci! comprehender a influencia que essa revoluçllo economica exerceu sobre a organisação politica',
Si no regimen da escravidao o proprietario domiuava economica e politicamente e gozava ele uma sobemnia pessoal e de
classe, tendo um direito absoluto ~obre o trabalhador, no regimeu
de salario que se iniciou entre nós com a revoluç!l.o de Maio de
1888, essa soLJerauia restringi u-se e a prod ucçí10 perdeu o caracter
automatico, para reclamar sua actividade, sua inteligencia no
desevolvimento do seu mecanismo, porquanto o trabalho tendia
ti ser atfecto pela livre concul'l'cllcLI. Além deste r;lCto que mudou
todas os relações entrc o proprietal'Ío e o trabalhador, outro de
não ménos importancia veio aífectar a natureza da renda. Queremo-nos referir ao regimen capitnlisttL que tenueu a constituir-se
como o factor da riqueza, por meio da industria.
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A estructura economica, influenciada agora pela duplicidade
lo regimen, havia de produzir um choque de interesses entre os
seus repre entante. agricolas e capitali. tas, procurando cada um
delles dominar economicamente e tornarem-se os detentores do
poder. ma lucta havia de abrir-se com a cisll.o que se operou
na renda e a dupla natureza da estructura economica. EUa por
ora está m começo. Em todo cn~n podemos de de já apontar
alguns ymptomas da influencia Cjue o regimen capitalista procura exercer na vida politica.
Já vimo o Estado preoccupar-se com os auxilias ás induB/tias, iudo a questll.o ferir a ntteuçll.o do Parlamento. Na se sll.o
da legislatura de I 92 ella foi aventada, tomando-se um dos mais
brilhantes defen ores da intervençll.o official neste ramo de !lctividade material o deputado Sr. Alcindo Guanabam, que P"onunciou eutll.o um dos mais notaveis discur os que tem ouvid(l o
parlamento republicano. A idéa do auxilio foi abandonada, pela
impngnaçao que som'eu o principio da intervenção do Estado em
nm campo de actividade, que () li iniciativa particula,' deve ser
entregue. Entretanto o governo no me mo anno que o parlamento rejeitava os auxilios li indu trias, pedido pelos mesmos
principios que tinham dictado os auxilios li lavoura, decretava-os com a reforma bancaria, por meio da emiilsll.o de um
titulo de credito - o bonus - com o fim especial de auxiliar as
industrias. (1) E a mesma camara que rejeitou o principio de
auxilio, approvou-o pouco tempo depois, tran formando em lei o
decreto do governo.
Foi e ta a primeira victoria do regimen capitalista e o primeiro symptoma de sua influencia sobre a politica. O outro facto,
nllo menos importante, foi a nova lei das comp::mhias anonymas,
que offerecia mais facilidade e garantias 11, organisaçll.o industrial.
Sil.o estes os primeiros ignaes da iufluencia politica do 1'egimen industrial e da lucta que elle tende a abrir com o regimen agrícola, para apos ar-se nll.o 6 da supremacia economlca,

(1) Referimo·nos ao Decreto de ]~ de Dezembro de ]892, que fuurliu (\
Banco do Brazil e o Banco da Republlca dos ERtados DOIdos do BrazJl no
actual Banco da Republica do Brazil.
Il-H
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como (la supremacia politica. Acompanharemos a marcha deste
conJiicto, depois que estabelecermos idéas e priucipios geme.,
indi pensaveis para ficarem bem c0mpr bendidas as relações
entre a orlYanisação ecouomica e a org'1I1isação politica.
Com a revolução economica operada. no paiz, revolução que
veio atllcar tão directamente os interesses do regimen agricoln,
era impo h'eI manter-se a mesma fúrma de governo. EUa havia
(Ie offrer urna transformação iden tica. E foi o que d u-se.
Veio a Repnblica e com ella incrementaram-se ainda mais os
pbenomenos da bipartição da renda, daudo lugar á dualidade da
e tl'llctura ecollomicn-agricola e cnpitalista e á iucta polilicn
pntre a propriedade territorial e a propriedade moveI, cujos primeiros sYll1pLomn acabamos lle lliencionar.
• Quaudo a renda se Rcinde em duas sob e pecies, diz Loria,
rias quaes cada uma Lem um desenvolvinlento suillciente parn
disputar da outra a supremacia polilica, a lueta é uma cOllcliçã0
intima e permaneu te da vida social e a fórma de governo será
aquella que permittir a iuctl1 empenbar-se livremente j erá nctesSarh\lllente demonmticn. Quaudo, ao contrario, exi te uma s6
esperie de renda, eu predominio !lO systema economico e politico, a supremacia pertence aos proprietnriol:l dessa renda, e a
fórma de governo será nece sariameute ari Locratica. Mas,
quando n clafolse, cuja renda pr (Iomina, é muiLo numero a e, por
isso mesmo, impossÍ\'el de exercer directallJenLe o poder com a
energia necessal'ia, a c1a~,e dOl11inante ve-se obrigada a delegar
a UIll . ó honlem o exercicio da soberania, e a fôrma de governo
será a monal'chia. Assim, a bilJl\rtição da renda determina o governo democratico. li (1)
Eis nestas J alavrus a belh\ Lbeoria do illustrado escriptoJ'
italiuno, que faz d pender a. f6l'rna le governo do moclo le repartição da renda, qualquer que eja ua. natureza e não da e tructul'a da propriedade em si meRmo,
Quando a estrllctum t'cClnomica não lelll al);;olllta impol'taueia, como lluer o escriptol', par" <!elerminar por si só a fól'lu;\
(1) A.

pag, 192.

Lorin- Lcs vases ~CClIlO11til]lles

ele la rlll/.<tdlllioll soria/.,

de govel'llo tem, não hft duvida, um,\ capital intluencia sobre o

modo da organisaçll.o potitica. E t\ historia, principalmente nest"e
seculo, denlOnstra exbubemntemcnte a verti/tele da doutrina. Não
podemos acompanhar o e criptor na explanação que della faz e
extractar as provas historieus em que procura elIe baseaI-a. Nosso
tinI neste capitulo é mostrar em synthe. e a influenci;\ que tem
exercido na organisaç:flo politi 'a, do paiz a Sllft orgnoisaçíto e<;onomicu.
Não ba uuvith que a revollli;ão que instituio a RepubliclL
'omo fórnJl\ de governo, foi precedida de uma re\"oJuçào
nilo menos importante de camcter economico, que substituio o
rerimen e,.,cravo pelo reO"illlen do ~mhtrio. Ao mesmo tempo que
operou-se este facto, o regi rnen capitalista começou a existi I' com a
illdustria e como a express:1o de um phenomeno opcrado ua
renIa.
:Ta vida do goveruo republil.:ano vae abrir:se a lu ·ta entre
as duas fmoções (I,t rpn,la, proollranllo c'llla um dos seus possuidores exercer maior preclolllinio economico e politico. Já apresentámos alguns (los seus s'ympfoma. e a influencia que o
regimen capilalistajlí exel'ce [Il\ organi.ação politica. Ahi e tã,
como prova ainda dpssa influcncia, o parlamento votando isen'ião de impostos para m:tehinas c outro- objectos lIe industria; o
gOl'el"Uo creando o r'ginlen das ga1"'\ntit\l:; de juro, p'lra acUvar a-o
eXplOl"tll;ÕeS industrial's; a <;on 'Utuiçào politicl1 estabelecendo o
principio la nacionalisação da naveg'lção de cabotagem e probii>indo que os Estados triblltent generos exportado ,le outros E'tarlos e o G(J\'erno creando a emÍ:;sflo de bonus, para auxilio ás inc111strias.
A hi est~1 o gol pe de Estado de 3 de ~ ovembro, con hecido !lH
!listaria por ligo lpe de bol'a», que uito passou de uma cle(eza excpssiva e ill gilima do Govcmo pam COI!! os interesses capitali tas.
I e facto. Agit,w1\-se no Conqresso Nacional a questão financeira
e a' cOlTImissões da Caroam e do Senado, repeIlinclo o., despjos do
Governo, expo -tos el!l uma mensagem, OP augmenlar a emis âo
do Banco h\ Republi"a a 600 luil conlos, nlpm de oulros favores,
limitaram e' l\ emissíto L\O que existhl cntão, retirando todos 0.lll[lis favores officiaes. O projecto da Camara, uas votações parJa-
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ml:lutares, augariou grande maioria, até me wo no ~enado. O~
iuteresses que se oc 'ultavam u'essa que tão eram tão grandes e
chocavam-se tanto, que o deputado Barbosa Lima dizia:
" O voto tlue a Clamam vae proferir constitue, a meu ver, a
)uuis grave de quanta deliberações tenhajá firmado. Cumpre,
pois, que ;1 re 'pou abilirlade de cada UIll fique definida com a
maxima precisão, uiio se acobertando com o auonymato cOlllmodu
ela collectividade. Resolvamos o pleito que se de 'envolve aute
nós, entre a criminosa cobiça. de alguns máos cidadn.os e a pa'ieucia evangelh:a, o patriotismo iucoute tavel 'om que a quasi
totalidade dos brasileiros espera que justiça seja feita por quem
ne direito, contra os auctores das calamidades que no afliigem;
'everos, incorruptiveis, lavremos a condemnação de todos aquelles
que têm fal ificado a Republica, mercauejado com eUa, in tituiudo
~ cobraudo um agio sacrilego sobre o suor do proletario, accando
desordenadamente contra o futuro de uo sos filhos, fOll.lelJtando
assim a bancarrota, a I1Ji 'eria e a fome. E pel'o que a CaiU ara 1.19.0
q U rerá acarretar COI\1 a re pon abilidade tremenda de alimentar
e açular a voracissima alcatéa de jogadore illsaciaveis que corvejam sobre a fortuna public<t. "
Entretauto o proje".to da cOlUmissl\o pa sava com uma grande
maioria no enado, plojecto que era profundameute coutrario á
"istas do governo, e em ve pera da ultima votação, foi o Congres '0
Nacioual dissolvido, uo dia 3 de ovelubro de 1891.
E' este um facto eloqneute e compl'Obatorio da intluencia
Ijue entre nós já exerce o regilllen capitali ·ta sobre a politica. Alli
'stá finalmente a organisaçl\o do partido operario, uesta Capital,
como um protesto e resistencia a esse regimeu. 1\1:uito e muit.o
ou tros factos poderiamos apreseu t.a r.
Ainda que claramente evtre nós nl\o se desellhe na orgaIlÍisaçllo dos partidos 110 regimen do Governo republicano a illnue.1lcia econollliea, priucipalmeute porque eUe' ainda nl\o
existem definitivamente ol'ganisados, todavia vi lumbra-se já
seu vestigio.
O facto que mais accelltuou as linhas divisorias na vida partidaria da RepubJica, dividindo-a em dons grupos politicos, foi
ineonte tavelmente o golpe de 3 de Novembro. Foi vibrado elll
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lIome de IJnl programlUlt politico em derredor do qual alistaram-se
membro do Congresso Naciollal, chefes politicos dos Estados,
seu governadores e ministros do Pre idente da Republica,
Uontra elle reagiram aquelle - que moral e materialmente fizeram
li revoluçlLo legali -ta de 23 deNovelllbro de 1891, pela qual se restaurou o regimen eoustitucional, trio prepoteutemente aunullado
pelo golpe de Estado, Nestas duas revoluções iniciou-se uma
politica incaude cente, cheia dc ambições e de odios e que mudou
a situaçlLo de todos os E tados, De um lado, os sustentadol'es do
golpe de Estado e do outro lado, o' u tentHdore do regillJen
COIl tituciol:al,
E atrá de tudo isto a pressào do - interesses capitalistas, illpil'flndo uos altos poder's lIa Republica o <lcto de 3 de "ovelllbl'o,
Eis porque dizemos que <l influencia eeonollJica já se faz
selltir na organisaça,o partidaril' da RepuLlíca,
A. iutluencia ecolJomica na organisação dos partiuos é ullla
observação de notaveis historiadores politicos, ColeridO'e e 'l'llI'got
já uotuvalll que a propriedade territorial em a origem do partido conservador na Iuglaterrn P li propriedade movei do partido
liberal. E hoje os historiadores alfirmalll que o partido políticos
na Europa têm todos Ulllll base e seueiallllente econollJica,
As -illl, uiz Loria, a sei ão fUllduUlentul da renda, fõrnu\ a ba °e
dos conflictos entre cou ervadore e progre sistn' ua ltalia;
elltre opportunista e mdi('aes ua França; entre 'Yhigs e '1'ory
lia ll)O'laterra ; eutre prouÍ/wiani e pOl'len08, ua Republiea ArgenLina e entre )'epublí alio e deruocrata 11 os Esk\do -Unidos.
"'etl' ultimo puiz es-u intlueucia ainda é mai accentuada,
li Ninguelll ignora, diz o l1.lesmo auctor, que na União Americana,
o partillo republicano que defende a ceutralisaç1Lo e o proteccioni mo industrial é COllJ)lO to de eommerciautes e luuuufactureil'o', ao passo que o partido delllocnlta, livre cambista e desell trai h\rlol', Um seus Illendll'o,; das la 'e dos pl'opl'iet.'trios
Lel'l'itoriaes. A lucta pois entre o dous pll'tidos é essencialmente
economica, por4ue corre ponde á bipartição da renda em uas
mais imp0l'laute fórlua, li
E tas obervações sobre os parlidos arUeriel\nOS são cOllfirluada pOl' Brye6, em ua importante obra.
o

o

o
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Entre nós no tempo do Imperio, os partidos na.o deixaram
de offrer, de uma certa data em diante, a acça.o dn intluencia
economica.
Ainoa que fosse perturbada em cerlail pba es política,
todavia é ella evirlente.
O partioo conservador sempre se COl1lpOZ entre nós nlais do
pes 'oal lirarlo oa clH~se territorial, elo que de qualquer outra.
Proclamou sempre a centmlísação como ponto e sencial de eu
programlllft. pl'oellranno cada vez mais arroxal-a. erupre foi
contrario â emnncipn.ção do.' escravos e foi elle quem lllUior resistencia offereeell II abolição do trafico escravo. Foi elle quem
inutilisou a reforma do a to addicional de 1834, que offerecia
vida autonolllÍeH á
provincÍtl. Até o ultimo IlJOmento oa
propaganoa abolicionista, os eus mais proeminentes hefe
liziam aos seu correlígionarios que o regimen escravo iria ao
secul0 XX. E si pelo laoo elo regimen agrícola ou indu trial,
não se póele ver suas predilecções por um ou outro, é pela
razão muito simples de que o recrimen cHpitalista é de formação
recente.
O que porém é incontestavel é que o partido con erval10r
teve origens terri toriaes en tre nós.
E eis a l'Ilzão por que elle foi sem pre o mais di. ciplillado. O
partirlo liberal tirou mais sua origens rht propriedade IlJOvel e
das lasses liberaes e il11productivas economicamente.
Reclamou pela. abolição e 'crava, desde o começo do regimell
'uustitucional lo Imperio. Protestou contra a perlllanellcia do
trafico africa no.
Fez a reforma do acto addicional. Pedio a feeleraç!\o no reU'imen monarcbieo, em 1836, e finalmente, levou ao recinto do
P,triamento a questão da abolição tio trabalho, pelo org!\u tio
SI'. Conselheiro Da,ntus. As leis sobre cOlllpanhius allonymas
Ibe pertencem, a 'sim ('omo a isenção ele inlpostos de lllachini.. mos industriae .
Seus mini terios procumralll sempre dar vida ás or~ani "ações
bancaria que em geral, as muis importantes, deI I R abiram.
Eis ahi outras tUlJtus provas da influeucia econonJica sobre
II orO'anisação partiLlaria do Imperio e que no regimen repu-
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blicano tende a accentuar-se ainda mais, li proporção que os
partillos organi arem-se e definirem-se. Para o futuro elles retratarllo entllo o cunho economico ele que tü1.o se puderam
i entar, em vista das relações que r rendem a estructura econOlllica >i organisaçllo politica.
Melhor estudaremos estas relações quando no terceiro volume da no a obm, estudarmos a '011 Lituinte. Por ora, limitllmo-110fl a idéa. gentes, qne ne.le rapitulo firam expostas.

•
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CAPITULO XV
Os Estados
'Ul\IMARIO
A maior

reforma politicn. da revolução. '1're" "haseR doq Estado. ,na
1'011l1 a Interna
ndrniuislração lia ]'11f18e .1'1 dlcladnm. O numero
dos governn.norPR. Prirn iro faelo rIe del'0RiçãO. Rio Grand e Bahi'l.
As adminislmçãe locne.. Seu R defeitos e seus b neficios. De. envolvimento IDn.lerial do. Estados. Angmento
renda.. Estati tic,•. In·
flnencia do prograllllnll elo Nr. 1"rnnci. co Glicerio. itnação intellectna! dos ERtanos e ria C"pibd rIo paiz. Pbase de e,terilidade. Phn. e
OVII orienLnção socinl e politica. Oausa .
de activinlvle.

nw

Uma das reforma politicas de mais importnncia do programma ela revoluçElo de 18 9 foi a federação.
Para ella convergio sempre a u piração da propaganda republicana, com tanto mais interes e e empenho, quanto mais definhavam as provincias no regirnel'l imperial, pela força absorvente
elo governo central.
Proclamada a Republica pelos revoJucion:uios de ló de Novembro, elles não podiam romper a tradição do partido republicano, que na federaçâo firmou o principio mai pratico do seu
pl'ogramma
Decretaram a Republica federativa, conlo expressa0 da evolução hislorica da idéa republicana e pnra pôr em pratica o
pl'ogramma promettido ll. nação pela revolução, o Governo Provi'orio, an tes de reunir-se o Congresso Constituinte, firmou as uas
doutrinas sobre a organi açâo dos Estados e o papel que lbe cabifl
exercer nesse trabalbo, no decreto de 4 de Outubro de 1890.
II-45
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E' este o acto do governo pelo qual se pôde estudar as suas
idéas sobre organi. ação e tadonl.
Por tres phases differentes p:lS aram os Estados-a pilaRe °ele
dictadura, a phase ele organi açào e a pha. e de Governo Constitucional. Neste capitulo 'O temo.' a e tudar as elum; primeira ,
deixando pl1l'a o quarto volume desta obra a ultinla.
Na hase da dictadul'a, não 1 aSSanll11 ele sinlple cir 'Ulllscri~es aelministrativlls do Governo Provisorio, fi lIe obre ellas
exercia a maior iotcrvençllo. ,'eus governadores nll.o pa.'sllrlllll
de simples deh'gado, da dic:larlura ~, que os destituia ou
restringia suas attribuições ao capri<:ho da canllll'illla I artidarh\ Cjne fOluenlava a iutrigaou as. egul'lwa a sua e ·tabilidade. ParR
o centro convergiam as vistas dos politicos dos E 'lados, com o
ti 111 de reLirurem a confiança dI) Governo Provisorio ou mclhor
lil'lllal-:t. lJ'abi o facto dI' duntllie esta pbase, que f"i de pouco
mais de um anno, cada Estado ter tido notavel successào de
governadores. Os que subialu, si seguiam a mesma marcba adlllinistrativa dos autecessore , o que não deixava le ser pouco
COllllllunl, tratavaltl 11' satisfazer illteres:,:es partidltrios illteiruIllente rli"l'rsos dos lJue L'arlll:tcrisuvalll a .·ituac;fw allterior,
Assi lll, os Estados pa.·sarlllll por phases pol ilÍl'as sueces.-i vas
e c1ifl'erentes, tallto quanto pl'a" nllmero dos govcrnlldore qlH'
presidil'alll sua adnJinistrnçllo. lI: 'les emnl os f:tc,tor 'fi de l1acbiII:!S adlllillistrutivas que se uperpullhanl UIH:!.- ás outra~, selll o
menor laço ele solidariedade e sem a menor rchlçào de continuidade, e eram depositarias de interesse, politicos que obedeciam
aos accidentes do momento e á contingencia da situação,
E' desta pbase que data u sci ':lo do partido republicano,
a LJual tanto têlu explorado alguns politicos do aniig regimen.
Em todos o' Estados pel' leu elle a unidade de vistas e a unUl.o
dos antigos t IUPOS, apreselltando o aspecto de um corpo dilacerado. Seus membros, COlHO os filhos ele 8atul'l10 - foram
assim clevorüdos. Este fu,·to constitue um dos maiores males ch\
Kepublica e nelle se ielll originado em gralll1e parte es, e desprestigio da lei e da :!uctoridade, que tanto se tem accentlludo no regill1en republicallo. 'rodos os interesses contrariados
lêlll esf,)1'çndo por nccentutlr cada vez 1'11ais li scisão (' atr~a
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das fracções di:'lsi,lontes organisa-se a opposiçao intransigente
aos O'Ol'erl1OS locae .
Assilll, o Estalios, duranle a phase dictatorial, oífereceram
o aspecto de Ullla agitaçao partidaria agudissima, que nao podia
deixar dc af1ectllr a sua marcha adruinistrativa, tirando aos cidadllOs que o. administravam a calma precisa para bem distribuir ju, tiça e ucsenvolver seus interesses moraes e materiaes.
D'ahi n razão (\tt' violencias q\\e foraru praticadas e nao em pequeno numero - empastellame!1to tle typographia , prisões de
jOl'llulistus, tlelllis:;ões em lWlssn de empregados publicas e perturbações da ordcnl, mais ou menos Ilotaveis. Exceptuam-se os
l<lstados de S. Paulo e Purá, em que a agitaçao opposicioni ta
não foi tllo ag\llla de modo li. crear a ituaçll.o tào incaudescen te
do outros.
Por esta 11IeSlTIa agi taçao oppo icionista, raro foi o Estado,
que n!l.o teve rapida su ce silo de administrações. Assim vemos
que a dat Ir de 15 de Novembro de 1889 até os primeiros mezes 1i
de I '91, quando entraram em SUl]' phase de organi açao, e nao V
falando nas junlas provisorit\s que os administraram por acclamação populal', tiverltm o seguiules governadores nomeados
pelu Governo Provisorio: AJDlIZOnllS - o 10 teneute Auguto Ximenes de Villel'OY, I? lenente Eduardo Gonçalves Ribeiro e corouel Antouio Gome Pimentel; Pará-bacharel Ju toLeite Chermonl e Capitão-tenente Ouarlo Huet Barcelh\l' Pinto Guedes;
i\IllranhiLo- bacharel Petlro ~ugusLo rrtlVares Junior, Dl'. José
Thomaz ele Porciuncuhl, capitiLo-tenente Manoel Ignacio Belfort
Vieira e Dl'. Lourellço Augusto de Sií e Alburquer4ue; Piauhymajor GreO'orio 'l'haull1alurgu de Azevedo, Capitão Gabino BeZOUl'O e bacharel Alvaro l\Ioreira de Barros Oliveira e Lima;
Ceará -tenente-corouel Luiz Antoniu Ferra íI , General ele divisão
José Ularindo de Queiroz, Jo[\o Cordeiro e tenente-coronel Feliciano Antollio Beuj~llUill; Rio-Grande do Norte -Dl'. Adolpho
Affon o da Silva Gordo, bacharel Joaquim Xavier da Silveira Junior, bach,\rel João GUl1les Ribeiro, Dl'. 1\1<\I1oel do ascimento
Ua 'tro e Silva e bacharel l~l'UllCisco Amyntha da Costa Barros;
Parabybll- Dl'. Venallcio Augusto ele Magalhll.es :reiva; Pernambu o -brigadeiro Jo é Sime!Lo de Oliveira, Dr. Albino Gon-
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çalves Meira de " a concellos, barão de Lucena e de ernbargador
José Antonio Corrêa da 'ilvu; Ala,yôa -Pedro P,wlino da FOIIReca; TilJurcio Valerial10 de Araujo e bacharel Manoel de Araujo
G6e:; .'ergipe -Dl', Fcli bello Firm de Oliveira Freire, capit!\o
de fl"l"ata Augusto Cesar da /::iilva e tenente-coronel Luiz Mendes
de :'\[oraes; Bahia-Dl', :\Ianoel \ idol'Íno Pcr ira, marechal Hermes Ernesto da Fun eea e bacharel José Gonçalve' da Silva;
Espirito Sallto -Dl'. Affon 'o Claudio de Freitas Rosa, Henrique
da Silva Coutinho e DI'. Antonio Aguil'J'e; Rio de Janeiro --Dr,
Franci:co PQJ'tella; S, Paulo -Dl'. Prudente José de Moraes
J3arrm;, DI'. Jorgp. 'l'ebel'Íçli e DI'. Americo Bra ilien e de AlmE:id~
e Mello; Parauli -Capitão de IIlar e guerra .lo é Marque Gui·
murãC'fl, Dl'. Al1lerico Lobo Leite Pereira, major DI'. Innocencio
Rerzedello Corrêa e o-ellel'llJ José dc AguÍlLr CcrCJueira Lima;
Santa Uat1Jarill,L -2? tenente de artilheria Lauro everi:\llo Muller e Gustavo Ricbard; H,io-Grande do Sul --m:lrecl.nLl vi 'eoude
ele Pelotas, marechal <1e campo Julio Anacleto Falcllo da Frota,
Dl'. Silva Tavares e general Uandido Jo;,é da Costa; l\Iatto
Grosso -brigadeiro An tOllio i\1 aria UoelLJo, corollel Frederico
f:iolon Halllpaio Ribeiro c cmonel João Nepomuceno de Medeiros
Mallet; Goymr, -capitão Rodolpho Gu. tavo da Puixll,o, desembargador Joilo Bonifacio Gomes de .'iqueim e major Dr. Rorlolpbo
Gu tavo da Paixão; Miua Geral', -Dl'. Alltollio Olyntho dos
~alltos Pires, bacharel JOflé Cesario de Fal'Ía Alvirl1, Dl'. J01\O
Pinbeiro da Silva, DI'. Cri pilll JacCJues Bia. "'ortes e bacharel
Antonio Augusto de Lima.
Por ahi o leitor p6de vêr quanto foram instaveis o governo' estadoa s e ]lmnto foram successivas as lias administrações.
N'eJ:itlL 111 sllla phuse iniciaram-se ns deposil)l\es, conlo recurso
oppofliciolli.'ta, elloo o Estado do Rio-GJ'flnde do Sul o primeiro fi
dar o exemplo ela caurlilhagelll. A vida politi 'a da nação se deixou
infecl'Íonar por esse vil'us, que con\ o desdobrar dos aconteci11Ientos maL se proliferou. O Rio-Gmnde foi imitado pela Bahia
e em nlUitos outros a opposição diO'irio identico plano.
Al1miuistruva o Estado do Rio-Grande o vjscond~ de Pelotus, logo depois da revolução de 15 de :Tovembro. O purtid0
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republicano prestava-lhe o lIHl.is decidido e incondicional apoio, na
pessoa de um dos seu. cbefes, que era o seu secretario, o
Dl'. Julio de Castilhos (1). Negou-lhe depois esse apoio, pela preferencia que dava ao antigo liberalismo monar -hico, que le\7autava na imprensa a maior guerra aos moço da Fede1'ação e
entAo o vi conde de Pelotas deixou o governo, sendo substituido
pelo general Julio Frota que pouco demorou-se na administraçllo.
Entllo a 6 de Maio de 1890 assumiu-a o DI'. Franci co da
I ilva
'l'avares. O partido republicano moveu-lhe a maior
oppo iÇa0 e o governador nll.o perdia occasil'lo de ser violento
para com os seus antigos co-reJigionarios. A União Republicana
projectou Ol11l1leIlJor:u' u glorio a data ] 3 de Maio. O go\'erno
pretendeu probibir a festa popular. :rno obstante, ella teve lugar
na noite daquelle dia, qllanélo inopinadamente uma força de
lin ha fez fogo sobre o povo, (lue em pa seiulu COmmel1l0r::wu o
gruude dia da elllancip:lçllO dos escravos.
Enta.o a força publica do E tado, reunidtl ao povo, dirige-bt'
I am o I alncio do govemador e ahi intil11a-o a deixar o 'o\'erno.
Foi esta a prinleira depo. içll.o.
Na Bahia tambem fncto mais ou luellOS icientico teve lugnr.
Goveruava o E tado o Dl'. M:ml)el \ ictoriuo Pereira, quando, enl
boletins affix dos á esquinas, foi o povo convidado para um
meeting. O caracter da reulJillo era francamente sedicio o. O governador vendo que nllo contava com o apoio da força armada,
retirou-se da adluini traçllo, entregnudo-a ao marechal Hermes
da Fou eca, irmll.o do cbefe do Governo Pl'ovisorio, que foi depois nomeado governador do E tado.
No Rio-Grande organi ou-se a União Nacional, depoi da
eleposiçll.o de 13 ele Maio, a qU:lI não pas a de uma colligaçll.o de
fmcçOes politicas pertencente ao regimelJ antigo.
Infelizmente a ella alliaralJl-se l11el11b1'o. Í1uportante. elo
partido republicauo.
Eis ahi os precedentes pnrtidarios da gúerra do l~io-ll1'aude,
que estudaremos em occasilto opportllua. N este mesmo Es-

COIU

( I) E' o actual goverua,lor do Estado e lucta, ha mai
a guerra civil que lhe promovem os adversario .

de um anno,
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tado repetiram-se as deposições, justamente quando entrou elle
na phase constitucional, de que nos occuparemos no quarto
volume.
Por jsso que dedicalllos um volume ao estudo dos Estados,
o leitor permittirâ que ne te capitulo nll. passemos de ieléas
gemes.
A situaçll.o politica delles aracterisava-se pela instabilidade
dos eus governos, pela incandescencia das paixoes partidarias,
por uma stsrie de actos violentos, nll.o s6 contra a liberdaue de
pensamento, como contra a liberuade pe soai e os direitos d s
cidadl1os.
A adruinistraçl1o, que 1111.0 poclia deixar de resentir-se dessa
alta temperatura politica, obedecia entretanto a um pouco ele
espirito de ordem, ainda que trarluzisse através dos seu actos
certa falta ele pratica admini truLiva. Poucas reformas foram
feitas pelos goverlJfl<lores nos serviço publicos. Entretanto, precisanros dcc:ll\ral-o-clul\s feições salientes reveste a administraça0 dos Estados-economia dos dinheiros publicos e Ilesenvolvimento material.
rl'oelo~ achavam-se em pc 'siruas coneliçOes fin[l,nl'eirns, 'ob ()
pe o de gnlnelcs deficits. Entretanto, quando iniciaram sua vida
constitucional, era jâ profund[l, a differença sob este ponto de
vista. Sentia-se o prenullcio de ullla pro peridaele financeira que
depois accen tuou-se adrl1 i l'll vellllen te, acha nelo-se toclos acLualmente (1) em optimas condições, pelos graudes saldos que têm
em seus cofres.
Influio muito para isso os auxilios prestados pelo Governo
Provisorio, com os empresti IIIOS feito a muito' delles. Aqui
estl1 a prova de seu desenvolvimento material, me!:lmo no auno
d:\ dictalul"a e que augmentou ,"L1a prodLlcçll.o, suas rendas.
F.is os dados estatisticos (2):

(1) Anno de 1 94.
(2) De\'el11o!:l os qu:vlrm; que ~e i'uguPJJl li oLJi'cquiosiciacie do zeloso e
provect.o dil'ecLor do 'l'hesouro .l!' ~der:t1, DI'. 1<'raIICIi'CO José (I;. Roclia, que
presta relevante . erviços ao IlliuisLel'lo da fazenda COl110 oh fc da reparLlçáo

das rendas publicas.

Quadro da receita <ias atfandegCls dOR Estado., Unidos do R"asil, com discrim·inaça.o da renda
p"opriamenle aduaneira e das Otttras m'/'ecadadas petas mesmas Rcpm'UçOes
EXERCICIO DE 1889
RENDAS

ESTADOS

Interior
I
--- -

Aduaneira
Amazonas
Pará
'Maranh~o

1

Piauhy
Ceará
Rio Grande do Norte
Parahyba.
Pernambuco
Alagôas.. ~ Maceió
l Penedo
Sergipe
Babia.
Espirito-Santo
Rio de Janeiro
S. Panlo
Paraná
Santa Catbarina
Rio Grande do Sul..
Matto GroB80

1.35~:b~O$OOOI

..
..

{

Porto Alegre
Rio Gmnde
'L'ruguayana

..
..
.
..
.
.
..
.
..
..
.
.
..
.
..
..
..
..

6 .4 1( : 8;)8$000
2.015:249$000
274:Bk7$000
1. 78fl: 499$000
156:319$000
5'10:793$000
9.09fJ·767$000
fi50:ío4ijiOOO
4fj: J 61$000
fi6:í41$OOO
8.396:3B/$OOOI
21H:727$OOO
56. 11-1:i :'J 75$000
14.6B1 ::!16$OOO
597 :3 10!ji(l(10
5S:~ :·122$000
] .944:341$000
2.1'31 :99G$000
302: 783:f000
'102: 8116$OUO

I

ElJtmordinaria

-

G6:230~000

561 : 194fOOu
1~5:8;)8$UOO

10: 0~3*00U I
7"2:925$000
15:888$00U/
25: 0:,5*000
32:520:1'01'9
43: :!0:1:ji000
11 : :! Jll$OCJO

49:601$000
354:866$000
125: 454lfOOU
I;): 174$(100
93:268$000
8: 443!j:000
2R:9ó7$000
4GO : 10B'f000
38: 8fl3:jiOOO
2:911$000

TOTAL
1.460:691$000
7.33J:91M$00(l
2.266:541~000

297:884$000
1.955:692$000
180:650$000
552.7H.'i$OOO
9.5l:l2:;)9J~OOO

37: 8·J 1$1100
19:87611>000

386: 03[1:f00(11
o: 758i!'rJOO
2.511 :li77$OUO
471 : 5R:":j.000
20:fJ92!j:OOO
56:1)(19*000
11:1: 4:!8ifiOOO'
134: ~8b$0()()'
19:iiH6:fOOO
3/: 101$000

732: I>;]U$OO
(1;) : ;]R2:fUl10
Çi/:97H!fUOO
8.787:0fi:!:f(lOO
:!55: 2 J fJl!'O(lO
58.706:454:f000
15. 55 /~7!'li$0(10
6:H: 706$000
671 :!-l86$(J00
1.332:861$000
2. 26H: fll1ll!jioUO
:i60: :<:!3:fi000
459:86;)$000

1.965:061$000

3.936: 'f3~!f000I

1H. 571i: 71 4$000

2():5~0:fUO()1

4:G56$OOO
26: 7.14 'f 000
31 ::i02$OO,'
421: f'99'jiCIlU
16: 'IO~~OOO
32:f\i)ii$OOt)
27ii:lJ}J2!jillOO
lo:J:OI6~OOO

-Somma ..· .... ·...... ·.. ·.. · ...... 1 107.677:221$000

-

I

4:715~00U

I~
<O

'

Quad1'o da receita das alfandegas dos Estados Unidos do B1'asit, com disc1'iminaçi1o da renda
p"opriamente aduanei1'a e das out"as a1Tecadadas pelas mesmas Repa,·tições
EXElRCICIO DE 1890
RENDAS

ESTADOS

I

Amazonas.............................................
Pará ...................................................
Maranh~o ............................................
Piauhy ................................................
Ceará ..................................................
Rio Grande do Norte..............................
Parahyba ............................................
Pernam buco .........................................
ie:l!F::

1. 898: 57'!i,OOO
8.4~7:917!1>OOO

2.389:789$000
~63::'l39$OOO

~~?:.:.:. . :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:.:.:.: .:.:.:.:.:':':':':':':': : : : : I

Espirito-Santo ......................................
RLO de Janeiro.....................................
S. Paulo.............................................
Paraná ...............................................
Santa Catharina ....................................
Rio Grande do Sul (2) ...........................
Matto-Grosso .......................................

TOTAL
AduaneÍl'a

2.143:251$000
302: 8liH$000
454: 844$UOO
9.577:084$OUO
1.046:!'l54$000
173:6:'l-1$000
9.-190: 141$000
323:367$000
58.086:733$00°1
] 6.082: 194$000
656:233$000
772:891$000
8.025: 18ô'llOOO
572:499$OUO

Interior
147:0Ó~$OOO

87o±:699$OOO
2-11 : 6~58000
65: 73ti$000
6·18: 983$000
86::'l53fOOO
1~4 :68HfOOO
1.6:'lH:fl41$000
226:864$000
J45:916$000
1. :!42: 12fi$000
1'-13: 864$000
51: 201$000
8.71H:548ifOGO
2~8:987'll000

18!): 1·1(i$OOU
2.02-1: 742:f000
92:776$000

Exlmordinaria
86.3~1:000$000
451:739~000
]9]:]56~000'

24:051ijiOUO
235: ·107!fOOO
30:279$000
48:538$000
6-18:612$000
J08:767$000
118 :] ~O$OOO
780:3.J1ipOOO
22: 171$000
2.-! 1S: 300$000
8J9:677~000
74:6~]!l>ÚOO
66:~30$OOO
78U:0~0:li000

2.131: 897$000
. 9.764:355$000
2.822:570$000
353:026:j;000
3.3')7: 6-101$000
419:398$000
628 070$000
1].854:237$000
1.382:685$000
437:660$000
11.512:608$000
489: 402$000
60.556:234$000
25.618:420$000
1. O] 9: 8-11$000
J .028: 870$000
10.830:007$000

69:296$000

734:5~1$000

6.974:306$000

1<14.911 :492$000

--Somma ....................................

120.987:388$OvO

(1) Está englobada a renda. das AUandegf.s_~tacei6e Penedo.
(2) Idem das tres alíftndegl\S-POl-t-o-A}egre, Rio·Gra.nde e Urnguuywul\.

16.949:7!'l8ijlOOO

w

'"
O

Quadro da receita dn,s AlfandegCls do,• .Estados Unidos do Brasi(, com discriminação da renàa
propnamente aduaneira, e das outros (f,J'recndr,das pela,. 'mesmas Repartiçoes
EXERCICIO DE 1891
RENDAS

ESTADOS
.Aduaneira

~::~zon.a~

::.:

:

:

::::::::::

::::::::.1

~~~~y;l~.O . ::::::::::::::::.. :::::::::::::.::::::::::::1

Rio-Grande do Norte
Pambyba
Pernambuco

..
..
..

~~I~g~~~B .(~.) : .. ::: :::::: :::::: ::. ::.: .. ::' :::::: ::::::
Bahia

I

Homllla

.

I .811:l: 855$001l f
332: 111-<'ji\lOO
464:772$000
8.GIlí\:971$OOIl
9::lfl :888$/ 00
454:0"6$000
6fi. 7:1::1: :l49-j50no
20.06~.5-1i!fl(OO

..

.

8.0Ho.043~OOl!
I . 90~ ::':07$OUO
159:43]~OOO

~1:\0:9l6$()n(J

~~;ld~tJ;I~~~~"."::::·:::::::·· .":::::::::::::::::::

S. Panlo
Par.. ná
Santa Calbarina
Rio Gmode do Sul (:3)
~ MaLta· Grosso

2.019:305$000

10.~RIl:90\-!~010

.

507:004$ono
4911: 1151 $00(1
4.349:733$00 0
30fl:043$000

..

..
.

.
,

Interior

128. OJu: 199$0001
-

Extraorcimarill

1:~3 : 703$UOO
760:8Ih~00U
'2f>7:7B7:f000
9li: 140$000
780: 0:;6$000
80:255$000
133:877*000
I .962: 8'2i-l$000 I
283 : 177!fl000
1'~7: I :WifiIlOO

I

I
J,'lv: I ;l8ifiOUO I

~~~: O?~$(IOU

51: 675$' 00
]] .870: 5ôOfOOO
346:4Hi~()00

200 . f15;1~0()0
2.348:61\0$000
~9:28b~UOO
~0.433:61

(1) Está incluida a ronda das duns Alfllndogns--Mncoi6. Penedo.
(2) Idom das tre. Alfandegns--Porto·Alob...e. Rio Orande o Uruguayana.

1'000

I

369:9H$(J00
1.5:34:81'>4*000
'268: 761 fOIJl)
:,2: R3H'f(l1)0
21:-;: '/II'!fU(l11
136:51\8$uoO
149:flI91'0(!l1
2. KH:l: ::l9O!flOlllI
:1:.2: 11'2tOOO
1\1:l:67"'~(J1 O
2. lil: 147fOOO·
.;~: 44tifOOO
13.8[,0: 19,,$11(1)
:lo Sr,6: ' 64$(100
176:570$000
] 4(;: 317:jiI.lOO
1.:'173: IH:!$UOO
72: 353$000
26. 1·10: 95R$OUO
-

TOTAL
2. .';:!~: 952$COO
10.371: H'\$OOO
~ . 4:l.; : 065$000
:!f1x:2Ili$000
~. 7H6: 'iOfl$OOO
661i:932$OOO
7 IH: 1flA'f'OOO
12.978: li-lO$OOO
1.615'177$000
-J96:711$000
13.21\2: I:!R$OOO
fH 7 : oôO:fOOU
80 . 635 : 1 :l:'$OOO
34.799: 671 $(1(10
1 . O:!U: 041 $000
8:,H: 127$000
8.071 ::'>4 "'IiOOO
410:6~1$000

174.60 I: 76"$O(l(i
-

I~
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Como vê o leitor o augmen to no total das rendas é notave!.
A prosperidade material que já nesta phase começou a des·
envolver-se, liga-se ao regimen liberal do entlto ministro da agricl1ltUl'u, que nlto recuou do progrnmma de dar aos Est,tdos concessOes que alargassem a sua riqueza. Assim, quasi totlos C?lles
foranl dotados de viaçllo ferrea, de colonisaçao, immigmçl1.o,
abertura de portos, cunulisaçao de rios, et0.
Si pelo latIo politico estavam entregues á anarchiu, e ás
ulllbiçOes; si pelo administrativo .denunciavllm gmnde e terilidacle ; pelo lado material, nM ha duvida que lucraram consideravelmente.
Pelo laLlo intellectual e moral, nprE'sentayam o aspecto de
UIUU sociedade, que agitada por uma l'evoluçllo E'tonomica e politica, ,'entiu-se esterilisaua pam lolS pesquizas do eRpirito, em Ilma
phase de espasmo e estagnaç9.o, fJue se segue a todos os gl"Hndes
acontecimentos, pllase indispensavel par:1 collocar o intellecto da
unção na ::ov<\ orien!ac;1io tL que tem de obec1ccer. Por isso que a
espeeu!ação perverteu n progranlnHl progressi,'ta do 131'. Fn\11cisco
Ulicerio, elltreglllldo-o á voragem do jogo e á :lllluiçll.o da riqueza,
esse senliIllento tornou-se o Clll'acter donlÍuante dn época.
Impressionou até as ('laRses intellectuaes do pniz, que se esterilisaram Rob sua pressll.o. D'ubi a rnzfio da falta de importuntes obras litternrias, 'eienlificas e artistic'ls de] ois
de 18l:i9.
Com excepçlio de um ou outro livro de certo valor, toda li
producçll.o illtellectnal nll.o passou de fragmentos. Isso 1Ill.0 deixou
de (']l:lnlUr;1 attençll.o de unI espirito critico da ~er:tç9.0 actual,
que lia illlprensa lamentava essa esterilidade. (1) Medicos, advogados, jornalistas, lilteratoa, escriptores, loelos entr garnnl-se ao
jogo, fia organisaçOes de companhias, como menlbros de suas
di:·eetorias.
A imprenRa perdeu () IJrilhantismo de outros tempos, as acadenlÍas ele ensino superior deixaram de SCI' o centro da
antiga uctiviLlade intellectual, o numero de revistas el1l que
(1) Refl'rimo·n06 ao
du Brasil.

I

r. J o6é Veri6simo,
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bellos e importantes tmbt\lhos eram publicados, diminuio consideravelmente, o clubs de couferenci,t deixaram de ser concorridos, as re"Ítitas sobre medicina, direito, engenharia, perderam
de seu antigo valor, pela {,tlta de origiuulidude de seus trabalhos.
Foi uma época d vel'lhtdeir,( estagnuç!l.o intellectna1. O:; espiritos
achavam-se dominados pelo sentimento que caracterisava a
época. Por isso que as cun:;a dessa situação eram accidentaes, a
esterilidade não podia deixar de er tran itori::t, dando lugar a
ullla grande activida le intellectual li época que se lbe segui se.
Foi de facto o que se deu.
DesLle o annu de 18!L o movimento illtellectuul começou a
agitar-se, pela publicaçao de li vro:;, em geral sobre estudos politicos e sociaes.
A im, o r. Ruy Barbo a publica suas obras sobre questoes
cOllstituciouaes, desele 1 92 ; o •'r. , yl\'io ROlllero sobre qUtl toes
de doutrina politica; o '.'r. Rodrigo Oetavio obre a educação republicana; o r. A sis Bra il sobre doutrinas democraLicus i O Sr.
Amaro Cavalcanti sobre economia politi a e finanças i os Srs. G.
8tudart, Felisbello Freire, Jo1l.o Ribeiro e Sacl'UllJento Blacke
80bre historia nacional i José Verissimo sobre instrucçao publh:a;
o centro positivi ta, sobre a propaganda pbilo 'ophica e doutrinaç1l.O
polit:ica i J é Soriuno sobre direito con 'tituciollal i Clovis Bevilacqua e :\IarLills Junior sobre critica politi a e litteraria i '\ iveiros de 'a tro obre direito penal, além de algun pampbletos
80bre us revoluções qu
e del'iLIU IIOS E tauos, depois do movimento legalista de 23 de Novembro.
E su agitaçll.o iutellcctual que tendeu tão accentuadalueute
para a scieucius-politica, social, jllrillica e cconomica, começava
desde o meiudo de 18D2 e ligava- e a ulUa cau a de grande importancia.
Duas grtln<les l'evolllçOes lhe tinham precedido: Uma de natureza economica,-13 de Março ele 1888-e outra, de uatureza
politica,-15 de Nuvel1luro de 1 89.
Em iUlpOS ivel que fi orientaçll.o lolitica, social, jlll'idicn e
economicn do intel1ecto nacional 1l1l.0 se resentisse da influeucin
de UII.Ht nova est1'l1ctura ecouornica e de uma differente organi8a~1l.o politioa.
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Estudemos essas inf1uencias.
No terreno social e politico, abrangendo nesta phrase a organisação do Estado e sua relações para com a sociedade, as idéa,
dominantes no tempo do Imperio e que emanavam da propria
organisação [JoJitic,y, eranl as que derivam da estructura da monnrchia, constitucional. A f6rllla do Estado revela-se na qtta/idade (lo regente que conúentmva torto o governo e que personificava a cOlUmunidade e toda unidade d,t naçll.o, e era a express!lo
da SOl erunia nacional que nelle residia e nos parlarnentos, em
vez de residir no povo. Ess~L sObenllli!l era a personificaç!1o de
individúo, em vez de seI-o de uma maioricL popular. Nilo
dependia de maiorias, como os chefes republicanos, porque possuía sempre de urna maneira independente o poder governalllental.
O pl"Íllcipio da :Luctorirlarle, em vez de emanar da soberania
po.puJar, buscundo sua razão de ser e sua mais alta expres !to elll
uma collectividade (Ie homens, encarnava-se eru uma individualidade (1). Elle em, pois, a pessoa do Estado-o Rei.
Esta f6nua especial do Estado, de que emanavam a concepçM
dOlllinunte na politiea e as suas relações para com a sociedflde,
constituio-se COIIIO o fUJlrlamento elo direito constitucional, porque

um

este 'el1lpre emana ela distincça.o das fÓL'/YHLS (lo Estado, segundo
a natureza tio governo.
Eis o caracter essen~iaJ e a fôrma do Estarlo, que serviram ne ponto ne p,lI'tida da elabomçll.o do direito eon titucional
rIa JUon:lrchia cOJlf!titucionul representativa, e que aqui julgamosnos dispensados de descrever.
A orientaçãu sucial e politica corrente n!l.o podht isentar-se
da estl'llctura desta machina política e do seu deseu vol vímento
na pratica.
O conceito dominante que inspirava a ol'utoria parlamentar,
os progn<llllllas político", as 11Ictas oppo:sicionistas e a activid'lde
dos puderes pllblicos e da Ill:lchina administrativa, era o sacial'ismo do Estado. J~m através de"ta doutrincL que vivia o mundo
politico e officia!.
( 1 J Bluntschli-l'héúrie de I' État.
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A iniciativa particular era uma força negativa, quasi que
nll.o existia. Nas relaçõcs economicas, no campo ela iniciativa
privlLda, na vida commercial e agricola, no terreno da crença
religiosas, no en ino primario e uperior, em tudo, em summa,
se fazia sentir a iutervenção do E tado, que era uma força omnipotente, a unica de existencia real.
Sem o seu auxilio, empl'eza nenhuma tinha exito.
O proprio desenvolvimento da sciencia e a inceridade da
fé religiosa faziam- e atmvéz ele seu concul' o. Eram. e ta as
idéa sociaes e politica. elonlinantes, sem que a despeito disto
ull.o se fize se uma outra opinião di sonaute, ljne entretaulo nno
HlcllBçava um côro de muitas vozes.
Hoje, o conceito é mui diverso. E isto claramente se revela
113 obras do!:' escriptores que ácima citamos,
uja orientaçllo politica e . ocial põe-se inteiramente ele accôrdo com fi fôrma que
I'lO've ·te o E tado, no r gimen republicano, e em suas relações
para com a sociedade.
A oberania não re ide nlais em um homem que juntamente
com u In parllLmen to represen ta a naçao. EUa reside no povoo seu mai legitimo orgão, que a delega, em fracçao, aos repreentante , para o exercicio elo. poderes constituidos. O principio
('Iectivo constitue a origem rlo prioeipio da auctoriLlade. E B3
fôrma de E tado determina uma differença profunda no direito
constitucional.
A re peito de ua. relações para com a sociedade, restringio- e o con eito que dnmin wa do socialismo do Estado, tendendo a ser i:lubstituicto pelo cOllceito da força do individuo
coa tra aq uelle.
O elementos ctesta rloutrina foram se reunindo, até chegar-se
á affirmaçll.o de que a iniciativa I articular era uma funcçll.o 0citLI, rujo exercicio é indi.·pen avel á civili~aç!Lo, nll.o de\7enrlo
.·er perturb'Lcla pela intervenç!Lo offi ia!. Foi sob t'l.l doutrina
que os esc.:riptores politicos de que fallámo' ácima, elabomram UI\S obra e ella na pratica já chegou a algumas con·
quista ele grande e cllpital importancia ocial e poliLica.
Assi m, no terreno religioso, já, alcançou uma grande
victoria com a separação dlt Igreja e do Estado e os seus acto
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consecutivos, fi ando o sentimento religioso entregue â acçll.o da
competeucia privada.
No terreno do ensiuo publico, ainda que suas conquistas ull.o
fos em completas, todavia a. intervenç!'Lo omcial hoje gyra em
ulUa esphera de acçao muito mais restricta.
O ensino livre é uma realidade e o priu ipio da liberdade
profi. sional é um preceito da con ·Utniç!\o. No terreno pratico
sua pro.va· sll.o as academias livres de direito na capital do paiz,
da Bahia e 1\fillas .
. Ahi estão factos que attestam mOllificaçoes operadas na
orientação politica e social, em ronsequencia da tl'ansfol'maçll.o
do regilDen. ~o terreno ela sciencia do direito e da jllri 'prudencia
ellas se accentLH~1ll c<,da vez mai , como proullctos de elecçl1o,
productos de formelçllo social.
E8tudemo~a a phase da organisaçllo dos Estudos.

I
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Decreto ele 4 de Ontnbro de 1890. O Governo Provi"orio COIOO um faetor rio
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José .A. velll1o. Erro de historia.
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Por acto de 4 de Outubro de 1890 o Governo Provi orio decretou que [os em convocadas as assemblêas legislativas e se
estabelecesse o processo pam a respediva eleiçll.o. Neste decreto
lêem-se os segnintes con. iderandos: (I)
" Considerando qne a organisaçAo constitucional dos Estados
é o complewento uecessario do regimell forlDulado lia UonsLituiçll.o Federal de 22 de Juuho ;
(1) Nllo podemos deixar de lnnscrever na integra este decreto. que
firma priucipios de capital impol'taocill. sobre direiLo publico.
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«Consiclel'ando que, ainda depois de adoptado pelo futuro
Congresso esse pacto con titucional, não teremos estabelecido a
legali lade neIle pl'escripta, emqunnto os varios Estados nllo possuirem fi suas respectivas Constituições;
« Considerando que antes deste facto seTá impossivel ao
proxirno Congresso Nacional formular as leis organicas do pah" e
até o orçamento normal da Republica, vi to como a e timação
dos recursos e obrigações federnes pre uppõe estabelecida 11
di criminaçllo preci a entre a admini tl'açào, a judicatura, as
renda dos Estados, e a renda, a u,Jagi ·tratun\, a administração
geral;
" Consid rando, portanto, que o Congresso não poderá naLumlmenLe entrar no exercicio de uas fUIlC'ções ordinaria , depois
de de empenhado o seu Illandato con~tituinte, emquanto se nllu
houverem reunido as Constituintes dos E tados e decretado as
sua::l Constituições;
"Considerando, pois, que Ulua vez approvada a Constituiçll.o
e eleito' o magistrados da Hepublica, o proximo vindouro Congre so determinará o adiamento de suas sessões até que se promulguem as Constituições dos Estados;
" Considerando, 101' cOl1sequencia, a necessidade urgente de
acc lerar e se trabalho de orgauisação local, afim de que o Congre so ~acional, ainda no Jl1eiado de 1891, começe u funccionar
orclinariamellte, no exercicio regular do poder legislativo, comu
Camar:~ e Senado;
" J)ecreta:
«A rt, la, Os governadores dos Estados convocarllo as respectivas assembló3s legislutivas até Abril de 1891, fixando-lhes data
para a leição e parUlt abertura, de Juodo que entre a primeira e
egullda IlJedeiem, pelo menos, 30 dias,
"Art. 2? Essas a seml.>léas receberllo dos eleitores poderes
e 'pecines para l.pprovar as Con tituiçoes dos Eshtdos, assinl
COlllO para elegeros-govel'l1adores e vice-governadores que houverem ele servir no primeiro periodo administrativo.
"Art. 3? Os governadores actu~proillulgarlto, em cnda
Estado, a sua Constituiç9.o, dependente da approvação ulterior
da respectiva llssembl a 1 gislali~a,~as posta em-;igor desde
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log0 quanto á composiçi\o dessa assembléa e suas funcçOes constituintes.
li Art.
4° Em cana Estado !t prirueil'l1 assembléa legi lativa
organisar-se-â, ~eguDelo a Constituição anteriormente promulgada, com uma ou duas camaras e o numero de representantes
que elJa c1etermi nal' .
« Art. 5°. Concluidas as funcções constituintes pela approvaçll.o d,t lei constitucional e eleição rIo. govel'l1adores e vicegovernadores, entrarão as ass~nilJléas legislativas a deliberar
COliJO legislaturas orclinarias, pelo tel1lflo con titucional de suas
s ·ssões.
« Art. 6°. As condições de elegibilidade para essas assembléus seri\o as que prescrever a Consli tuição de cada Estado,
corutanto que não contravenham ao determinado na Constituição
Federal.
« Ali;. 7°. Na primeira eleição das assembléa legislativa~
serão observadas as disposições do Decreto n. 511 de 23 de Junbo
de 1890, com as modi ficações aqui estatuidas, e votarão COllJO
eleitores os cidadãos habilitados na qualificaçll.O actual, em COllformidaLle do Decreto n. 200 A, de 8 de Fevereiro e 277 D, de 22
de Março de 1890.
« 1°. A junta eleitoral furá extral1ir tres cópias da acta da
eleição, que serão en\'iadas: uma, ao governador, outra á seCl'etaria ela assembléa legislativa, e a terceira, para a apuração, au
presidellte ela Camara ou Intenelerrcia Municipal da Capital elu
Estado.
« 2? Não se exige que a essas cópias acompanhe a das assignaturas dos eleitores, firmarIas no livro competente, nem que se
inclua lJa acla a ele ignação nominal dos que a compuzerem.
«3? Concluido o recebimento dos votos, o presidente da
lllesa eleitoral poderâ nomear mais dous eleitores ela secção respectiva para coadjuvarem os mesarios nos trabalhos da apuraçãu
das cedulas e trasladação das actas. 1l
Por este decreto vê-se que o Governo Provisorio constituiu-se
. como um colJaborador da orgallisação estadoal, traçando linhas
geraes que ella devia respeitar. Assim, determinou a convocaçll.O
das assembléas legislativas, marcando-lhes data pa1'>t eltlição, abell-
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tura e duração; reve tio-a!! de caractel' constituinte; e tabeleceu
o prin ipio de divisão do ramo legi. lativll que o' 1<: tados quizessem adoptar; deu a feição de legi latura ordinarias ás a 'Rembléas
constituintes; pre creveu as condições de elegibilidade, de
RccOrdo com o principios da Con tituição Federal, e o proces o
eleitoral para o sufJhgio da Constituinte e, fi~almente. ilwe tio
os governadores da attribuiçlLo de decretarem e promulgarem as
Constituições, para erem submettidas á approvação oa Con tituintes,
Eis ahi funcções soberanas que deviam er delegada pelo
povo dos E ta lo , em vez de seI-o pelo Governo Provisorio, A
nação, porém, achava-se em época revolucionaria, O Govel'llo
Provi orio era oe facto a unica força real na vion. politica. Era o
depositario oa soberflnill e o orgão da lei e da auctoridaoe. Constituindo-se o factor principal oa organi ação do. E tados, não
fazia mais do que exercer a prerogativa soberana, oe que elle
sOmente era o leO'itimo orgão.
Ao Estados nlLo ficou nenhuma parcella de oberania, senão
para cumprirem as funcçõcs que e tavam prescripta' no Decreto
de 4 de Outubro. Ella limitou-se á, eleição dos membros rln. Constituinte. A propl'ifl Con tituição foi <1ecretadfl pelos O'overl1!vlores,
ficando ás a embléas fi attribuição de mooifical-a , alteraI-a,
fazerem, em suml1la, a revi ão que lhe dicta -em seu patriotismo,
seus sentimento democraticos e Ull sabedoria, Abi, não ha duvida, os Est~toOS gozaram da muis ampla liberdade de acçll.o,
exercendo a mais completa oberaniu, Já fiz mo vêr me. mo no
l° volume de'ta obra a con equencias emanaoas deste facto,
cujo re ultado foi não haver uma completa uniclnde do direito,
pela falta de revi ão directa dos poderes federae obre a Con tituiçôes dos E tado ,dflS qua.e algumns se acham em contmdicção
flagrante com a Con tituiçll.o Federal.
Nos trabalbos preliminnre , porélll, que acompa.nbarnm a
organiflação dos E tados e que 'e referem ás prescrípções leO'Rcs
do decreto, elles fOl'l\.m ab. olutamente passivo. O Governo Federal foi a ua força propu I 01'1\.. Pela União foram elles
organisados. Não se organisRram. Todo o movimento dR nova
vida politica em que foram entrar, parti0 do centro para a
lI-47
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peripheria. E' esta a deducção que tiramos deste documento da
dictariura e que ainda confirlTIa-se peja di po ições que o Governo Provisorio estabeleceu em seu projectu de Constituiçllú,
sobre organisaçâo dos Estado . (1)
Estas prescripções sâo a prova da intervenção do Govemo
Provisorio na elaboração do direito con titucional dos Estado,
nllo s6 d terll1inaildo-lhe o caracter dos poderes executivo, judi-'
ciario e legislativo, e o caracter electivo do ~overnadore e dos
membros dajudicaLura, prescrevendo o ensino lei<Yo e livr , traç:1l1rlo-lhe unta zona de cOl1lpetencia constitucional em que deviam gyrar, como prohibindo-Ihe certas attribuições que ficariam consideradas funcçôe privativas do Governo Federal, como
rerusar fé aos documentos publicos feneraes, rejeitar a moeda ou
emissão bancaria por acto do gO\7ernO nacional, fazer ou declarar
guerra e denegar a extmdicção de-criminoso.
'rendo tl'l1çado as linha gerae ri ntro elas quaes os E tallos
deviam elaborar o seu direito publico e a zOlla de ncção em que
elles deviam exercer o seu poder con l.itui!lLe, s6 fll,ltou ao
Oovprno Federal, par:1 firmar a UII idade elo direito con titucionnl,
verif"i<':u', nepois quc' elles. e orgnnisaranl, i e. La.' linhas ele ncÇao
fomlTI resI eitfi.na~ e i o ~eu poder con ·tituinte Lrunspoz a espl1era
que lhe foi traçu.d:t. Desde que a illtervenção fCllcml constiluiu-se como ponto do prngramllln da (lirtnrlur:1 de 18. n, e não
podia ~t.l· o contl'ario, ella d via s I' rompleta, pair:lIlno 110 plano
superior de umll fi!'lr·:t1isar,:âo incli. pcn avel pHra fiI'l1HU' os laços
ela rederação.
Isto não foi reito.
Ullla grande obra linhlt fi. rcvolução republicana a real i ar
-n federação, que não é ntais elo que a orgalli~nr,:a.o politi a dos
Estados, corno Estudos fed rudo.. Tendo até então vivido como
prl1vinciil~, ern a mf'lIor parcella de autonomill., não lJodinm dispensar a fisculisação rio Govel'l1o Provi 'orio, COl1l0 orgâo do governo na ·iona1.
Estas doutrinas, que presidiram á organi. ação dos E tados,
( I ) O leitor leia nf~te volllllle o pl'Ojeclo da COIlRtituição, na parte
r lati va MS Eslados, ela vago 282 fi 285.
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foram combatidas nu Constituinte pelo deputado Dl'. Erico
Coelho, mais no intuito ele a iiar ua' organisação para depois
que fosse decreta.da p lo 'ongre"o Constituinte a
onstituição Federal, do que de ombatel' os principio de sciencia politica pelos quae' a dictaclura exerceu n'este trabalho a mais
accentuad~[ intervenção. Eis as fôrmas em que foi 'oncebida a
moç!l.o do deputado, em ses ·ll.o de 15 de Dezembro ele 1890:
.. O Cougre-'so 'ou (il.uinte declara iuconveuient s o euaios de org,[llisação dos E lados, fic~ndo adiada até ser vota~
~stituição Fetl ml e adoptac!t[ pelo Poder Legislativo a lei
eleitoral qu a segure a coluparticipação de touos os cidadãos na
obra da funuaçao elos Estado' re pecth·os. II (1)
O debate que e ferio e teve longe de corre p nder fi importancia do a 'sumpto, sou o ponto de vista especulativo, reseuLindo-'e como reselltio- 'e da ~aixão opposiciouista e do seutiruento
partidario.
A ilU, o autor da moção dizia: « O signatarios da I\loção
entendem que e 'ta patrioti a as..elnbléa Ilão pôde se mostrar iuditl"erente ao processo mediante o qual, a esta hora, estão ellelo
tmll 'formado allteeipaela e de ordelladamente, a antigas proyincia do Imperio no novo E tado da Republica. oi
Dizia mais: « Entendemo que, emquanto o representantes
da naç9.o, 'amara e ,'cllado, manelatarios do povo e Jualldaturios
do E-tados, não COIl ortlarem nas ba es da Constituiça.oFederal,
não traçarem as orbitas do E ta(lo., preestabelecendo a .reO'ras
gemes, a unidade' COIl ·titucionaes, ás quae elevem cingir-se
cada qual pelo eu la.elo, afim ele se organisarem como governo e
adtnillistmção local i obretudo, mquanto o Cougre so não elefillir a fuucçãO eleitoral, o porler por excelleneia, que exprime em
época ordinnria' a oberullÍa ela nação, funcçào que o conjullcto
exerce nos limite da. legalidade, por cada ullJa de sua partes,
e.mquanLo ist não l;e (ler, ellLCII lemos que ão intempestiva as
~vas ele l'undaçllo do' EsLaLlos, na falLa ue iuhas gemes j

(I)

l~sta Jno,:á

I

[OI a"IJ.(lIadll llllniJcllI

pelo rleputlldos A rislide Lobo,

Thomaz Ilelfino, l""rll"llll \Vel'l1eck e 1I1111toS ou~ros. Vidp jlnnaes ela
COll tituinte, vai. l, pago 1H.

I\
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silo chimel'icas no ponto de vista democratico, slto incoll'ístentes,
serlto fru tradas egunrlo totla as probabilirlade . li (1)
Mais valiosas eram as rnzOes que se referiam á falta da constituiçilo, pnru adiar a orlJ'uni açã.o do' E tados, do que a que
se referiam á uusencin de uma lei eleitoral, porque esta exprime
uma attl'ibuição e ·tadou!. Os E tndo elaborando uas Con ti·
tuiçOe', quando a Uniã.o preo 'cupnva-se com o me mo trabalho,
poderia dar logar a ltntllgonismos no direito. E isto deu-se.
Mostral-o-emos quanrlo tizermos o e tudo detalhado das Oonstituiçõe dos E"tados.
E tas doutrinas eram combatidas p.or outro deputado, represeutante do Pará, o ,r. 'antll,o, que em um excesso de federali Illo que cheO'ava á affirmaçOe' confederaliHta, dizia: "Encarada syutheticanlente a nloçã.o, nada menos importa do que
relurdar, ninda pelo lUeno' um auuo, a organi aça.o dos Estarlos:
importa privai-os da Autonomia de que tanto carecem para tratar
do' eus interes es, fomentar SUlt prosperid,tde ua proporça.o dos
seu recursos; importa ainda conservar o Estado' debaixo da
pressão na centralis8ção, que t.anto atrophiou as provincias e a
que elll grande parte são rlevidas as c1iffi uldades com que hoje
luctanlOS j illlporta, finalmt'nte: em uma anomalia que se ha de
dar, a qual é a Unia.o, vot'lc1n a onstituiça.o Federnl, terá entrado
na legalidade, terá ce ado para ella o e tado de revolução ou
dictadura; entretanto os Estado ~e consel·vara.o ainda nesse
estado e durante o tempo em que se tiver de alterar a lei eleitoral, para por ella serem constituidos es.'es Estados. li (2)
A moção não mereceu os votos do Oongres o, firmando-se
assim os principios do governo provisorio. Os E. tados começal'Hm ua pha. e de organisaçflo concomitantemente com a UniãO.
Ao mesmo tempo que elIes lauçavam a. bases de sua Constituições, o Uon~r so Nacional discutia. o projecto do governo,
para chegar â decretação da constituição republi ana.
Assilll, no Estado do A mazonas foi decretada pelo governador E(luurdo Gonçalves Ribeiro, a ]3 de Março, sendo convocado
o primeiro congresso para l!1 le Junho, e a eleição a ]0 de

vi
f

I1I Vide Ánnaes do Congresso Constitltinlc, vol. 1, 1 ag. 267.
(2) Vide Annaes do C!ongl'esso Constituinte, vol. 1, pag. 443.
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Maio; no Pará. foi promulgada pelo governador Dl', Justo Leite
Chermont, a 6 de Fevereiro, sendo convocado o congresso para
13 de Maio e a eleiçllo a 7 de Abril i uo MaranbM foi decretada a
14 de Jan~'o pelo vice-governador Dl'. José Vianna Vaz, convocado o congresso para 15 de Junho e a eleição para 2,5 de Abril i
em Piauhy foi decretada pelo goveJ'Dador Dl', Alvares Moreira de
Barros Oliveira Lima, marcada a eleição para 3 de Março e tt
convocação do congresso para 30 de Abril i no Ceará. foi decretada a 23 de Dezembro de 1890 pelo govel'Llarlor coronel Luiv. Antonio Ferraz, procedendo-se a eleição a 8 de Fevereiro e o eongl'essll convocado para 7 de Abril i no Rio Grande do Norte foi
decretada a 30 de Janeiro, pelo governador Manoel do Na cimento de Castro e Silva, o congresso convocado para 12 de Julho
e a eleiçao a 10 de Maio i na Parabyba foi decretarla a 10 de
Março, o congresso convocado para 25 de Junho e a eleição feita
a 25 de Abril i em Pernambuco foi decretada a1l..Ji.e ~"ovelllbro
de 1 90 pelo gov rnador José Antonio Corrlia da Silva, convocado
.------.
o congresso para 3 le Maio e a eleição feita a 2 de Fevereiro; em
Alagôas, convocado o cOllgre so pllra 3 de A bril e II eleiçfio a 3
de Fevereiro i em 'ergipe, decretada pelo congre o pam 10 de
Abril e a eleição convocada a 10 de Março i na Babia foi decretada pelo governador DI'. Virgilio CliDJaco Danlasio a 29 de Outubro de 1890, con 'locado o congres o pai à 9 de Abril; no Espirito
auto foi decretada pelo govemador Constante Gomes Sodré a 11
de "ovembro i no Rio de Janeiro foi decretada pelo O'overnador
Dl', Francisco Portella, em Janeiro i em . Panlo foi decretada
pelo governador Jorge rrebiriçá a gl de Dez Illbro, o congresso
convocado para 16 de Abril e a eleiçll.o a 2-1 de Fevereiro;
em Paraná foi decretada pelo governador O'eneral José Cerqueint
de Aguiar Lima, a ~e Janeiro, convocado o congre so para] 2
de Abril e a eleiç!'i.o a 10 de Março i em Sauta Calbarina foi decretada a 23 ele Janeiro, pelo O'overnador Gustavo Richard, convocado o congresso para 28 de Abril i em Miuas-Geme foi
convocado o congres o pura 7 ele Abril; no Rio-Grande do 'Ul)
foi decretada a 25 de .\.hril c (;OI1VO alIo o congre so para 25 de
Juuho i em GOYttil; foi decreta.da em Outubl'o de 1 90 e convocado
Q congresso para I? de Juoho; em i\Iatto-Grosso foi decretad,
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pelo governador general de divisão Antonio Maria Coelho, em
15 de Novembro e convocario o congreil o para 1 de Março.
Como vê o leitor, todos os con resso' dos E tados só promulgaram a constituições depois que o Congl'e so Federal terminou
suas fuocções con tituinte', ainda que os governadores a tives[sen.l lle 'retado em data anterior. Só depois de 24 de l.'evereiro
enb'aram elles no reO'imen constitucional. Forarn estas as riatas
t da prol11ulgac;fio da consLituiçõe : EnJ Amazona, a 27 de
Junho de ]89]; Pará, 22 de Juuho; l\farnnhão, 2 de Julho;
Piauhy, 27 de Maio;
eará, 16 de Junho; Rio-Grande do
"orte, 31 de Julho; Parahyba do Norte, 5 de Agosto; Pernambuco, 17 de Junho; Alagõas, ] I de Junho; Sergipe, 8 de Jnnho i
Bahia, 2 de Junho; E pirito f3unto, 20 de Junho i Rio de Jaueiro, 29 de Junho; . Paulo, 14 de Junho i Paraná, 4 de Julho; 'antaCatharina, 11 l1e JUllho ; Min:ls-Gerae , 15 de Junho;
Rio-Grauele do uI, H de Julho; Goyaz, 1? de Juuho, e MattoGrosso, 15 de Agosto.
rfódas e 'tas constituições fomm aonulladas pela revoluções
que se seguiram á revoluçfi.o de 23 de Novellluro que depuzeram os governadores, dissolveram os eongre sos e os tribunaes de
justiça. Crearam uma. ituação poliLicá e admillistrativa inteiramente diversa e antagonica da de 1891. Todo os E 'lados tivemlti de novamente reorg,U1i. ar-, e, promulgalld(~ con tituições.
N'este capitulo limitamos no"o e tudo ao prin 'ipio loliticos que presidiram a organisação e tadua1 c'e 1891.
Vimos que o goveruo provi orio roi um dos eu mais
importantes ractore , exercendo como exerceu a maior intervellçll.o.
Antecipamos em chamar a uttençll.o do leitor para um facto
llotavel e que nos I I'opor iona abril' UIlJ estudo comparativo entre
a organi açll.o politic~t do regilllen republicano rederativo entre
uós e a dos Estados Unidos. Referimo-nos ao caracter que as circum 'l'ipções politicas do paiz l'epres ntamlll JlO COlIgres o Constituinte, COI~ estados federa.dos, ~starelll ~1'ganisac1o~
De facto. Foi lelJaixo deste aspcdo (jlle elJei:! concol'l'eram á
constituinte. Os seu representantes figuraram no Congresso como
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deputados e senadores, dando a expres ão de um duplo aspecto
eT]1 que o estado federado pOie . er encarado - como corpo politico, abrangendo os seus poderes constituidos, e como reunião
de cidadãos, abranO'endo os eus habitanles. (1)
No primeiro caso, temos a representação do ~dol como
orgão gen uiLlo do E tado, como organisação politica i no segundo
caso, temo a representação da camara dos depu lados, como o
legitimo orgão da soberania estadual. Pois bem, entre nOs deu-se
a anomalia de funccionar a Constituinte com deputados e senadores dos Estados, sem que estive sem organi"ados politica~e, ficando elle de 'Lilnirl.os do caracter que deviam representar,
ão pas aram do exereicio material do voto, sem' nenhnma
expre !to politica.
Foi um grande erro de doutl'ina do governo provi orio e
ainda mais do Congre so Constituinte, que avi ado por um espirito pratico e illu trado -o Sr. bagas Lobato- digno representante de Mina, cerrou ouvidos ás verdade e ao protestos do
pariam ntar, para continuar a c1istinO'uir no Congres o Constituinte uma dualidade de representaçito.
Ei o que dis e o deputado:
" 'ré que ba uma preliminar a resolver antes de tomar conhecilllento de qualquer diplOlUU, conferindo Ioderes aos Srs.
deputado. E' po ivel que e t ja em erro, ma Ibe parece menos
regular que e 'tejamo procedendo a verificação de poderes eparadamente do senado e por dua razões: primeiro, porque a
eleição foi feita simultaneam nte e pOde dar-se o f>tcto de a camara reconbe er vAlida uma eleição que pelo senado eja annullada, o que nito seria facto virgem, llorqúe deu-se no antigo
l'egimen i a segunda razito é de maior alcance, porque não
eJ tlllllO ainda no regilllen con tituido, e, nito existindo senado,
estamo procedendo inconsequentemente. »
" Urn corpo que não existe d ve e tal' funccionando? Parece ,
que não. Pôde acontecer que a a sembléa constituinte elimine
/
da Con tituição o senado e, si fôr eliminado, n!to exerceu func(li
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çOes muito sérias, quaes as de reconhecer os seu poderes? o
dia, porénl, em que a Oon, tituinte approvar a Constituição,
n'esse dia surgem então camam e 'enado e e te terá o direito de
funC'cionar, li
'l'aes palavra que traduziam o maior criterio e pelas quaes
procurava-se dar o mais salutar conselho ao ('ongresso, foram
assim combatidas:
« Si tivessemos o caracter e o papel de nOSf;a primeira Constituinte, diziu, o , r. José Avelino, comprehellde-se que a nos a
missão seria a da organisação, em ua totalidade, de um odigo
politico ; em tul ca 'o exerceriarnos com outm amplitude a funcção
oberana que no foi corumettida, A nossa missão é di ver a e
antes LJe~ semelhar.üe á dos Estados Uni los, onde o projecto de
Oon tituição organisado pelos patriotas que sahiram da revolução
triumphante, servio de base aos trabalhos do primeiro Oongresso
Federal e a este foi delibel'aclo que se submettesse simplesmente
pCt1'Ct a j01'1nafidade dct l'al~ficação. li
'esse elemen to historico que deve servir de norma na
grave circum tancia em que no achamos li erum e tabelecidus
premissas para servirem de pontú de partida das seguiutes conclusões:
« Além clisto a eleição geral qual se proceden e que servio
tambem de arlYumento ao meu iUu. tmdo collega, iudica a diversidade das no 'sas funcçOes das do senado, justamente porque,
para fi, camara e para o senado, correram nus urnas listas distinctas. De onde resulta que a constituição do senado, independente da constituição que nos é peculiar, seja pela natureza das
attribuições, seja pelas condições especiaes de elegibilidade pom
uma e para outra.
« N'estas circumstancias não vejo razão para que confundumos no exame da verificação de poderes, a que temos de proceder, as duas camaras reunidas, quando cada uma dellos tem
suas attribuições perfeitamente definidas na Oonstituição, já
acceita e já exe utada na maxima parte das suas di posições.
« Acho, portanto, que devemos orgallisarmos como camaro,
como o senado vae organisar-se pelo typo que lhe é proprio i o
Oongresso não será outm cousa senão fi renoillo destes dous
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ramos do poder legislativo, quallcto apurados pelos seus org!l.os
legitimos e (li tincto_. li
Por mai incanrlescente que seja a paixão da eloquencia
parlamentar, deve todavia respeit>lr a verdarle da bistoria. No
símile bu cado pelo deputado não está a expres ão da verdarle
do f'lclos. Nos Esta]o Unidos flS cou as u!to se deram as. imo
"~a COlwe~ de Philadelpbin, da qual !'Iahio a constituiçll.o
americuutt para . er ~ficarh. p~os Esttlelos, foi apresentado
mais de um pl·ojecto. Os eus tmbalbo. tiveram como ponto
de p'1l'tirla nM s6 o projecto de Rallrlolpb, como o de Pinkney,
obre o quaes agitou- e todo o elebate. Os uutores rle. tes projectos, cti;" Curlier, lev'1l1taranl problemas cte extrema gravidacte, para cuja olução faltavam luze e patrioti mo de muitos
m mhros da convençilo. Ium percorrer um vu ·to campo de
inv stigaçoes, até entilo inexplorarla, em que ReI'Ío interesRes
collel'tivos e fi havum afi'ectos a verrlarleiro principios ele
rlireito publi O. O momento em olemn ; tratava- e de decidir
do ele. tinos cta America e do futuro do systema republicano.
Torlo. pareciam conven irlo da granel Zf\ (le eu papel e ela immen!'la responsabili lade que Ih s pe ava. Puzeram milo a obra,
tendo Como ponto le partida O. projecto ele Randolph e Pincbn Z.1I (!)
Eis, n'e ta. palavra., fi. funcção que teve ,. de mpenhfl.r a
cOllvenç!to (I Pbila'lelphin, m relaç!to ao futuro da Republica e
da merica. Eis a per. pectivu de uma as embléa de gigantes,
que deixou na bi toria politicn o ve 'tigio indelevel de sua existencia e fi. prova da re olução de um grande problema politico.
Eis abi, ella empenharla em transformar, no meio da mnior
agitação de animo um R tndo onfederado em Estudo Federado.
E a isto tudo se poderá. clmmar, orno fez o 81'. José A v !ino,
umn ratificação de um proje to d Constituiça.o cto governo?
Ainda mais. Na (JI1venç!to os voto não foram contados
pelo numero cte representação e sim pel2, numero de Estado8,
lt porque cada
um delles sendo soberano, devia tratar de igual
para igual com os outros no Congresso, em que os votos conti1\) A. -"LI'1I(l1'. -

{,,. RG}JILbliqlle. Americ<LIne,

\'01

!T, pago 7.
ll-~,

J

378

nunriam a ser dados por Estado e não de outra maneira. 11 O
duplo caracter da representação nacional-deputado e enadornão existi0 e sim bauc~das pal'1ameutare. representando as circumscripções politicas e adnlÍnistrativas.
"Todos os Estados, diz ainda Carlier, apresentavanl-se sob
um pouto de igualdade completa, sem nenhuma di ·tincção entre
elles, seguudo os pl'opl'ios termos da confederaçã , de maneira
que cada um delles, graude ou pequeno, teve direito a um sõ
voto enl todas as deliberações. 11
Abi estlio as provas de que a paridade bistorica sonhnda pelo
deputado do Ceará., para impugnar as brilbante' verdades do
deputado de Minas, não eru a expre ão da verdade. No proprios nebates da Convenção vamos ainda, encontrtll-as inn Ul1.leras.
Assim, dizia Patter ou:
" Estamos reuuidos, diz elle, para execuçll.O de um acto do
Congresso que nllo faz menção senão le melhoramentos (emen.
das) a f>lzer ao artigos da Confederação. Estes artigos formam,
pois, a ba. e indispensavel das deliberações da. Convenc;llü. Si uM
ficarmos n/e tes limites, ommettl'remos um acto de II 'urpllça,o
para com nossos eleitores. A iciéa de um governo nacional
op~ a um governo federal nunca entrou no espírito de neuhum delles. Suppondo que temos mi 'são para exceder e tes
limites, o povo não estaria prompto para uma outra prova; para
nós de o seO'uir, nrlo adiantar: uma confederaçao prevê um direito de soberania entre os membros que a com) õem e a soberania suppõe a igualdade entre os que a exercem. ,i e considera (~omo uma unica nação, é preciso abolir todas as distincçOes
do Estado, proceder a uma nova distribuição do territorio por
porções iguaes, tanto quanto possivel e combinar para cada
fracção uma igual representação no governo COnllllUll'J.
"Que se, ao contrario, attribue-se aos grandes Estados lima
representaça,o proporcional fi sua importancia, conservando a
desigualdade do territorio, sua ambiçlio crescerá. e os pequenos
Estados teriam tudo a temer della. Objecta-se, accrescentava elle,
que se o governu nacional deve ter acção sobre o povo, e não
sobre os estados, cio povo sõ depende a eleição de seus membro ?
Por que isto? E' que uma eleição para dous grá.os não preenche o
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mesmo fim? E' tão difficil achar meios de coerção contra os
Estados? Os grande E tado pOdenl-se colligar, sem duvida
alguma, mas elles nã0 têm meios de obrigar os outros a associarem-se com elles. li
A isto respondiam da seguinte maneira os adversa rios : E'
preci o bem entendermo-no obre a verdadeira significação das
palavras soberanict nacional oufede7'ctl, que se reproduzem na
discus ão e que Uto abu i"ament.e ão empregadas. As colonia ,
quando sacudiram o jugo da Inglaterra, não se declarllram inde·
pendentes ell9.o collecti\'amente e não individualmente. Assim
achnram- e confederadas ao me 1110 tempo que independentes.
O Estados I)ue as ub ·tltuiraOl lIão eram sobel'anos nu sentido
absoluto da palavra; nâ,o pos 'uiam separu,dalllente o principnes
attributo' da .oberania. A 'im, nll.o podiam declarar a guerra,
fazer a pnz, cantrahir alliança, fazer tratado , etc. Não conservavam senão lima autoridade local circumscripta aos limites territoriaes. Depoi , si a união dos E tados abrauge a idéa de confederaçll.o, implica igualmente a ele consolidação.
"Uma união de E tados é uma unill.o do~ homeu que os compõel1l, d'ahi o cara ter nacional que a distingue. E' duvidoso quê
a onvençâ,o fizes e-a de apparecer i porém nada oppõe-se a
que uma parte importante de sua autoridade lhe seja reti·
rada." (1)
Ahi e. tll.o outra tantas prova, nl)s trechos destes discur os, \
de que a Convenç!to de Philadelphia n!\o limitou-se a uma simples ratificaç!\o da Constituição. Deu a fórma a~do, fez a
federaçll.0, organisou a
nill.o e ~s _Estados, em summa, elaborou o dir itoconstilucional do regime'1 republicano federal.
i lá «o Congre o tranformou, com o consentimento do
povo, a treze olonias en~E tados soberauos, tornando-se per e
o governo nacional de/actoll (2) entre nós exerceu o mesmo papel
o Governo Provi orio, com a sancção osterior do Congresso Nacional, transformando as antigas provincias do Imperio em estados federados da Republica.
(I) Madi Do-VaI. ll, I'ag. !-lPõ.
(2) Voo Holst -CM1,~tiI1lIioJ1al Hist. ofthe Uni/ed SI,'les,V('1 r,l'ng9.
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Sobre sua organisação, dizem os escriptores: (lA União é
mais velha do que nenhulll dos e tados, e ele facto ella creou-os
COIllO e tados. Or!J?;in~nte algumas calonia independentes
fizeram a União; e por ua vez, a UniãO rompeu os laços lle :ua
depenelencia para com eUes e o tornou e::;tados federado
01110
exi. tem hoje. :Nenhum delles tem
na cou tituição independente da União. 11 (1)
Entre nós o movilllento revolucionario e de organisação não
foi inteimlllente iclentico. i a organisação estudual parti0 do
centro, constituindo-sc a União uniu entidade mais velba do que
os Esta lo que por ella foram ('rendos, a r volução teve talubem o
mesmo ponto de origem. PlIrtio do ceutro par:.!. a peripheria.
As provincias proC']ulHarallJ fi Republica, depoi que n~ capital do
pniz ellajá em Ulll facto.

FIM DO VOLUME J1

n~l

(1) Li.nculn's message, Jnly 4, 186!. KlIlg's speeche in the C01lstLtut;OrtJ?Welltion, JWle 19, 1787. ('hI.Hlisoll !'upas.
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PREFACIO
Damos hoje á publicidade () 30 volume da Historia
Constitucional da Republica dos Estados Unidos do B1'azil.
Trata do Congresso Contituinte,
:Tão pl'ecisamos aqui encarecer peral1te o leitor as difliculdades do assumpto que, com sinceridade declaramos, está
muito além de nos as forças,
O estudo dos tl'abalhos de uma assembléa que elabora a
organisação politica de um paiz, pl'ecisa para ser completo
do esclarecimento de questões diversas e complicadas que
affectam não. 6 O sentimentos e as idéas dos seus membros
o gl'áo de l:ultul'a popular, como O sentimento dominante da
politica do momento e as aspirações liberaes que alimentam
as di versas fracções em que e d ivide a politica.
E' impos ivel comprebender que a sembléa tão numerosa, como o foi a no sa con tituinte de 15 de Novembro
de 1 90, componha-se de homens que sintam e pensem da
mesma maneira, que tenham a mesma educação scientiti.ca e
sejam inspirado por identicos sy temas politicos.
ão.
As difl'erenças são pl'ofundas e nellas é que está a razão
dos debates, das di cus õe , dos choque das doutrinas qne
e con tituem como tantos outl'OS elemento historicos e interpretativos do texto con tituciona1.
E n sta diversidade de crenças e de prillcipios que ori.
ginam-se as diversas correntes de opinião que se debatem e
se chocam para firmarem a ua supremacia,
E sob este aspecto a constituinte da Republica offereceu
salien tes mtances de crenças politicas, de systemas philosophicos, de educações scientificas diversas.
Por isso mesmo que ella se compoz de homens diplo·
mado em diversos ('.l1l'SOS de instrução superior do paiz, não
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podia deixar de offerecer essa diversidade de idéas e principios.
Assim, vemos que medicos, juristas, bachareis em direito, engenheiros civis e militares, litteratos, jornalista,
militares de mar e terra, nella tiveram assen to. Não preciso aqui entrar na demonstração scientifica de que esta
profissões têm educação scientifica heterogenea.
Pois bem; tivemos de dirigir nossa attenção para esse
aspecto do congres o, que não podia deixar de imprimir um
cunho especial ás uas discussões, á sua obra, na multiplicidade de doutrinas e systemas que fizeram echo.
O liberalismo a Spencer, o positivismo, os exce o fed3ralistas, o individualismo social contra o protecionismo do
Estado, e muitos outros systemas, tiveram seu ardentes
sinceros' defensores. Sómente não se ouviram opin iões con tra
o regimen republicano em si e a federação.
Foram estes os principios politicos em rod a dos quae
a'grupou-se a unanimidade das opiniões da constituinte.
Outro facto r que não deixou de preoccupar nossa
attenção foi a latitude que teve o elemento militar na constituinte.
Crescido fdi o número de militares que nella tiveram
assento.
em podia deixar de ser as~im, em vista da po. ição que
elles occuparam na revolução, o que os levou a se constituirem como agentes directos da nova organisação politica que
ia ter o paiz.
.
Como classe armada não podia deixar de ser por ua
vez objecto de prescripções consti tucionaes. O direi to pubico havia de prescrever preceitos que a affectassem e
então é bem visivel a falta de liberdade de que resentiram-se
todas as discussões que affectaram a classe, por parte do e]emento civil do congresso. Não é que os que nelle tiveram
assento impozessem essa restricção á liberdade de discussão.
Não. EUa veio como uma consequencia inevitavel da
situa~ão politica, que bem se póde difinir pelo predominio da
classe militar sobre'qualquer: outra, baixando considerave!-
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mente a cotação politica do jurista, E isto constitue um
dos factos mais expressivos da vida do governo republicano.
A deslocação das duas classes-a juristica e a militar.
enhum assumpto que de perto affectasse questões militares foi françameute debatido na tribuna, ainda que a
votação e uma ou outra emenda viessem attestar a existencia
de opiniões contrarias.
Assim, as questões de que as forças de mar e terra são
instituições nacionaes permanentes, de que ellas são essencialmente obedientes, dentro do limites da lei, da prerogativa
do direito de votar e ser votado j da Cl-eação de um foro privilegiado, da composição do exercito e da armada pelo voluntariado sem premio e na falta pelo sorteio, da obdgatoriedade
do serviço militar e muitos outros assumptos, não despertaram
o menor debate, a mais simples polemica, E porque um deputado propoz em emenda que os commandantes dos districtos militares pudessem ser removidos pelo governo federal, por proposta dos governadores dos' Estados, um
orador, de patente superior do exercito, taxou essa emenda
de acinte ao ea;el'cito.
EntL-etan to, ahi estão problemas que affectam de perto
a vida politica e civil da nação e sobre os quaes a attenção
da constituinte devia deter-se em acurado estudo, para prever
os seus resultadas. o gráo de sua con veniencia,
Agora mesmo, um grupo de militares, signatarios de
um manifesto em que procul-am justificar a revolta de 6 de
Setembro, dizem:
"Nas republicas é ainda habito qualificar de dese?·to?' o
militar que tomar parte em uma guerra civil. Isto entretanto é o mais flagrante ataque ao bom senso e mesmo á 01'ganisação de taes sociedades. "
Fallando do compromisso militar, dizem: Quando, porém
ante aquelle que entra para a vida militar se põe a imagem da
Patria em primeiro lugar, depois a defeza das instituições é irracional e immoral qualifical-o de desertor, quando, invocando
a defeza da lei os interesses da patria emprega as armas na-
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cionaes contra o cbefe do funccionalisl11o publico, taxado de
crimino o."
Tal doutrina do direito de reyolução por parte dos militares, procuram fundamenta1-a na propria Constituição e
então dizem: Se, em condições tae , o militar julga que o
chefe do governo por si ou seus auxiliare, deshollra o exel'cito "está fónt dos eus principios de moral", perturba
compromette a e. tabilidade das instituições e amesquinha a
patria, deve colaborar nesta obra? "
Destas premissas concluem: Assim, pois, no Brazil mais
do 'que qualquer outro paiz, o militar envolvido em revolução,
póde ser castigado por erro de apreciação ou outros, jámai
por deseL-tor."
"Todos sabem e se póde comprovar pelos considerandos
de outras disposições militares da mesma epoca,'que a idéa
,predominante era então fazer do homem fardado - primeiro
cidadão, depois soldado. "
" Estamos pois com o espirito e a lettra da lei.
" Nessa situação legal comprehende-se que póde bayer
um momento para o militar em que a desobediencia do Go,erno seja uma obrigação. Criminoso seria si se não desempenhasse. "
Eis como as doutl"inas constitucionaes ,ão se prestando
á justificativas revolucionarias.
Muito cedo vieram o males des,a latitude politica a que
ascendeu a classe.
Do seu seio mesmo tem sabido os mais vivos protestos
contra a intervenção milital- na política e os mais sinceros
conselhos aos camaradas para deixarem cabir o ponto final
de. ta situação.
No Congresso, composto de 205 membros, tiveram assento 46 militares.
Outro lado do estudo a que tivemos necessidade de attender-as condiçi"es politicas dos membros do congresso. Muito
poucos tomaram parte salien te na politica do imperio. Quasi
todos pertenciam ao partido da propaganda. Eram por conseguinte polemistas e propagandistas. Tinham a coragem de
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. uas con\"icçõe. exhibidas muita yezes da tribuna popular e
da imprensa.
Por isso mesmo que a propaganda se objectivava prin-eipalmente em sali ntar as vantagens da fórma de) governo
republicano e da ferleração, sobre o regimen imperial e
.a cen tralisação, elles na cons ituinte foram de extrema
usceptibilidade ,obre e te dous a umptos. Dabi a
razão de ser dos exces os federalistas de que resente- e a
eon tituição e o debates da con tituinte e das suspeitas de
bastianismo que nutriam contra qualquer orador, que na
<,ritica dos acto do goyerno prodsorio, deixava transluzir
na ympatbias pelo imperio.
D'essas convicçõe republicanas e dessa. appreben ões
pelas sympatbias imperiae nasceu o preceito da constituição
que prohibe uma revisão constitucional que altere a
fórma de goyerno e a federação. Como e vê, é uma re tricção profunda á oberania nacional que foi limitada ne te
1Jonto pelos seus delegados.
E te preceito irá enir para o futuro de ponto de partida de deduçõe de certa gravidade e importancia. O parlamento entre nó
e con tituio mai oberano do que em
outro paiz regido por in tituições identicas ás no sas.
Não só por esse limite imposto á oberania do povo, pelo
direito publico, como pelo modo porque se exerceu o poder.
constituinte, o parlamento gyra em um campo de acção mais
lato do que é pel'1uittido, pela natUL'eza e estructura dos governos democratico .
De facto. No preambulo da Constituição, o legi lador
fez com que fossem os representante do povo que promulga sem e decretassem a nossa carta con titucional e não o
proprio povo ratificando-a. Houve delegação do poder
constituinte para decretar o direito constitucional, em toda a
sua plenitude. Nenbuma parcella de oberania ficou no PO\'o
neste particular.
Se assim é entre nós, no E tados Unido foi o peoprio
[JOvo quem promulgou e decretou sua constituição. Não
ob tante ella já elaborada e acabada pela convenção de Pbi-
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ladelphia, veio a ratificação do PO\'O directarnen te, para dar
lhe o caracter de lei suprema do paiz.
Vê-se que não houve delegação do poder constituin te
para esse re ultado, corno se deu en tre nós.
"A organisação e exercicio do poder constituinte, diz
um escriptor, tal corno a consagram actual men te as legislações amel'icanas, p rtencem inteiramente a Nova-Inglaterra.
EUa é baseada não sómente sobre o principio de que a autoridade constituiu te pertence ao povo, lUas ainda sobre esta
concepção trazida para o direito moderno pela Reforma pu,
ritàna que essa autoridade não. póde ser representada."
A theoria americana ainda é bem definida nestes termos ~
" O exercicio do poder' constituinte, em todos os seus
grãos, por um corpo representativo sem mandato especial, é
compativel com a theoria ingleza que faz do "Parlamento" o
soberano. Tal não acon tece com a theoria americana, que, n.este respeito, substituiu conjunctamente "o rei, os lord e o
communs" pelo povo."
As im, pelo direito americano, o parlamen to não é sobe·
rano e sim o povo que estabelece por si sua consti tuição. O
poder consti tuin te se exerce directamente, sem a delegação
da represen tação nacional. O contmrio é en tre nó , onde a
constituição foi promulgada em nome do povo pelos seus delegados· Além deste facto que traça uma differença capital e
que affecta o principio base dos governos democratico - a
soberania do povo - temos outro a registar e que foi instituido como preceito constitucional. E é que a revisão da
constituição se dá pelo proprio parlamento sem a a ratificação popular. Ainda aq ui o poder consti tuin te 11 ão se exerce
directamente e im pelo poder legislativo.
em me mo 11
iniciativa parte directamente do povo e sim do proprio con.
gresso. Eis ahi uma especialidade do nosso direito que por
ser muito ideal e de valor especulativo, não deixa de ter importancia e servir no terreno pratico d origem de programmas politicos.
Ahi está a experiencia politica da bistoria do. E tado
Unido provando que a doutrina da oberania do parlamen(}
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em contraposição a soberania do povo, erviu de programma
politico aos seccessionistas o
Assim, escrevia Seving3ton no seio da con venção de
Albany: "O povo aqui está por seus delegados."
De phrase iden tica usava Peters, na assembléa consti·
tuinte de Ohicago: "Somos o soberano, somos o que seria o
povo deste Estado, se aqui estivesse reunido em massa;
omos o'que Luiz XIV dizia ser: Somos o Estado."
Outro caracter da constituinte e que não podia deixar de
chamar nossa attenção, liga-se á falta de partidos organisados. Oom a revolução politica diSSOLveram-se os dous partidos
do imperio e muit0 cedo funccionou ella para, que estivessem
novos partidos organi i:Ldos, com programmas bebidos nas
novas insti tuições. Muito poucos foram os politicos do imperio
que n'ella tiveram assen to. A granel e maioria compõz-se ele
moços pertencentes ao p:l.rtielo republicano historico que
fizer'am a propaganda. Foi eleste partido que sahiu o maior
contingente.
Não obstante isto, elle não apresenta-se no seio da constituinte como um partido organisado. Nem elle mesmo resistiu á acção dissolvente da revolução. Em seu seio começa a
operar-se a scisão de seus membros, collocando-se elles em
pontos oppostos e situações adversas, em periodos posterioloes
de nossa vida republicana.
E::. e resultado era inevitavel. Oomo partido de propa.
ganda, que o éra, não podia deixar ele scinelir-se, passando
á phase de partido de governo em que os in teresses e os intuito são ele origem e natUl'eza muito diversos.
Até então o seu ideal era a propaganda da republica, sua
superiol'idade como forma de govel'llo á monarchia.. D'ahi em
diante, seu membros deviam seguir as correntes de suas tencl ncias conservadoras ou liberaes, nos limites das ins tituições.
Kão podiam deixar de sofher a acção da administração
no teneno pratico.
A e ta ausencia ele partidos deve- e ligar em grande
pal'te o ter a constituinte chegado ao termo ele sua obra.
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Compreheude-se facilmente que se os homens da consti·
tuinte de I ovembro de 1 90 se separassem pelas re pon abi1idades in berentes ás organisações' partidal'ias e dominados
pelos habitas entre nós inveterados do parlamentarismo, da
demogagia parlamentar, graves attdctos levantar-se.biam
en tl'e ella e o governo.
A experiencia da bistoria é que as constituin tes oscillam
entre as convenções e as dissoluções.
Entre nós mesmo a constituin te de 1822 cahiu na dissolução pelo golpe de 12 de novembro.
.
O espirito de partido era profundo e exaltado pelas 01'ganisações políticas do tempo, dominadas de uma alta temperatura da paixão partidal'ia,
A const.ituinte de 1890 encaminhou-se para o termo
unal dos seus trabalhos, feitos na melhor ordem e dirigido
pelos mais nobres e patrioticos int.uitos. Se a falta de partidos contribuiu para esse resultado, con tribuiu tam bem a
presidencia do congl'esso entregue a um homem amigo da
ordem, conhecedor do regimen e que soube inspirar' confiança
pelos seus actos de imparcialidade, justiça e energia - o
Dl'. Prudente de Moraes.
Eis em synthese a feição geral do Congre so constituinte.
Como o leitor vê, não foram pequenas as difficuldade
com que luctamos para escrever este livro.
O methodo que adoptamos foi estudai' artigo por artigo
do pl"Ojecto de constituição, offerecido pelo governo ao congresso, as emendas apresentadas, assim como os substitutivo,
os discursos com que seus antores procuraram fundamental-os, afim de deduzir desse trabalho comp aratiyo o verdeiro sentido do texto constitucional.
Tivemos muitas vezes de recorrer ás notas, que tiramo
quando, como membro do congresso constituinte, assistimo
ás suas sessões, como represen tan tes do Estado de Sergipe,
Desde então 110S preparamos para escrever a presente obra.
Comprehendemos ser este o mais legitimo meio para
chegar á verdade da doutrina constitucional.
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Tivemos necessidade aigumas vezes de fazer o estudo
comparativo com a con tituição do E tados Unidos, trazendo
como elemenro elucidativo a opinião dos seus mais notayeis
commen tadores.
Trabalho penoso este e que reclama lima somma de conhecimentos con idera\·el e que não possuimos para que ficasse isen to de omissões e fal tas.
In num ra' devem existir.
Kão nos dominou a idéa de fazermos um commentario
á no sa constituição. Não nutrimos uma tal pretenção e sim
de offerecermo um ubsidio a quem q u ira emprehender
trabalho de tanta monta e valor.
a que pudemos fazer fizemos, com a con vicção de ser um
sel'viç'o Ire tado á Republica, imposto pela sinceridade de
nossas c:onvicçõe .
Fcvel'eiro-l 95.
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to que con,·ocou o congresso Constituinte. Sua expressão politica. Sua competencia exclusiva para elabomr o direito constitucional e não para jnlgar
da reyolução. O decreto d convocação e a moção do Sr. Oiticica como
prova. Erro do programma politico da revolução no Rio Grande do Sul e
da reyolta de 6de etembro. J'iumero de deputndos e enadores. Sua distri·
bnição pelos Estndos. Lei eleitoral e o decreto de 21 de Dezembro de 1
Contradição. O parhtmento, como nm poder constituido e nüo constituinte.
Expressüo politicn do Congres o. Constitninte. Causas do bom successo da
sua obm. A discus iio d" Constituinte níio creou os pnrtidos.

Por decreto de 21 de Deze~e 18 9, o Governo
Provi orio convocou o eleitorado nacional, para eleger a
15 de Setembro a Assembléa Oonstituinte, cujos membros
deviam ser eleitos por escrutinio de lista, em cada um dos
e tados. O mais patriotico interes e revela-se ne te acto, para
pôr termo á época revolucionaria e dictatorial que se abrira
com a revolução triumphaute, fazendo com que o paiz entI-asse no r gimem legal. O governo julgou indispensavel e
urgente a organi ação políLica do paiz, sob os principios
promettidos pela revolução, deixando findar-se o mais breve
pos ivel a mi são que lhe pesava sobre os hombros.
E esse interesse não pode ser contestado, por isso
que um mez depois de existir o Governo Provisorio, elle
convocava a constituinte, para organisar, em nome da soberania nacional, os poderes constituidos da nação, pelos quaes
devia ser ella goyernada e administrada. Os interesses e am-
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bições que pudessem nascer na situação que se definia pela
ausencia de um regimen legal, não tendo diante de si a menor restricção de lei escripta, senão aquella que lhes dictavam
seu patriotismo, sua abnegação e a dedicação para transformar em pbase constitucional a dictadura proclamada pelo
direito da força, esses interesses, como diziamos, não
protelaram a obra da organização constitucional. O appello
á opinião nacional para consagrar a obra da revolução,
não foi a causa unica que inspirou a convocação da constituinte, em acto continuo á revolução, e quando ella ainda
embriagava-se das suas victorias. Não foi isto somente o que
dominou os espiritos dos representantes do governo dictatorial, porque na proclamação com que annunciavam ao povo a
sua obra e se constituiam agentes temporarios da soberania
nacional, e cuja missão era garantir a ordem publica, a libero
dade e os direitos dos cidadãos, deixavam bem claro ver que
se constituiam o1'gãos do gove1'1W, em quanto a nação sobentna,
pelos seus'01'gãos competentes, não procedia a escolhct de govm'no definitivo. (1)
Ainda mais. O governo por Decreto de 22 de Junho,
convocou para 15 de Novembro a reunião do Congresso
\ Constituinte, com poderes esp ciaes do eleitorado para organisar os poderes constituídos da nação (2), ficando assim traçada a compétencia do congresso nos limites da organisação
politica do paiz. Nem era preciso e::;tendel-a ao julgamento da
legitimidade das novas instituições, porque essa sancção
nacional indispensavel á legitimidade do regimen politico e
a de seu principio de autoridade, já se tinha operado livre e
espontaneamente por todos os orgãos da opinião, nas adhesões com que receberam a obra revolucionaria.
Um verdadeiro plebiscito já se tinha dado, sem que ninguem protestasse e sem que se fizesse sentir a menor resistencia. As opiniões já se tinham pronunciado unanimemente
em favor da aspiração .democratica. 8ó faltava a obra de uma
(1)-V. Proel. do. Rep. Campos Porto. po.g. 11.
(2)-Deeret. do Gov. Prov.-50 Fase, pago 1,365.
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constituinte que viesse lançar as bases da nova organisação
política. Para isso foi ella convocada. De sua vontade não
podia ficar dependente a fórma de governo, porque antes
della existir, a Republica já era um facto consumado e sagrado pela opinião nacional. A soberania da nação só delegou o direito politico para elaborar o direito publico, e
não para julgar a obra da revolução.
Os principios que inspiraram a revolução de 15 do Novembro, dizia o governo no Decreto em que convocava a
constituinte, deviam constituir a origem de todo o direito
publico, a constituição dos Estados Unidos do Brazil. (1)
EUa não podia ir além da espbera de acção limitada na
funcção (lU e ia exercer e na delegação que recebera, para
julgar da constituição. Insistimos neste facto, pela idéa erronea que tem gras ado de que a nação precisava ainda pronunciar-se sobre a fórma de governo.
O proprio congresso constituinte de i tiu de exercer
es e julgamento regeitando a moção de um deputado das
Alagoas em que o congresso confirma a fórma republicana
federativa, como fórma de govemo do Brazil. (2)
Eis a moção: "E' confirmada para o governo do Brazil
a fórma republicana federativa, d cretada pelo governo Provisorio a 15 de Novembro de 1890, constituida com o nome
de Republica dos Estados Unido do Brazil.
E na eguintes palavras fundamentava-a o seu autor, o
Sr. Leite Oiticica: "Entretanto, ha um facto que ainda não
foi tratado; e é o reconhecimento da nação por si mesma.
"A Nação está constituida ; mas a fórma republicana
deve ser o primeiro acto do Congresso acionai, a decretação da Republica deve ser o primeiro acto de Congresso
'acionai, a sim como foi () primeiro acto do Governo Proyisorio.
Regeitando a moção, o congressso reconhecia a fórma
republicana como fórma de governo da nação no trabalho
li

li

(I )-Decret. do Gov. Prov.-6o Fnsc. ,ing 1.365.
(2)-Ann. do Congr. Const-,·o1. In pago 15.
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em que estava empenhado de decretar e promulgar uma
~onstituição republicana, desistindo de julgar a revolução.
Tem-se procurado simular a influencia do principio politico
da reconsulta á nação sobre se apoia ou não a obra dos
revolucionarios de 15 de Novembro, como a causa principal
da guerra civil do Rio Grande do Sul, que desde o começo
de 1893 retarda o movimento civilisador desse Estado. Em
manifesto do seus chefes militar e politico-general Silva Tavares e Gaspar da Silveira Martins-appellaram para a consulta á nação, como ponto essencial do programma revo1ucionario.
A' proposito disto diziamos nós na imprensa o seguinte,
em Março de 1893: Nas palavras - perguntar ao paiz o que
quer- está definido o programma politico do ctefe revolucionario que, apezar das acclamações com que foram saudadas as novas instituições ainda quer interpellar a opinião nacional sobre o estado de cousas da actualidade.
"Fazer desta pergunta um programma, quando na consciencia publica está a convicção de que a obra da dictadura
de 1889 foi sanccionada por todas as classes sociaes, por
todos os orgãos da opinião, é considerar que o regimem pelo
qual desenvolve-se actualmente a vida politica do paiz, não é
um facto, nem é uma realidade.
"Não passa de simples aspiração, cuja legitimidade
depende ainda de sancção, diz-se.
" A fórma republicana de governo que adoptamos, em
nome do direito de uma revolução, constituio-se definitivamente com as adhesões de todos, com a elaboração do codigo
poJitico da nação, couvocada em constituinte para organisar
e promulgar o seu direito constitucional. Deste concurso de
forças que trabalharam tão heroicamente e sob a suggestão
do mais puro patriotismo, sahiu a constituição de 24 de Fevereiro, promulgada pelos representantes do povo e em
nome do mesmo povo. Que quer dizer, pois, hoje querer-se
perguntar ao paiz o que quer, quando elle tão eloquentemente já disse o que queria?
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" No recinto do congresso constituinte não se fez sentir
a menor resistencia á influ~ncia dos principios emanados da
revolucã,) e que inspiraram a obra revolucionaria, em que se
encarnou a nação na pessoa de seus escolhidos.
"As corren tes de opinião que se chocaram no grande debate da constituição não passaram das diversas fórmas em
que a instituição republicana pode existir. Nenhuma opinião,
porém, reclamou a favor das instituições decahidas. Foram
unanimemente abandonadas. Todos agruparam-se em roda da
Republíca. Foi esta a situação subjectiva do paiz. Se esse
pronunciamento não foi sufficiente para traduzir a vontade
da nação, então é preciso convir que a decadencia moral chegou ao extremo de desconhecer-se quaes os orgãos da opinião
e si mesmo ella existe. Neste caso a quem consultar? Aos
mercenarios platinos que o - b1'azile:iro armou contra seu
paiz? "
E' facil de vêr que atrás 'desse programma, que tem contra si a verdade dos factos e o erro dos principios políticos,
occulta-se a aspiração monarchica que, destituida de pre tigio, vem claramente formular o seu pensamento, os seus
desejos, appelando para uma interpelação á nação, que victorio a s ria a expressão da decadencia do senso moral do paiz.
Para o me mo programma appellou um dos chefe da
revolta da esquadra, de 6 de Setembro, o Sr. Saldanha da
Gama, que em manifesto publicado na impren a dizia que a
situação do paiz, depois de 15 de -ovembro, era a usurpação
e a violencia contra direitos adquiridos, sendo preciso que a
nação se pronunciasse sobre os acontecimentos.
D um lado a int rpellação á nação, a pergun ta franca a
ella dirigida para dizer o que queria; do outro lado, are tauração do regimen constitucional, omnipotentem nte annulado
pelo governo do vice-presidente da Republíca - Marechal
Floriano Peixoto-tal qual queria o outro chefe de revolta-alminLUte Cu todio de Mello- taes eram os principios políticos que caracterisaram a revolta da esquadra. Sem unidade
de vistas, em suas aspirações políticas, convergia seus esforços para a restauração do regimen decahido contra o qual
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não poderia resistir o Sr. Custodio de Mello que seria vencido pelos elementos que se lhe associaram de interpellação
nacional.
Será melhor que os sentimentos anti-democraticos appellem de hoje em diante para a franqueza de suas convicções, antes do que para a comedia de uma pergunta ao
paiz. Esse principio não emana, como deducção logica, da
verdade dos acon tecimentos e não tem a expressão de um
correctivo á violencias e usurpações praticadas. Em summa,
não é a expressão de um direito, que sirva de fundamento a
nenhum programma.
Já tivemos occasião de estudar o processo eleitoral, pelo
qual elegeram-se os membros da c.onstituinte e tivemos então
ensejo de salientar uma idéa dominante do governo, de zelar
pelas instituições, acautelando-as de q ualq uer acção di 01vente e destruidora.
A nova lei eleitoral augmentou o numero dos repre entantes da nação, relativamente'ao imperio.
Tendo estabeler,ido o censo baixo e aberto as urnas á intervenção de todo cida,dão esbulhado do seu direito politico,
cujo exercicio só se podia dar em condições muito restrictas
dando isso logar a que o parlamento não fosse a expressão
de uma maioria nacional, o governo augmentou o numero
dos representantes da nação, como consequencia natural da
amplitude que deu ao direito do voto.
O congresso constituinte compoz-se de 205 deputado e
63 senadores. Os Estados foram assim representados na camara, representando-se cada um no senado por tres senadores:
O Estado do Amazonas
O do Pará
O do Maranhão
O do Piauhy
"
O do Ceará
O do Rio Grande do Norte
O da Parahyba
O de Pernambuco

.
.
.
.
.
.
.
.

2 deputados

7
7

"

4

"
"

10
4

5

17

"
"

"
"
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o das Alagoas .. .... · . · . . ... · . · .
O de Sergipe...... · . · . · . · . · . · . · .
O da Bahia... .. · . · . · . · . · . · . ·. · .
O do Espirito Santo. · . · . · . · . · . · .
O do Rio de Janeiro ... · . · . · . · . · .
O de S. Paulo .. · . · . ... . · . · . · . · .
O do Paraná, .. . . . . · . · . · . · . · .
O de Santa Catharina .. .... · . · . · .
O do Rio Grande do Sul .. · . · . · . · .
O de Minas Geraes ...... · . · . · . · .
O de Goyaz..... · . · . .... · . · . · . · .
O de Matto Grosso .. .. · . · . · . · . · .
O Districto Federal ..... · . · . · . · .

6 deputados
4:
"
22
"
2
"
17
"
22
"
4
"
4
"
16
"
37
"
3
"
2
"
10
"

(1)

Poucas incompatibilidades figuram na lei e ainda menores as que foram observadas no pleito. Assim, tiveram
entrada na representação nacional cidadãos investidos dos
cargos de governadores, ministros, chefes de poli3ia, commandantes de armas, etc.
A lei pela qual se procedeu á eleição poz-se em contradição com o decreto de 21 de Dezembro de 1889, que marcava a eleição da assembléa constituinte compondo-se de
uma s6 camara. (2)
E5se acto ficou annullado pelos de 22 de Junho e 23 de
Outubro de 1890, em que o governo decreta a constituição,
mandando-a vigorar desde logo no tocante á dualidade das,
camaras, á sua composição e á sua eleição. (3)
O parlamento constituinte não foi convocado como um
s6 corpo. Vinha funccionar corno um poder já constituido e
não como um poder constituinte. Nasceu das urnas já dividido em dois ramos - senado e camara - um representando
o povo e outro os Estados, quando estes não existiam ainda
c.omo Estados constitutidos.

Doer. do GOl'. Prov., pllg. 1.389.
(2) Der. do GOl'. Prov., pltg. 275.
(3) Deer. elo GOl'. Prov., pltg. 1.365,

(I)
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A doutrina de direito constitucional, ao redor da qual
agrupam-se duas correntes de opiniões, uma pela unidade
e outra pela dualidade do poder legislativo, já ficava resolvida pelo governo provisorio em favor da segunda, antes
que a soberania nacional viesse organisar o poder legislativo
da Repu blica.
Esse elemento de direito já o congresso encontrara organizado, porque já estava investido esse poder em dois ramos
em que devia elle dividir-se.
Foi esta a primeira questão que prendeu a attenção do
Congresso, em suas sessões preparatorias, levantada por um
representante de Minas. (1)
O Sr. Chagas Lobato ponderando que a camara não
podia nem devia reconhecer os seus poderes em separado do
senado, porque antes de haver constituição e de haver poder
legislativo constituido, não havia camara nem senado e sim
uma assembléa constituinte, reclamou que o senado fo e
convidado a vir conjunctamente com a camara conhecer dos
poderes, como um s6 corpo indistinctamente. Era tarde
para corrigir o erro do governo, de que tornou-se mais responsavel o proprio congresso.
As difl'erenças de natureza expressas em dous ramos do
poder legislativo vinha do proprio mandato. Venceu a idéa
de que a camara devia constituir-se como camara e depois
unir-se ao senado para funccionar como congresso constituinte.
E' impossivel definir em synthese o espirito da assembléa constituinte da Republica, sob o ponto de vista de suas
convicções politicas, de seu programma de partido.
Assembléa eleita em periodo revolucionario e em que as
condições politicas do paiz se definiam na dissolução dos partidos, que até então existiam como faetores politicos da instituição decahida, sem grupos que pleiteassem o sufl'ragio em
nome de programmas, ella não podia assumir a expressão
de um parlamento que se definisse em partidos organisados.
(I) Annaes do Cong. Const., vol. I, pago 4.
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Só uma idéa politica podia definil-a e definiu-se claramente nos debates com que abordou as questões constitucionaes - a Republica e a federação.
Encarada sob o aspecto desses conceitos, ella apresenta
em synthese uma homogeneidade incontestavel, ainda que
diversas correntes de opinião abrissem sulcos em seu recinto sobre o typo, as formas que devia revestir o governo
republicano.
Todos os seus membros apresentam-se republicanos e
federalistas, ainda que sob conceito diver o , sob moldes
differentes, com maior ou menor extensão dada á federação,
ora circumscripta á autonomia na administração ora elevada
á soberania dos Estados.
Em derredor de,ta idéas capitaes que mais geralmente
definem o congres o e atravez das quaes elle se apresenta
como um corpo mais uniforme, mais homogeneo e mais di 'ciplinado, agrupam- e idéas secundarim'. Assim vemo revelarem-se as opiniões a fayor da Republica unitaria e parlamentar, da republica pre idencial da f deração levada ao
exce so da confederação; de um radicalismo e de um liberarali mo extremos ao lado de excessiyas tendencia conservadoras.
A tendencia l'adical foi uma das quo. mais preponderou
pelas victorias que obteve na modificações que alcançou
operar no projecto de constituição. Isto será amplamente
desen volvido adi an te.
ão se fez sentir, porém, nenhuma voz em favor do imperio e da monarchia. As forças politica que a apoiaram
durante tempo tão longo, parece que de appareceram sob a
convicção republicana ou recolheram. e ao silencio cauteloso,
aterrorisadas pela victoria reyolucionaria que não se deteria
nos limites da prudencia, e lhe alltolha e qualquer resistencia em nome das instituiçõ s decahidas.
Entretanto não poucos foram os seus membros que no
imperio occuparam posiçõés salientes.
Eleitos pelo suffragio republicano, souberam desempenhar o seu mandato, com a dedicação franca com que ser-
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viram á Republica, contribuindo como factores do seu codigo
politico.
De duzentos e sessenta e oito membros de que se compunha o congresso, vê-se que 131 pertenciam ao partido
republicano historico.
Estes diversos elementos de que e11e se compunha republicanos, federalistas, conservadores e liberaes no imperio,
republicanos positivistas, e militares, confirmam aquillo que
atraz dis':emos - a impossibilidade de definir claramente o
congresso como um corpo politico.
Por isso mesmo que não possuia homogeneidade politica,
foi sempre um impossivel ver a influencia de disciplina dominando os seus trabalhos. Não se resentia da influencia de
chefes, de lectders, attendendo en tretan to ás opiniões e esclarecimentos dos competentes, nas graves questões que discutia.
-Isto constitue um dos seus caracteres.
P6de-se pois dizer que no movimento da opposição que
ne11e iniciou-se, contra o Governo Provisorio, influiu meno
a acção ideal de principios politicos, do que os erros claros
e patentes do mesmo provisol'io que tanto prejudicara-n os
in teresses da patria.
Si não houve- partidos que pleiteassem a eleição, comprehende-se que não podia ser em nomc de11es que se agitasse no congresso qualquer movimento de defeza ou ataque
ao governo.
Na sua maior parte compo to de moços, nunca arregimentados em partidos e que se tinham educado na propaganda, comprehende-se que a indisciplina do congresso não
era mais do que um resultado inevitavel dos elementos de
incongruencia de sua eQucação politica.
Profundamente heterogeneo e sem a cohesão de idéas
coordenadoras, que servissem de norma aos seus membros;
dominado por influencias antitheticas de educação e de credos
politicos; sem partidos bem delineados, em nome de cujos
programmas ferissem o debate parlamentar, - s6 temos a
admirar é que o congresso, tendo em si mesmo, os germens
de sua destruição e tantas causas de divergencias, poclesse
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levar ao termo o grande- trabalho de elaborar uma constituição.
Não deixa de ser isto admiravel, quando vemos a experiencia da histaria das constituintes, oscillar entre os dous
extremos da dissolução ou convenção.
A' causas de duas ordens deyemos ligar esse resultado :
a causas politicas e a causas moraes.
Figura na categoria das primeiras a falta de espirito
de partido de que o congresso se resentiu. Foi uma collectividade que funccionou com uma !:larmonia rara nos corpos
delil:lerantes e que não sentiu no seio de suas forças a acção
dissolvente, provocada pelo jogo dos partidos, pela sua lucta
intestina, no jogo da palavra a favorecer aqui e acolá coaliçõe accidentaes, contra "a acção de um outro poder. Não
offereceu o e pectaculo destas scenas parlamentares.
Pela falta de spirito de partido, prendeu o mais que
poude sua attenção á obr:1 da organisação constitucional que
se lhe tinha entregue.
Influiram tambem para o mesmo resultado as origens
militares da revolução e o caracter militar do governo,
cujo chefe gozava de incontestavel prestigio nas classes
armadas da nação.
Isto dava-lhe as maiores probabilidades de ser victorioso,
em qualquer emergencia de conflicto entre elle e o congresso, si este, esquecido dos seus deveres, resvalasse para
o plano de hostilidades, conh-a a dictadura de 89. Disto o
congresso tinha a mais perfeita consciencia.
E a realidade dessa convicção verificou-se a 3 de Novembro. E' o mesmo congresso e o mesmo chefe de estado,
pondo termo ao conflicto, por meio da dissolução.
a classe das causas moraes figura a falta de homoge- \
neidade do congresso, pelas differenças de educação intellectual dos seus membros e o pequeno numero da classe dos
bachareis, tão atirados á rhetorica e ao jogo excessivo da
palavra.
O congresso compunha-se de militares, de medicos, de
engenheiros e de bachareis.
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Es a diversidade de educação scientifica pelas sciencias
biologicas, mathematicas, sociaes, pelos cursos militares,
dava ao congresso uma situação. impossivel de se tornar
o orgão do athletismo esteril da rhetorica, contra O qual
resistiam os seus proprios membros educados no estudo
calmo e analytico da sciencia.
Além disto muitos eram novos na carreira parlamentar
e não educado nas batalhas de corredores, em que se
mostram tão amestrados os velho políticos. Eram homens
sahidos da propaganda, uns, outros das classes armadas,
outros dos seus consultorios de medicina, dos seus escriptorios de advocacia, outros de suas cadeiras de professora,do e alguns dos velhos partidos do imperio.
Foi pequenissima a influencia que esses exerceram na
vida do congresso, submetteudo-se á direcção mental que
lhes imprimiram o novos da politica.
Em lugar opportuno mo traremo a espbera de acção
em que gyrou este grupo e o concurso com que entrou na
obra da organisação constitucional.
J a mesma categoria de causas moraes está o modo
criterioso e energico com que o pre idente do congres o
dirigiu as suas sessões. Homem educado no cumprimento do
dever, excessivamente methodico e disciplinador, o Sr. Pruden te de Moraes, contribuiu poderosamente para que elle
chegasse ao termo dos seus trabalhos, sem que nenhum accidente viesse desviai-o de seu objectivo.
Não só ao seu prestigio moral, col11o ao ,onhecimento
perfeito que tinha da lei organica que regula os trabalhos
parlamentares, recorria nos momento em que a agitação da
discussão tendeu a levar o corpo constituinte para a anarchia.
E por mais de uma vez apL'esentou-se este aspecto.
Não havia espirito de partido no congresso, já o di semos. Nem mesmo esse espirito se fez sentir depois dos debates da constituinte, em derredor dos grandes problemas de
direito constitucional, outras tantas origens virtuaes de
organisações partidarias filiadas ás diversas doutrinas que
tiveram de ser tão amplamente discutidas.
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As diversas questões da forma parlamentar ou presidencial da Republica, da unidade ou federação do governo,
da organisação dos Estados,de sua competencia tributaria em
relação á União; da organisação judiciaria com unidade de
magistratura ou sem lla, da organisação bancaria e muitos
outros problemas politicos que tanto preoccuparam o congresso, não deixaram seus membros definidos e organisados
em partidos. Ainda hnje elles não existem senão em esboço.
Consignamos pois o facto extraordinariamente notavel da
nulla influencia que exerceram na organisação partidaria da
Republica os debates da constituinte.
Os principios victoriosos foram elevados á altura de
lei. Desse choque, dessa lucta de opiniões, de que foi theatro
o congresso, não resultou a formação de nenhum partido. Por que toda essa agitação foi idealista e não podia
precipitar-se em sedimento.
../
Os partidos irão crear-se e desenvolver-se pelo modo porque hão de ser desenvolvidos na pratica elos principios consagrados na Consti"tnição, por i so que ahi está a opportunidade de ferirem-se interesses, revoltarem-se direitos prejudicados, aggremiando. se em derredor delles o concurso de
muitas actividades.
Emquanto a di cussão pairou no terreno logico das
idéas, sem baixar ao terreno pratico em que se chocam os
interesses, os partido não se organisaram. Elles se esboçam
logo que os poderes onstituidos, no de empenho de suas
funcções, se attritam com os egoismos da sociedade. Eis
ahi uma verdr,de da historia humana.
Podemos pois dizer que o nosso direito publico elaborou-se e organisou-s sem deixar na sociedade politica os
partidos organisados.
Eis em synthese o congresso constituinte, estudãdo sob
diversos aspectos.
Tendo se reunido em sessões preparatorias a 10 de 0- J
vembro, teve a sua sessão de abertura a 15 de Novembro/
de 1890, um anno depois da revolução.
.
/
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SUMMARIO
Um trecho da mensagem do chefe do governo. A discussão aque ella deu lugar.
~loção do senador Ubaldino do Amaral. Moção do senador Ramiro Barcellos.
Erros de doutrin'l. Voto do Sr. Epitacio Pes oa.
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A mensagem com que o chefe do Governo Provisorio
abriu a sessão inaugural do congresso deu logar a uma discussão, que se não recua do plano para que descambara, produziria a alternativa ou de ser annullado pelo governo, ou
de absorvel-o, reduzindo-o a um puro ornato da nação, cerceado por todos os lados em suas attribuições. Queremo-nos
referir ao trecho da mensagem em que o chefe do governo
por um mero sentimento de cortezia, ent1'egCtVCt nas mãos do
cong1'esso os destinos da nação.
Tanto quanto lhe foi possivel interpretar as palavras
da mensagem, parece0-lhe que o governo abdicava de si
todos os poderes de que se investira, desde a revolução.
E foi essa sua convicç~o bem definida na discussão que
lhe inspiraram as palavras da mensagem e no procedimento
que quiz assumir em face da delegação. Principio nenhum de
direito obrigava o governo ao passo que deu, senão um acto
de mera cortezia para com os representantes do povo. A sua
autoridade vinha da revolução. 'Não podia nem devia abdica,l-a em um corpo collectivo, improprio pela sua propria natureza de assumir o governo do paiz e em situação que reclamava
a maior unidade de vistas, tornando-se' indispensavel na
administração publica a maior somma de energia e de liberdade de acção, como condição esseneial para garantir a
ordem.
Em face desse trecho da mensagem diversas correntes
da opinião fizeram caudal no seio do Congresso.
Uma consagrava legalmente o poder executivo nos
membros do Governo Provisorio, appellando para que elle se
mantivesse na direcção dQs negocios publicos e aguardasse a
Constituição e a organisação do governo definitivo,
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E' a moção de 18 de -ovembro do Sr. Ubaldino do
Amaral, senador pelo Paraná e approvada por uma grande
maioria. (1)
Outra aconselhava a aceitação da delegação.
A falta de claresa dos termos em que fora redigida a
mOção, sendo por uns considerada como a delegação ao governo pelo Congresso dos Poderes Executivo e Legislativo e
por outros sómente do poder executivo, deu logar a uma
nova discussão no intuito de melhor interpretaI-a.
O Sr. Ramiro Barcellos, senador pelo Rio Grande, foi o
orgão da interpretaçao que viu na moção a delegação de
ambos os poderes, interpretação a favor da qual trabalharam
as forças officiaes do Congresso, representadas pelos ministros que nelle tiveram assento.
Avivaram-se então nitidamente as duas correntes da
opiniao. A moção interpretativa do Sr. Ramiro Barcellos investia no governo todos os poderes nece sarios para o desempenho de sua alta missão, reservando para si o plen o /
exercio dos poderes constituint~s (2)
Não ob tante rgueram-se contra ella muitas opiniões,
que chegaram a taxal-a de um acto de retratação do Congres o e reconsideração de voto, passou por 173 votos
contra 45.
ão podemos deixar de taxar de incorrectas algumas
opiniões que se fizeram sentir e a propria moção, suffragada
pelo Congresso, que não podia consagrar como legaes os podere ou mesmo o Poder Executivo do governo, por isso que _
essa con agração de legalidade só seria um facto, quando estivessem elles constituidos ; nem podia tambem delegaI-os ao
governo, porque elles não existiam ainda.
O seu unico poder efiectivo era o poder constituinte. A
solução correcta da situação, que o governo creou para o
Congresso, está na explicação do voto do Sr. Epitacio. O
Congresso convocado pelo unico poder legitimo, então exis(I) Ann. do Congr. Con t., vol. I, P'\g. 17.
(2) Ann. do Congr. Const., vol. I, pago 47.
v. 3

.
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tente, para votar a constituição e eleger o presidente e
vice-presidente da Republica, tem apenas o poder constituinte; o governo que baixou aquelle decreto não devia renunciar os seus poderes nas mãos de uma assembléa, que
não era competente para recebei-os, desde que fôra eleito
s6mente em seu primeiro periodo, com faculdade constituinte. (1)
Nenhuma razão de direito, nem de ordem publica, obrigava o governo a entregar ao congresso os destinos da nação.
A natureza da assembléa constituinte não se prestava a que
pudesse ella exercer attribuições de poderes constituidos. O
erro do governo ia levando o paiz a um golpe de força - ou
o congresso se transformaria em convenção, como queriam
47 opiniões e então a sua dissolução seria inevitavel, ou então
o governo continuaria a exercer suas attribuições, como
dantes.
Dado o erro, a melhor soluçã.o estava justamente no
congresso. E era limitar-se a não acceitar a renuncia feita
pelo governo.

(1) Allll. do Congr. Con t., vol. 1, pago 57.

CAPITULO 11.

Organização Federal.
SUMMARIO
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gundo. Questão territorial. Artigo terceiro. ArDisclIssiio. Artigo quinto. Sua interpretação em

Em sessão de 22 de ovembro, o Congresso elege0 uma
commissão de 21 membros (1) para dar parecer sobre o
projecto de constituição offerecido pelo governo e em sessão
de 10 de Dezembro a commissão trazia o seu parecer elaborado. Sobre elle desenvolve0-se toda a discussão da Constituin te.
Na paete que tratc~ da organização federal, o projecto
estabelecia a j'Ó?'112Ct j'eele?'ativa ela Republica e o regimen representativo, constituindo as antigas provincias Estados
indissoluveis da União. Não podendo elles separar-se,
podem entretanto incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se, mediante acquiescencia das legislaturas
locaes, em dous annos successivos e com approvação do
Congresso Nacional. Deviam prover á expensas proprias, as
necessidades do seu governo, devendo a União prestar auxilio nos casos excepcionaes de calamidade publica.
(1)

Esta commis üo compoz-se de,um deputado e senador de cada e tado.
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o projecto dava aos Estados ampla autonomia na sua
vida interna, podendo a União intervir s6mente para manter
a f6rma repul;llicana, restabelecer a ordem e a tranquillidade,
á requizição dos poderes locaes, e assegurar a execução das
leis do Congresso e o cumprimento das sentenças federaes.
A respeito da competencia tributaria, o projecto estabelecia
nas seguintes bases a federação pelo lado economico, tornando da competencia da União alguns impostos, corno de
importação, direitos maritimos, taxas de se110 postaes e telegraphicas, creação e manutenção de alfandegas, e instituições de bancos emissores, e da competencia dos Estad()s
outros impostos, como exportação, propriedade territorial e
transmissão de propriedade. Além desta competencia privativa, o projecto creava a competencia cumulativa da União
e dos Estados, com tanto que se revalidasse em condições
concernentes a attribuições tributaria que expressamente
pertenciam a um ou outro governo. O projecto creava prohibição da União e dos Estados de tributarem productos de
outros Estados, em transito pelo territorio de um Estado, ou
de um Estado para outro, ou productos estrangeiros, assim
como os vehiculos de terra e agua que os transportassem.
Prohibia tambem estabelecer, subvencionar ou embaraçar o
exercicio de cultos religiosos e prescrever leis retroactivas.
Nos assumptos de competencia concurrente, entre a União e
o Esstados, o exercicio da autoridade da União obstaria a acção
da dos Estados e annu11aria leis e disposições de11es emanadas.
Creando tres poderes constituidos harmonicos e independentes, considerava as forças de terra e rn t1' como instituições nacionaes permanentes, destinadas á defeza da patria
no exterior e á manutenção das leis no interior, essencialmente obedientes nos limites das leis e aos seus superiores
hierarchicos e obrigadas a sustentar as instituições constitucionaes.
Eis ahi as bases em que o projecto do governo pretende0 fazer a organização federal. Tiveram de passar pelo
cadinho da discussão parlamentar. Precisamos ver os resultados e as alterações que deixou este factor do nosso direito.
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A organização federal constitue o titulo primeiro do
projecto, composto de quinze artigos. No primeiro artigo, o
projecto consigna o facto que a nação brazileira adopta como
fórma de governo a Republica Federativa, proclamada pelo
decreto de 15 de Novembro. A com missão, acceitando a
idéa dominante do artigo, elimina a referencia que faz ao
decreto do Governo Provisorio, sem que no parecer em que
justifica as emendas offerecidas, dê a razão dessa eliminação.
Da revolução de 15 de Novembro deviam emanar os principios que baviam de inspirar a organização do direito constitucional e ella proclamou a Republica Federativa, como a
fórma do governo da nação, em nome do povo, do exercito e
da armada. Abi está a razão da referencia que o projecto
fazia ao primeiro decreto da dictadura de 1889, referencia
que leva ao conbecimento da constituinte a obra da revolução
de Novembro que se con tituio o mais importante factol'
da nova organização política do paiz. Era a sua base essencial, o eixo em derredor do qual deviam girar as outras
forças que deviam elaborar o nosso codigo politico. Eliminando a commissão, como eliminou, a l'eferencia expressa
no decreto que proclamou a Republica, restringio a influencia
da revoluçãO sobre a organização do direito. A commissão
quiz cortar toda a relação que pudesse exi til' entre o Congresso, o Governo Provisorio e a revoluçãO, como elemento
formadore do noyo direito. Ba tava o facto de já vir do
seo seio o projecto que se in pirava na reYOluçãO, para
tornar evidente essa influencia como factor con tituciona1.
O Congresso não homologou este modo de pensar da commiSSãO, cuja emenda foi rejeitada, figurando boje no artigo
da constituiçãO a referencia ao decreto do Governo Provisorio
que proclamou a Republica. N em podia deixar de ser
assim, porque nessa referencia está a influencia moral e
politica da revolução, dominando a obra do congres o. Está
o seu pronunciamento sobre ella. Houve mesmo uma corrente d opinião no seio do Congresso, em uma emenda que
não foi acceita e que' expressamente reconbecia como livre
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manifestação da vontade do povo brazileiro a proclamação
da Republica. (1)
O artigo segundo do projecto instituia como Estados as
'lrntigas provincias do imperio e fazia do municipio neutro
uma organização s~li {jeneris, o districto federal, como capital
da União, emquanto outra cousa não deliberasse o Congresso.
De entre as questões susceptiveis de uma reforma, figura a
questão territorial que entretanto não merece0 do governo a
menor attenção. EUa passou do imperio á Republica, nas
mesmas condições em que existia, com as mesmas duvidas,
sobre os limites das provincias, sem que nenhuma dellas
saiba até onde chega sua jurisdicÇãO territorial. A desigualdade de territorio das provincias, l:mas como Minas e
Amazonas com uma extensão territorial de 1. 897. 020 kils. qs.
e outras como Sergipe e Piauhy com uma extensão de
301,197 ks. qs. e 39,190 ks. qs. não foi alterada pelo Governo, que no proprio projecto de constituição erigia em
Estados as antigas provincias, nas mesmas condições em que
se achavam, não comprehendendo que na organização federal
a igualdade relativa de extenção territorial, constitue uma
condição essencial para o bom successo da federação, porque
é uma circumstancia que aff cta não só a riqueza do Estado,
pela maior ou menor extensão do seu territorio, como a de
sua representação politica, pela maior ou menor densidade
de sua população. Questão tão essencial á federação, não
merece0 do Governo nem do Congresso a, menor attenção.
Sómente o autor destas linhas, na obscuridade e modestia de
sua posiç:":o, mostrou a impossibilidadé da federação entre
nós, com as condições territoriaes dos Estados. Emquanto
esta questão não tiver do poder publico uma SOlUÇãO que
os coUoque em condições de igualdade relativa, a federação
sempre estará no desequilibrio da supremacia economica e
politica de uns estados sobre outros. Agora mesmo vemos o
\ exemplo disto na revoluçãO do Rio Grande do Sul, que agita

(I)

A nD. da Consto \'01. 1 pago 151.
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todo o paiz, porque parece que ella traz a intenção de
transformar radicalmente as instituições, por isso que seo
programma é perguntar á nação, o que quer, sobre a
fárma de governo, quando ella, por seus delegados constituintes, já disse o que q l!eria, decretando e promulgando a
constituição de 24 de Fevereiro. A UniãO empenha.se em
debellar a revoluçãO, com o concurso de contigentes de outros
Estado , de onde embarcam forças em direcção ao sul, sem
que tenha podido alcançal-o, ao passo que a deposiçãO dos
governadores do Maranhão e Amazonas não levou a alte- I
ração da ordem além dos limites dos respectivos estados,
L""
sendo depostos sem concurso estranho.
Quanto á idéa capital do artigo, nenhuma emenda foi
offerecida, ficando resolvida a mudança da capital da União,
para uma zona no planalto central da Republica. (1) O projecto estabelecia que o districto federal constituiria um
Estado, logo que o Congresso resolvesse sobre a mudança da
capital. A deputação do Rio de Janeiro offereceu a emenda
para elle constituir-se como parte integrante do Estado do
Rio de Janeiro, o que não foi acceito. (2)
O artigo terceiro do projecto investia os Estado da competencia de incorporar-se entre si, subdividir·se ou de membrar-se, não á para annexarem-se a outros, como para
formarem novos Estados.
E. a attribuição que precisa ser regulada por uma lei
ordill<tria que lhe trace todas as condições em que deve ella
ser exercida, vinha já com uma condição essencial á sua
effectividade-a acquiescencia dos congressos locaes em duas
legi latura e approvação do Congres o
acional. Como se
vê, a iniciativa é do povo que páde promover a incorporação,
a ubdivisão ou desmembramento dos estado. E' este o artigo
que se refere propriamente á organisação dos Estados, faltando uma lei ordinaria para regular todas as cOlldicõe em
que o povo páde pôr em effectividade a attt'ibuição que neste
se encerra.
(1)
(2)

AIIII. drL Ollst. vaI. 1 prL)r. 290.
AIIII. dll COllst. vaI. 1 pllg. 151.
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Como preceito constitucional é estabelecida a in tervenção do Congresso.
Jenhuma alteração sofíreu este artigo, pelo qual tem o
poderes publiccs a falcudade de ainda alterarem as condições
territoriaes dos estados, desde que não O foram pelo governo
provisorio.
Sem haver ainda lei interpretativa do artigo, que ainda
não tem na pratica nenhum desenvolvimento, resta saber até
onde chega a competencia do governo na organisação dos
novos estados, em consequcncia de alterações territoriaes
que nelles se operem, se a approvação do congresso chega
sómente a approvação do facto material do desmembramento
territorial, ou se vai alem ; a julgar e approvar a organi ação politica, que ha de operar-se, em consequencia dn,s alterações territoriaes. Es te n,rtigo contem disposição semelhan te
á da sessão 3"' do art. 4° da constituição americana, que pela
lei interpretativa do congresso não se limita á uma simples
approvação de alterações territoriaes e sim a um exame de
revisão da constituiçãO do novo E tado.
Entre nós O verdadeiro espirito do artigo ainda ,ai ser
dado pelo'> acontecimentos futuros e pela lei que o Congresso promulgar sobre o processo de approvação desta
alterações.
O artigo quarto do projecto, como uma consequencia
inevitavel da federação e da autonomia dos estados, investia.
os da competencia de prover á expensas proprias, as necessidades do seu governo e admini tração podendo a União
subsidia,l.os sómente nos casos excepcionaes de calamidade
publica. Na discusSão e nas emendas deste artigo, em relação
a outros que traçam a attribuição politica dos Estado , nota-se uma tendencia por demais notavel a amplin,l-as e a sub.
dividir com a União as despezas dos Estados. A idéa que
dominou os membros do Congresso foi o futuro dos Estados,
que o legislador procurou pôr a salvo de qualquer eventualidade. Nestas apprehensões com que os oradores criticam a
attribuição tributaria da UniãO, dada pelo projecto, vê-se,
as condições desfavoraveis dos Estados para assumirem a
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gerencia dos seus proprios negocios á custa dos seu recur o .
Atravez desse interesse dos representantes que parecem
esquecer os intere s s da nação, da patria, para sómen te
lembrarem-se dos interesses dos Estados que representam,
tem-se a prova da contingencia dos governos locaes. Essa influencia de interesses tão locaes não dominaria o Congresso,
se um acto de reforma de governo primeiro alterasse as condições territoriaes, pondo os Estados em condições menos desiguaes de riqueza, de população e de representação publica.
Essa defesa aos interesses locaes que por sua vez traduz
a indifferença e o esquecimento pelos da nação, está nas emendas com que o Congresso procurou corrigir e alterar o projecto do governo no artigo que estudamos.
A commissão emendou o artigo na parte relati va aos auxilios da União aos E tados, em casos de calamidade publica
e quando elIes solicitassem. Sem o appelIo dos Estados elIa
não os daria. Opiniõe muito differentes en tretando se fizeram
sentir. Umas emendas, acceitanto o principio geral do artigo
de prover as nece idades de seu governo a expensas propria ,
estabeleciam que a UniãO devia subsidial-os no prazo de dez
annos, até o equilibrio de uas finanças. (1)
Outras obrigavam a UniãO a pagar as dividas dos Estados
contrahidas até 15 de Novembro, emittindo para isso titulos
ou apolices de 4 % em omo. (2). Outras, obrigavam a União
a pagar a magistratura dos Estados, perdendo elIes a fracção
de sua autonomia no seu poder judiciario. (3) Todas estas
emendas foram regeitadas na votação, ficando o artigo do
projecto com a indicações da commissão que em nada alteram
o eu sentido. Ob erva- e que a tendencia de augmentar os
recursos pecuniarios dos Estados partiram dos representantes
dos pequenos Estados. São elIes que subscrevem as emenda
que acabamo de passar em revista.
Anil. da 001l t., vol. la pago 87 e 2,;5.
Ann. do O ng'r. vaI. 10, pago 87 e 152 a 240.
(3) Ann. do Oonoor. vaI. l0. pag'. 151.
(1)

(2)
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o artigo 50 do projccto stabelecia o principio da intE'rvenção do Governo Federal nos Estados 6men te na eguintes
condições: 1. o Para repellir inva ão estrangeira ou de um
Estado em outro: 2. o Para manter a f6rma republicana federativa; 3. o Para e tabelecer a ordem e a tranquilidade nos
Estados, á requisiçãO dos poderes locaes ; 4. o Para assegurar
a execução das leis do Congresso e o cumprimento das sentença federaes. (1)
Instituidos como E tados autonomos, gerindo por si os
seus negocios e a suas expensas, poderiam todavia soffrer a
iJ;l.tervenção da União, em sentido que mais aff ctam que tõe
de ordem nacional, do que questões circumscriptas ao
interesses locaes.
ão s6 a invasão estrangeira, restabelecimento da ordem, como a execuçio das leis e sentenças federaes e manutenção da f6rma republicana federativa, são
questões que sahem f6ra da e phera de acção dos governos
locaes e que affectam directamente o Governo Federal.
A União intervindo na vida dos Estados, por qualquer das
razões estabelecidas no projecto, não lesa a sua autonomia.
E' digno de menção o estado dos sentimentos federalistas e
das aspirações autonomistas do Congresso, em face desta
disposiçãO que muito de perto affecta a federacão. Até aqui
temos vistO que elles se fizeram sen til' no que diz respeito aos
interesses financeiros dos Estados, que os representantes
defendiam a custa mesmo e em prejuizo da União.
No terreno politico estas aspirações não tinham assumido uma f6rma bem definida. As emendas que foram offerecidas reproduzem mais ou menos as disposições do projecto. (2)
A intervencão para a execução das leis e sentenças federaes devia ser regulada por uma lei ordinaria. (3) Umas
emendas prohibiam em absoluto a intervenção nos Estado j
entretanto, a bem dos interesses da União cumpria-lhe fazer
tudo aquillo de que o projecto cogitava. (,I,)
(1) Ann. do Congr. volo 10 pa~. 88.
(2) Ann. do COJ1~.!r. Const. l vol. )0, pag'. 152.
(3) Ano. da COrl"t., vol. 10, plLg. 152.
(4) Ann. <la Const., vaI. rOi pago 152.
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Outras admittiam as mesmas clausulas, menos a que
obriga a manter a formula republicana federativa, como
se na vida in tima de um Estado acontecimentos não pudessem
sobrevir que annulassem a fórma federativa, competindo á
União mantel-a com a mesma solicitude e o mesmo interesse
que mantem pela fórma republicana do governo. (1) Esta
emenda parece traduzir uma resistencia um pouco esgueirada á fórma federa tiva, sem a clareza de uma opposição
franca. Como se vê, no terreno propriamente politiuo, as aspirações federalistas do Congresso não se alarmaram muito na
discussão de um artigo em que vém traçadas as clausulas da
intervenção federal, em que em summa entrava em jogo a
questão da autonomia dos Estados. Ellas excitavam-se
quando a federação tombava para o terreno economico,
quando affectava os interesse. financeiros dos Estados. Quando
o Congresso Nacional em se são cxtraor.dinaria de Janeiro
de 1892 discutiu a questão da reorganisação dos Estados,
cujos governadores tinham sido depostos em consequencia do
applauso e approvação que deram ao golpe de estado de 3 de
Novembro, a clausula da intervenção por manter a fórma
republicana federativa, foi o artigo evocado pelo escriptor
destas linhas, como relator da comIDissão eleita para estudar
a questão 110 sentido de concluir pela intervenção federal nos
Estados que tinham sido desorganisados.
O parecer dizia: "O primeiro problema a resolver é :
achando-se desorganisados o Estados e sendo impossivel a
permanencia desse estado de cousas, compete ao governo
federal intervir no trabalho de recon trucção em que vão
elles entrar? Si essa competencia é constitucional e si não
fere o systema federativo, qual o melhor processo e melhor
plano de reorganisação? Eis as duas questões, que mais preoccuparam a attenção da commissão.
, Por um duplo aspecto passa ella a estudar o primeiro
problema - o problema da competencia.

(I)

\00. da

oust., 1'01. 10, pago 159.

2

e, Os casos de intervenção do governo federal nos negocios
peculiares dos Estados estão definidos nos arts. 6°, 34 n. 21,
48 n. 15 e 80. Segurança da Republica, aggressão estrangeira, commoção intestina, ordem e tranquillidade publica e
manutenção da f6rma republicana federativa.
,e Procurando estudar o espirito da ultima destas causas
especificadas no e 2° do art. 6°, afim de ver se no trabalho de
reconstrucção de Estado, ella garante a questão de competencia, pergunta-se: em que momento da vida do Estado
essa intervenção se exerce para manter a f6rma republicana federativa? Justamente, parece á commissão, no momento em que essa f6rma está a constituir-se e a organisar-se.
" O facto de ter o legislador constituinte catalogado em
paragrapho separado essa attribuição de outras que se referem á segurança da Republica, á aggressão estrangeira, á
manutenção da ordem e da tranquillidade, que podem tambem affectar a f6rma republicana federativa, demonstra que
sua intenção foi consignar no e 2° do art. 6° a intervenção do
governo federal, tambem nos processos de organisação e
reorganisação.
" Si assim não fosse, não se comprehende por que elle
abriu mais esta clausula de intervenção, quando intervir para
segurar a Republica, para oppôr-se á aggressão estrangeira
e á commoção intestina, é intervir para resguardar outro
direitos.
" E', como se vê, uma deducção implicita.
ee Tornava-se desnecessario,
por conseguinte, tornar
explicita uma attribuição que é implicita de outras já definidas, si se quizer dar a in terpretação de que a opportunidade
da intervenção, consignada no alludido paragrapho, coincide
com as dos outros, isto é, que ella s6 será effectiva quando
accidentes venham perturbar a \"ida dos Estados. Para reger
estes casos estão as disposições dos outros artigos, isto é,
6°, 21, 34 e 80.
e e Parece, pois, á com missão que se trata de uma disposição, que se tornará effectiva, quando, como já dissemos,
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as força locaes preparam-se para assumir uma fórma de
governo.
\
" E' insustentavel outra interpretação. Não se póde, por
exemplo, dizer que essa intervenção opere-se muito posteriormente, quando a reconstrucção estadoal já tiver assumido a fórma republicana federativa.
" Além de tornar-se então uma disposição absurda, motivaria abalos e attritos, commoções e alterações da ordem,
aquillo justamente que o legislador quiz evitar com a intervenção do govern o federal.
" E agora pergunta a cornrnissão :-que processo praticos tem o governo para intervir desta maneira?
" Sómente dissolvendo os governos constituidos. Ahi está
o absurdo da interpretação. Corroboramos ainda a interpretação que julgamos verdadeira, confrontando a disposição
do aUudido paragrapho com a do art. 63, pela qual os Estados reger-se-hão pelas constituições e leis que adoptarem,
7'espeitados os principios constitucionaes ela União.

" Quem põe em effectividade es e respeito? O governo
federal por meio do poder explicito de memtm' et fÓ7'ma 7'epublicetna j'ede7'Cttivet.

" Si encararmos agora o problema da competencia sob
outro a pecto, chegaremos á conclusão de affirmal-a, como
uma attribuiçãO constitucional.
" Entre nós o novo regimen ainda não firmou preceden tes
que esclareçam a extensão da independencia dos Estados,
como factores do governo nacional e exprimam a quantidade
e natureza de poderes neUes investidos.
"Essa distribuiçãO é estabelecida até agora sómente pela
lettra constitucional e não pela pratica do regimen. Si a ConstituiÇãO é uma lei fundamental e immutavel pela legislatura
nacional, é tambem uma lei mudavel pelo povo, por meio de
difficeis e longos processos (J. Bryce, The American Commonwealth).
"EUa desenvolve-se, altera-se pelo uso, pelos progressos nacionaes, pelas conquistas liberaes, em summa pelo
tempo. Si neste campo de explorações nada podemos en-
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contraI' no passado de nossa vida politica que esclm'eça o
assumpto, é de capital importancia submette1'-se a questão
de competencia aos precedentes de paizes, cujas instituições
são iden ticas ás nossa como por exemplo, a America
do Norte, que é a mater do regimen republicano federativo,
afim de ver a que pé de relações chegaram os Estados e
a U nifio, depois de um seculo de Republica e qual a concepção
de hoje sobre federação. Sem querermos entrar na analyse
de um grande acontecimento d'aquelle paiz que operou profundas modificações no direito publico - a guerra de seccessão de 1860-64, - limitamo-nos a estudar seus effeitos.
"Pois bem; depois da guerra, a concepção federalista
perdeo aquella latitude que os interesses locaes lhe emprestaram e firmaram-se com quasi unanimidade de opinião dos
publicistas, os seguintes principios que serviram de base a
muito" actos officiaes :
Ct) A força a que compete preservar a indes tructibilidade
da União é o governo nacional, exercendo todos os poderes
para garantir e proteger sua existencia e a dos Estados, as
relaç1'es constitucionaes delles para comsigo e delles entre si
-(Mr. Burd, The Theory of our Nacional Existence) .
b) Que cada Estado entrando para a União, delegou sua
soberania, ficando sujeito á autoridade federal, definida pela
ConstituiçãO;
c) Que em sua propria espbera elle é tão soberano como
o governo nacional, exercendo livremente suas funcções ;
d) Que a autoridade suprema vem do povo, que a distdbue pelos dous governos, não em sua totalidade, porque permanece um residuo de autoridade não delegada. a nenhum
delJes, preservada ao proprio povo, para tornar-se effectiva,
pelo processo de uma emenda á ConstituiçãO (Bryce, obro cit.;
Burd, obro cit.; Blaine, Twenty yect?'s of Oong?'essj Curty,
Histo?'Y Oonstitucional: Walker, Ame?'ican Lawj Hugh, Me.
Culloch, Afenand p"eatices of a half centu?·y.)
Eis ahi os prinClpios do direito publico fedei'al e que
inspiraram uma posiÇãO que o governo americano assumi0
perante os Estados desorganizados pela revoluçâO, e na 1'eso-
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luÇãO do problema de reorganisação. Ahi estão os actos do
congresso americano de 8 de Junho de 1 64, 2 de Março de
1 67, 23 de Março e 19 de Julho de 1867 (United States Statutes at Large, vol-. 13, H e 15.)
"Foi inconstitucional a intervenção do governo ameri.
cano, pergunta a com missão áquelles que a queiram combater? NãO, responder-se-ha; porém, as condições, a natureza
dos factos que motivaram a desorganisaçãu dos Estados na
America e entre nós SàO inteiramente difi'erentes.
,,_ ão é intuito da commissão confundil-os são profundamente dilIerentes; entretanto, ha um ponto commum entre
elles. Além disto, essas differenças não afi'ectam a questão de
direito publico.
" Entre nós, o direito que provocou a revoluçãO nos E tados foi a ConstituiçãO. Na America do orte foi a União.
" Eis o ponto do contacto.
" Vencida no seio da commissâo a questão de competencia, entra ella no estudo do meio pratico.
" Qual o melhor proces o dessa interyençãO ?
" Eis o segundo problema."
Em primeira di cussão o parecer obteve maioria de
votos, não havendo tempo para sua votação final. Por e a
occasião se fez sentir mais a aspiração autonomica dos
Estados no Congre o, do que quando discutio-se o mesmo
artigo em constituinte, por isso que estavam em jogo o
interesses partidarios dos seos grupos, uns decahidos do
governo e outros ascendidos a elle.
O que queremos salientar aqui é que o sentimento
federalista do Congresso não vibrou em face de um artigo que
tão de perto afi'ectava ,l, autonomia dos estados. NãO houve
mesmo discuSSãO sobre elle. Foram rejeitadas as pouca
emendas que lhe foram ofi'erecidas.
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Em face dos artigos do projecto que estabelecia as ba es
da organisação financeira da União, e dos Estados, descriminando as rendas em que deviam gyrar a competencia tributaria, os sentimentos federalistas do Congresso e fizeram
sentir de uma maneira notavel em favor destes. Se essa
agitação autonomista não vibrou o Congresso, quando discutio
as attribuições políticas dos Estados, a latitude desuaesphera
de acção, as condições em que.o governo federal devia intervir nos seus negocios internos, tornou-se ella a nota
dominante na discussão dos artigos que estabeleciam o
systema da discriminação das rendas.
Os artigos são: o 6°, o so, e 12° do projecto. A respeito
delle a commissão externava-se da seguinte maneira: ' Foram
objecto de longa diSCUSSãO os artigos da ConstituiçãO relativos
á descriminação das rendas proveniente de impostos. Ao
systema ahi adoptado, que consiste em dar á UniãO e aos
Estados competencia exclusiva para tributarem determinadas
fontes de receita, cumulativamente para tributarem outras,
se contrapoz o da completa e absoluta descriminação das
materias tributarias por parte da União, considerando-se
todas as mais da competencia dos Estados.
"A maioria da commissão, porém, attendendo que, dada
a even tualídade de desequilibrio no orçamento federal, teria
a União de recorrer a quotas repartidas entre os Estados, o
que pol-a-hia na dependencia destes e poderia crear-lhe serios
embaraços em condições excepcionaes, como em caso de
guerra ou de calamidade publica, resolveu manter as disposições da ConstituiçãO, modificando-as s6mente em relação
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aos n . 2, 3 e art. 8; no sentido de accrescentar ao imposto
sobre a propriedade territorial e predial, que lhe é connexa
e desde muito pertence exclusivamente aos Estados, e de eliminar a clausula que extingue em 1 9 , ou antes, si o Con.
gresso deliberar, os impostos de expoi'tação dos Estados.
"Os impostos de exportação, incidindo sobre a producçãO
dos Estados que os decretam, alIectam directa e immediatameute os interesses economicos dos mesmos Estados, e portanto, ao. r spectivos Governos locaes é que deve ser deixado o cuidado de poupar as forças productoras em seus territorios, minorando ou supprimindo esses impostos, conforme
exigirem as circumstancias peculiares a cada um. Essa
liberdade de acção lhes é tanto mais necessaria, quanto é
certo que, devendo o imposto de exportação ser substituido
pelo territorial e dependendo e. te de um cadastro,. cuja execução demanda tempo e consideraveis despezas, não se p6de
(6 p1'i01'i pr ci ar a época em que cada E tado se achará habilitado a operar essa substituiçãO.
"A isto acresce que o imposto territorial não p6de ser
adoptado em todos os Estados como natural succedaneo do
imposto de exportação, segundo o pensamento da Con tituiÇão por não poder elie em alguns desses Estados, recabir
sobre a totalidade do s610, como no que têm vastos sertões
criadores, onde a propriedade é indivisa, ou nos que vivem
da indu tria extractiva, que não se pre ta a er commoda
e facilmente tributada inão na sahida de seus producto ,
A crise economica que affiige um numero consideravel
de E tados e principalmente o da zona da Bahia até o Maranhão, proveniente da depr ciaçào dos principaes productos
de sua exportação, os constrangeu a tributar a importação
de mercadorias estrangeiras, unica fonte que lhes poderia
fornecer o indispensavel supple.men to de. receita para o desempenho dos serviços a seu cargo, violando assim o preceito
probibitivo do Acto Addicional pela necessidade imperiosa
de prover á sua propria conservação,
"A cessação dos impostos de exportação, que a União
actualmente arrecada, não lhes approveitará, como vai
Y.

3
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acontecer aos Estados exportadores de café, como o assucar
e o algodão, que sãO seus principaes productos, já não estão
sujeitos a taes impostos. Nestas condiçõ'es, tendo de augmental' consideravelmente os seus encargos, não poderão esses
Estados manter-se si lhes fallecerem tambem as rendas que
de presente tiram da importação, sob a fórma de impostos de
consumo.
"Obrigada d'esta razão ponderosa, a commissãO acceitou
como disposiçãO transitoria a emenda que foi apresentada por
varios de seus membros, concedendo aos Estados a quota
de dez por cento sobre os impostos de exportação das mercadorias de procedencia estrangeira, quando destinadas ao
consumo no respectivo territorio. Este alvitre lhe pareceu
preferivel ao que lhe foi lembrado, de se deixar aos Estados
a faculdade de tributar a sua importação até um mCtxim~tm
prefixado, porquanto a accumulação e a desigualdade de impostos resultantes dessa competencia commum á UniãO e aos
Estados, além de encarecer o consumo em geral e de provocar resistencias da parte do commercio, desequilibrariam as
relações entre as praças nacionaes e entre estas e as estrangeiras, creariam embaraços ao Governo da UniãO na regulamentação das relações internacionaes e quiçá no desempenho de compromissos tomados em tratados commerciaes.
"Por uma outra emenda propõe a commissão que se sup-'
prima o n. 6 do art. 6° e se substitua o 8° do art. 33 da
ConstituiçãO, que declara ser da exclusiva competencia do
Congresso Nacional crear bancos de missão, legislar obre
ella e tributal-a pela seguinte formu.la: - legislar sobre bancos de emissão.
"A transcripta disposição e a do citado n. 6 do art. 6°
envolvem desde já a adopção de um systema de centralisação
bancaria, que tira aos Estados a faculdade de crear bancos
emissores de moeda papel, ainda mesmo observando, as regras. estatuidas em lei federal.
"Os systemas de eentralisação e descentralisação bancaria, de monopolio ou pluralidade de bancos e quaesquer
outros, teem vantagens e inconvenientes que se compensam;

e
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o seu valor é meramente reln.tivo e depende de circumstancias
complexas e variaveis. E, como as Constituições não se fazem
para os systemas, e sim para a vida pratica, e evolutiva dos
povos, deve a lei constitucional evitar n'esta materia, como
em tan tas outras, as t1:.eorias absolutas e as affirmações dogmaticas, deixando ao Poder Legislativo ordinario ampla
liberdade para adoptar os systemas que entender mais
adaptados ás condições economicas, politicas e sociaes da
Nação.
"Entende pois, a commissão, que a Constituição deve
limitar-se a conferir ao Congresso a attribuiçãO privativa de
legislar sobre os bancos em questão. (1)"
Como se vê, o systema do projecto se caracterisava pela
competencia privativa da União em certa esphera tributaria
em relação ao commercio internacional e aos negocios de
caracter federal; pela dos Estados em outra esphera de
acção que estivesse em relação aos negocios de caracter
estadoal; pela competencia cumulativa, em uma esphera
tributaria que não prejudicasse nenhuma das attribuições
investidas na União e nos Estados e pela prohibiçãO expressa a qualquer dos Governos para estabelecerem certa
categoria de impostos e resolver uma certa somma de negocios que expressamente ficavam fóra de sua alçada.
O impostos privativos da União eram: 10. Impostos sobre
a importação de procedencia estrangeira; 2. o Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre o commercio de
cabotagem ás mercadorias nacionaes, bem como ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação; 3. o Taxas
de sello; 4. o Contribuições po taes e telegraphicas; 5. o A
Cl'eação e manutenção de alfandegas; 6. o A instituiçãO de bancos emissores. 7. o Que. as leis, ac tos e sentenças das autoridades da União fo sem executados, em todo o paiz, por
funccionarios federaes.
Os impostos privativos dos Estados eram: 1.0 SobTe a
exportação de mercadoria, que não sejam de outros Estados;
(I)
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2. ° Sobre a propriedade territorial; 3. ° Sobre n. transmissão
de propriedade; ficando isenta de impostos, no Estado por
onde exportar, a producçãO dos outros Estados.
E que em 189 ou antes si o Congresso deliberar, cessarião de todo os direitos de exportação, sendo licito a um
estado tributar a exportação de mercadorias estrangeiras,
quando destinada a consumo no seu territorio, revertendo,
porém, o producto do imposto para o Thesouro Federal.
Os impostos cumulativos erão assim descriptos: Além
das fontes da receita di criminada no arts. 6. ° e 8.°, é licito
á União, como aos Estados, cumulativamente ou não, crear
outrasquasquer, não contravindo o di posto nos arts. 7.°, 9.°
elO.oel.°
As probibições impostas á União e aos Estados erão:
tributar de qualquer modo, ou embaraçar com qualquer difficuldade, ou gravame, regulamentar ou administrativo, actos,
instituições, ou serviços estabelecidos pelo Governo da União.
E' vedado aos E tado , como á União: l. ° Crear impostos de
transito pelo territorio de um Estado, ou na passagem de um
para outro, sobre productos de outros Estados da Republica,
ou estrangeiros, e bem as im sobre os vebiculos, de terra e
agua, que os transportarem, 2. ° E tabelecer, subver.cionar,
ou embaraçar o exercicio de culto. religiosos; pre crever
leis retroactivas.
Ainda que o projecto cogita se com solicitude dos interesses da União, pondo-a a abrigo de qualquer necessidade, de
qualquer favor dos Estados, todavia era sem razão a impugnação que lhe fizeram aqueUes que, em nome da federação
e da autonomia estadoal, a eUe oppunham-se, procurando
ampliar os recursos dos estados, ou tornar dependente delles
a União, cujo orçamento seria con tituido só pela quota estadoal. E todo esse movimento de resistencia era a expressão
da convicção em que estavam os representan tes dos Estados de
sua decadencia financeira, de sua insufficiencia de recursos,
da debilidade de seu movimento economico. O projecto do governo não feria nenhum principio da federação. Encarada
eUa pelo lado finn.nceiro, investia os Estados de attribuições
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propria, de uma espllera tributaria em que gyra,ão,
com completa oberania, sem a inten-ençeo de forças estranhas.
Além disto, esta esphera de acção não podendo estenderse á assumptos d relações internacionaes ou federaes, que
constituião a prerogativa do governo da União, restringia-se á natureza dos governos locaes, aos seus negocios
internos.
ào só em relação a attribuições privativa
separadas
por uma linha divisoria entre as funcções tributarias da União
e dos Estados, ficando :l cada um delles um campo proprio de
acção, em que tinham de desenvolver sua competencia, o
projectodo governo respeitaria tanto quanto po sivel em face
das condições economicas do paiz, ó principio federativo, que
nunca seria uma realidade e a tendencia estadoal, si seus intere e, tal como queriam aquelles que a defendiam vencessem o interesses da União. E elles foram além do que deviam ir.
a projecto foi em principio acceito pela commi ão, modificando-o sómente em partes accidentaes que não affectavam ao espirito do systema tributario da organisação financeira da federação .
.( o seio do Congre so, porém diver a foram as correntes de opiniõe que e fizeram sentir e diversas ~s doutrinas
su tentadas por aquelle que combateram o projecto.
Un, alientando o accôrdo de opiniõe obre as attribuições privativas da União e do Estado, criticavam entretanto
as partes complementares do projecLo preferindo que na
Constituição fo em lançadas as bases fundamentaes, ficando
para o cong.resso ordinario a distribuição definitiva das renda e propunham então que as de peza da União fo sem feio
tas pela quotas dos E tado . (1)
Como se vê não é um systema de organi ação financeira
que nenhum principio de doutrina repre enta. - Ahi estava
di farçada a doutrina de que a UniãO fazendo o calculo de
(1)
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sua despeza, dava aos Estados a incumbencia de concorrerem
para ella. (1)
Outros, mais apegados aos principios, defendiam a doutrina de que deve haver uma esphera tributaria da União,
ficando tudo mais á competencia dos Estados. Era a doutrina da bancada do Rio Grande, que nas seguintes palavras
pintava as inconveniencias do projecto. (2) "De sorte que
fazendo essa classifica.ção, a Constituição realiza a partilha
do leão, tomando para a União as fontes mais productivas,
deixando aos Estados as que menos rendem e ainda acC'.res.cen ta: sobre todas as mais materias a União e os estados
podem tributar cumulativamente."
E para provar em cifras as inconveniencias do projecto,
dizia: (3) "A União, nos termos do art. 6, teria uma renda
ordinaria calculada, no minimo em cerca de 130 mil contos.
"Possuo a este respeito os dados mais positivos, extrahidos dos ultimos orçamentos do ministerio da monarchia e
e dos relatorios que os membros desse ministerio tinham
organisado.
" Colligi esses dados, aos quaes accrescentei os dados e
informações que hão sido publicado no D-ict1'io Oificictl desde
15 de Novembro. Fazendo os calculos mais modestos, essas
rendas produzem cerca de lR9 mil contos.
(' Ora, o orçamento das despezas geraes, no tempo do
imperio, monta ao algarismo de 151.000:000$000; mas, como
comprehendem todos os meus collegas, dessas despezas
muitas passam para os Estados, porque correspondem a
serviços que lhes devem ser devolvidos, por isso, dei-me
ao trabalho tambem de colligir dados posii.ivos a esse respeito, e cheguei a conclusãO de que são deduzidas do orçamento geral a que alludo, despezas na importancia de cerca
de 22.000:000$000.
"Ra, portanto entre a renda minima dos impostos do
art. 6 e as despezas geraes da União, deduzidas as verbas
(I)
(2)
(3)
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relativas a serviços que são devolvidas aos Estado, um
saldo liquido de cerca de 9.000 :0008000."
Outros, admittindo os principios geraes do projecto,
pediam que revertesse para os estados uma porcentagem de
10 ou 15 % do impo to de importação. (1) Outros admittiam
para a União a decretação de impostos indirectos, para os Estados os impostos directos. A respeito disto dizia um orador:
" Os impo to directos reaes formam trez categorias: impostos sobre a terra, sobre os predios e sobre as indu trias.
Segundo o projecto, a primeira categoria pertence exclusivamente aos Estados, somente estes poderão tributar a terra:
ma. quanto ao preàios e ás industrias, os impostos directos
dos Estados poder[o encontrar a concurrencia dos da UniãO.
"Tambem os impostos da União e os dos Estados poderão
accumula.r-se sobre o consumo dos generos de producçãO interna. Sendo a. sim, pergunta-se, qual é a base do systema
tributario dos Estados? [O são os impostos directos, nem os
de consumo, e deste modo, não se sabe qual o pensamento a
que o projecto se subordinou, qual o principio sobre que
assenta a descriminação das rendas. Vê-se que o principal
cuidado dos autores do projecto foi alargar, quanto pos ivel, a e phera de acç[o do Governo Federal em materia tributaria, para habilitai-o a haver os meios necessarios ao desempenho dos encargos nacionae5. Todos sabemos que ao
Governo está confiada a guarda da honra nacional, da dignidade do paiz, e que elle tem contrahido solemnes compromisos para com as potencias strangeiras, e, por consequencia,
lhe deve ser deixada a liberdade de obter os meios necessario ,nãO 6 para occorrer ás de pezas ordinaria senão tambem ás despeza extraordinaria dada a emergencia de guerra ou calamidade publica. NãO se conte ta esta nece idade
primordial de todo o governo regularm nte constituido ; mas
p6de e se desideratum ser obtido sem prejuizo de um plano
nacional sobre que se baseie a descriminação das rendas, e
sem tolher-se aos Estados os recursos indispensaveis ao pre(1)
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'enchimento de fins, que ão tão necessarios quanto os da
União.
"Além de não ter systema, o projecto não dota os Estado
com fontes de receita correspondentes aos seus encargos.
Sobo regimen do art. 8°, é possivel que se reproduza o triste
passado a que eu, ba pouco, alludia. Todas as fontes de receita podem ser ab orvidas pelas leis de orçamento federaes,
menos a transmissão de propriedade e a propriedade territorial." (1)
Outros ainda admittindo o systema da organização financeira do projecto, reclamavam que a arrecadação fosse entregue aos Estados. (2)
Era de razão que o Congres o e preocupasse com os
interes.'es dos Estados, na questão de discriminação das
rendas. A sua situação era tal no regimen do clrificit em que
sempre tinham vivido, que lanç(lu a mai séria apprehensões no espiritos dos representantes que lobrigavam a po .
sibilidade de não poderem elle arcar com a re pon abilidade das despezas dos serviços que lhes couberam, em C011seque11cia da federação.
Além di so e tava nas 110 sas tradiçõe historicas a tendencia de absorpção do governo cen1;ral no ac~o addicional
de 1834. Elaborado em nome da emancipação provincial, a
reforma ficou inteiramente burlada no que tocou aos in teresses financeiros e ecoaomicos das provincias, cujas attribuições tributarias foram annulladas pela intervenção central
que tomou para si toda a esphera tributaria da nação. Em
consequencia disso as finanças das provincias depauperaramse a ponto de chegar á situação financeira de que já fal1amo .
Si havia reclamações em favor dos E tados, cuja antonomia só poderia ser uma realidade, em uma solida organização tributaria, a União tambem não podia ficar esquecida
e ser prejudicada em consequencia dessa tendencia determinada pelos interesses locaes. Sem que ella ficasse rodeada de

(I)

(2)
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todo os recur o para vi,-er, O Estado tambem não podiam
viver, porque a exi tencia de tes depende da existencia da
União.
EUa incarna o sentimento nacional, a idéa de patria,
incompativei com os sentimentos locaes que caracteri avam
as diversas doutrinas de que se tinham constituido orgãos
alguns representantes dos E tados, doutrinas que pelo mini tro
da finanças de então em um ponderoso discur o em defe'a da
União tinham ido qualificadas de concepções imprudente,
theorias meno practica e projectos mais absurdo e il"reflectidos.
Com essa perfeita interezade animo, dizia ainda o mesmo
orador em defesa do projecto do governo, "Pois b m: com
essa perfeita in teireza de animo, que no devemos un s aos
outros, digo-vos eu: em certas reivindicações de federalismo que vejo encapelarem-se aqui contra. o projecto eminentemente federali ta de ConstituiçãO que vo ubmettemos,
ba exagerações in guiar s e pcrnicio a , que cumpre cercear,
a bem exactamente do principio federativo. I as crise de
tran formação social ou politica a corrente dominante propende sempre, pela natureza das cousa , a exceder o limite
da razão, e exerce sobre o e piritos uma a cendencia intolerante, exclu ivista, radical. N sse senhorio que a aspiraÇãO descentrali adora a . umiu agora sobre os animas entre
n6s, começa a s revelar uma uperexcitação morbida, que
nos turva a lucidez do s nso politico, na apreciação do
as umptos directa ou indirectamen te relacionado com e sa
idéa. Grassa por abi, senhore , um appetite desordenado e
doentio de federalismo, cuja expansão sem correctivo seria a
perversão e a ruina da reforma federal. Eu era, senhores,
ão me fiz republifederalista, antes de er republicano.
cano, senão quando a evidencia irrefragavel dos acontecimentos me convenceu de que a monarchia se encrustara
irreductivelmente na re i tencia á federaçãO. Esse non pos-,
sumus dos partidos monarchicos foi o seu erro fatal. A mais
grave responsabilidade, a meu ver, dos que presidiram
á administração do paiz no derradeiro estadio do Imperio está
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na opposiÇãO obsecada, inepta, criminosa de un , na fraqueza
egoistica e imprevidente de outros contra as aspirações federalistas da nação. A federação teria demorado o advento do
regimen republicano por pouco tempo; mas teria poupado á
Republica as di.fficuldades de organização, com que temos
arcado, e continuaremos a arcar talvez por não breves
dias. (1)
"Hoje não ha federação que nos baste. Essa escola não
pensa, ao menos; no papel vivificador da UniãO, relativamente aos Estados; nãO sabe vêr nella a consideração fundamental da existencia destes." (2)
No intuito de mostrar que o projecto era mais federalista
do que a OonstituiçãO dos Estados-Unidos, cuja tendencia é
ampliar a esphera economica e politica da UniãO, mostrando
que lá os Estados não conhecem impostos privativos seus,
dizia ainda o orador: "E' depois de ter assegurado á collectividade nacional os meios de subsistir forte, tranquilla, acreditada, que havemos de procurar si ainda nos sobram recursos, que proporcionem ás partes desse todo a esphera de
independencia local anhelada por ellas. A UniãO é a
primeira condição rudimentar da nossa vida como nacionalidade. O regimen federativo é uma aspiração de nacionalidade adulta, que cOl'responde a uma phase superior de
desenvolvimento economico, e não e póde conciliar com a
indigencia das provincias federadas. A federação presupõe
UniãO e deve destinar-se a robusteceI-a.
ãO a dispensa,
nem se admitte que coopere para o seu enfraquecimento.
Assentemos a UniãO sobre o granito indestructivel: e depois
será opportunidade então de organizar a autonomia dos
Estados com os recursos aproveitaveis para a sua vida individual.
"Os que partem dos Estados para a UniãO, em vez de
partir da UniãO para os E tados, transpõem os termos do
problema. E, quando, para estabelecer a federaçãO, susten-

(1)
(2)
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tam não haver outro plano além desse, advogado, nesta
tribuna, pelos nossos antagoni.stas, plano que reduz a União
á miseria e ao descredito, é estupendo o seu erro em não
perceberem que essa maneira de apreciar o assumpto não
lhes justifica o projecto: apenas, si fo se verdadeira, provaria COIl tra a exequibilidade da federação entre nós. Si os
Estados não pudessem viver federativamente, sem absorver
elementos de renda illdispensaveis aos compromissos do TheSOUl'O Nacional, nesse caso nossos ensaios de federalismo
seriam prem.aturos e vãos. Si, acaso, na liqui.dação dos
elementos que esta questão envolve, si acaso, como .não creio,
como não é possivel, chegassemos á verificação definitiva de
que, postos de parte os recurso essenciaes para a existencia
da União, os meios remanescentes não bastariam para a
existencia federal dos Estados, o argumento não provaria
sinão contra a possibilidade da fórma federativa entre nós.
"Partamos, senhores, desta preliminar: os Estados hão
de viver na União, não podem subsistir fóra d'ella. A União
é o meio, a base, a condição absoluta da existencia dos
Estados. (1)
Outra palavra não menos autorisada (2) se fazia ouvir
na tribuna, com a mesma logica em favor da União. Tinham
tanto dominado os interesses dos Estados, que o mesmo
orador dizia: - Sr. Presidente, os Estados brazileiros teem
tido nesta casa tantos defensores, qualltos são os seus representantes. A União, porém, a União Nacional, a patria
commum, parece que não tem advogado; e como aos desamparados não é licito escolher os procuradores, que merecem,
elles tem de se sujeitar ao defensor que o accaso lhes offerece. (3)
Dous foram os defensores da União e por tal convicção
influiram suas palavras no animo da Constituinte, que os seus
in teresses Dão foram prejudicados, cahindo todas as emendas
que foram offerecidas.
(1)
(2)
(3)

Ann. 4" Consto vo!. 10 p"g. 26.
A. do Sr. Ub"ldino do Am"m!.
AllIl. dlL Con t. vo!. 10 pago 270.
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Si a organisação financeira elaborava-se sob o principio
d'aquellas tendencia, excessivamente federalistas, ella,
tambem se fizeram sentir em relação á organização bancaria inspirada nos mesmos principios. O projecto do
governo (n. 6 do art. 6) consignava a competencia privativa. da União para crear bancos de emissão e legislar sobre
elles. A commíssão ofierecia a emenda de que se adiasse
a di cussão para o art. 33 n. 8 que diz: crear bancos de
emissão, legislar sobre ella, e tribntal-ai substituindo-se
pelo seguinte: legislar sobre bancos de emissão. (1)
Nesta disposição o Congresso e apropria commissão
viram em pleito as doutrinas financeiras do monopolio ou
unidade bancaria e da pluralidade, e em face della separaramse as opiniões.
O proprio ministro das finanças criticava esse erro de
interpretação em que tinha cahido apropria commissão, cujas
opiniões estão nas seguintes palavras: "Por uma outra
emenda propõe a commissão que se supprima o n. 6 do art. 6
e se substitua o 11 8 do art. 33 da Constituição, que declara
ser de exclusiva competencia do Congresso -acionai 'rear
bancos de emissão, legislar sobre ella, e tributal-a p la seguinte formula: legislar sobre bancos de emis ão. Os systemas de centralisação e descentrali ação bancaria de monopolio ou pluralidade de bancos e quaesquer outros, teem
vantagens e inconvenientes que se compensam; o seu ,alor
é meramente rE'lativo e depende de circumstancias complexas
e variaveis. E como as constituições não se fazem para os
systemas, e sim para a vida practica e evolutiva dos PO\'os,
deve a lei constitucional evitar ne ta materia, como em tantas
outras, as theorias absolutas e as affirmações dogmatica ,
deixando ao Poder Legislati vo ordinario, ampla liberdad para
adoptar os systemas que en tender mais adaptados á condições economicas, politicas e sociaes da Nação. Entende
pois, a commissão que a Constituição deve limitar-se a con-

(1) Ann. da Consto vol. l0 pago 80.

ferir ao Congresso a attribuição privativa de legislar obre
os bancos em questão). (1)
Dizia o ministro: "A commissão considera essenoial
deixar ao governo federal, "ao seu poder legislativo ordinario, ampla liberdade, para adoptar", neste assumpto, "os
systemas, que entender mais adaptados ás condições economicas, políticas e sociaes da nação", optando pela cent?'alisação, ou pela descentralisação bancaria, pela pluralidade, ou
pelo monopolio, conforme o dictame "das circumstancias,
complexas e variaveis."
"Ora, ouh"a cousa não faz o projecto.
"O que elle determina, com effeito, no art. 6, e 6, que a
commissão propõe supprimir, é que pertence "á competencia
exclusiva da União decretar a instituição de bancos emissores. "
"O que elle preceitua, ainda, no e 8 do art. 33, que a
commissão deseja emendar, é que "compete privativamente
ao Congresso
acionai crear bancos de emissão, legislar
obre ella, e tributal-a."
, A primeira dessas dua disposições fixa entre a e phera
da niãO e os Estados qual aquella a que ha de tocar a
materia dos bancos emissores. A ultima de igna, d'entre os
poderes da UniãO, aquelle a quem compete o exercicio dessa
prerogativa.
"Nada mais.
"A commissão, porém, não sei como, viu alli, debaixo
desse outro pen amento. Aos seus olhos, esses dous textos
prejulgam, logo na contribuiçãO, o pleito entre a unidade e a
pluralidade, "tirando aos E tados a faculdade de crear bancos
emissores, ainda mesmo sob as regras e tatuidas em lei federal", e "envolvem desde já a adopção de um systema de centralisação bancaria."
"Mas, senhores, eu não percebo nada do valor das expressões mais vulgares, ou os eminentes membros da commissão laboram no mais inexplicavel engano.
(I)

Ann. dn Con t. vol. 10 png. 100.
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"Dizer que a competencia de "decretar a instituição de
bancos emissores" se encerra privativamente na soberania
federal, estatuir que a attribuição de "crear bancos de
emissão, legislar sobre ella, e tributal-a" pertence exclusivamente ao Congresso Federal, é apenas determinar que, a esse
respeito, os Estados não podem fazer leis, e s6 a União, a tal
respeito p6de fazel-as.
"Onde, porém, nesses dous paragrapbos a clausula que
esconde no seu bojo a centralisação bancaria?
"E' por meio de leis que o podee legislativo "de ·reta a
instituiçãO de bancos emissores, crêa bancos de emissão,
legisla sobre ella, e a tributa." Além disso não rezam de
mais nada esses textos: não dizem se o poder legislativo fica
adstricto á monoemissão por um s6 banco central, á polyemissão regional por bancos federaes, ou, aos bancos de
Estados livremente instituidos sob o regimen de uma legislação commum, adoptada pelo Congresso. Estabelecem
apenas que o Congresso fará a lei, creando essas instituições, legislando sobre ellas, e tributando-as. O que se diz,
pois, alli, sob essas differentes expressões, é o mesmo que a
emenda da commi3são condemna nesta proposiçãO peremptoria: "compete privativamente ao Congresso Federal legislar
sobre bancos de emissão."
"Mas porque, nesse caso, não nos limitamos no projecto, a essa formula simples? Para definir a prerogativa federal nas varias modalidades do seu exercicio possivel: estabelecendo bancos federaes por instituiçãO directa
e designação especificativa da legislatura (crear bancos
de emissão), autorizando, por leis geraes, a Cl-eação espontanea de bancos locaes, submettidos apenas ás condições de um regimen nacional (legislar sobre a emissão)
e lançando impostos sobre a circulação dos bancos (tributar
a emissão).
"A ultima dessas disposições, particularmen te, inspirase na couveniencia de prevenir, da parte dos governos de
Estados, a pretenção abusiva, de que tivemos exemplo, em
1818, nos Estados Unidos, de tributarem os bancos de
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origem federal, pretençãü que alli foi reprimida por um
aresto memoravel da justiça da União.
"Vae a emenda além do projecto? Não; porque a
emenda (o parecer expre samente o declara) não tolhe á
União o arbitrio de concentrar toda a circulação fiduciaría
do paiz n'um só e tabelecimento emissor. Mas, por outro lado,
ha o mais serio risco nessa emenda: porque, não obstante o
parecer que a illu,:tra, o facto de enunciar-se essa proposta
como emenda ao projecto, poderá dar ensejo a se suppôr que
ella lhe altera o pen amento essencial, isto é, que distribue
aos governos de Estado alguma das modalidades da prerogativa concernente aos bancos de emissão: a que toca, por
exemplo, ao direito de tributar.
"Si reservaes ao governo nacional, á autoridade federal
a attribuição federativa de legislar sobre bancos de emissão,
ipso jacto conferis a essa autoridade a escolba entre o systema de permittir que esses bancos se estabeleçam sob uma
legislação analoga á dos bancos nacionaes no Estados Unidos, ou o de concentral·os em uma instituição bancaria exclusiva e privilegiada; o de autorisar o Estados a crearem
bancos locaes, sob o domínio de uma lei central, ou o de impedir absolutamente a organisação de bancos de circulação
locaes.
" ~ão póde, portanto, haver divergencia entre o projecto e a commissão, desde que a commissão, como o projecto,
reconhecem que só á autoridade fedel'al deve competir a funcção de legislar sobre bancos emissores.
" Sendo assim, Dão comprehendo os motivos, que teve
a commissão, para offerecer a sua emenda. (1)
Com vantagem um dos membros da commissão desmanchava este sophisma feito com tanto mais talento, quanto ao
mesmo tempo que o Congresso elaborava o direito que devia
regular a organisação bancaria do paiz, o ministro auctor do
projecto, já tinha firmado em lei, no decreto de 19 de Dezembro, a fuzão, para depois vir declarar da tribuna do parla(1) Annne dn Consto Appeudice, png. 39.
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mento que do congresso ordiuario dependeria o systema
bancario que havia de dominar.
Era o Sr. J. Hygino quem dizia:
" O nobre ministro da fazenda interpellou a commis~ão
sobre uma emenda, que elle approvára, relativa a bancos
de emis ão. Disse S. Exa. que, não entendera bem o pen amen to da commis ão, of'ferecendo-e sa e nenda que pede a
suppressão do art. 6. o n. 6 e a modificação do art. 33. o ~ 8. o
do projecto. E' facil explicar o in tuito da commissão.
" O art. 6. o n. 6 do projecto declara que é da exclusiva competencia da União creat' bancos de emissão; o art. 33
~ 8 preceitua que a competencia privativa para crear bancos de
emissão e legislar sobre ella pertence ao Congresso Nacional.
A commissão propõe que s6mente fique consignada na Constituição o principio de que ao Congresso compete legislar
sobre a emissão bancaria. O intuito da commissão foi deixar
ao legislador ordinario toda a liberdade para adoptar o systema bancario que lhe parecer mais accomodado ás exigencias economicas do paiz ...
" O SR. J. AVELINO - Não apoiado. Isto deve
er
fundamental; é uma questão que deve entrar na Con tituição; é um principio antes de tudo.
O SR. J. HYGINO - A emenda da cOlllmissão proclama
justamente, como principio fundamental e constitucional, a
competencia privativa do Congresso para legislar bancos de
emissão.
O SR. J. AVELINO - Mas convem que i to fique consignado na Constituição e V. Exa. disse que fica reservado
para o poder legislativo ordinario.
O SR. J. HYGINO-Vejo que não fiz-me comprehender.
O SR. J. A VELINO - Bem; o que é preciso é que este
ponto fique bem esclarecido.
O SR. J. HYGINO - Eu estava explicando o pensamonto
da commissão, quando propoz a emenda pela qual na Constituição deve ser consignado pura e simplesmente o lJrincipio
de que s6 ao Congresso compete legislar sobre bancos de
emissão.
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"O intuito da commissão é que se deixe ao legislador
ordinario, ao Congresso acionai ampla liberdade para adoptar o systema que lhe parecer mais conveniente.
O SR. J. AVELINO - Ahi divergimos.
O SR. J. HYGINO - Em que ponto?
O SR. J. AVELINO - Explicarei depois. Não quero interromper a V. Ex. Hei de usar da palavra opportunamente.
O SR. J. HYGINO -Não ha systema bancario que tenha
um valor absoluto. Os ystemas variam de paiz a paiz, e tem
variado no m smo paiz conforme a épocas e a circumtancia economicas ou financeiras da nação.
'Ahi estão os Estados Unidos da America do orte que
têm oscillado entre os sy temas de um banco nacional e da
descentralisação bancaria." (1)
E o resultado da votação das emendas que foram regeitadas, umas prohibindo o monopolio e outra restringindo
a comp tencia legislativa federal a respeito de bancos de
emi ão e não para crear, deu o verdadeiro sentido ao artigo
que e tabelece a unidade e privilegios bancario .
E foi ao influxo de ta doutrina que foram elaborados os
aeto financeiro do governo.
O proprio ministro e principal autor do projecto punha
em coutradição uas palavras com os eu acto, entre a
hermen utica com que explicava o proj eto e o resultado da
vot~1ção do Congr sso qu nas discussões financeiras em que
entrou projectou sempre investir um estabelecimento bancario do privil gio de emi ão, firmando-se assim a doutrina
da unidade bancaria, como dei gação da soberania federal.
Quando e tudarmo o desenvolvimento que teve a reforma
financeira, mo traremo que foi essa a doutrina que inspirou
os trabalhos ordinarios do Congres o, ficando ella firmada como
pal'te do direito constitucional pelos proprios debates da constituinte.
Deste exposto vê-se que a federação, pelo lado tributario, financeiro e bancario foi re olvida em obediencia mais
(1) Allu. da COIl t. App., pn". 54.

v. 3
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a uma grande amplitude da esphera federal, para manter
e1luilibrio estavel da vida nacional e ,-ida dos Estado do
que á influencia das a pirações federalistas.
O paragrapho do art. 6° que entrega a funccionarios federaes as leis, sentenças e actos da União foi acceito pelo
Oongresso com a emenda ampliativa da commi são que estendia a sua execução aos governos dos Estados com a ua
annuencia. (1)
A respeito dos impostos privativos dos Estados as corren tes de opinião do Oongresso foram: A bancada do Rio
Grande reclamava pela ampliação da esphera tributaria dos
Estados, respeitada, s6mente a competencia da União prescripta no art. 6°. Outra, não levando a este extremo a competencia estadoal, ampliavam-n'a todavia á renda do capital, taxas de sello de actos ou contractos que incidissem
com a autoridade do E tado ou municipio, (2) sobre bens
de raiz, (3) contribuições postaes e telegraphicas e podendo
autorisar a fundação de bancos de credito real. (4) Outras
ponderando a situação precaria dos Estados do Norte, abriolhes uma competencia de excepção para tributarem a importação de mercadorias quando destinadas ao seu consumo. (5)
Outras ainda ampliavam sua competencia sobre impo tos
de industrias e profissão (6) e apropria commissfio que ampliava a attribuição dos Estados sobre os predio , pedia a
suppressão do art. 6° do projecto que fazia cessar em 1 99 o
imposto de exportação.
Em face de reclamações tão insistente e generalisada
a favor dos Estados, aquelles que defendiam o proj cto do
governo appellavam para a verdade das cifras, afim de mostrar que o projecto já zelava suflicientemeute os interesses
dos Estados e na frente deste grupo collocava-se O mini tro
das finanças que dizia: "Ora, cingindo-se a receita da União
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ás fontes particularisadas no art. 6° elo nosso projecto, a
renda ficar-nos-hia miseravelmente abaixo da despeza estipulada. Quaes são os impostos do art. 6°? Importação, seBo,
taxas telegrap3icas e taxas postaes. Mas, para o exercicio ele
1891, o Tbesouro orça os direitos ele importação em 95 mil
contos e a arrecaelação do se110 em 2.500 contos. Somma
100.200 contos ele réis. A renda postal avalia-se em 3 mil
contos; a dos telegraphos em mil. Ao todo, pois, 104.200
contos. Mas, como o serviço telegrapb.ico importa annualmente em 3.845 contos, e o correio geral custa por anno
4.565, temos uma deducção de 8,410 contos aos 104.200 da
renda, a qual, portant'o, em ultimo resultado, ficará reduduzida a 95.790 contos de reis. Eu curvo-me respeitoso ao
patriotismo dos Srs. membros do Congresso, que com tamanha facilidade cortam largo nestes assumptos, planejando
mutilar em dez(Jna de milbares de contos, da noite para o
dia, a renda nacional em ULU paiz sobrecarregado de compromissos. Mas não me inclino menos admil'ado ante a vivacidade
de sua imaginação.
, Quizera ver os meus con traditores no posto do governo
com a obrigação de resolver este problema: administração
do Thesouro obrigada a 200 mil contos de despeza e servida
apenas por 129 mil contos de renda. Agora, porém, que
conhecemos a situação do governo federal no plano das emen'das, examinemol-a no systema do projecto. Aca O este descura dos Estados, como n,q uelhts esquecem a União? Deixao e11e, como e11as a deixam, sem meios de subsistir? De
modo nenhum. Para o demonstrar [J1'úntt facie, basta comparar o accrescimo de despeza com o augmento da receita
que pela f6rma federativa advem dos Estados. Realisada a
organisaç.ão federal, quaes são os encargo que da despeza
geral se transferem para a dos Estados?
'·Pelo orçamento da instrucção, correios e telegraphos,
nada. Pelo do exterior, nada. Pelo da marinha, nada. Pelo da
guerra, nada. Nada pelo da agricultura. Pelo da fazenda,
nada. Apenas, no orçamento da justiça se transmittirá da
União para os Estados a retribuição da magistratura local,
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verba que representa, no maximo, um total muito modico,
uns quatro mil contos, quando muito.
"Primeiramente, com os impostos de exportação, cujo
producto póde e timar-se em 17.000 contos. Já não é pequena.
a concessão. A commissão encarregada, pelo ministerio
Lafayette de rever a no sa legi lação tributada, dizia a esse
respeito: "Ceder á receita provincial a enorme importancia
de 16.000:000', que em tanto orça o imposto sobre a expo~'
tação geral, ou menos a metade delle, como a alguns parece,
eria abrir no orçamento geral uma brecha impossivel de
. reparar; pois não haveria onde ir bus:lar fontes de renda em
substituiçàO daquella. Equivaleria tão imprudente medida á
decretaçào da banCCt1'ota elo Estado" Eis em summa, o que se
tira e o que se dá aos Estados:
Despeza accl'escida :
Justiça dos Estados ....
3.279:923 h 92-!
Repartições de policia ..
730:938 667
Pela pasta do in terior ..
312:000$000
4.322:1625591
Receita accrescida : Exportação
.
.
TransmmissãO de propriedadp.

17.000:000 'COO
5.000 :000 "000

(1)
1 .477: 37 409
Em face da verdade destas cifras, o Congre o acceitava
o sy tema tributario tal qual e tava no projecto do governo,
rejeitando por 123 votos contra 103 o systema o mais federalista por isso que ampliava a competencia estadual a toda
espbera de impostos, que não prej udica sem o art. 6. o (2),
acceitando emendas que por nào prejudicarem as bases cal'·
deaes do systema, não deixassem entretanto de alargar a
e pbera de acção dos E tados, como: a emenda da commi são
sobre predios ; a emenda que supprimia a cessação do imposto
de expOl'tação, a sobre industrias e profissões. (3)
(I)
(2)
(3)

Anil. dn Con~t. Vol. ).0 pngs. 30, 32, 35 e 36 do "pp.
Emenda do Rio Grande.
Emenda do Dl'. Lauro Sodré.
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Foram justamente os representantes dos Estados do
norte aquelles que mais se empenharam na questão da descriminação das renda, no interresse de ampliar a competencia
constitucional dos Estados, por isso que eram estes Estados
justamente aquelles (mja situação financeira era a peior.
Foram vencidas pela maioria das grandes bancadas dos Estado do sul, com excepção da do Rio Grande e um ou outro
representante de Mina. Votaram a favor 103 e contra 12"*.
endo do norte 45 deputado e do sul 5 que votaram a favor;
e votaram contra 12"* deputado, do norte 64 e do sul 60.
Nos art. 9 e 13, o projecto estabelecia os impostos
prohibitivos dos E tados e da União.
Jaquelle os autores
deixam ver ainda mais clarament.e a infiuencia que os dominava em favor da União, por isso que prohibiam sómente aos
Estados tributar de qualquer modo acto , in. tituições ou serviços da União, não sendo e a proLibição uma aitribuição
reciproca. Vê-se claramente a tendencia altamente centrali adora que domina o autores do projecto. Já tendo aberto
clau ula de imposto cumulativo contra a União e o E tados, prohibia a estes sómente exercerem a attribuição tributaria obre instituiçõe
sem que a mesma attribuição
io e consignada na e phera federal. A commissão inspirada
em principios mais federali -ta r clamava que taes prohibiçõe. fossem reciproca e o Congre o acceitou a emenda
da eommis ãO. (1)
O art. 10 do projecto con ignava quaes os impostos
prohibitivos da União e do Estados e eram approvados tal
qual estavam no projecto a im como o art. 12 onde vem
con ignados os impostos cumulativos. Vemo, pois, que em
e encia não foi alterado o projecto na parte essencial
da federação que é aquella que afíecta o eu lado economico
e financeiro. Prevaleceram as id as do auctores do projecto,
dos elemento officiaes, sendo de muita importancia a inter"enção do Congresso na elaboraçãO da organização da
nossa vida poli tica. N em mesmo os elementos populares
(1) Ann. da Oon t. vo1. 10, png. 32i.
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da OplDJaO, aquelles que podiam contribuir e que d'e facto
contribuiram como partes da elaboração do direito, quer pela
imprensa, quer na com missão que o governo nomeiou para
formular o projecto de constituição, nada influiram em um dos
pontos capitaes da nossa organisação politica. Prevaleceram
as doutrinas officiaes.
II

SUMMARIO
Artigo 110. Impa tos cumulativos. O projecto elo governo, :l coml1li~~ilo c o Con
gres o. ~os impostos cUllluln.tivos, os da Uniã.o annulnm O los Estados, tal
é [t c1outrillf\. do proj eto. O Congresso uão 11 n.l1ccionou. l\In.les futuros
resultulltes deste fueto, pejo qlllLl os Estndos se constituem tão soberiLllos
como n União. Opinião do Sr. Jo é Hygino. Ncc sidude de uma revi ào.
Artigo 130 e 140. Opilliões dos senudore José Hygiuo e Virgilio Dnlllusio.

Ao mesmo tempo que o projecto do governo, tão decantado de federalismo por um de seus autores, o ministro das
finanças que do alto da tribuna parlamentar apregoava-o
como uma obra do mais franco sentimento liberal, creava
imposto cumulativos contra a União e os Estados, annulava essa prerogativa do governos locaes no art. 11 0 do
projecto, quando estabelecia a superioridade da autoridade
federal sobre a dos Estados, obstando e annullando a acção
delles, suas leis e disposições nos assumptos que pertencessem concurrentemente aos dois governos.
Em face disto os impostos cumulativos não passariam
de uma simples ficção, de uma attribuição meramente virtual.
Os impostos originados desta esphel~a tributaria, seriam
eliminados dos orçamentos dos Estado pela intervenção tributaria da União. Ficavam reduzidos de facto aos simples
impostos que lhes eram privativos, pelo artigo 8° do projecto.
A commissão supprimio esta disposiçãO, perante a qual
lhe pareceu prejudicada a soberania dos Estados e estanques
suas fontes de renda.
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E o Congresso acceitando a suppressão, estabelecia a
doutrina da inconstitucionalidade, da duplicidade de impo tos
sobre os me 'mos productos. Não podem ser taxados pelos
dous governos porque lhe parece um principio pouco liberal e
profundamente offensivo aos interesses do povo, sobrecarregado com O peso de duas disposições tributarias.
O projecto quiz supprimir o mal, por um meio que exprimisse o alargamento das attribuições tributarias dos Estado , quando não incidissem sobre essa attribuição os impo to taxad05 pela União.
e tas condições, estes ultimos
prevaleceriam como os unicos legaes.
Precisamo detalhadamente estudar a di posição do projecto, a emenda da commissão e o resultado da votação do
Congresso.
N o artigo estava expresso um principio cardeal das instituições federaes - a superioridade do governo federal sobre o
governo dos E tados, naquillo que lhes está expresso na ConstituiÇãO. I to não deixa todavia de ser sageado como ':lma
"erdade pelo direito publico e defendido pelos mais notaveis
publici ta .
Em condições de attribuição cumulativa, dizem elles - a
mera investidura de um poder ao Congresso não implica uma
prohibição aos Estados para exercer o mesmo poder.
Não é a mera existencia do poder nacional, porém seu
exercicio que é incompativel com O exercicio do mesmo poder
pelos Estados. (1) Ora este principio de direito publico tomava a fórma de uma prescripção constitucional pelos autores
do projecto.
A commissão supprimio-o e o Congre so acceitando a
s uppressão, firmou o elemento llistorico da questão que não
e tabelece nenhuma superioridade de governo federal sobre
o governo estadoal, no exercicio de attribuições cummulativas.
Ahi está o precedente de uma dout.rina que ha d trazer
aos Estados as mesmas prerogativas do governo da União, e
(1) Bryce, Obro cit.. \'01. 10, pago 301.
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pela qual restringe-se a sua soberania e annula-se sua superim'idade, como goyerno nacional em relação a elles,
naquillo que a lei constitucional lhe investio com attribuição
dos seus poderes. A doutrina é uma grande lesão nos interesses do governo federal e ha de ser para o futuro a orig m
dos mais sérios confiictos.
Sobre tal assumpto externava-se um orador, o Sl'. José
Hygino, a quem não faltava competencia sobre a sciencia do
direito: "A commissão approvou uma emenda suppressiva do
artigo 110 do projecto. Segundo este artigo "no assumptos
que pertencem concurrentemente ao governo da União e ao
governo dos Estados, o exercicio da autoridade pelo primeiro obsta a acção do segundo e (mmtlla, de então em diante
as leis e disposições della emanadas." Como está redigido o
artigo 11° envolve um contrasenso: affirma a competencia
cumulativa da União e dos Estados sobre certos a sumptos,
e, ao mesmo tempo, annulla a competencia destes e os actos
praticados em virtude della, desde que.o governo federal
tenha exercido um acto de autoridade sobre taes materias. O
governo da União crea uma faculdade, um estabelecimento de
instrucção superior em um Estado; tanto basta para que
fiquem annulladas as leis e regulamentos desse Estado sobre
a instrucção publica superior?
"O governo federal promove a immigração para um Estado; as leis desse Estado sobre immigração ficarão ipso
facto annulladas ? E' claro que não deve ser assim, pois que
a acção da União e a dos Estados sobre os mesmos assumptos
podem ser exercidas parallelamente, sem que .se cruzem, sem
que se estorvem. (1)"
Ao mesmo tempo que o senador de Pernambuco assim se
exprimia, profundamente contrario á doutrina consignada
no artigo, acabava por acceital-a, em face das inconveniencias que elle mesmo imaginava nos exemplos de attribuições
cumulativas que figurava perante o Congresso nas seguintes palavras: Ora a lei federal, a lei do todo não póde ceder
(1)

AUll. da Consto vol. 10,

pago 56, app.
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á lei particúlar de um dos E tados, seria subordinar os /interesses nacionaes aos interesses locaes ; por consequencia, é
a lei federal que em taes casos deve prevalecer, annullando
as lei e regulamentos locaes que lhe forem antagonicos. Esta
é que me parece ser a parte de verdade que se encerra no
art. 11 ao qual, no seio da commissão, ofiereci uma emenda
concebida nestes termos: "nos assumptos que forem da competencia da União e dos Estados, as leis federaes prevalecerão sobre as disposiçõe5 incompativeis, das leis
regulamentos locaes, sal,"o o direitos adquiridos." Mas a commi são
entendeu que era mai
imples resolver a difficuldade,
supprimindo o art. 11, como se es a suppres ão impedis e
que no futuro surjam contlictos e que estes tenham de ser
resolvidos.
ão é preferivel que a ConstituiçãO consagre a
este respeito um principio claro e certo? E te principio
ocganico não póele er outro senão o elo predominio da lei
federal decretada no limites da competencia do Congresso."
Entretanto não ob tante as contradiçê'es do enador,
foi e11 o unico membro do Congre . o que oube comprehender a importancia e a gravidade do principio con titucional
pl'e cripto no art. em di cus ão.
Em face lo d bate parlamentar e da approvação do
Congre so á emenda da commis àO, é duvidoso que se po sa
manter, mesmo no terreno doutrinario a upremacia da lei
federal sobre a do estado em condições concurrente . In~
pirada a Constituição de 2-1 de Fevereiro nos principio da
dos Estados Unido não contém o principio da sua supremacia
que tem necessidad , como diz Story, de ser expressamente
consagrada e não deduzida por interpretação.
Entretanto, e11a de,e er a lei suprema da nação.
A respeito desta importante qu stão dizem o seguinte o
mai notavei publicistas americanos:
"A natureza da Constituição dos Estados Unidos tornava esta clausula necessaria. Com efieito, si a Constituição
tem por fim estabelecer um governo nacional, este governo
deve ser supremo nos limites dos seus poderes e dos seus
direitos. Haveria contradição em affirmar a existencia de

5
um governo nacional, revestido de certos poderes e negar a
supremacia destes me mos poderes. De m::1is, i to é tão
importante que esta supI'>macia não poderia ser deduzida por
interpretação; tem necessidade de ser expre.samente consagrada." (1)
Qual é a di posição expressa de nossa Con tituição que
a institue como lei suprema? Nenhuma, senão o artigo do
projecto que a eommissão supprimio e qu era as im conce·
bido: - Nos assumptos qne pertencem coucurrentemeute ao
Governo da União e aos Governos dos Estados, o exercicio
da autoridade pelo primeiro obsta a acção dos segundo e
annulla de então em diante, as leis e dispo ições della
emanados."
E ta disposição é ideutica, para os seus
efi'eitos politicos, á do art. 6 0 da Constituição dos E tados
Unidos que a institue como lei suprema do paiz e que a
nossa hoje não registra nenhuma disposição que lhe eja
identica.
Dizem ainda os publicistas americanos: O governo federal, ainda que limitado ao numero de funcções de caracter
nacional, é supremo em relaç:i.o a estas funções; em casos
porém de conflicto com os governos dos Estado, estes devem
ser ainda considerados sttbonlinados. A relação de supremacia e subordinação é completamente estabelecida pela
propria Constituição: 1. o a Constituiç:i.o Federal; 2. u os
tratados e actos do Congresso; 3. o as constituiçõ s dos Esta·
dos; 4. 0 os actos de suas legi latura. Em relação a estes
quatro gráos de subordinação, a regra invariavel é que, em
casos de conflicto, o inferior obedece ao superior. As im a
condição de validade dos acto e tratados do Congresso é
estar de accôrdo com a Constituição Federal; nas mesma
condições, devem estar as constituições dos Estados em relação a Constituição Federal, os tratados e actos do Congresso;
e os acto de sua legislatura em relação as suas constituições e ás leis federaes. (2)
li

(1)
~2)

tory-Cf1I1lJll. ou fi,e Ltmst. 0./ t/u Ultikd S/ales, \'01. 20, pug. 579.
IVfl/Á','r's A Huricall Ltlw-pag. 72.
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Chamamos a attenção do legislador para este defeito de
nossa ConstituiçãO e que precisa quan to antes ser corrigido
por uma revisão.
O art. 13 do projecto addiava para o trabalho ordinario
do Congresso, estabelecer e firmar a competencia da União e
dos Estados sobre viação ferrea e navegação interior, não se
oppondo elle a essa resolução.
Tanto mais importante é o disposto no art. 140, quanto,
com estranbesa nossa, não mereceu do Congresso nem mesmo
da commissão, a attenção correspondente ao principio que
deviam dar o verdadeiro caracter a força armada da nação,
não só em relação as nossas instituições, como a sua verdadeira posição social e politica, em bce das leis e de seus
superiores hierarchicos.
A commissão acceitou-o tal qual estava no projecto.
Sómente um dos seus membros (1) offereceu uma emenda
que tirava o caracter da permanencia, consignada no artigo
e a obediencia da força armada dentro dos limites da lei. O
artigo prescrevia a força armada de terra e de mar como uma
creação constitucional, permanente, destinada a defesa da
patria no exterior e á manutenção das leis no interior, obrigada a sustentar as instituições constitucionaes, sendo obediente aos seus superiores hierarchicos dentro dos limites da lei.
O senador por Pernambuco que se oppunha ao caracter
puramente da força armada e á sua obediencia nos limites
da lei, não justificou suas opiniões da tribmna do parlamento.
O mesmo não succedeo a outro membro do Congresso,
senador pela Bahia (2) que pedio a suppressão de todo o
artigo, nas seguintes palavras: "Senhores, a minha emenda
propõe a suppressão desce artigo. Fui interpellado por um
distincto amigo e collega sobre isso: quereis acabar com o
exercito? Como? Respondi-lbe.
:, Suppondes-me capaz de semelhante ingratidãO, quando
eu e meus companheiros que na rua, no meio da propaganda,
(1)

(2)
(3)

o Sr . .José Rygillo.
Virgilio Dall1nsio.
Anil. du. COIl t. vol. 1.° p:lg. 180.
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arriscando a vida e o credito, contribuimos a distribuir por
elles a semente que produsio a mésse fecundissima, conseguimos inocular-lhe, nos corações patrioticos, o espirito da
propaganda que nos animava a combater: acrec1itaes que eu
teria tal ingratidão para esses bravos que no dia 15 de Novembro puzeram a disposição da idéa Yictoriosa a força de
suas espadas?
"De certo que não. Não quero que me acoimem desta
feia ingratidão. Queria apenas significar, supprimindo o
artigo, que elle, o artigo, não o exercito, er a desnecessario.
" -o Brasil como em toda a parte, a força armada é a
garantia da ordem no interior e a defesa da honra no exterior.
"Eu quizera sómente que ou ficasse sub-entendido, ou
então que a ser expresso, em vez de ser redigido deste modo,
fosse por exemplo como na velha Constituição, em que se
consignava: "todos os brazileiros são obrigados a pegar em
armas para sustentar a integridade e independencia da
N ação e defenc1el-a contra seus inimigos in temos e externos."
Ahi se consignou um deyer de honra para todos os brazileiros, não se tratava sómente de uma classe, não se dizia
que taes deveres competiam sómente ao exercito."
Em assumptos militares o Congresso não usou do direito
de discussão e analyse com a liberdade indispensavel em face
do problema tão importante, como os deveres e direitos da
força armada, suas funcções, suas relações para com os poderes constituidos.
Em uma moção do Sr. Americo Lobo, já tinha exarado
um voto de perence louvor ao exercito e armada nacionaes
por terem coroado o ideal nacional com a proclamação da
Republica, (1) dando assim á força publica o papel de um
, dos principaes factores da evoluçãO democratica do paiz.
A influencia preponderante do exercito na vida politica,
como agen te transformador das instituições, collocou-o em
condições especiaes com o prestigio social e político que lhe
(1)

AnH. da Consto vol. 1.0 pago 332,
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adveio dos acontecimentos. Elle representava. então o poder
mais efi'ectivo e de existencia real na vida publica do
paiz.
Além disto o grande numero de militares com assento
no Congresso, não deixou de influir sobre o gráo de liberdade
de acção do mesmo, em discutir as questões que se prendiam
a força armada, não porque delles partisse qualquer coação e
sim porque qualquer discussão assumia a expressão de uma
que tão de classe, uma questão pessoal. Abi está o excesso
ele prerogativa das classes militares nas funcções politicas de
que não foram privadas pelo poder legi lativo, no exercicio
do voto, na restricção de sua obediencia aos seus superiores
dentro dos limites da lei, além ela organ isação permanen te
que a Constituição lhe deu.
enbuma destas atribuições foi innovada pel~ Republica.
Ellas existiam no imperio, quando quiz delle fazer a
arma de explorações politica , restringir a obediencia á lei,
antes que ao principio hierarchico. (1) Está nas nossa tradicções o principio da permanencia do exercito, que não obstante ser a espada de Damocles, como outro dizem, suspensa
sobre toda organisação politica é uma condição de força das
naçõe , para não viverem entregue á mercê dos vi inhos e
poderem defender além de sua bonra, ua propria independencia e existencia. (2)
Com O capitulo XV do projecto termina elle a organi ação federal, stabelecendo quaes os orgãos da soberania
nacional.
O projecto creia tre poderes - Legi lativo, Executivo
e J udiciario, barmonicos e independente eu tre i.
Contra a doutrina do artigo qne e tabelece os principios
cardeaes do governo, firmando de de logo o regimeu presidencial, como typo de governo republicano, levantaram-se
opiniões de alguns membros do Cougres o, uns pedindo a
(I) Lnrous.e, vol. 10, PU!!. 009.
(2) Sobre exelcito, v. ne. Iiner, png. 669.
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suppressão do artigo, e outros o caracter de indepedencia em
que elles deviam gyrar em sua orbita de acção (1) outros que
um s6 fosse o poder da soberania nacional dividido em tres
ramos pela diversidade de suas funcções. (2) O artigo não
motivou discussão, não obstante ser elle o que institue a forma
politica do regimen.
As aspirações parlamentaristas não se sentiram prejudicadas, em face da disposição que consigna a independencia
dos poderes, como uma disposição constitucional. Acceitaram-n'a em silencio, preparando-se para atacar principios
outro, como a responsabilidade exclusiva do chefe da nação,
a irre ponsabilidade dos ministro , sua incompatibilidade parlamentar, quando e tes principios não são senão consequencias
inevitaveis da indep ndencia dos poderes, j á consignada no
artigo que foi votado e acceito pelo Congresso, sem preceder
grande discussão.
São esses os principios geraes em que se firmou a organisação federal da Republica entre n6s.

(I) José Hygino e Gnbino l~esoul'o.
(2) Ann. dn Con t. \'01. 10, png. 215.
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Os principim; geraes da organisação do poder legislativo,
tal qual estatuia o projecto, eram que elle fosse exercido pelo
Congresso Nacional- com a sancção do presidente da Republica, dividido em dou ramos - senado e camara - procedendo-se simultaneamente a eleiçãO para senador e deputado,
sem que nenhum cidadão podesse ter ao mesmo tempo repreentação em ambas as casas (arts. 16 ~~ 1°, 20 e 3 0 ).
A doutrina principal, que ahi ficava estabelecida era a
da dualidade das camaras, a qual, depois de uma longa experiencia hi torica, recebe hoje a con agração da unanimidade
de opiniões dos publicistas.
ão obstante i to, se fez sentir
110 eio do congresso a defeza em favor da unidade das camaras, rena cendo as im theoria excessivamente metaphysicas dos politicos do s culo XVIII: para quem como Seyé a
lei é a vontade do povo, e Hobespierre, um povo que tem duas
e pecies de repr .,entantes cessa de ser um povo unico.
A dualidade das camaras - além de constituir hoje uma
conquista da sciencia politica, impõe-se ao legislador constituinte como uma consequencia inevitavel da forma federativa,
sob qu tinha sido proclamado o regimen republicano.
J a f6rma unitaria da Republica, pedemos comprehender
a unidade das camaras, ainda que as liberdades publicas não
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fiquem tão bem garantidas como sendo dividido o poder legislativo em dous ramos. Não podemos comprehendel-a, porém,
na fórma federativa, em que ha duas entidades politicas a
attender, e com as quaes relaciona-se o governo nacional, povo e estado. Além de razões de outra ordem, isto exige
a existencia de dous ramos do poder legislativo, pelos quaes
se tornem efl'ectivos não só a soberania do povo, como os
interesses dos estados, que não podem ser concomitamente
representados pelos mesmos delegados populares. Era a
bancada Rio Grandense, que subscrevia a emenda, reclamando
pela unidade das camaras, não vendo nisto uma violencia á
federaçãO, pela qual ella tanto batera-se, na organisação economica e financeira.
Aqui tratava-se indirectamente de um factor da federação, em relação a organisação politica dos estados, que
podendo ser representados. quer como entidades politicas,
quer como um conjuncto de cidadãos, terião mais um elemento de autonomia.
O congresso não aceitou a doutrina da unidade das camaras.
Oomo disposições geraes da organisação do poder legislativo, o projecto no artigo 17, dispunha que o Oongresso
reunir-se-hia na Oapital Federal, a 3 de maio, independente
de convocação, devendo fUllccionar 4 mezes a datar da data
da abertura, podendo ser prorogado ou convocado extraordinariamen te.
Dispunha mais que cada legislatura duraria 3 annos e
em caso de vaga, por qualquer causa, as autoridades dos
respectivos estados fariam proceder immediatamente a nova
eleição.
Taes principios eram acceitos pela commissão, sem alteração essencial e ainda que o congresso não os discutisse,
todavia tentou modificaI-os da seguinte maneira: augmentalldo o prazo de cada legislatura para 4 annos (1) ; que o
(1) Ann. da Const., voJ. la. png. 337.
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congresso não podia ser adiado (1); que a eleição dos
deputados devia ser feita por circumscripções eleitoraes. (2)
O congresso não approvou taes emendas, acceitando o
artigo tal qual estava no projecto.
.r ão se agitou grande discussão a proposito do art. 18.Estabelecendo elle que a camara e o senado trabalhariam
eparadamente, funccionando em sesSões publicas, quando o
contrario não for resolvido pela maioria de todos presentes,
deliberando com a maioria absoluta dos seus membros, em
cada urna das camaras, o projecto estatuia o trabalho em
separado dos ramos do poder legislativo, só tendo os seus
membros competencia para deliberarem sobre o caracter das
sessões publicas ou secretas. A commissão adoptou outra
doutrina, dando aos seus membros a attribuição de resolverem não só sobre esse ponto, corno sobre afusão das camaras.
Essa doutrina não foi acceita pelo congresso, que só poderia
funccionar em eparado salvo os casos já previstos pelo projeyto - posse do presidente e sessão inaugural.
O paragrapho do artigo dispunham que os regimentos
das duas casas e tabeleceriam os meios de compellir os seus
membros ausentes a comparecer ás sessões, verificar e reconhecer os seus poderes.
A commis ão apresentou um ubstitutivo a estes paragrapho , que por sua vez prejudicava o art. 19 do projecto,
em que investia- e a camara do poder de eleger sua mesa,
organisn.r o seu regimento interno, commillando pena disciplinares, inclusive ~ exclusão temporaria, aos respectivos
membros, nomear os empregados de sua secretaria e regularisar o serviço de ua policia in terna.
Ne te substituti.vo envolvia-se uma questão puramente
de direito parlamentar, que era preferivel figurar no regimento a figurar na COIl tituição. Foi contra i to que reclamou
um membro do Congresso. (3) Sendo elle acceito e firmando
as prerogativas da camara, eram prejudicadas as emendas,
(1) Anu. d" Cou t.,

\'01.

12) Ann. dn Const.,

\'01.

(3) AnIl. da Coust.,

\'01.

v. 3

10 pago 349.
10. pago 3s!.
10. pago 369.
5

66

umas que davam ao Supremo Tribunal a competencia de
reconhecer da validade dos diplomas dos membros da camara
e senado, quando fossem contestados (1) e outras que commettiam o proprio reconhecimento de poderes aos eleitores
em reunião nas capitaes de cada Estado, sob a presidencia do
presidente do Tribunal J udiciario. (2)
Ambos restringiam a prerogativa dos parlamentos sobre
os seus proprios negocios.
Estabelecidas as prerogativas do Congre so, o projecto
no artigo 20 estabelecia as dos seus membros, para completar
as garantias constitucionaes. Prescrevia que os deputados
e senadores são inviolaveis por suas opiniões, palavras e
votos, no exercio do mandato, não podendo ser presos nem
processados criminalmen te, sem previa licença da camara,
salvo caso de flagrante delicto.
Nestas condições, levado o processo até a pronuncia exclusiva, a autoridade processual remetterá o auto á camara
para julgar da procedencia da accusação, si o accusado não
optar pelo julgamento immediato (artigo 21 do projecto.)
Esse julgamento da camara era uma attribuição privativa nos casos de flagrancia. Nos outros, ella limitava-se a
dar ou não licença para a punição e o processo. Eis a doutrina do projecto que não soffreo modificação por parte do
Congresso, senão em estender o julgamento do Congres:o
sobre a procedencia da accusação, nos casos de flagrancia nos
crimes inafiançaveis. Foi uma modificação que importou em
uma restricção a attribuições dos corpos legislativos. Fez-s
sentir então uma opinião que não levava o principio da prerogativas parlamentares até aos crimes de calumnia e de
injuria.
O Congresso não approvou. O projecto eliminava a formalidade do juramento, substituindo-o por um compromisso
formal do representante, de cumprir os seus deveres. No
tempo do imperio, um republicano na camara já ti.nha 1'esis(1) ann. da Const., vol. 1, pago 337.
(2) Ann. da Const., vol. 1, pago 384.
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tido colttra esta pragmatica, incompativel com os governos
democraticos. O governo provisorio, taxado de governo heretico pela orthodoxia catholica, tendo separado a igreja do
estado, eliminava do projecto a" mesma formalidade, sem que
o Congresso resistisse, senão pela opinião isolada de um ou
outro que pedia a permanencia do juramento, (1) sem que
taes opiniões provocassem o menor debate.
O artigo 23 estabelecia o subsidio dos representantes,
subsidio que devia ser fixado por lei do Congresso para as
seguintes legislaturas. Duas emendas lhe foram offerecida ,
uma revogando o subsidio e outra igualando-o entre daputados e senadores. (2)
Contra a segunda emenda levantaram-se os senadores.
Pelo facto de merecer ella a approvação do Congresso, deu
logar a apresentação de .uma indicação, por um dos membros
do senado, em que pedia que todos as vezes que no Congresso
se tivesse de tratar de assumptos que entendam com as prerogativas de ambas as camaras, ahi reunidas durante o
periodo da approvaçào da Constituição, fosse nomeada uma
commissãO composta de igual numero de senadores e deputados, para delles tomar conhecimento e resolver, considerando-se questão vencida a opinião da mesma commissão,
salvo empate na votação que, neste caso, seria resolvido pelo
voto do presidente do Congresso.
Vê-se por ahi a preoccupação sob a qual os membros da
constituinte funccionavam, como senadores e deputados, cujas
prerogô1tivas e interesses, era preciso acautelar, derivando o
Congresso a attribuição deliberativa dos seus actos para uma
commissãO que assumiria então a feição de corpo deliberante,
como apropria camara.
Era o proprio autor da indicação quem dizia - protésto
contra a emenda que iguala o subsidio, por julgal-a prejudicial não s6 aos direitos e prerogativas que competem
a cada uma das camaras aqui reunidas, como principalmente
(10) Ann. da Const., vol. 1, pago 349.
(11) Ann. da Const., vol. 1, pago 369.
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por vir augmentar a despesa da União, com a elevada cifra
de mil cento e quatro contos.
Bem razão tinha o Sr. Chagas Lobato, quando na primeira sessão do Congresso -'pedia para que no reconhecimento de poderes fosse abstrahido o caracter de senador e
deputado, funccionando o Congressso não COIÍlO camara e senado e sim como constituinte.
A moção, porém, do senador pela Parahyba era a expressão da convicção em que estava da dualidade de representação e de uma hierarchia nos representantes dos dois
ramos do poder legislativo affectando interesses e prerogativas que não podiam ser nivelados. Que essas differenças
existem nas attribuições constitucionaes não lIa duvida. Não
existem, porém, quanto ás suas relações com as prerogativas
individuaes de membros da camara ou do senado.
Elles são iguaes ou devem sel-o. E' is to o que resulta
do espirito e da i,ndole do regimen. Eis a razão porque o
Congresso approvando a emenda do deputado pela Bahia, procedia correctamente, não obstante a resistencia que parti0 da
bancada dos senadores.
No artigo 24 terminava o projecto os principios geraes
dos privilegios do Congresso e das prerogativ·as dos seus
membros.
As modificações operadas pela constituinte nesta importante questão constitucional, consistiram na eliminação de
duas prerogativas do Congresso - o seu poder que devia ser
estabelecido no regimento, de compellír os seus membro a
comparecer ás sessões e o de expellil-os ainda que temporariamente, além da comminação de penas disciplinares,
- privilegios estes de que o projecto investia o Congresso.
A primeira attribuição que pedira o Sr. Cesar Zama para
figurar no regimento, por não ser materia constitucional, não
deixa de sel-o. E' uma prerogativa do Congresso que a letra
do regimento só por si não lhe póde dar, senão derivando como
attribuição expressa do direito constitucional. Acceitando o
Congresso a emenda do deputado bahiano, deslocou a questão para a competencia do direito parlamentar. Entretanto,
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no regimento da camara, não figura nenhuma attribuição que
obrigue os seus membros a concorrerem ás sessões. ,Eis uma
falta que precisa ser rectificada, porq'Ue os interesses da nação
não podem estar á mercê de u}Ua minoria. obstrucionista.
Quanto á segunda attribuição pela qual o Congresso pode
comminar penas disciplinares, até mesm.o da exclusão transitoria, vemos que a commissão dos 21 alterou-a essencialmente, na emenda que offereceo e que foi approvada. EUa
foi alterada na ,I:/. qpria redacção.
Eis o que foi approvado : (1). "A cada uma das camaras
compete: verificar e reconhecer os poderes de seus membros. Eleger sua mesa. Organisar o seu regimento interno,
estabelecendo os meios de compellir os membros ausentes a
comparecerem, comminando penas disciplinares. Regular o
serviço de sua policia in·terna. Nomear os empregados de sua
secretaria. "
Eis o que figura no texto da constituição: (2) ,. A Camara dos Deputados e o Senado trabalharão separadamente
e em sessão publica quando não se resolver o contrario por
maioria de votos. As deliberações serão tomadas pela maioria
absoluta de seus membros. Paragrapho unico. A cada uma
das camaras compete: verificar e reconhecer os poderes de
seus membros. Eleger sua mesa. Organisar o seu regimento,
Regular o serviço de sua politica interna. Nomear os empregados de sua secretaria. "
Como se vê, a differença não é pequena.
Regeitada como foi a competencia da exclusão, a commissão alterou o vencido fazendo com que na redacção do
projecto calasse a competencia do congresso como attribuição
constitucional para entregar ao regimento a comminação de
penas disciplinares e a obrigação de seus membros concorrerem ás reuniões. Isto mantem como funcção constitucional
as prerogativas do congresso, que a redacção da emenda de
Zama pareceu annullar, pelo modo porque está redigida. O

(I) Ann. d" Consto vol. 10, pago 94

(2) Ann. da Consto vol 20, pllg. 389.
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que o congresso perdeu foi a prerogativa de excluir os seus
membros. Entretanto é esta uma attribuição do presidente
da camara, pelo art. 177 do regimento, artigo inconstitucional por isso que vai con.tra os elementos historicos da
elaboração do direito constitucional. Precisa pois a constituição de 24 de Fevereiro ser redigida em seu art. 18 de
accordo com o que foi votado na sessão de 27 de Dezembro
de 1890. (1)
A commissão mutilou uma attribuição constitucional
de que a constituinte investio os corpos deliberantes, qual
seja a de comminar penas disciplinares e obrigar os membros a comparecerem as sessões.
Precisa tambem annullar-se o art. 187 do regimento
pelo qual investio-se o presidente da attribuição da exclusão,
quando desta attribuição foram in vestidos os corpos deliberantes.
Termina o projecto de governo a prescripção dos principias que devem regular os privilegios do Congresso. e garantias de seus membros, com a doutrina da incompatibilidade eleitoral nos arts. 25 e 26.
o primeiro destes artigos, prescreve que os membros
do congresso não podem receber do poder executivo emprego ou commissão remuneradas, excepto si forem missões
diplomaticas ou militares, ou cargos de accesso ou promoção
legal.
O congresso ampliou essa probibição até a epoca em
que fossem eleitos os congressistas (2) e estabeleceu como
clausula de incompatibilidade a celebração de contractos com
o governo (3) o facto de fazer parte de companhias, de
bancos, companhias ou emprezas que tivessem favores do
governo (4); o não poder acceitar nomeação para missões
diplomaticas, commissões ou commandos militares, sem
licença da respectiva camara (5) dispensando-se essa licença
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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nas nomeações diplomaticas e militares, quando se achar
compromettida a honra e a integridade da União. (1)
O congresso estabelece0 como causa de perda do
mandato a inobservancia destes preceitos. (2)
Como se vê, o congresso modificou profundamente os
principios da incompatibilidade parlamentar. tornando-os
muito mais amplos do que estava previsto no projecto.
Estas modificações deram logar a que um senador inquirisse
do congresso sobre si a incompatibilidade dictada pelo facto
de directoria de companhias tinha applicação aos membros
da constituinte. (3) O congresso resolve0 a questão abrindo
uma excepção aos membros que a compunham aquem não
tocavam os principios de incompatibilidade.
o art. 25 o projecto estabelecia as condições de elegibilidade, baseando-as na posse dos direitos de. eleitor,
ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro para a camara
e mais de seis para o senado.
A commissão, acceitando estes principios, abrio uma
excepção aos cidadãos estrangeiros que se achando no Brazil
á 15 de Novembro, não declarassem no praso de seis mezes
depois de entrar em vigor a constituição, o animo de conervar a nacionalidade de origem e o congresso acceitou a
emenda da commissão, assim como a de um dos seus membro que a justificou com as seguintes palavras:
"O direito e a posse não andam sempre unidos, e
frequcntemente acontece que aquelle qne tem o direito a
uma cousa qualquer, não tenha conjunctamente direito a
posse.
"Para que se e teja na posse do direito de eleitor, o art.
70 do projecto em discus ão, exige, além daquellas condiçõe ,
ou requesitos. que ão necessarios para que se possa alistar
eleitor, ou alistamento, de sorte que s6mente está na posse
de eleitor o cidadão que, reunidos esses requesitos, tenha-se
tambem alistado.
(I) A nll. da Consto voI. 30, png. 224.

(2) Anil. dn Consto voI. 30. pago 213.
(3) AIIIl. dn Con t. voI. 30. pago 44.
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"E' o que dispõe expressamente o art. 70 do projecto
estatuido: "São eleitores os cidadãos maiores de 31 annos,
que se alistarem na f6rma da lei."
, Logo, é patente que, para se estar na posse do direito
de eleitor, torna-se essencial alem d'estas condições a do alistamento e pois, a prevalecer a doutrina do art. 25 elo, s6mente
é elegivel aquelle que, tendo o direito de alistar-se eleitor,
tenha-se tambem alistado. Ora, guaes são as consequencias da conservação do art. 25 elO? Vejamos.
"Em primeiro lugar deixam de ser elegiveis todos aq uelles
cidadã.os, que, na época do alistamento, não estando presentes
por qualquer circumstancia, deixem de ser alistados e pelo
facto de não estarem presentes na occasião propria tenham
deixado de lançar mão dos recursos legaes, inclusive aquelles
que se tenham ausentado em serviço da Nação; todos que
completarem 21 annos no tempo que decorrer da data do
alistamento á data da eleição, quando a lei estabelece como
regra geral, que a idade para a elegibilidade seja a maioridade de 21 annos; e todos aguelles que, estando suspensos
dos seus direitos de cidadão brasileiro ex vi do art. 71 do projecto na época do alistamento, se tenham libertado dessa su pensão antes da eleição, <;> que é ainda grave inconveniente.
" Assim pois, da adopção do elo do art. 25 resultará a
exclusão da elegibilidade para varios cidadãos, sem uma razão
plausivel, que a justifique.
"Ora, não sei si estava no pensamento do redactor do
projecto em discussão esta exclusão; si estava ainda não
poude descobrir qual a razão que teve para isso."
Restring!ndo o projecto uma clausula de elegibilidade á
circumstancia de ser cidadão brasileiro, no prazo de 4 annos
para a camara e de 6 annos para o senado, o Sr. Bernardino
de Campos, deputado por S. Paulo, ampliou-a com uma
nova circumstancia, a de residir no paiz (1) e fundamentando
esta modificação, dizia: (2)
(I)
(2)

Anu.-Vol. 10, 353.
Auu.-Vol. 10, 352.
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" Como se vê, Sr. presidente, fazemos uma modificação
no art. 25, no sentido de exigir em vez de quatro e sei annos
de posse, da qualidade de cidadão, para ser elegivel, a condição de residencia simplesmente.
"Vê, V. Ex. qu este pensamento é mais liberal, mais
lato, mais largo do que o do projecto constitucional em relação aos naturalisado , visto como, segundo o projecto do
governo, os naturalisado só podem ser eleitos depois de
decorrido o prazo dentro do qual se exige que elles possuam
a qualidade de cidadão.
"O nosso projecto alarga e refere-se á residencia.
'E' claro que nós não pretendemos de modo algum com
is o dispensar a naturalisação: Apenas exigimos quatro
annos de i'esidencia, embora decorra o prazo antes da naturali ação, ou parte della.
"V.Ex. conhece perfeitamente o direito instituido em relação ao assumpto da naturalisação, pelo Governo Provisorio. "
O Congresso preferio a doutrina do projecto, não acceitando a emenda, assim como uma emenda do Sr. Badaró,
pela qual considerava uma clau ula de elegibilidade ter residencia no estado pelo qual deve eleger-se o deputado procurando transplantar assim para o nosso direi to uma disposição
constitucional dos Estados Unidos. (1)
No capitulo 26 o projecto estabelecia assim as condições
de inelegibilidade:
"São inelegiveis para o Congresso Nacional:
10. Os religioso regulares e seculares, bem como os
arcebispos, bi pos, vigarios geraes ou foraneos, parochos,
coacljuctores e todos os sacerdotes que exercerem autoridade
nas uas re pecti vas confissões;
20 • Os governadores·
3 0 • Os chefes de policia;
4 0 • Os commandantes de armas, bem como os demais
funccionarios militares que exercerem commandos de forças
de terra e mar equivalentes ou superiores;
(1)

Atlu.-VoI. l0. 390.

5°. Os commandan tes de corpos policiaes;
6°. Os magistrados, salvo se estiverem avulsos ha mais
de um anno;
7°. Os funccionarios administrativos demissiveis independentemente de sentença." (1)
Doutrina tyranna e intolerante a que se incluia no elo,
pela qual creava-se um regimen de excepção para os ministros das ordens religiosas e seitas, esbulhados assim do exercicio do poder politico, não encontrou no Congresso a ancção dos representantes da nação. Já no seio da commissão
dos 21 a prescripção odiosa e que retirava do exerciéio dos
poderes politicos uma classe da sociedade, não encontrou
apoio.
Por uma emenda substitutiva, ella deixou ao Congresso
em lei ordinaria, declarar os casos de incompatibilidacle, considerando assim que as condições de elegibilidade ou inelegibilidade para a representação nacional não constituem
assumpto de direito constitucional.
Ao mesmo tempo que pela emenda ao art. 26, retirava
da constituinte a opportunidade de firmar as condições de
inelegibilidade, entregando-a á legislatura ordinaria, deixou
permanecer o art. 25 do projecto, que traçava as condições
de elegibilidade. Nas seguintes palavras dava o presidente
da commissão, a rasão de seu procedimento: No seio de ta
commissão, como aqui no Congresso, ha pelo meno tre
grupos divergentes em relação á questão religiosa. Entendemos que a vista das divergencias, era conveniente nào darmos amplitude á discussão, não a discutirmos me mo para a
remetter para uma lei ordinaria. Esse era o accordo que
estava em todas as opiniões, tanto assim que deixamos de
discutir a materia. Eu, por exemplo, que tinha compromissos em relação a esta materia conservei-me calado. Parecia-me, portanto, que era lealdade de todos remetter esta
materia para occasião opportuna. (2)
(1)
(2)

~nn.

dn Consto Vol. JO, pn,g. 95.
Ann. da Consto Vol. JO, pag, 3!J2.
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Parece, em face destas palavras, que interesses de ordem muito superior influiram no animo da commissão para
fechar as portas a llma discussão que por affectar as crenças do
paiz, lhe parece0 inopportuna e talvez mesmo inconveniente.
Não pode haver a menor duvida de que a questão que
se aventava, por ter relação com os direitos politicos dos
cidadãos, de serem votados ou votarem, não podia deixar de
estar sob a alçada de uma constituinte, cuja razão de ser está
justamente na organisação dos poderes, na declaração de
direitos e em que condições elles se exercem. Ora a questão
de retirar de uma classe da sociedade o direito de votar ou
ser votado pertence ao poder constituinte.
ão devia ser en tregue ao congresso ordinario.
Por esta mesma protelação, o clero ficou durante algum
tempo privado desse direito, até que·o congresso se reunisse
em sessão ordinaria, quando o exercicio desse direito podia
ser necessario, porque no lapso de tempo do encerramento
da constituinte á primeira sessão da legislatura ordinaria,
organisaram-se os Estados, procederam-se ás suas eleições,
elaborou-se o seu direito constitucional.
E tudo isto f6ra do concurso do clero, que não poude
exercer a menor intervenção mental na organisação politica
do Estado.
E um deputado, o Sr. Chagas Lobato dizia:
" Eu não sou suspeito, não sou clerical, sou um pensador livre, mas entendo que o direito de votar e ser votado
deve caber a todo cidadão brasileiro, pertença elle a qualquer
congregação religiosa, e o congresso, a quem incumbe conagrar esse direito, não pode excluir nenhum cidadão por
pertencer a esta ou aquella confissão."
Resistiram á doutrina do projecto e da commissão alguns
membros do Congresso, salientando-se na polemica os
Srs. Badar6, deputado por Minas e Amaro Cavalcanti, senador pelo Rio Grande do Norte. Uns pediram suppressfio de
todo artigo, outros do paragrapho que referia-se aos religiosos regulares e seculares, outros, restringiam a prescripção
aos religiosos e a quaesquer que servissem em comunhão
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claustral e outros, como o Sr. Amaro, pediam que ninguem
fosse declarado incompativel pelo simples facto de ser crente
ou ministro de uma religião.
O mesmo senador que pugnava pela doutrina da maior
intolerancia politica em materia religiosa procurava de viar
a questão, pedindo que o debate fosse adiado para quando o
congresso discutisse o artigo 72 - Declaração de direitos.
Estas emendas e estes alvitres foram rejeitados, outros
prejudicados, ficando como resolução do Congresso a emenda
da commissão dos 21.

CAPITULO IV

A Camara
SUiVIMARIO
Artigo Zí. Eleição do deputados ~ s uadores. Doutrina e discussão. O projecto
do governo e l\ commis lio. Opinião de alguns deputados. Eleiçõ-o por
circulo. A Constituinte e o Congresso ordinario. O numero de deputados para cada Estado. Art. 28. Germen do parlamentarismo na con>tituição.

o projecto do governo, no art. 27, prescrevia que a Camara compôr-se-hia de deputados eleitos pelos Estados e pelo
Districto Federal, mediante o suffragio directo.
Estabelecendo o suffragio directo, como o regimen da
eleição dos membros da Camara e estabelecendo no art. 29
o suffragio indirecto para a eleição dos senadores que deviam
ser e colhidos pelas legislaturas dos Estados, o projecto do
governo dava a cada um dos ramos do poder legislativo um
caracter político diverso, de de suas origens eleitoraes, até
suas attribuições e competencias constitucionaes. Essa diversidade de origem, desde a investidura das funcções legislativas da Camara e Senado, além de traçar uma differença
capital no caracter e na feição política dos seus membros,dava
lagar a considerar-se os E tados sob dous aspectos - como
um corpo político e como uma reunião de cidadãos; como
expressão de uma soberania e tadual e como expressão de
oberania popular.
Cada uma dellas delegaria seu poder politico aos r presentantes da legislatura federal, os quaes, por isso mesmo
que recebiam de origens diversas o seu mandato, não podiam
deixar de revestir caracteres differentes e gozar de attribuições muito diversas. Uns, delegados dos poderes político dos
Estados e outros do seu povo. Uns, representados em numero
igual no senado, por isso que como corpos políticos, os Es-
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tados são iguaes na federação, gyrando suas competencias
constitucionaes em um mesmo plano. Outros, representadcs
por um numero relativo a população do Estado, por isso que
como corpos de soberania popular, o poder politico é tanto
mais amplo, quanto maior fôr a sua população.
Está na propria natureza do regimen federativo a duali·
dade de caracter dos membros da legislatura federa!. Sendo
impossivel a igualdade dos Estados, sob o ponto de vista do
seu territorio, de sua população, de seu desenvolvimento ma·
terial e moral e da sua prosperidade, é preciso existir essa
igualdade sob o ponto de vista politico e que affecta a sobe.
rania estadual, da qual o unico e legitimo orgão é o Senado,
que obrará então como um factor de equilibrio para contrabalançar as desigualdades em que se collocam os Estados, sob
qualquer outro aspecto. Sem elle a federação nunca seria
uma realidade.
Os grandes Estados, com as suas representações na Camara dos deputados, absorveriam os pequenos Estados, não
só na legislação como em seus proprios interesses e na infi uencia da politica n aciona!.
O Senado anulla essa preponderancia, pela igualdade em
que todos os Estados são representados em seu recinto.
A commissão do 21, acceitando o processo do suffragio
directo para a eleição dos deputados, eliminou o suffragio indirecto para a eleição dos senadores, como veremos quando
estudarmos o art. 29 do projecto do governo. Collocou os
membros dos dois ramos da legislatura federal sob um só aspecto politico, dando uma mesma origem eleitoral ao seu
mandato.
Veremos adiante as consequencias praticas deste facto
que se põe em contradicção flagrante com os principios cardeaes do regimen federativo.
E a homologação que o Congresso prestou a essa emenda
constitue um grave erro que precisa quanto anles ser corregido.
O art. 27 do projecto foi assim substituido pela emenda
da commissão: "A Camara dos Deputados se compõe dos
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representantes eleitos por Estados e pelo Districto Federal
mediante uffragio directo. " (1)
O caractel" de representantes da nação dado aos membros
da Camara, pela emenda da commissão, não foi justificado
no parecer que ella apresentou á constituinte. Guanlou-se
ilencio a este respeito.
O mesmo caracter não deu aos senadores, que entretanto, por emenda sua, passaram a ser eleitos pelo povo, por
uffragio directo.
Nenhuma circumstancia, nem differença, separa os dois
membros das casas do parlamento, senão a igualdade do numero de senadores, para cada Estado, eircumstancia esta que
não affecta a expressão política dos membros do poder legislativo de serem ou não os representantes da nação.
Esse'caracter emprestado com accentuado exclusivismo
aos membros da Camara e não ao Congresso Federal, foi um
acto de parlamentarismo da com missão que punha-se em
contradicção com outras prescripções constitucionaes. Como
representantes da nação, os deputado ommam a sua soberania, de que ficam destituidos os repre entantes dos outro
poderes, até mesmo os senadores. Entretanto, no regimeu
político presidencial, instituido pelo projecto do governo e
acceito em suas linhas geraes, a Camara, nem mesmo o
Congresso, se constituem como o orgão exclusivo da soberania
nacional. O poder político é delegado por fracção. O povo.
fica com parte delle para exercer o direito de revisão constitucional. (2)
A mais contraproducente doutrina foi sustentada por um
deputado, repre entante do Estado da Parahyba, o Sr. Epitacio Pessôa, que dizia:
c. A theoria em virtude da qual se diz que a Camara representa o povo ao passo que o Senado representa os Estado,
Senhores, isso é uma pura ficção.
"O deputado, eleito directamente pelo povo, é tamb m
um represeutante do Estado, porque o povo é que constitue o
(1) Annlles dn Cl\m. dos Dep. vol. l, pago 97.
(2) George Fickuor Curti•. Consto Hist. of tlu U,dl. Slnlu., pago 213.
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Estado; o enador, eleito pela assembiéa do Estado, é tambem um represen tan te do povo, porq ue aq uella assembléa
nada mais é do que uma delegação do povo." (1)
Na votação o Congresso approvou a emenda da commissão, regeitando as dos Srs. José Hygino e José Mariano, pela
qual prescrevia que a eleição para deputados se désse por
circumscripções eleitoraes, não ultrapassando os limites de
um estado, e a do Sr. Gabriel Magalhães que nenhuma modificação essencial trazia á prescripção do artigo.
Entretanto, o Congresso em sessão ordinaria da legislação, quando elaborou a lei eleitoral para os cargos de representação federal, acceitou o principio da eleição por circum cripções que fôm regeitado pela constituinte e que, no tempo
do imperio, dera tão máos resultados. A eleição por circulos
além de crear o espirito de partido local e de en tregar ao
caprichos de chefes de prestigio circum cripto, candidaturas
muitas vezes uteis aos interesses geraes, e tá em desaccôrdo
com o principio federativo. O membro' da Camara deve er
a expresslio da delegação eleitoral de todo o povo de um
estado, e não sÓl1.1cnte de um circulo. O fraccionamen to leitoral restringe a liberdade e a independencia do deputado. .
E o precedente historico da elaboração do direito con titucional nos debates da constituinte, devia evitar que tal
principio passasse á legislação republicana.
Foi uma incoherencia do Congresso, ujo pessoal foi o
mesmo quer em sua phase constituinte, quer em suas essões ordinarias.
A expressão dada pela emenda da commi ão dos 21 á
Camara dos Deputados, compondo-se dos r presentan tes da
Nação, foi modificada e substituida no texto da Oonstituição
quando foi promulgada pela seguinte redacção - a Camara
dos Deputados compõe-se dos representantes do povo, etc.,
sem que a commissão de redacção propuzesse á approvação
do Congresso essa alteração que importa em uma differença
de capital importancia. De facto. A Camara dos Deputados
(J)

Annaes cits. vaI. I, pago 404.
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como representante da nação fica de posse de uma amplitude
politicn. mui to maior do que como represen tan te do povo que
por si s6 não constitue a nação.
Até a terceira discussão do projecto, elle conservn.va a redacção da disposição constitucional, considerando a Camara
dos Deputados como a representante da Nação. (1)
;E é tanto mais grave de figurar na Constituição uma
disposição com outro sentido constitucional que não aql:elle
que sahio como expressão genuina da votação, quanto cahio
em segunda discussão uma emendn. do Sr. José Hygino concebida nos seguintes· termo, nos mesmo que figuram no
texto constitucional: "A Camn.ra dos Deputados se compõe
dos represen tantes do povo eleitos directamente por este em
circumscripções" (2)
A Camara dos Deputados como repre entante da nação
somma toda a soberania nacional e con titue um dos caracteristicos do governo parln.mentar. Como representante do
povo não somma toda soberania nacional e constitue um
caracteristico do governo presidencial.
Vê-se que a differença é profunda. Em um caso é a
expressão da conquista de um regimen politico muito diverso
do outro, cuja formula é o texto constitucional que é o que se
adapta á natureza e á indole do regimen, tal qual quizeram
instituir entre n6s o. seus fundadores e os autores da constituição de 24 de Fevereiro.
Entretanto, o artigo que discutimos com a redacção com
que figura no texto constitucional não é O resultado da votação do Congresso.
Não sabemos quem o responsavel por tal gravidade e
nem é nosso intuito inquirir disto. Simplesmente salientamo o facto. e para elles chamamos a attenção do. que
devem rectifical-o.
O paragrapho do mesmo artigo que estabelecia o numero
dos deputados, na relação de 1 para 70 mil habitantes, deu
(I) Ann. da Const. vol. 30. P"l!. 1+1.
{2} Anu. ela Consto vol. 20,. pR.~. 48í.
v. 3
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lugar a LIma di cussão mai agitada do que a C[ ue e tinha
ferido sobre o proprio artio'O e a um maior numero de
emendas.
Assim, umas opiniões reclamavam, como a do Se. J\ maI'O
Cavalcanti, que o numero de deputados fosse fixado, em
proporção á popubção de cada Estado; outras, como a do
Sr. Epitacio, fixavam o numero dc deputados, quer do. Districto Federal, quer dos Estados, em uma represeu tação
igual; outras, como a do Sr. João Pinheiro, fixavam o maximo
do' numero dos representantes, não podendo exceder de 250 ;
ontras, como ado Sr.Uchôa Rodrigues,limitavam o minimo da
representação de cada estado, não devendo :er inferior a 4;
outras,como a do Sr. Francisco Veiga, alteravam a proporção
de 1 para 70, para 100 mil habitantes.
Como se vê, dous principios gentes emanavam de ta.
diversas opiniões - um que estabelecia a proporcionalidade
da representação em relação á população do estado e outro,
a sua igualdade.
Aquelles que defendia.m o scgundo principio dcixavamse inspirar pelos interesses locaes temendo a absorp,ão do
peq l1enos Estados pelos grand~s.
Esse erro de doutrina de direito constitucional que fa,zia
reclamar pela igualdade de representação, até na propria camara, tinha sua razão de ser no defeito da divisão territorial do paiz, donde ba de provir pelas desigualdades dos
Estados, a intervenção mais preponderante dos grandes
na politica nacional. Procuravam corrigil-o com aquella doutrina, não con ten tes com a igualdade da represea tação no
Senado.
Assim, o SI'. Epitacio Pessôa dizia que pedia a palavra
para cumprir aquillo que se lhe affigurava um dever, iutentando uma reivindicação em favor do que se poderia chamar a
igualdade politica dos Estados.
Dizia ainda: "O Estado da Parahyba, que tenho a
bonra de representar neste Congresso, é tão Estado, si assim
me posso exprimir, como o Estado mais populoso de Minas
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Gern,es ou o Estado Ulenos populoso de i\'IaUo-Grosso ; e qual
a razão porque o Estado de Minas Geraes ba de ter maior
influencia nos negocios federaes do que o da Parahyba, ou
cste do que o de Matto-Gros '0 ?
"Compr hendo que a maioria da população d'eva intervir
immediatamente nos negocios internos do estado; que n, maioria da população de Minas Gemes, por exemplo, deva intervir na 'olução dos negocios peculiares de Minas Geraes, mas
não que em nego?ios dn, União, isto é, de todos os Estados,
deva influir mai' que qualquer outro Estado, embora de
menor importancia." (1)
O Congresso acceitoll o lrincipio da proporcionalidade
da representação, tal qual estava no projecto do governo e a
emenda do Sr. Uchôa Rodrigues que limitava o minimo da
representação de cada Estado, não podendo ser inferior a 4.
O paragrapho segundo do mesmo artigo pelo qual o governo fazia proceder, dentro em tres annos da inauguração
do primeiro Congresso, ao recenseamento da população da
Republica, para ser revisto decennalmente, foi acceito pela
commissão dos 21 que sámente altercu-o em mandar desde
logo poceder ao recens amento, o que foi acceito tambem
pelo Congresso.
.
O artigo 28 deu lugar a grande debate. Prescr~via as
ctttribuiçõe privativas da camara, traçando sua individualidade em relação ao Senado. Assim, a investia da iniciativa
de todas as lei' de impostos, a fixação das forças de terra e
mar, a discussão dos projectos do poder executivo e a declaração da procedencia ou improcedencia da accusação contra
o presidente da Republica.
A commissão dos 21 em q uasi nada alterou o artigo a
que foram offeL'ecidas diversas emendas.
Uns, como o Sr. Gabriel Magal,hães, acceitando a competencia da Camara em iniciar as questões que estavam estatuidas nq projecto, estendiam-n'a á ratificação dos tratados
celebrados pelo governo ·e á autori -aç~o para declarar a
(\) Annnes cito vaI. \0, pn~. 403.
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guerra; outros, como o Sr. José Hygino, estendia a competencia até julgar proceden te ou improceden te a accusação
aos ministros de Estado, nos crim s çonnexos com os do
Presidente da Republica.
O Congresso acceitou o artigo com as emendas do Sr.
José Hygino.
Em segunda discus ão o SI'. Arthur Rios estendeo a
attribuição da Camara sobre o adiamento de suas sessões, em
uma emenda que foi approvada e que figura hoje no texto
constitucional (art. 29.)
Já tivemos occasião de estudar o germen parlamentarista que se inclue nesta disposição na attribuição da camara
de di cutir os projectos do poder executivo.
Contra essa doutrina oppoz-se o Sr. Theodureto Souto,
pedindo a suppressão de tal' attribuição. O Congresso não
acceitou a emenda.
Nosso direito alargou a esphera de acção da iniciativa
da camara, muito mais do que o direito americano.
Lançou mesmo o germen do parlamentarismo na prescripção deste capitulo, na iniciativa da camara sobre os projectos do poder executivo.
Perguntamos nós: que processos praticos tem este poder
para pl'opôr um projecto de lei á CH1llara, quando por outra
disposição constitucionaJ, eUe só póde, em mensagem, pedir
medidas que sejam uteis á nação? No regimen presidencial
um projecto nasce ou de um membro da cam<Ll'a, ou elo s~io
d'e uma de suas ('.ommissões.
Uma .de suas distincçôes para com o l'egimen parlamentar
está justamente nas origem.! dos projectos de lei, podendo
estes nascer do ministerio, expressão do poder executivo, que
não passa duma commissão parlamentar.
No regimen presic1encia,l, porém, elle Dão tem esta expressão e não póde constituir-se como pan to de' origem d
nenhuma medida legislati-va.
Eis abi uma prescl'ipção de nossa Constituição incompativ I com o regimell político que adaptou, e que precisa ser
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eliminada. Si na constituição do Imperio, que nenhuma dispo:ição de lei expressa trazia para instituir O regimen parlamentar, elle veio em consequcncia da corrupção do direito
con titucional, o mesmo facto e repetirá na vida republicana,
tanto mais quanto no direito escripto se contem um germen
do seu desen volvim n to.
E' preciso declaraI-o francamente. Na nossa legislação
republicana existem prescripções francamente parlamentaristas. Vemos, além da prescripção constitucional que acabamos dc estudar, uma disposição do regimento da camara,
crcando, além das comlY,issões permanentes, UlUa commissão
geral, perante a qual póde apresentar-se um ministro de
Estado, á seu chamado para explicar-lhe que tõe da administração e da politica.
Que differença ha entre essa sessão da eommissàO [Je1·al
que se compõe de toda a camara e a se fio de interpellação
mini terial do parlamento, no rcgimen parlamentar? Kenhuma. Ei abi outra origem legal do parlamentarismo.
Se . ahirmos do t rreno tbeorico da legi ·laç;;;o, para o
terreno pratico do funccionamento dos poderes constitucionaes principalmente do poder legi lati,o enconteamo -nos
com iml1umeros factos que exprimem uma tendencia parlamentarista deste poder.
Estudal-o-emos, q uaudo estudarmo a phase con itucional do governo.

CAPITULO V

o

Senado
SU 1MARIO

A rI. 29. Eleiçiio dos. cn:1<lor " Dout rilu, elu projeelo e <111 eommmissão. Arts. 3rr
c 31. Opinião do Sr. .Justiuiano Sorpa. Art. 32. Opinião do mesmo depu·
tado e ele outro Illclllbro_ da constituinte. Respon abilidade poJiticn.
I'enn. do Chefe do Estado. Dualidade c uni<!ade da pena. Di cu,são do
0oll~re~i'-o.

o artigo 39 do projecto prescrevia que o senado compõee do cidadão em condições de elegibilidade ao Congre se
1: acionai, maiores de 35 anno~;, escolhidos pelas legislatura
los Estados, m numero de tres senadores para cada um, mediante pluralidade de votos. Coherente o projecto com o espirito in trin eco da federação, dando ao senado uma expressão
política diversa da camara, que repre enta o povo dos Estados e aquelle os proprios Estados, estabeleceu o principio
da eleição indirecta para os senadores que não foi acceito
pela commissão. Em emenda offerecida ao projecto, substitutuio o suffragio indirecto pelo suffragio directo, pondo em
condi ;ões ideu ticas de expressão politica os dois ramos do
poder legislativo federal. Outra opiniões, como as dos Srs.
Barbosa Lima e Justiniano de Serpa, reclamaram que a
elei ,rio fosse feita pela fórma e nas condições determbada
'p las legislatura dos Estados. O congresso acceitou a emenda
da commissão, ficando prej udicado o paragrapho do mesmo
artigo que prescrevia que os senadores do Di tricto Federal
fossem eleito pelo mesmo proce o do pre idente da Republica.
O artigo 30 do projecto pouca di. cussão provocou.
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Prescrevia que o maudato do senador duraria 9 annos,
renovando-se pelo terço trienualmente. No: paragraphos do
mesmo artigo estabelecia o proce o parIam II tal' da renovação
e a commissão transferia taes disposições para serem discutidas, quando o Congresso discutisse as disposiçõe kan itorias.
O artigo 31 motivou maior interesse. Prescrevia que o
vice-presidente da Republica. seria o presidente do senado,
onde só teria o voto de qualidade, sendo substituido pelo
vice-presiden te dessa camara.
Somente uma opinião levantou-se contra esta prescripção
do projecto, a do Sr. Justiniano Serpa que dizia: "Que quer
dizei' um senado presidido pelo vice-presidente da Republica,
que pode não ser membro dessa camara?
" Essa disposição do projecto só tem em seu apoio um argumento: ser a reproducção do que preeeituam as constituiçõ s
da confedei'ação, americana e da Republica Argentina." (1)
Quem compulsar o Fecle1'Cllista ha de vêr que a razão 10gica desta disposição do direito americano que foi quasi textualmente transplantada para o nosso, está principalmente
nas apprehensões dos pequenos estados contra os grandes e
no desejo de sua igualdade no senado. "Si o presidente do
. enado fôr escolhido pelos seus proprios membros, diz Story,
o Estado sobre que recahir a escolha podia ter maior influencia, podendo sua representação' ter um voto de mais. E si o
pre idente fosse privado do votà, o Estado ficaria então com
um representante de menos. Em taes circumstancia: o vicepresidente será o melhor arbitro para decidir, como Orepresentan te, não de um Estado, pOl'6m ele todos, possuindo o
mais livre interesse em promover a medida' para o bem
publico. "
Entre nós estas apprehensões não se revelaram por parte
dos pequenos Estados, porque o proprio governo, no projecto, estabeleceu que o presidente do senado seria o vic . presidente da Republica. O principio foi copsagrado pela
constituinte.
(1)

.\lIl1llt:'S

ua. C IISt.. vaI. lO. pago 460.
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o art. 32 traça a competencia privativa do senado que
se limita a julgar o presidente da Republica e os demais
funccionario federaes designado. peJa constituição, nos termo p pela forma que e!la prescrever.
No seio do Congresso esta di posição que é traduc,ão
litteral de um artigo da constituição dos Estados Unidos, não
deu logar a grande polemica, como na convenção de Philadelphia, onde as maiores objecções lhe foram ofierecidas, não
s6 porque e!la confunde attribuições legislativas e judiciarias
em um me mo poder, como accumula sobre el1e uma maior
ODlma de autoridade, toruando-o ~ sim um corpo autocratico, além de outras objecções de menor valor que foram
apresentada .
En tre nós somen te um represntan te do Congresso 0ppozse li tal di posição - o Sr. J ustiniano Serpa, nas seguintes
palavras: "Menos justificavel me parece ainda o art. 32,
~ lOque determina que o senado, qun,ndo com-ertido em tribunal de justiça, eja presidido pelo pre iden t" do Supremo
Tribunal Federal. Dá logar esse artigo á 'eguinte oriO'ina[idade: ter um dia o senado dous pre idente e ambos extranhos á corporação. E com que vantagem para a causa publica, senhores? Tão diviso nenhuma." (1)
Além desta opinião, outras duas levantaram-se, não para
atacar a disposição privativa consignada no projecto, porém,
disposições outras que a ella referem-se, cons ignada nos tre.
pamgraphos do mesmo artigo, as dos Srs. Frederico Borges
e Jo é Hygino. Elles estabel'~ciam: 1°_que quando o senado
deliberasse como tribunn,l de justiça, eria presidido ',pelo
pl'e idente do upremo Tribunal F deral ; 2° - não profiriria
en tença conc1emnatoria senão por dous terço do membro;
3° - não poderia impor outra pena mai qu a perda do
cargo e h incapacidade de exercer qualquer outro, sem prejuizo ela acção da ju. tiça ordinaria contra o condemnado.
O Sr. Frederico Borges pedio a suppre são do paragrapho
que entl'egava a presidencia do senado ao presidente do
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Supremo Tribunal, quando elle funccionasse como tribunal de
justiça, e o Sr. José Hygino substituia as penas de perda do
eargo e incapacidade pelas que estivessem estabelecidas em
lei penal anterior ao delicto. Ambas estas emendas foram
rejeitadas, permanecendo o artigo sem alteração alguma.
Quando na sessão ordinaria de 1891, o Congresso teve
de promulgar a lei que especifica os crimes de responsabilidade do presidente da Republica, entrou em jogo o verdadeiro
espirito do paragrapho do artigo que estabelece as penas do
chefe do Estado. Duas correntes de opiuião se fizeram então
seu til' - uma do relator da coml1lissão encarregada de elaborar o projecto, o Sr. Amphilopeio de Carvalho, ela dualidade das penas, - outra do auetor destas linhas, de sua unidade. A primeira estabelecia gradaçõe. nas pena , pod ndo
ser uma ou ambas impostas, segundo a gravidade do delicto,
que podia ser punido somente com a perda do cargo, ou com
esta e a incapaeidade politica. A segunda opinião não via na
incapacidade politica senão a consequencia inevitavel da
perda do cargo, e que quando o senado impuzesse e sa
pena ipsofwto tinha destituido o funccionaeio da capacidade
para exercer outro cargo.
Diziamos então, pOt' occasi1io da discussüo do projecto o
. eguinte: "Si a elle é dado a, prel'ogativa, de applicar a
perda do cargo ou esta com a incapacidade couforme a gravidade do delicto, que fica a seu arbitrio julgar, eJle funecioua eu tão como poder j udiciario e como poder legislativo
ao mesmo tempo.
" Si é este o intuito dos siguatario.· da m ..nda, porque
no projecto de lei que se discute não estabeleceram expre·
samente quaes os delictos que levam a pena de perda elo cargo
só ou a perda do eargo com a incapacidade?
"Porque deixaram esta attribuição ao seua,do, attribuição que elle não pode exercer, quando func.cioua como
tribunal de justiça, attribuição que p6de servir de ponto de
origem de transacções politicas entre elle e o pre. idente da
Republica?
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:, O proces o de responsabilidade é um processo exclusivamente politico. Elle não affecta a liberdade do accusado,
seus bens, sua vida, porq ue não pune com a penas de prisão,
confiscação e outras.
" A qualidade unica que elle affecta é a capacidade politica do accusado. E, desde que o Senado o julgue com a perda
do cargo, destituiu-o da capacidade politica para exercer as
funcções de seu cargo.
"E como pode ella pet'manecer para exercer funcçõe
de outro cargo? Como podem as penas ser separada.?
A pena de perda do cargo traz implicitamen te a de incapacidade. E' esta a doutrina que me parece verdadeira.
"Aquella que os meus illu tres collega consignam
na emenda que combato, presta-se á conclusões absurda na
pratica, como já tive a occa. ião de mostrar na. ultima vez que
occupei a tribuna.
" Figurei en tão uma h'ypothese, a do presidente, pouco
an tes do termo legal de sua administração, commetter um
delicto constitucional, que não leve ao grau maximo da pena.
esta condições, e em vista da marcha longa do proce o
quando o ·Senado vier a julgar om a perda de cargo, elle
ahiu da administração. Como procederá então o Senado?
Eis o que desejava fo e explicado pelos collegas." (1)
O congres. o acceitaudo o projecto tal qual veio do ~io
da commi rio, homologou a doutrina da dualidade das penas
politicas, int rpretando a im o artigo da constituição.
Nenhuma disposição constitucional tem dado lugar a
maior discu . ão entre juri consulto. americanos do que a que
trata das atribuições privativa do Senado, na alta esphera
de aC,ão de julgar o chefe da naçã , devendo reunir, como
todo tribunal julgador, imparcialidade, integridade, saber
independencia.
A es.:olha do Senado para preh ncher e tas alta funcções deu lugar ás seguintes pa,lavras do proprio Jefferson:
(I) A 11 11 11 c:;: lia

'umurn do:;; Ul'p. k 1. vo!. 40. paI.!. 14t.
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«
ão vejo neste modo de proceder por impeacllement
senão u, arma mais formidavel que fôra possi vel collo<.:ar na
mãos de uma facçüo dominante. Seria elle o instrumento
mais eguro pam se desembaraçar de todo homem que contrariasse seu' planos ... Os tribunae ordinarios me parecem
bastar a tudo o que se pode desejar pam punição los culpados, e a historia no mostra que o 'impeachement foi antes
a arma das paixõe. do que o instrumento da justiça." (1)
A razão da escolha, porém, segundo os mais notavei
commentadores, é que" de todos os mmos do governo, o Senado é o que apresenta a maior garantia para o exercicio
desta altas funcções judiciarias.
" Como os que accusam, os senadores são igualmente
representantes do povo, embora o sejam em um gráu mais
afl'astado e com um mandato de mais longa du ração. ElIe'
São portanto mais independentes do povo: e como e o~
elegeu sabendo '-L UI: poderiam ser c:lamado' a prebencher
esta altas funcções, os eus committente confiam que ellp'
desempenharão com sinceridade e fidelidade 'I.lln tão olemlle
dever. Não podendo tornarem-se aecu adores, não deyem se
deixar levar pelas animosidades de partido, pelos prejuizos
individ uaes, motivos que podem por si s6 dictn,r o acto de
accusação da parte dos representantes. " (2)
Este fundamento fica des tituido de r azão em nosso direito, pelo qual o senador é tanto como o deputado o represen tante directo do povo, podendo tanto co mo este soffn r a
influencia das paixões populare' que pos am di 'Yirtun,r as
suas qualidades de imparcin,lidade.
A razão da di 1'0 ição que manda o senado ser pre 'idido
pelo presidente do Supremo Tribunal, quando funcciolHLl'
como tribunal de justiça "está como fim de eYitn,r que o Yicepresidente, em quem facilmente se poderia suppôr o de ejo
de substituir o presidente, concorra pam a condeml1ação deste
magistrado.

(I) tory., vol. 10, I"'~' 319.
(2) Story. vol. l0. p")::. H19,
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" Em face desta circumstancia, o chefe do poder judiciario pareceu o mai. digno da missão delicada de prc. idente
do sena,do. Sua, imparcialidade e sua independencia não
podem ser postas em duvida. A elevação de sua posição é
uma forte garanLia de que elle realisará dignamente esta
mi. , ão." (J).

(I)

tor)', vaI. 10, png.321

CAPTULO VI

Attribuiçães do Congresso
SUMl\lr\RIO
do § 5.0 Rf!lnções commerci:LP5 (" n1:lr1l1mas. ~u\'f'gaç:lO
'ompelellcia dll Lnii'i.o f' do~ Estudus §§ 7.0 p 8.0 Di5cus-ão -obrr
orl!llni'a~íio h:ln ·lIrin. Queo'tíio territorinl. Limite.. Interpretoçào do § 1.0

.\rt. :i3.

Illlt'l'PI'l"t:l~ão

clt! rio...

Opinião

Ll0 ~eunllor

Vbnhlino do .\.mnr:tl. Opinião da

commi~:'iã.o

d(' con:-:li-

l\lição (' jll~tiçn. lIll (':lmal'IL l1o~ lll'ptlt:HJo~.

No art. 33, O projecto elo GO"erno traçava as attribuiçõe
privativas elo poder legislativo federal, investidas no Congre . o Nacional. Este artigo se compõe ele trinta e oito
paragrapbo ,do quae os cinco primeiros ogitam de a sumptos que e prendem entre si pela mais e treita relação.
investindo no Congresso a attribuição ; 10 de orçar a receita
e fixar a despeza federal annualmentc ; 20 autorisar o poder
executivo a contrabir emprestimos e fazer outras operações de
credito; 3 0 legislar sobre a divida publica c estabelecer o
meio para o seu pagamento; 4 0 regular a arrecadação e
distribuição das rendas nacionaes; 5" regular o commercio
int ruacional, bem como o dos estados entre si e com ODistrito Federal, alfandegar portos, crear ou . upprimir entrepostos.
Estas prescripções não ueram lugar a nenhuma impugnação por parte do Congresso que as approvou, juntamente
com um additivo da commissão ao paragr::tpho primeiro que
além de inves til' o Congl'e. so da attribuição privati va de orçar
:oi receita e fixar a despeza, investia-o tambem da competencia de tomar as contas da receita e despeza de cada exercicio
financeiro.

Tendo o art. 6° do projecto traçado a e phera tributaria.
da União, investia a attribuição de lançar impostos, no poder
legislati vo federal, pela competencia privativa de orçar a receita, tal qual foi estatuida no paragrapbo lOdo art. 33.
O paragrapho 2° dá ao mesmo poder competencia de autori. ar o poder executivo a contrabir emprestimos, como uma
<tttribuição intimamente ligada a de lançar impostos e como
uma força protecti va do governo nacional e indispensavel á
sua exi tencia e soberania.
De igual importancia para a prosperidade da União,
para o seu credito, é a attribuição consignada no paragrapho
5° pelo qual o Congresso tem o poder de regular o commercio
internacional e o dos Estados entre si e com o Districto Federal. Nada encon tramos nos debates parh1mentares como
elemento historico do verdadeiro sentido de tal attribuição
legislativa e das multiplas questões que a .ella se prendem e
que foram levantadas na convenção de Philadelphia, quando
discutio prescripção iden tica a e ta e que figura com') artigo
da constituição americana, como sejam por exemplo - si
regularisar o commercio limita-se ao trafico, a compra, venda
ou permuta de mercadorias e productos, ou si se estendétambem ás relações marítimas dos pa.izes e á sua navegação; si
esta prerogativa federal exclue, de todo, o poder do E taclo.
sobre o seu commercio.
Como elemento que esc!a.reça o verdadeiro ent.ido cliJ.
prescripção, tmzemo. a opiniãO de notaveis commen tadore'
americanos, desde quando na tradição historica da elaboração
do nosso direito, nada encontramos que sirva de ponto
partida de uma opinião.
Assim diz Story: "O commercio é o tl'afi o; mas não é
senão isso? E' ainda intel'co'W'se :no commercio com.prehende- e
poi a. relações maritimas das nações en tI' si, e está por
conseguinte submettido ás disposições prescriptas para regular o ·inte1·course. Póde-se apenas conceber um systema de
regulamentos commerciaes entre nações c que não comprebendesse ao mesmo tempo as leis ,obre a navegação; que
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guardasse silencio sobre a admi são dos navios das differentes
nações DOS portos de cada uma dellas, e que se limitasse sómente a prescrever regras apenas para operação de compra
e venda.
'Se a expressão commel'cio não deve comprehender
a navegação, o governo da União não tem então nenhum
poder directo sobre este objecto, e não póde fazer nenhuma
lei para decidir o que constitue um navio americano e para
ordenar que a equipagem seja americana.
"Com effeito, interpretar um poder de maneira a tornaI-o illefficaz, seria ir contra o fim que o fez admittir na constituição; ora, não se póde duvidar que a exclusão do direito
de regular a navegação e a rel::Lções commerciaes não nos
faça recahir nos meio mais grave la confederação e não
exponha a União ao systema perigoso de riv~1lidade dos Estado , e ás preferencias oppre SOl'as das nações estrangeiras
em favor de sua propria marinha." (1)
Assim, parece que a attribuição do Congresso deve se
estender ao commercio em si e ás relações maritimas, tendo
a "palavra comnMI'cio a ignificação de unidade complexa que
encerra implicitamente cada uma de suas partes".
Sendo assim, a mesma acepção deve ser tomada para a
verdadeira interpretação da atteibuição do legislati vo federal
regular o commercio dos Estados entre i e com o Districto
Federal.
A im, diz ainda Story: 'entre os dif'ferentes E tados"
a palavra el1t1·e indica necessariamente certas relações destes
difierentes E tados; o commercio não significa as relações
commerciaes de um Estado com o interior sómente, limitando-se ás fronteiras, mais ainda as relações commerciaes dos
E ·tados entre i; a palavra commm'cio, nesta acepção mais
larga, não se limita por conseguinte a commercio interior.
Deste modo os regulamentos commerciaes são da jurisdicção
dos Estados.
(1) Story. vol. 20 ., pago 36.
vol. 3
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Privada a União desta attr'ibuição, ficando aos Estados o
regular á sua vontade o commercio com os outros Estados e a
União, comprehende-se quantas difficuldades levantar-se-hiam
ás negociações commerciaes, porque elles em vez de agir em
conjuncto e como uma s6 nação em face dos governos estrangeiros, isolar-se-hiam uns dos outros, chegariam á systemas
de entraves reciprocos que serviriam aos interesses de outros
povos". (1)
Parece pois que os EstrLdos só podem regular as relações
do seu commercio no interior sómente e naquillo que não
af!ecte relações federaes e internacionaes.
O paragrapho termina-se pela competencia do Congresso
de, além de C?'ea?' a1:f'cmdegas, crect?' ou supp?'imi?' ent?'epostos.
Por falta de elementos elucidativos, não podemos bem aquilataI' do verdadeiro espirito de tal eompetencia, e de suas vantagens.
Parece-nos que a creação de entrepostos commerciaei5
depende mais do genio economico da região, de suas condições geographicas e commerciaes, do que da propria vontade
do legislador.
A prescripção do paragrapho 60 investe o Congresso da
attribuição de legislar sobre a navegação dos rios que banham mais de um Estado ou corram por territorio estrangeiro. A commissão acceitou o principio da disposição constitucional, cuja razão está no facto de evitar que os Estados,
se podessem exercer jurisdição nos rios que banham outro
territorio além do seu, podessem af!ectar e prej udicar os
in teresses dos outros Estados. Nestas condições, a intervenção federal torna-se imprescindivel, retirando tal attribuição
da legislatura estadoal para a federal, por isso que ella refere-se a assumptos que não pertencem á vida interna de um s6
Estado e sim ás relações de interesses de mais de um delles.
Isto justifica a razão de ser da disposição constitucional
e a falta de fundamento de uma emenda apresentada (2) pela
(1) Story vol. 20 p'~g. 39
(2) Aun. da Coust. vol. 10, pago 101.

99
qual o Congre~so póde legislar sobre a navegação dos rios
que banham um só Estado.
Nestas condições vê-se que o que se consignava na emenda
fere de frente a autonomia dos Estados, que ficariam privados
de exercer sua juri dição em assumptos que se prendem exclusivamente aos seus negocios internos.
O Congresso approvou a discussão do paragrapho, sem
a emenda. A razão de ser do Congresso legislar sobre a navegação dos rios que correm por teritorio estrangeiro, está
no facto de que i to affecta o commercio e relações internacionaes que não podem estar sob a alçada dos governos locaes.
Toda a disposição do paragrapho, em summa, é uma
eon seq uencia da exposição do paragrapho an terior que .investe
o Congresso da attribuição de regular o commercio internacional e dos Estados entre si.
O estudo comparativo do que dispoem estes dois paragraphos é mai uma prova de que a accepção da palavra
comme'rcio não se limita a simples. negocios de compra,
venda, e permuta de mercadorias e sim ás relações maritimas.
o paragraphc 7 0 que investia o Congresso da attribuição
de determinar o pe o, valor, inscripção, typo e denominação
das moedas, está implicitamente a attribuição soberana de
cunhar moeda. Por ahi "se estabelece a uniformidade no
valor da moeda em circulação em toda a União e de pol-a ao
abrigo dos embaraços resultantes de um valor variavel."
A commissão e o Congre o em nada modificaram essa
prescripção.
Na do paragrapho 1 o o Congre o fica com o poder
de crear bancos de emi ão, legi lar obre ella e tributal-a.
Já tivemos occasião de faliar sobre o debate que esta questão
tevantou na Constituinte, quando tratamo da organisação
tributaria e bancaria da Republica. Agora de novo os impugnadores vinham combater a cell tralisação bancaria, em nome
da autoridade dos Estados: Assim, por uma emenda a commissão restringia a competencia federal sómente a legislar
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sobre bancos de emissão (1); o Sr. Julio de Castilho ubstituia a prescripção pelo seguinte: 'Legislar sobre instituição
de bancos emissores da moeda papel con vertivel, não podendo
em caso algum crear monopolio para emissão de bilhetes
bancarios, nem decretar curso forçado para os mesmos". (2)
O Sr. Amaro Cavalcanti, acceitando a competencia
federal de crear bancos, denegava a faculdade de emissão a
individuos ou associações particulares, com monopolio em
todo territorio da União ou mesmo abrangendo mais de um
Estado. (3)
Abi estão tres opiniões muito diversas. Uma firma a
centralisação bancaria nos pederes Eedcraes: outra investe-os
sómente da prerogativa da legislação; outra, acceitando o
principio da centralisação, prohibe que o Estado legue a attribuição emissora á individuos ou associações.
Foi acceita pelo Congresso a primeira doutrina.
Inspirada nos mesmos principios politicos que levaram
os autores do projecto, de uniformisar a moeda, é a pre cl'Ípção do ~ HO do projecto pelo qual o legislativo fed ral tem a
attribuição de fixar o padrão do pe os e medidas, para obter
uniformidade e em vista dos intere es commerciaes.
No decimo paragrapbo e tá a attribuiçãode re olver definitivamente sobre os limites do Estados entre si, os do Di tricto Federal e os do tel'ritorio nacional com a nações
limitrophes. (4)
A commissão dividio este paragrapbo em dou, as im
concebidos:
a) Approvar os trabalhos de limite celebrados pelos E tados entre si e resolver os conflictos que suscitem elles a tal
respeito;
b) Resolver definitivamente sobre os limites do Districto
Federal e os do territorio nacional com as nações limitrophes. (5)
O Congresso approvou esta emenda da commissão. Na
terceira discussão, porém, do pl'ojecto de constituição O autor
(1,2,3,4 e 5) .dnu. da Consto

\'01.

1.0 png. 101.
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destas linhas submetteu de novo á votação a antiga disposição do projecto, que foi approvada, fio-urando hoje como um
artigo da constituição.
E' uma das disposiçõe que reclamam esclarecer sua
verdadeira interpretação, pela natureza do interesses que a
ella se ligam. O Congre so em sessão ordinaria, já procurou
fazel-o, quando o autor destas linhas com os seus companheiros de bancada, apre entou o projecto de limites de Sergipe com a Bahia e quando a deputação do Paraná apresentou
iden tico projecto.
Então, o senador Ubaldino do Amaral procurou dar á
di posição constitucional uma interpretação pela qual fica,a
aos Estados a iniciativa da questão de limites cabendo então
ao Congre so homologaI-a. A razão de er da doutrina estava na redacção do artigo constitucional, dando a competencia privativa ao Congre so de resolver dqfiniti amente a
questões de limites entre os Estados.
Parec u então ao eu propugnador que entre elles de,ia
ella iniciar-se para depois ter uma resolução definitiya por
parte do legislativo Eed ral.
Então tivemo occa~ião de dizer o eguinte pela impren a
no intuito de dar a verdadeira interpretação á di posição
constitucional, 13 lo meno aq uella que nos levou a apresentar
a emenda á consideração da Constituinte.
"Para demon trar a improcedencia do al-gumentos do
illustre enador pelo Paraná, o Sr. Ubaldino do Amaral,
relativamente á emenda que tive a honra de apresentar ao
Congre so Con tituinte preciso, ante de tudo,
tudar o
elem nto hi torico da que tão.
O primitivo projecto de con tituição elaborado pelo governo, dava ao Congres.o a attribuição jJ1'ivCltivCl de resolver
as que tõe de limites entre os Estados.
A ste artigo a commissão dos 21 offereceu a seguinte
emenda substitutiva, sem aliá fundamental-a no parecer que
acompanhou o projecto :
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a) Approvar os tratados de limites celebrados pelos
Estados entre si e resol ver os confiictos que se suscitem entre
elles a tal respeito.
b) Resolver definitivamente sobre os limites do districto
federal e os de territorio nacional com as nações limitrophes.
Antes de explicar e justificar minha emenda, preciso
estudar o substitutivo da commissão dos 21, da qual fez
parte o illustrado senador pelo Paraná.
Por elle vê-se que os Estados têm attribuição de celebntr
tratados de limites entre si. E ainda que a disposição mande
submettel-o á approvação do Congresso, fica fóra de toda a
duvida que os autores do substituti vo q uizeram dar essa attribuição aos Estados.
Isto não foi approvado pelo' Congresso e sim minha
emenda que investia o poder legislativo federal 'de resolver
definitivamente as questões de limites entre os Estados.
A redacção do artigo não deixa a menor duvida sobre a
incompetencia dos Estados em taes questões.
Entretanto, o illustrado senador, em vista do definitivamente, procura dar uma interpretação que nunca esteve no
meu intuito, de que o Congresso, julga como tribunal de
ultima e superior instancia, sendo permittido aos Estados
entrarem em começo de negociações.
Em que disposição constitucional baseia-se essa interpretação, em vista dos artigos 64 e 34 ?
A razão do de.finitivctlnente é que o julgamen to do Congresso é definitivo, isto é, sem appello a outro poder constitucional que possa revogar a resolusão dada.
O illustrado senador sabe melhor do que nós que ao
poder judiciario compete decidir da constitucionalidade das
leis, quer da União, qner dos Estados.
Pois bem, quizemos estabelecer uma excepção nas questões de limites de territorio, de cujo julgamento pelo Congresso não haveria appello áquelle poder.
Eis a razão do de.finit'ivamente, razão que está de accôrdo
com o espirito do regimen e com os principios de direito
publico federal, como mostrarei.

103

Antes disto, porém, vejamos as consequencias absurdas
da interpretação dada pelo illustrado senador ao cl4ftnit'ivamente.

E' facil analysar estas consequencias.
Supponbamos que dous Estados litigam em ,questão de
tal ordem, ElIes entram ou não em accôrdo. No primeiro
caso a que se reduz a funcção do Congres o, quando uma das
suas attribuiçõe. jJ?'ivativas é resolver clejinitivrtmente os limites
dos Estados? Approva ou não, diz o illustre senador.
Não bomologando o Congresso a resolução dos estados, a
que se reduz essa iniciativa, como um direito constitucional?
A nada, e nestas condições parece que S. Ex. aceita a
opinião do ilIu tre advogado, o Sr. Carlos de Carvalho, que
diz: ,: A questão de limites, se não fôr objecto de accôrdo
entre os Estados, deverá ser tratada judicialmente, e neste caso
o Congresso não terá parte alguma na fixação dos limites".
Eis a conclusão absurda a que chegamos: uma attribuição jJ?'ivativa do Congre so e que o legislador, para sua
execução, não tornou dependente de nenhuma circumstancia,
reduz-se á lett?'a mo?'ta, porque a ?'esolução clejinitivct pertence
ao poder judiciario, e não mais ao Congresso, como diz O
legislador constituin te.
E' uma attribuição sómente effectiva, quando os Estaàos
accordarem em seus limites, isto é, quando a questão em si
já es ti ver resol vida.
E nestas condições, perguntamos nós o que vem o Congresso resolver? Quando muito virá homologar, approvar
a s.olução. Usaria o legislador desta expre são-approvar
ou homologar-e não da expressão-resolver-se fôra e se o
seu intuito?
Além di to é preciso observar que a que tão de limites
affecta directamente a que tão de competencia sobre a navegação de um rio que sirva de linha de fronteira a um Estado
que em vista desse direito de iniciativa, póde tomar a si essa
attribuição, quando pela lettra constitucional, elIa pertence
ao Con gresso (art. 34 n. 6.)

104
E' o caso das duas questões que se agitam no Congre O
-a de Santa Catharina com o Paraná, a de Sergipe com a
Bahia.
Entre estes Estados existem rios que banham mais deum
Estado e ao Congresso compete legi lar sobre a sua navegação.
Se ellés gozam dessa iniciativa, como 1'e olverão o direito
de jurisdição sobre suas fronteiras quando forem repre entac1as por um rio ?
Essa competencia de que se quer in\'estir os Estado fere
incontestavelmente disposições expressas da Con tituição
como as dos arts. 34 n. 10 e 65 n. 1.
Se, pela lei americana, a iniciativa dos E tados é um
direito con titucional, podendo, entretanto, ser annullada
pelo Congresso, que p6de reprovar o ajuste, se ste prejudicar de q~tCllq'ue:1' mClne'Í1'a os direitos da União, ntre n6s a
cousas são muito diversas.
Não s6 os Estados não gozam dessa iniciativa nas questões de limites (art. 65), como ao Congresso compete attribuição JJ1'ivativa ele 1·esolvel-ClS.
Combine ainda o illustre senador o n. 2 do art. 65 com O
n. 1 do mesmo artigo e com os ns. 10 e 6 do art. 34, que ha
de convencer-se da falta de razão da doutrina que sustenta,
não obstante os poderosos recursos do seu tal nto e do eu
saber.
São destruidos tambem de fundamento outros con iderandos de S. Ex. para justificar a interpretação que quer dar
ao texto constitucional scbre a competencia do Congres o".
Ainda que o Congresso, por uma resolução definitiva
ainda tivesse dado ao artigo. sua verdadeira interpretação,
todavia é de grande importancia,como elemento elucidath-o, o
parecer da commissão de constituição e justiça da camara,dado
sobre o projecto de limites entre Santa Catharina e Paraná.
Disse ella então: "A commissão de constituição, legislação e justiça, á qual foi presente o projecto n. 73, apresentado á Camara dos Srs. Deputados pelos representantes de
Santa Catharina, fixando os limites definitivos entre este Estado e o do Paraná, examinando detidamente os documento,
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cartas geographicas e escriptos relativos á 3ecular questão
que o projecto vem resolver, passa a expor o que delles conseguir colher e que levou-a a concluir unanimemente pela
adopção do referido projecto.
" O e 10 do art. 340 da constituição Federal dá privativamente ao Congre o J acionaI a a ttribuição de ' resolver sobre
os limites dos Estados entre si" ; e pensa á commissâo que
questãe dessa ordem, que tanto interessam a admini tração
e economia dos Estados, devem ser promptamente resolvidas.
" A' vi ta do exposto, a commi são é de parecer que
seja adoptado pela Camara dos Deputados o projecto n. 63,
apresentado pelos representantes de Santa Catharina. (1)
Por ahi vê- e quea opinião da commissâo é que a questão d limites é da competencia do Congresso, desde seu inicio.
E esta opinião da commissão a quem compete a interpretação do texto con titucioual é um elem nto historico que
é preci o não de 'prezar na hel'meneutica do artigo.
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O pal-agrapho II do pl'ojecto investia o Congre 50 da
attribuição de decretar a accu ação do pre idente da Republica. Sendo estabelecido pelo m smo projeeto esta attribuição colho uma das funcções da camara dos deputados
(1) Ann. da Cll.m. 1891, "oI. lU. pl1gs. 438 e 4-10.
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pelo artigo 28 do projecto, a commi são suppritniu-a por
con tradictoria, como attri buição do Congresso.
Modificação importante fez lia ao disposto no paragrapho 12 que inve tia o Congres o da attribuição de autorisar
o guverno a declarar a guerra e fazer a paz, tornando efl'ectiva a declaração de guerra depois de esgotado o recurso do
arbitramen to.
l: a discussão dessa attribuição na convenção de Philadelpbia, sobre que ramo do governo devia ser entregue o
eu exercicio as opiniões convergiram para o poder legislativo federal, cabendo a autoridade executiva leval-a a efl'eito,
e então é investido de discripção sobre o modo de executai-a. (1) Em outros paizes isto constitue a prerogativa da
corôa, como a Inglaterra, ou é confiado á autoridade
executiva.
Entre nós, a attribuição ficou dividida entre dois poderes : em um caso a iniciativa é do Congresso que autorisa o
poder executivo a declarar a guerra, e no outro é só do poder
executivo como nos casos de invasão e aggressão estrangeira
(art. 47 n. 8 do projecto) Em ambos elles, por'm,o facto da
declaração é do poder executivo. A circumstancia da in vasão
e da aggressão estrangeira abre uma excepção a favor do
poder executivo, para declarar a guerra, sem previa autorisação do Congresso. Ahi está uma difl'erença importante do
nosso direito, em relação ao americano, que neste ponto restringiu a esphera de acção do executivo. Comprehende-se facilmente que, privado o executivo de declarar a guerra sem
autorisação legislativa, pode-se enfrentar com uma situação
embaraçosa, em que devendo agir com urgencia, fica impotente
pela falta de attribuições constitucionaes. Em face destas difficuidados foi que o direito americano na pratica, não obstante
investir o Congresso da competencia exclusi va de declarar a
guerra, tem comprehendido o preceito constitucional de modo
a não embaraçar a acção executiva.
(J) Calvo, vo1. I pago 237.
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o nosso legislador constituin te, em vista disto distri-buiu a competencia por entre o dois poderes_
Ainda elle imprimiu outra modificação importante na
disposição constitucional- o arbitramento como um recurso
que deve preceder a declaração de guerra.
Foi neste sentido a emenda da commissão que ficou
melhor definida no seguinte ubstitutivo de um deputado por
Pará-o DI'. Serzedello Corrêa-autori ar o governo a declarar a guerra, se não tiver logal' ou não produzir seus efi'eitos
o arbitramento e a fazer a paz (1).
Comparando-se esta emenda com a da commissão, que
era as im redigida: autorisar a guerra, esgotado o recurso
do arbitramento, vê-se em prim iro caso que o arbitramentonão é urna clausula obrigatoria para a declaração da guerra,
caso elle não produza seus efi'eitos. O governo pode ou nãorecorrer a elle. No segundo caso porém elle assume este caracter. A guerra não póde ser d clarada sem elle ser tentado.
E corno a emenda do Sr. Serzedello veiu substituir a da commissão, claro está que deve ser esta a verdadeira interpretação da disposição constitucional.
Quando porém a declaração da guerra é da iniciativa do
poder executivo, nos casos de aggressão e inva ão estrangeira, ella independente inteiramente do arbitramento. E' o
que se conclue do disposto no art. 47 n. 7 e do projecto,
(art. 4 ns. 7 e 8 da constituição com o art. 33 ns. 12 e 13 do
projecto (34 n. 1 da constituição) com o art. 47 n. etc.
Si a atkibuição de declarar a guerra pode ser da iniciativa do executivo, sem previa autol"isação do legislativo, a de
fazer a paz é tambem da sua competencia, ad 1'efe:rendum do
congre o. E' o que se deduz do art. 47 n. 16 do projecto
(art. 48 11. 16 da constituição).
O paragrapho 13 investe o congresso da prerogativa de
resolver definitivamente sobre os tratados e convenção com
as naçõ s e trangeiras. Comparando esta disposição com a
(I) Annnes vol. 2' pllg. SIã. A cOlllmi.sH.o de redllcçH.o dn constituinte sub tituÍlt
as palavras-produzir eus effeitoR-por-lllalograr-se-colllo está n" constituiçH.o.
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de n. 16 do art. 47 do projecto que investe o poder executivo
de entabolar negociações internacionaes, celebrar aju te
com enções e tratados sempre ad ?'ejerendwn do congre so,
vê-se que essa prel'ogatiYa indispensavel ao exercicio da soberania nacional e tão importante para guerra, a paz e o
commercio e que pelo direito amet'icano foi dividida entt'e
Presidente da Republica e o Senado, entre nós pertence ao,
dois poderes executivo elegi lativo. Ao primeiro, porém,
pertence a iniciativa da questão.
.
.r o seio da constituinte não agitou-se, á proposito desta
pre cripção constitucional, nenhum debate relativamente á
escollJ.a do poder a quem devia ser entregue o seu exercicio.
Se ao congresso e pre idente conjunctamente, si a uma das
duas camaras com exclusão do pre idente - se a esta me ma
camara conjunctamente com o presidente ou si ao presidente.
Dos dois seguintes para,graphos um dá a attribuição
ao congresso ·de designar a capital da União e o outro de
conceder subsidio aos estados na hypothese do art.. 4° do
projecto ou 5° da Constituição. A unica modificação que
offreram estes paragrapbos foi proposta pela commi ão,
substituindo a palavra designa?' a Capital da -nião para
mudct?', pondo-se assim a di. 130 ição em relação ao al't. 3° do
proj cto ou 3° da Constituição. A prescripção do paragrapho
15 de legislar sobre ser\iços de correio e telegrapbo foi modificada, em segunda discu são do projecto, por uma emenda
do Sr. Augu to de Freita , deputado pela Bahia, re tringindo e ta competencia ao serviço dos correio e telegraphos federaes.
Já figurando na constituição (art. 9° ee 4°) a attribuição
estadoal de crear linhas tel graphicas no seu proprio territorio, comprehende-se que a acceitação da emenda do deputado da Bahia veiu investir tambem os estados da attribuição
de legislar sobre estes serviço sem prejuizo entretanto da
competencia federal.
A disposição do paragrapho seguinte pela qual o congresso exerce a attribuição privativa de adoptar o regimen
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conveniente á segu~'ança das fronteiras, foi acceita pela commissão do congresso, sem a menor modificação.
Os paragraphos 18 e 19 dispõem - o primeiro - fixar
annualmente as forças de terra e mar; o segundo - regular
a composição do exercito.
Estas attribuições emanam directamente da competencia
que tem o congresso de declarar a paz, porque" o meio mais
seguro de evitar a guerra é estar preparado durante a paz. '
A primeira dellas não soffreu a menor modificação e por ella
con titui- e, ou por outra sanccionou-se o regimen dos exercitos permanente, já exi tente entre n6. A' segunda a
commi são offereceu uma emenda que a substituio pela eguinte. disposição - legislar sobre a organi ação do exercito
e da armada. E é esta disposição que figura hoje no texto da
con tituição. S6 uma omissão ou esquecimento explica o
facto de ter o projecto do governo estabelecido, como competencia privativa do congres o fixar annualmente as forças de
terra e mar e ter, na attribuição de regular os serviços mili,
tares, circum cripto es a attribuição s6 ao exercito.
Tendo o projecto dividido a attnbuição de declarar a
gu na pelos dous poderes, limitou ao legislativo a competencia de fixar a forças de terra e mar e legislar sobre sua
organisação, cabendo someute ao executivo exercer ou designar quem deva exercer o commando supl'emo das forças militares, administrar o exercito e armada.
A estas disposições prende- e a dc' e 20, pela qual o congre so é investido da attribuição de conceder ou negar pasa~em á forças e trangeira
pelo territorio do paiz para
operaçõe militares.
Tal attribuição que é a mais alta expre são da soberania
nacional, devia ser dividida entre os dou poderes da União,
como o foi a de declarar a guerra. Circumscripta somente ao
poder legislativo, pode dar logar ás maiores difficuldades em
face de situação em que essa conce5são seja de necessidade
publica e de urgencia tal que dependendo do legistativo,
traga os maiores inconvenientes. Em todo o caso ella é uma
prerogativa da legislação federal.
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A disposição do paragrapho 21 investia o congresso da
-attribuição de mobilisar e utilisar a força polícial dos E tados
nos casos taxados pela constituição. Não provocou debate
no seio da constituin te tal prescripção. Entretanto, a ella
foram otrerecidas algumas emendas, sem que fossem fundamentadas pelos seus autores. Assim o senador José Hygino
.substituia a palavra força policial por milicia civica; o Sr.
Adolpho Gordo e outros substituiam a disposição em sua integra pela seguinte - mobilísar e utilisar a guarda nacional
ou milícia ci vica dos estados, nos casos taxados pela constituição - emenda esta que foi acceita pelo congresso. (1)
Tendo o congresso approvado esta disposição, em substi .
.tuição da que se continha no projecto e, ainda mais, tendo
.rejeitado uma emenda do Sr. José Hygino, pela qual considerava a milícia civica ou guarda nacional, como instituição
dos estados, competindo somente ao congresso legislar sobre
.a organisação da milicia e ao presidente mobilisal-a nos ca os
declarados pela constituição, firmou a doutrina de que a
guarda nacional ou milicia civica é uma instituição federal.
Contra essa amplitude dos poderes federaes sobre a
forças militares do paiz, d,1s quaes só os corpos políciaes do
estados ficaram fóra de sua jurisdição, até mesmo de pelo
'Congresso federal serem mobilisados, resistiram alguns membro da constituinte. Alguns chegaram mesmo a pedir a extinção da guarda nacional (2), podendo os e tados organi ar
uma milícia, além de sua policia, para prever a sua segurança
e assim justificavam a sua emenda: I ão ha nada que justifique a permanencia dessa instituição, tal como a temos, sob
o regimen republicano que abraçamos, E' uma instituição
morta, que só tem servido de pasto á politica, como elemento
de corrupção e compressão.
" Já no imperio cogitava-se da sua extinção (apoiados)
como medida de alto alcance político. A guarda nacional foi
empre um dos poderosos factores do falseamento da opinião.
Ella deve desal:>parecer.
(1) AnIl. dn. Consto vol. 30 - pllg. 96.
(2) Ann. Consto \'01. 20 - pllg. 13 - 369.
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" Tavares Bastos matou-a nas bellas paginas do seu livro
iu'estimavel, e se já nesse tempo era uma instituição incompativel com as boas praticas de um governo liberal, o que diremos hoje como republicanos federalistas? (Apartes).
"Em substituição á guarda nacional, propomos a creaçãc
de uma milicia nos E tados, que, como parte da força publica,
a secunde na defesa interna ou externa da nação.
Á 'emenda que apresentamos está concebida nos seguin.
tes termos: "Para prover a sua segurança cada estado OI'·
gani::.ará, além de sua policia, uma milicia". A organisação
dessa milicia será feita de accordo com regeas uniformes que
serão estatuidas em le'i Q?'elina1'ia elo Cong1'esso, e, como pa1·te
da j01'ça publica, pode7'á ella Se?' mobilisaclet pelet União em caso
~le cl~leza interna ou exte?·na.
"Parece-me, Sr. presidente, que essa milicia assim organisada satisfaz melhor os fins a que se destina a guarda nacional, e melhor se coaduna com o regimen da federação,
(Apoiados) (1).
O que resultou, porém, da votação final foi que a guarda
nacional ou milicia civica são instituições federaes que po{lem ser utilisa4as e mobilisadas pelo Congr,esso nos casos
taxados pela Con situição. (2).
O resultado desta votação põe-se em coherencia com a
votação do disposto do n. 3 do art. 47 do projecto, pelo qual
o Presidente da Republica tem o poder de exercer o commando das forças de terra e mar dos Estados Unidos do Brazil, assim dos da policia local, quando chamados ás armas em
defeza interna ou exterua da União. (3).
Esta prescripção foi substituida pela de uma emenda do
Sr. João Vieira, assim concebida-exercer ou desigual' quem
deva exercer o commando supremo das forças de terra e mar
dos Estados Unidos do Brazil, quando chamados ás armas
em defeza interna ou externa da União, (4).
(1) Allllaes-Vo1. U, paI; 163.
(2) A comlli são de redltcçilo lll' redacçilo flmll d[t emendlt do Sr. Adoll)ho GorJo

substitui-o fi, plllavrn.- tuxH,dos- por-previsto.
(3) Annltes do Congresso Constituinte, vo1. I, plt". 112.
(4) Idem de dito, vol. UI. pllg. 77.
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Deste historico conclue-se: lOque a guarda nacion,al
ou milicia civica são instituições federaes e que por isso mesmo não se eleve tomar como accepções synonimas - milícia
civica e policia dos Estados; 2c que sobre esta nenhuma infiuenciapodem exerceros poderes feeleraes, nem mesmo de
mobilísação.
Comparando-se esta attribuição constitucional-mobililisação elas forças militares-q ue na constituição ficou como
uma prerogativa do Congresso, com a de declarar a gueL'rra
que ficou entretanto dividida entre esse poder e o presidente
que a torna eifectiva por iniciativa propria em casos de aggressão e invasão estrangeira, vê-se claramente que em
vista das relações que ligão taes funcções C'onstitucionaes l1
attribuição ele mobilisar a guarda nacional ou milícia devia
figurar como attribuição de iniciativa do poder executivo
nas mesmas condições em que elle póde exercer aattribuição
de declarar a guerra que constitue entretanto lima prerogativa constitucional de muito maior responsabilidade politica
elo que a outra. Entretanto uma eJle poele exercer, a
outra não. Isto eonstitue uma falta de nosso direito constitucional. Agora m smo por occasião da revevolta de 6 de Setembro, quando as forças sediciosas attentavam contra os poderes constituidos da nação e affectavam tão de perto todos
os interesses do paiz, o bem estar dos cidadãOS, a paz das familias, o jogo das transacçfes commerciaes, as vias de communicação maritima, tivemos então occasião de ver na realidade dos factos a necessidade de in vestir o poder executivo de
tal attribuição constitucional, como uma arma para def nder a.
ordem publica e todos os interesses naeionaes. O congresso
en tão não estava reunido e a pL-essão dos acontecimentos obrigou o governo a augmentar as suas forças de terra, em que
estabeleceu seus elementos de defesa, mobilisando aguarela
nacional e a milícia civica. E o fez, como instincto de conservação e como uma m:ma de defesa.
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II

SU f MARIO
§ 22.

E. lndo de sitio. Doutrina do projccto. Polemica pnrlnmentnr.
tação dada ao preceito constitucional pelo poder JegLlativo.

Interpre-

o paragrapho 22 do projecto investia o Congresso da
attribuição de declarar o estado de sitio. (1)
E' esta uma das prescripções constitucionaes sobre a
qual maior polemica se tem levantado, no intuito de bem definir sua verdadeira interpretação. Depois de promulgada a
con tituição, o governo decretou por tres vezes o estado de sitio
e poz em execução as medidas de repressão. Foi por essa
occasião que se agitou a discussão sobre o espírito do artigo
da Constituição.
o Congresso Constituinte elle passou
em silencio, sem provocar nenhum debate. Acceitou-o tal
qual estava consignado no prc)jecto com pequenas alterações
que não pa am de alterações de palavras, em prejuizo dos
principios que nelle estavam consignados.
Os autores do projectO consignam a attribuição de decretar o sitio, como uma attribuição de ambos os poderes legi lativo e executivo - Tal é o que se contem no art. 47
n. 15 do projecto (art. -* n. 15) e o paragrapho que agora
mesmo estudamo. Em ambos os casos vê-se que os dois poderes podem decretar o itio, endo que o executivo ó póde
fazeLo em ausencia do congresso. A funcção é de facto dividida. A circumstaucia de que ella depende para ter o
cunho constitucional, é darem- e os ca o previ tos no dois
artigos acima citados - aggressão e trangeira e grave commoção intestina.
Posto em confronto estes dois artigo que por si só definem o exercicio desta importante funcção constitucional, com
o disposto no art. 77 do projecto (Art. O da Constituição)
(I) .-\.nnaes vol. 7, pago 102.
v. 3

8
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vê-se que o executivo quando a e.xerce, ha de restringir-se
nas medidas de repressão: "(1) A detenção em logai' não destinado aos réus de crimes communs ; 2 0 ao desterro para outros sitios do territorio nacional. ~ 3 0 logo que se reuna o congresso, o presidente da Republica lhe relatará, motivada,
as medidas de excepção, a que houver recol'l'ido, respondendo as autoridades, a que ellas se deverem, pelos abusos
em que, a esse respeito, se acharem incursas (2). "
Si os arts. 33 n. 21 e 47 n. 15 do projecto estabelecem
as condições E'm que deve ser essa funcção exercida e os poderes em que está investida, o art. 77 define o que seja estado de sitio, aquillo que o define e caracterisa-é a suspensão
das garantias constitucionaes. Deve ser decretado por tempo
determinado. Eis a doutrina dos autores do projecto que foi
acceita pelo congresso. E' esta uma das prescripções constitucionaes que maior polemica tem levantado e a redor da qual
se tem agrupado doutrinas diversas.
Quando a 10 de abril o governo decretou o sitio e desterrou os cidadãos que julgou responsaveis pelos acontecimentos que vieram alterar a ordem publica, na camara dos
deputados agitou-se uma das maiores polemicas que mais
tem prendido a attenção do parlamento republicano e por
meio da qual quiz elle estabelecer a verdadeira imterpretação
de tal disposição constitucional.
Ainda que atravez dessa polemica o historiador veja a
influencia de sentimentos partidarios e de mui tas paixões politicas, todavia' ella traduz as diversas correntes de opinião
que se formaram em derredor do preceito constitucional.Vejamos e estudemos estas opiniões, no intuito de ver a interpretação legislativa do preceito constitucional.
Por actos de 10 e 12 de abril de 1892 o vice-presidente
da Republica, marechal Floriano Peixoto, decretou o sitio no
Districto Federal. O deputado Cassiano do Nascimento (3)
(1) Procure esta disposição.'
(2) Annaes do Congresso Constituinte, vol. F. pago 132.
(3) Occupa actualmente com muito brilhantismo o lugar de ministro do Exterior
e interino de Interior e Justiça, pre tando relevantes serviço- na phase pung nte
e critica por que atravess" o paiz, com" revolta de 6de Setembro.
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apresentou em sessão de 26 de maio do mesmo anno, a seguinte indicação, depois de fundamental-a em diversos considerandos : requeremos que, por intermedio da camara, solicite-se, com urgencia, do presidente da Republlca, a remes a dos esclarecimentos e de todas as provas e documentos
em que se firmou para declaração de estado de sitio e a applicação das medidas de repressão de que dão noticia os decretos de 10 e 12 de abril. (1).
Como este requerimento outros foram apresentados á
consideração da camara.
Servio o do Sr. Arthur Rio como ponto de partida do
debates parlamentares, afim do Congresso julgar da constitucionalidade dos actos do governo. Esse requerimento pedia
que a mesa da camara requisitasse do poder executivo os documentos que motivaram a decretação de sitio e as medidas
de repressão tomadas pelo mesmo poder e recebidos taes documentos fossem enviados á commissão de constituição e ju tiça para dar parecer sobre a materia.
Como se vê, a differença dos req uerimen tos es tá somen te
que em uns pedia-se a remessa dos documentos e em outro
além disto, indicava-se logo uma commissão permanente da
camara para dar parecer. Ao mesmo tempo que a camara
preparava-se para cumprir o preceito constitucional do julgamento do sitio, no senado apresentava-se um projecto de
amni tia em favor do desterrados.
Tinha andamento ne sa casa este projecto, atravessando
vertiginosamente as discussões e votações, quando na camara o deputado Augusto de Freitas apresentou uma indicação, convidando o Vice-Presidente da Republica para fazer
cessar as medidas de repressão, fazendo entrega do desterrados ao juizo competente.
Todas estas indicações, com excepção da do deputado
Arthur Rios, partiam das bancadas opposicionistas. Por
ellas vê-se que um programma definido e coherente não ser(1) E te requerimento foi as igllado por muitos outro deputado, qua i toda op·
posiçiio de en tiio.
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via de ponto de partida ao procedimento parlamentar da
oppo ição. Si ella pedia ao governo a remessa de documentos
para a camara julgar da constitucionalidade dos seus actos
pedia a entrega dos presos ao poder judiciario, antes
do pronunciamento legislativo e pedia tambem a amnistia
em favor dos desterrados. Cada uma destas reclamações assume expressões politicas diversas. E fora do parlamento na
imprensa, a opposição representada pelo Sr. Ruy Barbosa,
levara ao recinto do Supremo Tribunal a petição de habeas
corpus.
Acompanhemos a marcha da que tão no parlamento e no
Tl'ibunal.
Na camara foi elabol'ado o parecer a proposi to da indicação do deputado Augusto de Freitas, sendo seu relatol' o
Sr. Alcindo Guanabara, deputado pelo Districto Fedel'al.
E' um dos documentos mais bem elaborados dos annaes
parlamentares. Por isso aqui o transcrevemos na integl'a,
em attenção á verdade das doutrinas que nene ão ustentadas:
"A. commissão de constituição, legislação e ju tiça, tendo
examinado a indicação apre entada pelo Sr. deputado Augusto de Freitas em sessão de 1 de junho corren te, vem dar
o seu parecer.
" Por acto de 12 de abril do anno corrente, o Poder
Executivo, usando da attribuição que lhe confere o art. 80
da Constituição, declarou em estado de si tio por 72 horas o
Districto Federal e fez recolher á pri ão nas fortalezas do
Estado e desterl'Ou para varios pontos do territorio nacional
diversos cidaclãos, tidos como implicados no movimento sedicioso de 10 do corrente mez.
" Por outro acto, a 1-1 do referido mez, foram pelo Poder
Executivo restauradas as garantias constitucionaes, antes
mesmo de espirado o praso que foi assignado á sua suspensão. Recordando estes factos e attenc1endo a que continuam
desterrados e presos os individuos alcançados pelo decreto de
12, os Srs. deputados signatarios da indicação, que entendem
que, cessado o estado de sitio, cessam os seus effeitos, de-
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vendo os indigitados criminosos se!' submettidos ao julgamento do juizo competente reque!'em que a camara com-ide o
Sr. Vice-Pre idente da Republica a fazer cessar a. medidas
de excepção tomadas pelo decreto de 10 de abril.
" Nenhum dos muitos assumpto , que diariamente rio
sujeito ao e tudo da commissão, poderia, mais do que este,
de afiar-lhe o e tudo e a meditação. De em-olta com elle e
dependente da solução que lhe for dada, acham-se gran
que tões que se prendem por um lado á manutenção da paz
interna e á egurança da Republica e por outro aos direito
dos cidadão', que devem ser cuidado amente resguardado.
"E' tendo isto em vi ta que a commissão se sente
obrigada a desenvolver as razõe em que firma O seu parecer,
apreciando com a (l,evida attenção o objectivo e os fundamentos da indicação, que e encontram uão só no documento que
lhe foi presente, como nas eloquentes palavras do digno representante da Bahia, qu a justificou.
" Antes de tudo, a comlllissão não se póde furtar a e tudar a natureza da medida que e propõe á Caroara dos Sr .
Deputados o eu valor, o seu alcance a sua efficacia e a . ua
regularidade no ystema de governo que adoptamo. Ko
go\'erno repre en tati \'os, moldado á feição do typo parlamentar inglez, o l'ecur o das indicaçõe e das moçõe repro,ando acto do executi,o ou acon elhando o procedimen o
que deve ter em determinada emergencia, é come inho e vulgar. Não ó a pratica quotidiana mas ainda os principio
que regem o sy tema justifi am e explicam essa reacção da
as embléa.
ellas reside a uprema direcção do paiz: o
gabinete não é mai que uma delegação sua, que póde er
retirada a todo o instante. O caracteristico fundamental do
no o governo é, ao con trario, a eparação dos podere execntivo, I gislativo e judiciario, cada qual gyrando em o!'bita
que a Constituição assignala, limitando-os. A funcção do Congresso Nacional é fazer a lei; a tarefa do Poder ExecutiYo é
applical-a. Invadir a esphera de acção em que elle gyra indicando-Ih modos de procede!', é sujeitar-se ao desprestigio,
obre ser vio1:l.r a lei.
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" Cada casa do Congl-esso, diz um dos mais reputados
publicistas americanos, (1) póde approvar resoluções indicando ao presidente ou a seus ministros o procedimento a
ter, ou censurando actos já praticados. O presidente não
tem que obedecer a taes resoluções; não precisa mesmo
tomar conhecimento dellas". A sua acção é in teiramen te
independente e diversa da do Congresso. A Constituição não
quiz, nem implicitamente, deixar margem por onde, á custa
de repetidas in vasões, pudesse resurgir essa "velha mentira
da omnipotencia parlamentar ", que Laboulaye accusava de
haver perdido tudo em França. EUa definiu elaramente que
todos os poderes são delegações limitadas da nação, constituindo-se autonomos dentro dos seus respeetivos limites e
fazendo nascer do jogo regular de todos eUes a harmonia do
governo e a felicidade do paiz.
" Estes principias communs, a commissão é obrigada a
recordar deante da proposta formulada perante a Camara,
em virtude da qual ella é chamada a "convidar o Poder
Executivo" a praticar determinado acto. Si o corpo legislativo tem competencia para ordenar a pratica deste acto, a
Constituição só lhe dá um recurso de que elle possa lançar
mão: é decretal-o como lei'. Si, por sua natureza, esse acto
não p6de ser traduzido em lei, então é q.ue elle escapa á acção
do Congresso e vae naturalmente depender da autoridade de
um dos outros poderas. Vejamos, pois, si dentl-o dos limites
que a Constituição impoz ao Poder Legislativo encontra elle
competencia para prat.icar o acto que a indicação propõe.
" A decretação do estado de sitio é attribuição privativa
do Congresso Nacional (art. 34, n. 21). Não se achando, porém, reunido o Con gresso e correndo a patria imminente
perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Federal
(art. 80). Nesta hypoti:.ese, porém, a Constituição descrimina a natureza das medidas de repressão que podem ser
tomadas, prescreve o procedimento que deve ter o Executivo
relatando ao Congresso e motivando as medidas de excepção
(1) Tlu rI1IIeri..· rw COllllllol/7.ul!a;tll-J. Hryce, v. 1, png. 207.
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que houver tomado (~~ 10 a 30) e declara que as autoridades
que as houverem ordenado serão responsaveis pelos abusos
commett.idos (~ 40 ).
"Como e vê, pois, a funcção que a Constituição reserva
ao Congres o neste ponto é a, de conhecer e julgar do modo
por que o Poder Executivo usou de uma attribuição que lhe
não pertence essencialmente e de que só se póde servil' pela
circumstancia occasional da ausencia do Congresso. 1 este
assumpto, a Constituição afastou-se absolutamente do seu
modelo norte-americano para inspirar-se nas disposições das
velhas constituições européas; e nellas encontramos expre samente declarado que o Corpo Legislativo deve tomar contas ao governo do modo por que usou dessa faculdade. "Em
caso de insurreição ou invasão inimiga, estatue a constituição
de Portugal, (1) si a segurança do estado exigir a suspensão,
por tempo determinado, de algumas das f0.rmalidades que
garantem a liberdade individual, isso poderá ser feito por
um acto especial do Poder Legislativo. Todavia si as côrte
não estiverem reunidas e si a patria correr imminente perigo,
o governo poderá tomar a mesma precaução como medida
provü;oria e indispensavel... Elle deverá em todos os casos
remetter ás côrtes, logo que se reunirem, um relatorio motivado sobl"e as prisões e outras medidas preventivas que houver ordenado; e todas a autoridades que houverem recebido
ordem de as executar serão responsaveis pelos abusos commettidos. A constituição he panhola dispõe ,ainda mais frisantemente: "Si as côrtes não estiverem reunida e si o
caso fôr grave e urgente, o governo poderá, sob sua responabilidade, decretar a suspensão de garantias de que trata o
paragrapho precedente, com a obl"i{Jação de submette7' a sua
decisão ás COl·tes o mais cedo possivel (2). A constituição argentina, moldada pelo lllesmo padrão, inve te o Congresso do
poder de decretar o estado de sitio e da faculdade de "approvaI' ou suspeuder o estado de sitio decretado pelo Poder
(1) Constituiçiio qe Portu~nJ. 'l'it. YIIT, nrt. 145. § 34.
(2) COl1 tituiçiio de 1876, Tit. 1. nrt. 17.
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Executivo" (1) em sua ausencia. A propria Constituição do
Brazil, sob o imperio, dispunha igualmente que á as embléa
logo que se reunisse devia o governo" remetter um relatorio
motivado sobre as prisões e outras medidas preventiva que
houvesse tomado" (2). O que decorre, pois, inilludivelmente
da disposição constitucional, tão clara por si mesma que
dispensa qualquer illustração, é que assiste ao Congresso o
direito de approvar, ou não, o acto do Poder Executh'o
declarando, em sua ausencia, a lei marcial no paiz. Este é o
direito inconteste, positivo, soberano do Congresso. A Constituição fel-o juiz da conveniencia de decretar a suspen ão da
garantias e deu-lhe autoridade para julgar si e sa conveniencia foi respeitada, quando aquilatada por outro poder.
Abriu para este efieito uma excepção á regra que pauta a
acção do Poder J udiciario, juiz normal da legalidade e da
constitucionalidade dos actos do poder publico, e inve tiu-o
da competencia- privativa desse julgamento. Mas, pon'en tura,
assiste ao Congresso o direito de suspender os efi'eitos da
medidas tomadas pelo Executivo, sem se haver anteriormente
manifestado sobre a regularidade de seu acto? Suspen o o
estado de sitio pelo Executivo, enviado ao Congre so o relatorio das medidas tomadas, póde e11e, aeaso sponte SUCt ou
mediante qualquer solicitação, fazer cessar esses efi'eito ?
Ou o simples facto da suspensão do estado de sitio determina
a cessação de taes efi'eitos ?
" A commissão ponderou maduramente essas que tõe ,
novas entre nós, e que, aliás, constituem apropria essencia
da indicação que discute. A commissão pensa que, em uma
unica hypothese, de um acto do Congre o póde decorrer,
como consequencia forçada, a suspensão das medidas de
repressão tomada~ durante o sitio: a da reprovação do Congresso ao acto do Poder Executivo. Neste caso, o Congresso
tel'á af'firmado que não se deu a commoção intestina, que a
patria não correu imminente perigo, e por conseguinte, que
(l) Constitniçilo argentina, Capo IV, art. 6i. § 26.
(2) Art. li9, § 35.
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a uspensão de garantia foi uma yiolencia á liberdade e ao
direito dos cidadãos. Si ao tempo de seu pron unciamen to
ainda existir o estado de sitio, a 'ua su pen ão será immediata; e por conseq uencia, o cidadãos que, por e e effeito,
e tiyerem detido ou desterrados, yolverão desde logo ao goso
da garantia on titucionae j da mesma sorte, i o itio
houver sido u penso anteriormente, os que ainda sofl'rerem
tae yexações deyem ser libertos deltas. Fóra desta lJypothe e, a Con tituição só re erya ao Congre so um recurso. de
cnjo uso é eU o unico arbitro: a amnistia (art. 3,J" n. 27).
Não se encontra nem na natureza do regimen nem na Constituição que nos rege, nem no precedentes dos paize culto.
de systema de go'\erno semelhante ao no so, ornai fragil
e teio em que se apoie a doutrina de que ao Poder Legi latiYo a si ta o direito de mandar, por si directamente ou
por outrem, que se abram as portas da prisões ao cidadão
quae quer que ejam os mo iYO de- a prisão, qualquer que
seja a autoridade que a ordenou. Suspensas as O'aran tia
constitucionaes, o governo não póde me mo admittir nem
solicitações, nem interyençõe de outro poder, tendente a
ann u1larem a medida preyen ti '\0. que, a bem da ordem
publica e1le houver tomado. Quando, durante a guerr.a da
secessão nos Estados Unidos, o presidente Lincoln su pendeu
o habeas-c01'pus, o Cou gres o firmou es a dou trina de modo
po itivo por meio da lei de 3 de Março de 1 65."
enhum
militar ou official diz es a lei, erá obrigado em cumpr'imento
de um mandado de hCtbeas-c011JUS (imagine- e, então diante
de um convite da Camara!) a entregar alguem que tenha
sido detido por si ou pela autoridade do presidente j e por
eertificado ou sob juramento do mesmo militar, o proces o,
em consequencia do despacho de habeas-c011JUS, será suspenso
pelo juiz e pela côrtes, emquanto permanecer o acto da
sllspen ão do pre idente e emquanto durar a rebellião. (1) Si
o Poder Judiciario não tem competencia para intervir de
(1) A Jl. A cf re!n/illg' to IlnlJ.:ns~co"jJus tllld regulnfti'ff J IIdicltri PrtJcutlillg''S in certaill.
casts-Luited Stute- Stututs ut Large. V. 12. pago i55.
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modo a fazer l'e ti tuir a liberdade aos cidadão alcançados
pelas medidas durante o estado de itio, como admittir que
e a competencia assi tia á Camara? Demais, quando a
Camara tem de julgar o acto do Poder Executivo, ordenar a
cessação de seu effeitos - ainda quando pudesse fazel-onão era prejulgal-o condemnando-o, em siquer ter indagado
dos motivos que o levaram a praticaI-o? O gt'ande argumento que se levanta em prol dessa aspiração é que ce ado
o ~itio, pelo re. tabelecimento da ordem, ces am os seus effeitos, devendo •os indigitados criminosos ser submettido a
julgamento. Antes de tudo, cumpre ponderar que, no termos da nossa Constituição, como ficou demonst.rado em outra
parte deste parecer, o acto da declaração do sitio pelo Poder
Executivo não se extingue antes do pronunciamento do Congresso sobre eHe. Si o Congresso não o approva, elle desapparece de todo, an nuHa-se, cessam todos o seus efi'ei tos,
restando, apena, are. ponsabilidade de quem o praticou.
Si, ao contrario, o Congre o homologa-o, sem embargo de
estarem restauradas as garantias constitucionae, os individuos implicados nos crimes que o determinaram continuam
sob a acção da lei marcial respondendo por esses crime perante o tribunaes que a lei houver con tituido pela fórma
que eHa houver determinado. A juri prudencia franceza, em
uma longa série de arestos, tem firmado de modo incontra tayel esta doutrina, como tem estabelecido que o primeiro e
o mais incontestado dos efi'eitos do estado de itio é o de fazer
passar ás mãos da autoridade militar todo os poderes de
que a autoridade civil e tá rev stida para a manutenção da
ordem e da policia interna. A lei franceza de 9 de agosto
de 1849 que, conformando-se com a jurisprudencia empre
eguida pelos tribunaes, claramente estatuiu a jurisdicção
da autoridade militar para os julgamentos desta e~pecie,
autorisa mesmo a funcção dos con elho de guerra "qualqut'r que seja o tempo decorrido depoi da declaração do
estado de sitio" (1).
(1) DnlJoz-ap. GnuLhi r-pago 954. v. 35.
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" Em nenhum paiz onde já e suspenderam as garantias
consti tucionaes prevaleceu jámais a th<:'oria de que o restabelecimento da ordem implica a liberdade dos que cahiram
ob a acção da autoridade. Na propria Inglaterra, quando
Pitt em 1794: obteve a suspensão de habeas-corpus, que
durou oito annos e que em realidade foi a suspensão da
grande Carta (1), diz Black tone que pessoas houve detidas
por largo tempo "por haverem sido esquecidas!" Em
1 17, lord Sidmouth su pende-o de novo e detem 96
pe soa, das quaes 44: por ordem do secretarib de estado,
que a manteve em prisão por longo tempo sem submettel-as
a julgamento obtendo afinal um bill de indemnidade do
parlamen to (2). Estes abuso de poder, attingindo as raias
da tyrannia, não ão aqui invocados sinão porque elles
demonstram que nos paizes mesmo em que é mais fundo e
arraigado o re peito aos direito individuaes, o estado de
sitio annulla-os a ponto de abrir margem a lamentaveis
de vio , de que felizmente temo ido preservado . E' desconhecer completamente a natureza dessa medida politica
pretender que, uma vez suspen a, cessem desde logo seus
effeito . Medida de alvação publica, posta em acção excepcionalmente, quando a sociedade e tá ameaçada por uma
forte commoção, que põe em ri co os seu fundamentos,
não se póde evidentemente moldar pelas normas commun ,
de que ella mesma é a negação. Nos Estados Unidos, tão
largamente apontados entre nós como modelo a seguir, a
dou rina firmada em lei e tá muito longe des a que se
ded uz das nos as dispo içõe con ti tucion aes. O habeascm'pus u pen o pela lei de 1arço de 1 65, a que no
referimos, foi restaurado pela de 6 de fevereiro de 1 67.
Esta lei, depois de minucio amente estatuir as condições
em f)ue o habeas-C011JUS póde er concedido, assim dispõe
na secção. 2"', in .fine: "Esta lei não terá applicação para
os casos dos indi vid uos que e tejam ou po am vir a estar
preso. pelo autoridade militar dos Estado Unidos, accu(I) H i tori'" Consto d", Inglaterr't-F.,·s.(·jn. ,llny. pago 308.
(:"!) Repor! ()lI tht! S/'Itt! tif!·ie CtllIIltrV. cito p:>r ~[!iY.
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ados de crime militare ou de ter auxiliado ou promovido
rebellião contra o goyerno do E tado Unidos ante da
ua approyação." (1) A sim, pois, não sómente foram o
cidadãos norte-americanos sequestrados ao julgamento do
tribunae ; não sómente pejaram ás centenas as prisões do
Estado; mas, ainda mesmo depois de uma lei hayer re taurado as garantias constitucionaes, declarou- e que ella
retroagiria para não alcançar em seus eifeito ao que
cahiram sob a mão da autoridade militar durante o periodc
de execução! E cumpre notar que nenhum tribunal paz
embargos á execução des a lei, que inteiramente se
-cumpriu.
"O que tudo bem ponderado, considerando que o CODgresso, sendo o ramo legislativo do governo da nação, ó por
meio de urna lei póde manif star a sua vontade;
"considerando que a Con tituição não lhe conferiu,
directa ou indirectamente, podere. para al1iviar da prisão ou
do de terro o cidadão que, justa ou injustamente, o padeçam;
"considerando, sobretudo que o dever que a C011 tituição lhe impõe é o de julgar, logo que se reunir, o acto do
Poder ExecutiYo declaratorio do e tado de sitio, praticado
em sua ausencia ;
" considerando que só depois desse pronunciamento pôde
-caber o julgamen:o dos indigitados criminosos na fórma da
leis; ou a concessão da amni tia, si em sua sabedoria elle
julgar conyeniente o uso de sa medida, que lhe é propria e
'€xclusiva;
" considerando que o Congres o ainda não deu cumprimento a esse seu dever constitucional;
" A commissão de constituição legislação e justiça é de
parecer que não ba materia para deliberação na indicação de
que trata.
•
" Sala das commissões, de Junho de 1 92. - Alcinclo
G~6anC6ba1'C6 (relator). - F. Glice?'io, pre idente. - Felisbello
(I) Ullilt'd Stnta Stnt. at Lnr!!". ,. 14. pago 387.
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Fl'eÍ1·e. - Ohagcts Lobato. - F?'wu)a Ca?·vallw. - Epitacio
Pessoa (vencido). - Gonçalves Chaves (vencido), - Augusto
(l F?'eitas (vencido). "
A camara approvou as resoluções deste parecer e recebendo do seuado o projecto de amnistia, enviou-o á com missão
de constituição e justiça a que já estavam ai'fectos os documentos para julgar da constitucionalidade do estado de
itio.
Ao mesmo tempo que no recinto do parlamento agitava-se
a questão da constitucionalidade do estado de sitio, o tribunal
em face do habeas-col'Pus requerido pelo Sr. Ruy Barbosa
julgava-se incompetente para deferil-o, em quanto o Oongresso não cumprisse o disposto no art. 80 da constituição,
i to é não julgasse da, constitucionalidade do acto do
executivo.
Foi 'um aresto que firmou doutrina, Então pelas colu=as
d' O Paiz o Sr. Ruy Barbosa atacou profundamente a sente.nça
do Tribunal que no autor destas linhas encontrou um modesto
defensor. (1)
Na camara indo O projecto de amnistia paraacommissão
de constituição, esta por intermedio de seu relator o autor
destas linha , impugnou opinar sobre a amnistia, sem que a
camara se pronuncias e sobre o estado de sitio. E esta opinião,
contra a qualreagio a opposição parlamentar de então, era
fundamentada nas seguintes palavras de parecer:
"E, si pelo lad<> das dispo ições constitucionaes analyar-se ainda o assumpto, a maioria da commissâo não comprehende como se possa antecipar a discussão do projecto de
amnistia por factos que motivaram a decretação do estado de
sitio e mediclas de repressão, se.m que a constitucionalidade
destes a.ctos tenha sido julgada pelo poder competente. E a
simples enllunciação das disposições constitucionaes comprova.
o asserto da commissão.
(1) Foi umn das polemicn que m,üs prendeu lt nttenção publica, pelns importnnte questões de direito constitucional que Iomm eutno debntidas. O leitor procure
lêr esta polemic,a no vol. de Direi/o de Novembro de J892,
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" Sendo incontestavel-a attribuição do Congresso de amo
nistiar, circumscrevendo, porém, essa attribuição a delictos
que levaram o poder publico n, decretar o estado de sitio, a
maioria da commissão pen a que aquella attribuição não se
p6de exercer antes que o Congresso julgue da con tituciona.
lidade da decretação do e tado de itio, em vista das seguin.
tes razões :
.
" Neste julgamento, o Congl'esso não analyse 56men te a
medidas de repressão que houverem sido tomadas pelo "Poder
Executivo, mas ainda si o facto que motivaram taes medi.
das produziram a commoção intestina.
" Vê.se por ahi que O Congresso não póde de istir do co·
nhecimento destes factos, não para julgar, como o Poder Ju.
diciario, si elles são ou não delictuosos, porém si, como um
poder politico, no intuito de ver a influencia que elles exerce·
ram no meio em que se deram e si por essa influencia correu,
ou não, a patria imminente perigo e si a commoção intestina
foi.a sua conseq uencia.
., Parece ser esta a funcção politica do Congresso em face
da decretação do estado de sitio pelo Poder Executivo. Não
s6, pois, os actos do governo cahem sob a j urisdicção legi .
lativa, como os actos dos imputados conspiradore .
" Si assim é, como p6de elle intervir para amui tiar
antes de cumprir o dispo to no art. O!
"Si no julgamento da constitucionalidade da acção exe·
cutiva, o Congresso verificar nestes factos a influencia que ao
olhos do governo elles assumiram sobre a ordem publica, e
então julgar inconstitucional a decretação do sitio, e verifi·
cado nesta hypothese que a amnistia já tenha sido promul.
gada pelo Congl-esso, qual fica sendo então a sua verdadeira
expressão?
" Não tendo ella o valor de uma absolvição e sim tradu.
zindo simplesmente o esq uecimento de um delicto, de um
crime, a suspensão de toda penetlidade, qual será a sua ex·
pressão si, promulgada antecipadamente, o Congresso julgar
Gepois inconstitucional a acção do governo?
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" A amnistia não quer dizer, parece á maioria da commissão, que um delicto, um crime não foi commettido. Ao contrario, ella presuppõe a existencia desse crime, desse delicto,
que se pro.cura e queccr e isentar da acção judiciaria concedendo a amnistia. Pois bem; si assim é, o Congresso não póde
nem deve, lançar esse esquecimento sobre taes factos, antes de
conheceI-os, de analysal-os para julgar da constitucionalidade
da acção do governo. Elles tornam-se um elemento indispensavel para tal julgamento.
" E . a verdade desta doutrina impõe-se á conyicção de
todo , si a cotejarmos com os principios que devem regular a
intervenção judiciaria na decretação do e. tado de itio. Em
aresto tirmt1do pelo Supremo Tribunal, quando se lhe impetrou o hctbeas C01'J)~tS em favor dos cidadãos detidos, elle reconheceu a incompetencia de sua intervenção, cmquanto o Congresso não cumpris e o disposto no art. O.
, Ora, si o Padel' Judiciario, baseado em rasões inconte tes desistiu de sua competencia para julgar os delictos do
conspiradore, emquanto o pronunciamento do Congresso
não se fizesse sentir sobre o procedimento do governo, como
o mesmo Congresso póde amnistiar, antes desse pronunciamento?
" Tinguem, em boa fé, póde contestar Q, doutrina do
aresto. Questão eminentemente politica, corno seja o acto de
que e trata, que não obstante envolyer direitos individuae ,
não perde esse caracter, colloca-se fóra da alçada judiciaria
emquanto é um acto politico.
"E' este um principio que tem dominado os tribunaes
nos paizes regidos por instituições governamentaes iden tica
ás nossas e que resulta da elaboração do nos o direito constitucional.
"O caracteristico i assim nos podemos exprimir, do
Poder J udiciario é conhecer da con titucion alidade dos actos
dos outros podere. Como supremo interprete da Constitui{(ão, a sua interv nção é reclamada quando direitos julgam-se
prejudicados por actos dos outros poderes. O nosso legislador, porém, abriu lima excepção para o acto da decretação
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de sitio, cuja con titucionalidade só póde er reconhecida
pelo Poder Legislativo.
" Esta di posição torna a questão eminentemente politica,
fóra da alçada judiciaria emquanto depende desse julgamento.
" Q.ue o tribunaes americanos não in terveem no julgamento das questões politicas, é o que ensinam Story, Curti,
Paschal, Bl'yce e o mais autorisados escriptores de direito
con titucional. .Ahi e tão tambem, como prova, os innumeros
julgados dos mesmos tribunaes.
" Si appellarmos agora para as pratica politica dos paizes cultos, a commissão não deixa de encontra~ ahi materiaes
valio o para a doutrina que ustenta.
" Em con eqüencia do movimentos de insurreição da
França em 1 70 e 1 71, o poder publico põz em execução a
medida a mais se\"eras de repres ão, principalmente em
Pariz e em Marselha. O es tado de sitio foi declarado, pre os e
deportados os cidadãos que tinham promovido a in urreição
da communa. Os tribunaes entraram em funcção e quando já
se achavam 'ondemnados e ab olvidos muitos delJe , só em
1 76 iniciou- e então o mo\"imento de uma politica de clemencia, pela apre entação á Camara dos Deputados de diverso projectos de amnistia. Depois de uma larga e acre di cu são em roda do parecer de Leblond que negava a amo
nistia, esta não foi concedida, porque altas razões politicas
fizeram com que os repre entantes da nação adiassem essa
medida, em con ideração aos altos in teresses da ordem publica. Sómente em 1 79 mereceu a medida a approvação da
represen tação nacional.
" Q.uando a commissão appella para este facto da hi toria
politica da França, não é para delongar e retardar a medida
de clemencia, que ella julga necessaria para o nosso momento
politico. Simplesmente, elJa encara n'aquelle facto um lado
que procura salientar e é que sómente quando os actos praticados pelos insurgentes foram devidamente an~lysados e julgados pelos poderes publicos, é que veiu a convicção da amnistia. Entre nós, ao contrario de todas as normas politicas
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dos outros paizes ella é o primeiro acto do parlamento, sem
que ninguem conheça da gravidade dos acontecimentos.
" Nos Estados Unidos, supenso O direito de habeas-CO?1JUSem 1861, por iniciativa do presidente da Hepublíca, quando o
paiz se agitava sob o movimento seccessionista, sómente em
1863 veiu o poder competente amnistiar os implicados no·
movimento revolucionario, e assim mesmo com exclusões,
depois que o Congresso approvou os actos do Poder Executi,o de uspensão de habeas-CO?1JUS e das medidas de repressão tomadas con tra aquelles que promoveram o desfallecimento e a morte da União.
"O me mo deu-se na Inglaterra quando foi suspenso o
direito de lwbeas-co1pus não endo difficil á commissão buscar na ,historia política de muitos 1utros paizes factos para.
comprovar a sua doutrina.
, Baseada, pois, nestas razões,' a maioria da commis ão
re olveu requisitar do governo os documentos comprobatorios dos seus actos, não só para julgar de sua constitucionalidade, como para estudar as conveniencias politicas da arrL
ni tia. "
A approvação que mereceu da Camara este parecer,
firmou a doutrina da precedencia do j ulgamen to do Congresso·
do estado de sitio a amnistia, quando ella ligar-se a factos
politicos que motivaram a suspensão de garantias. Eis em
synthese a doutrina constitucional que resulta dos debates.
parlamentares de 1892.
Pelo lado da competencia judiciaria nestas questões.
ficou tambem firmado pelo aresto do Supremo Tribunal a sua.
incompetencia para conhecer de hctbeas-C011JUS quando elle
relacionar-se a factos que deram logar á suspensão de garantias pelo poder executivo, em quanto o poder legislativo·
não julgar de constitucionalidade.
Podemos pois di.zer que estes artigos da Constituição já
tiveram sua interpretação pelo poder competente no terreno·
pratico. (1)
(I) Já estavam e criptas e til palanas, quando, na sua legislatura de 1894, o
Congresso, decretando o sitio em Agosto de 1894, firmou doutrina dilferente da quev. 3
9
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Ao disposto no numera 23 e que in veste no Poder
Legislativo Federal a attribuição de regular a condiçõe
e o proces o da eleição, para os cargo
fcderae, em
todo paiz, nenbuma emenda foi offerecida. Figura na Con tituição a mesma disposição que estava no projecto,
O paragrapbo 26 do projecto dava ao Congre so a
attribuição de codificar a leis civis, criruinaes e commerciae
da Republica e bem assim os processos da ju tiça federal.
Esta disposição a commissão dos 21 substituio pela seguinte:
"Legislar sobre o direi to civil, commercial, criminal e pro()'essual da Justiça Federal. Nesta disposições não se comprehendem as contravenções policiae ou de di po içõe regulamen tares, nas materia que forem da competencia do Etado , nem á locação de eniços." (1)
TO estudo deste paragrapho limitamo-no
a mo traI'
quaes a. emendas que mereceram a approyação do Congre so
e que figuram hoje como preceito con titucional, sem entrarmo no estudo detalhado da discussão que tal di~ po ição
levantou no seio da con tituin te, por is o que ella e prende
llzera até então. De facto, quando, por occasii\o d" revolta de 6 de rtembro de 1 93,
o Congres o armou o pod r executivo com a c.lecretação de sitio, o fez s m li menor
restricção e sem isemptar nenbnma gMll.ntill. constitncional.
O c.lepntll.do lI!atta lIlachll.do entiio, em nmll. emend" pedio, que se exceptnass dn
suspensiio de gll.mntias as immunidll.des parlamentares dos nrts. 19 e 20. Isto nüo foi
acceito.
Entretll.nto n" legislatura de 1894, 11. Canlllrll. fez questão plltll sll.lvll.r as immunidll.des p"rlamentnres da suspensão, nilo obstante uma emendll do Sr. Quintino Bo·
cllyu\'a que as fazia comprehender lia decretllção de sitio.
Con ignll.mos simplesmente o facto para ser estudlldo opportunll.mente em reJaçilo aos principios de direito publico e em relaçiio aos interesses politicos.
(1) Ann. \'01. I·-pllg. 102.
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a importante questão de direito constitucional da unidade ou
pluridade da legislação. Ambas as doutrinas tiveram defensores.
Quando 'tratarmos da organisação do poder judiciario,
-entraremos então mais minuciosamente nos detalhes da
discussão.
Por ora limitamo-nos a uma synthese.

Como se vê pela emenda da commis 'io, ella acceitava o
principio da unidade da legislação.
A' mesma disposição o Sr. Guimarães Natal offereceu o
eguinte additivo: - :sendo permittido aos Estados, quanto
aquellaf', alterarem-lhes as disposições de modo a adoptal-as
ás suas necessidades especiaes e interesses peculiares e proprios. (1)
Por elle vê-se que uma opinião queria investir os Estados
da attribuição de legislar sobre direito privado, estabelecendo-se o principio da dualidade da legislação. E essa aspiração
nca mais claramente accentuada n:1 emenda do Sr. Leopoldo
Bulhões e outros, substituindo o disposto do projecto pelo
seguinte, como attribuição do Congresso: decretar as leis
processuaes da justiça federal. (2)
E não obstante a brilhante defeza daquelles que se agruparam em roda da unidade da legislação, esta emenda passou
-em primeira discussão, para cair na segunda, sendo então
substituida pela do Sr. Leopoldo Filgueiras e concebida
nestes termos: - Legislar sobre o direito civil, criminal,
<commercial e processual da Republica. (3)
A primitiva disposição do n. 2-:1: do art. 33 do projecto
sendo substituido pela emenda do Sr. Bulhões em primeira
discussão, este mesmo desdobrava-se n. 24 - decretar as leis
processuaes da justiça federal;
25 - Estabelecer leis uniformes sobre naturalisação e
fallencia;
(I) Aun. vol. IO-pag. 102.
(2) Ann. vol. 20 -pag. 137.
(3) Anu. vol. 30 -pag. 147.
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26-Definir e punil' os crimes politicos, ou de falsificação
de moeda e dos titulos publicos da União, e os commettido.s
no alto mar. (1)
Tendo porém passado a emenda do Sr. L'eovigildo Filgueil'as, disse então a commissão na redacção final do projecto :
,e A maioria da commissão pensa que, havendo incongruencia entre a emenda do Sr. Leovigildo Filgueira ao
n. 23 do art. 35 e o ns. 24 e 25 do mesmo artigo e outras
disposições approvadas pelo Congres o em yotação po terior
á da sobredita emenda, não está comtudo em suas attribuiçõe
tomar uma decisão capaz de harmonisar taes di po içõe de
accôrdo com o pensamento do Congresso, pelo que re olve·
submetter a difficuldade á deliberação do mesmo Congre so.
ee Foi esta a opinião vencedora, en tende porém, a minoria,
. da commissão que o pensamento do Congresso fora estabelecer
a unidade da legislação, pelo que a emenda do Sr. LeovigildoFilgueiras devia ser redigida, de modo a ficar elaro que o
direito processual a que se refere, é unicamente em relação á
justiça federal; que deviam er eliminado pOl' uperfluo os
ns. 27 e 28 e conservado do n. 2-1 ómente o que diz re peit(}
á naturalisação, visto como, firmn.da a regra de que ao Congresso compete legislar pl'Ívativam I1te sobre o dir ito civil,
criminal e commercial, é escusado que a COI1 tituiyão declare
competir-lhe a faculdade de legislar sobl'e fallencia, sobre os
crimes políticos, a pirataria, etc."
Em face destas incongruencias o proprio autol' da emenda.
autorisál'a a commis ão de l'edação a redigil-a nos seguinte
termos: Legi lar sobre o dil'eito civil commercial e criminal
da Republica e o processual da justiça federal."
E nas seguintes palavl'as o Sr. José Hygino fundamentava o mesmo pensamento: "Tendo o Congre. so adoptado oprincipio da dualidade do poder judicial'io, e competindo aos
Estados exclusivamente organisar as suas justiças e por con(1) Auu. voJ. 30 -pnl(. 147.
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sequencia decretar as suas leis do processo. a expl'es ãoproce ual da Republica - que. e lê no u. 23 do art. 35 deve
ser substituida por esta: processual da justiça federal i e
ueste sentido mandei uma emenda."
A commissão de redação propoz então á approvação do
Congre so a emenda com as modificações do autor, assim
como a suppre são da palavra /allencirt do n. 24 e a dos ns.
26 e 27.
Ficou de de logo victoriosa no eio do Congresso a ?OUtrina da UllÍdade de legislação, antes delle entrar ua di 'cussão
da organisação judiciaria, em face da qual as opiniões seguiram duas correntes - pela uuidade e pluralidade da magistratura.
Em occasião opportuua estudaremos o assumpto.
As disposições do n. 25 do prejecto que investiu ao
congresso a attribuição de fixar os vencimentos dos ministro
de·e tado foram offerecidas pela commissão dos 21 emeudas
'uppre sivas por considerai-a superflua, por isso que no
dispo to do n. seguinte, 26, que dava ao Cougresso a attribuição de crear e upprimir empregos publicos federaes, fixar-lhes a attribuições e e tipular-lhes os vencimentos,
e tava já previsto o dispo to daquelle paragrapho, o que foi
approvado pelo Congresso.
A' disposição do n. 26 foram tambem offerecidas emendas suppressivas, umas como a do Sr. Gabino Bezouro, em
relação á attribuição do Congresso fixar as attribuições e
estipular os vencimentos dos empregos federaes (1) e outras
como a do Sr. Leovigildo Filgu iras, pedindo em absoluto a
suppressão. (2)
O Congre so rejeitou-as, ficando como preceito con titucional a di posição do projecto.
A do n. 27 prescrevia, como attribuição legislativa, instituir tribunaes subordinados ao Supremo Tribunal Federal.

(1) Ann. C01l t .. 1'01. 1, P"lC!. 102.
(2l Impr. do Congr. Consto p....,. 23.
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A commissão dos 21 a substituia pela seguinte emend~:
" Organizar a justiça federal e nos termos do art. 54 e seguintes da secção 3""." (1)
Como se vê, muito diverso é o espirito das duas prescripções. Parece mesmo á primeira vista que, limitando o projecto do governo a attribuição legislativa de instituir tribunaes
subordinados ao Supremo Tribunal, a emenda da commissão
estendeo-a á organisação do proprio poder judiciario, exercendo assim o legislativo uma preponderallcia absoluta sobre
aquelle poder. Não foi este por certo o in tuitc da commissão,
porq ue, ao mesmo tempo que dava ao Congresso a. attribuição de organisar a justiça federal, accrescelltavanos termos do art. 54 e seguintes da secção 3. a (art. 55 da
Const,). Esta clausula que está expressa circumscreve a
atkibuição legislativ.a do Congresso a se exercer na Cl'eação
de tribunaes federaes e lugares de juizes federaes e não sobre
a estructura intima do poder judiciario, de suas attribuições.
e prerogativas.
'Isto não póde estar á mercê do legislativo, que en tão se
constituiria um poder preponderante.
E como elemento elucidativo deste commentario, passamos a estudar o elemento historico de duas disposições semelhantes da constituição americana e que tão directamente foram transplantadas para a nossa constituição. Nos debates do
Congresso Constituinte entre nós nada encontramos que confirme a interpretação que deixamos nestas linhas, senão os proprios termos do artigo do projecto e da emenda da commissão.
No mais houve o maior silencio.
" Dous fins, diz Story, tiveram os fUlldadol'es da constituição americana: que um poder j udiciario nacional fosse
estabelecido e que esse poder possuisse direitos tão extensos
como os do poder legislativo. "
A constituição americana, em um dos seus artigos,
investe o Congresso do direito de constitui?' t1'ibunaes subo?'dinados á côrte suprema,
(I) Ann. 000 t., voJ. J, pago J02.
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E' esta mesma disposição que se continha no n. 27 do
art. 33 do projecto do governo.
A' respeita disto diz ainda Story: "A constituição
abiamen te estabeleceu que hayeria uma côrte suprema, afim
de obter a uniformidade de deci õe em todos os casos,
quae quer que fossem, do departamento judiciario, quer em
materia de lei commum, de equidade, de almirantado ou de
pre a quer em materia de leis municipaes, constitucionaes.
ou internacionaes.
"E' evidente que se exi ti em côrte upremas independentes, de direito commum, de eq uidade, de almirantado,
etc., haveria sempre uma grande diversidade de julgamentos,
não 6mente quanto aos limites de jurisdicção de cada uma.
dessas côrtes, como ainda quanto aos principios f,undamentae do direito municipal, constitucional ou publico. O efieito·
desta diversidade seria de consagrar por estas côrtes regras
a mai diversa obre assumptos os mais importantes; e·
de ta maneira, o cidadão seriam embaraçados por duvidas
em fim, não s6mente quanto aos seus direitos privados>
como quanto aos seus direitos publicos. " (1)
A commissão do 21, ub tituindo o prescripto no projecto pelo que e contem na emenda, parece ter rompido esselaço de ubordinação, que entretan to permaneceu pela vietoria da doutrina da. unidade da leO'i laçiío em que se inspirou
a organi ação judiciada. .Â pa agem poi, da emenda da.
commi _ão não autori a,a a uppor- e rota a subordinação
do tribunae e juizes federaes á côrte uprema.
Em outro artigo da constituição americana ella di põe:
" O Poder jud iciario dos Es tados-Unido será con fiado a uma
CÔl"te suprema e ás ontras côrte inferiore que o Congresso
póde de um momento para outro formar e estabelecer." (2)
Di po ição semelhante e contem no art. 54 e seguintes
(art. 55 da const.)
(1)
(2)

to r)', vo1. 2. P"!!'. 334.
tor)', obro cit. vo1. 2, png. 330.
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A proposito deste preceito C011 ti tucio11al diz aillCla Story:
Analysanelo a prim3i"a clausula da sacçio 3" que di põe
"que o poder judiciario elos Estado.;-Unidos será c011fiado a
uma côrte suprema e ás outras eôrtes inferiores que o C011gresso póde, de um mome11to para ou tro formal' e estabelecer", nós chegamos 11aturalmente a i11dagar se o poder do
C011gresso é illimitado q ua11to á Cl'eação da côrte suprema e
das côrtes i11feriores, ás q uaes se deve confiar a j uri dicção
federal. Este ponto foi outr'ol'a objecto de numerosas discussões, e affecta a existencia mesma do poder judicial'io.
Si o C011gresso tem liberdade plena e inteira 11este assumpto
é evidente que o poder judiciario póde ser annuUado ou pl'iyado de sua jurisdicção pela unica v011tade do C011gre~so.
Porq ua11to, se existe esta om11ipotencia, não se póde determinar a epoca, a maneira e as circum"sta11cias em que deve
ser ella exercida. (1)
A' disposição do n. 28 que investia o Congresso da attribuição de legislar sobre a pirataria e os attentados ao direito
das gentes, foi offerecida pela commissão uma emenda suppressiva que não foi approvada.
O disposto do projecto foi accei to pelo Congresso nas
tres discussê'es. Sómente na redacção do projecto a commissão de novo pedio sua suppressão, em vista de uma emenda
do Sr. José Hygino e outros (2), o que foi approvado pelo
Congresso.
Conceder amnistia, como attribuição privativa do Congresso,era o disposto no n. 29 e que não deu lugar ao menor
debate no seio da Constituinte.
Nenhuma emenda lhe foi offerecida e a disposição constitucional foi approvada pelo Congresso. Em suas sessões
ordinarias, quando por effeito dos acontecimentos de 10 de
Abril, o Governo desterrou os cidadãos que julgou responsaveis pela tentativa revolucionaria, foi que entrou em larga
discussão este preceito constitucional. Foi um dos mais lon<

(l)
(2)

Story, obro cito voJ. 2, pago 332.
Impressos do Cong. Consto p<l~.
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:gos e-importantes debates que tem tido o parlamento republicano. O Sr. Ruy Barbosa, como advogadv dos presos
políticos, requerera em seu favor ao Supremo Tribunal
lt(tbeCts-co?'p~tS, que se julgou então incompetente, emq uan to o
<Congresso não eumprisse o disposto do 30 do art. O, isto
·é, não julga se da constitucionalidade da decretação do
sitio.
Foi este o aresto do Tribunal.
Então inicia-se no Senado o pl'ojecto de amni tia, que
no fim de cinco a seis dias já se achava na Camara dos
Deputados.
Ainda o Congresso não tinha cumprido o disposto da·
'quelle artigo acima citado, quando a attenção da Camara
teve de dirigir-se para. o projecto vindo do Senado.
O disposto no n. 30 que investe no Congresso a attribuição de commutar e perdoar as penas impostas por crime
·de responsabilidade aos funccionarios federaes, em nada foi
:alterado. Figura na Constituição tal como estava no projecto
'(art. 34, n. 28) e dispensa o menor commentario. Sendo o
poder legislativo o poder competente para julgar os crimes
.ele responsabilidade dos funccionarios, essa attribuição não
-seria completa se lhe faltasse a faculdade de commutação e
perdão.
O n. 31 do projecto dispunha como competencia legislativa do Congl'e sso legislar sobre terras de propriedade
nacional e minas. O Sr. Oliveira Valladão, deputado por
Sergipe, offereceu em segunda discussão, nma emenda qne
fazia substituir a prescripção acima pela seguinte -legislar
sobre terras e minas de propriedade da União. Sendo approvada a emenda, circumscrevia a attribuição legislativa a se
exercer s6mente nas terras e minas que já pertencessem á
União. O mais ficava entregue a competencia do legislativo
·estadoal.
Além de algu mas emendas que foram offere cidas ao
:artigo, ha uma que não sendo approvada, constitue um elemento historico para a interpretação do art. 63 do projecto,

ª
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em relação á posse das terras devolutas, que algumas opiniões procuravam entregar aos Estados. Referimo-nos á
emenda do Sr. Antão de Faria, que dizia: "Supprima-se o
n. 31 do art. 33, por ser contrario á disposição do art. 63
que transferiu para os Estados o dominio sobre terra devolutas e minas." (1)
Quando tratarmos de terras devolutas e minas, completaremos então o estudo deste artigo.
O n. 32 do projecto preserevia como attribuição do Congres O - estatuir leis peculiares ao Districto Federal.
A commissão dos 21 substituia esta disposição pela seguinte: "Legislar sobre organi. ação municipal do Di tricto'
Federal, bem como obre a policia, o en ino uperior e o
demais serviços que na capital forem reservados para O'
Governo da União." (2)
Constituido o Districto Federal com éde do Governo da
União, este não podia deixar de legi lar obre o
erviço
que ficassem reservados a si, além de organisar o governo
municipal do mesmo districto. Referindo-se Story a uma
dispo ição americana identica a esta, julga-a de neces idade
indispensavel para o Congresso o exercicio desse poder.
Foi approvada pelo Congresso, sem contra ella se ter
levan tado a menor resistencia.
O disposto do n. 33 era: "Submetter á legi lação e pecial os pontos do territorio da Republica nece arios para a
fundação de arsenaes ou outro estabelecimento e instituições de conveniencia federal." (3)
Duas emendas pediram a suppressão do artigo - a do
SI' . José Hygino e Feliciano Penna.
A respeito de disposição iden tica a esta da con tituição·
americana, diz Story: "A clausula que confere o direito de
legislação exclu ivo sobre os lugares cedidos para a construcção dos fortf's e dos ar enae-, etc., nos parece tambem

(1) Vid. Impre.sos ci!. pago 23.
(2) Annnes cito vol. I. pago 103.
(3) Story. Obro cito vol. 2. P"I? 132.
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neces aria para a egurança geral. Os productos publicos.
gastos nestes trabalhos, a propriedade publica que d'ahi
provém, e a natureza dos deveres militares que são exigidos.
nessas localidades, tudo exige que estejam debaixo da autoridade dos Estados. " (1)
O disposto no n. 34 que investia no Congresso a
attribuição de legi. lar sobre o ensino superior no Districto·
Federal, ficQu suppresso, porque desta attribuição já cogitava
a emenda suppre iva da commis ão ao n. 32 e que figura
hoje na Con tituição, art. 34, n. 30.
O n. 35 do projecto estabelecia - regular o
extradicção entre os Estados.

ca o

de'

A esta prescripção oppuzeral11- e os Sr. José Hygino,
pedindo ua uppressão (2) e João Vieira que a substituia
pela seguinte emenda-L'egular o processo da requisição,.
pri ão e entrega de criminoso entre os Estados.
.
O CongreEso approvou a di posição do projecto.
O n. 36 que e tabelecia como attribuição do Congresso'
velar na guarda da Con tituição e das leis e pro\"idenciar
obre a nece idades de caracter federal, foi pela commi ão
do 21 tran f ridcl para o art. 24 n. 1 (art. 35, n. 1 da
Constituição), por isso que esse poder não devendo con tituir uma attribuição privativa do legislativo, só neste artigo·
ficaria elle bem collocado, por isso que é o que trata da .
competencia não privativa do Congre so.
Kão tendo este preceito constitucional provocado o menor debate no seio do Congre o, que não lhe offereceu nenhuma emenda, faltam-nos os elemento hi toricos para
definir claramente o seu verdadeiro e pi~-ito e até onde
chega, no ten-eno pratico a attribuição do Co ngre o de
velar pela guarda da Con tituição e por que proce .0 parlamentares ella e póde exercer.

(1) Ann. clu C"n,t. vol. 1. p"~. 103.
(2) Impre,so, dn Con.t. pug. 25.
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Existindo um poder, o judiciario a quem compete: como
"supremo interprete da Oon tituição, ielar sua pureza e sua
'verdade, contra as tendencias corruptoras do desenvol,imento pratico e da violações dos outros podere, por qu
processos parlamentares o legi lativo federal póde velar
-n&' guarda da Oonstituição, que é o lllesmo que dizerinterpretal-a, annullar os actos inconstitucionaes, defendel-a
·da omnipotencia dos outros poderes?
Oomprehende-se que qualquer poder publíco no exer'cicio de suas funcções, deve respeitar seus limites constitucionaes, sem transpol-os.
E nisto elle não deixa de velar pela guarda da con·stituição.
E' uma attribuição implícita. Em relação ao Oongre 50.
· em suas attribu ições legislativas,. deve respeitar a pureza
·,cOnstitucional assim como o executivo deve zelar a vel'dade
das leis, em sua execução. Oomprehende-se ainda mai que o
Congresso, em algumas attribuições de que foi investido pela
·Oonstituição, serve de sua guarda.
Assim, na prerogativa de annullar o véto e tá inconte tavelmente uma funcção de interprete e def.ezaconstituciollal.
Esta mesma funcção elle exerce no seu trabalho de legislar.
Fóra d'ahi, que constitue attribuição privativa, como possue
'tambE'ill o poder executivo na prerogativa do véto, não sabemos que processos legaes e paria mentares tem o Oongresso
para funccionar como in terprete constitucional. E elle mesmo
não póde exercel-a, porque seria uma funcção que incide com
·a competencia j udiciaria.
Prescripção identica a esta que aqui estudamos, existia
na constituição do imperio (art. 15, e 9°), de onde foi transplantada para a Constituição de 24 de Fevereiro.
O poder legislativo, como expressão da soberania nacional, exercia as funcções de su premo in terprete da Constituição que não eram exercidas pelo judiciario, cuja organi:sação não era de um poder essencialmente político. EUa
·eram partilhada com o Oonselho de Estado.
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)To direito con titucional do regimen republicano federativo pl-esidencial essa attribuição inve ·tida no poder legi lativo, põe- e em contradicção com a indole e a natureza do
regimen.
Já exercendo influencia, como guarda da constituição
pelas attribuições legislativa que expre amente estão con-·
agradas no texto da cons tituição faltam-lhe en tretan to meios
praticos da ordem legal, para exercer tal attribuição, fóra
daquelle circulo.
Em vista deste artigo por mais de uma vez tem sahido
do Congresso projecto de lei e resoluçõe , cujo fim tem sido
annular acto do governo dos Estados e mesmo da União.
Toda estas tentativas inspiradas nesse artigo e cujas con equencias eda inevitavelmente a falsificação do regimen
politico: tem sido annulladas pela resistencia que se lhe tem
offerecido. Entretanto eJlas tem como base legal um texto da
Constituição, que não passa de uma sobrevivencia do direito
con titucional do imperio.
Chaml,mJs p::tra esse as umpto a attençãó dos estadistas
da Republica. O Sr. Pinheiro Guedes pediu sua suppressão.
O Congresso não a homologou.
O n. 37 do projecto di punha: decretar as leis e resoluções necessarias ao exercicio dos poderes em que a Constituição investe o Governo da União. (1)
A unica emenda offerecidafoi a da commissão dos 21 que
a sim redigio O artigo: - decretar as leis e resoluções
nece saria ao exercicio dos poderes que pertencem á
União (2)
E é a sim que elle figura na Con tituição.
Disposição semelhante a esta existe na Constituição dos
Estados Unidos.
Si entrarmo na analyse das causas que levaram os 01'ganisadores da Constituição americana a fazer figUl-ar no·
texto constitueional, uma tal disposição, yeremos que motivos.
(1) A nn. da Constituinte voI. 1 -

pago 103.
(2) Ann. da Constituinte. voI. I - pug. 103.
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lhi torico infiuiram para isso. Elles não existem entre nós
para o mp~m resultado. Além disto, sendo uma clausula
quasi desneces al"ia, porque, como bem diz Story "as operações constitucionaes do governo e riam as lliesmas com ou
~em a clausClla da Constituição ao con trario ele que bada de
-6ucceder que o podeI' nunca eria exercido, tornando-se em
·lll.m estado de inercia" não ba r.azão para figuraI' na Con ti:tuição como disposição expressa. Foi um pbenomeno de
'imitação, a causa da exi teneia dessa prescripção.
Nií.o se póde negai', dizem o mai notaveis commen ta,dol'es, que os poderes dados pela Coo tituição, não exercem
implicitamente o meios de execução ordinarias; em i to a
"Constituição seria uma lettl'a morta.
Si entre nós foi um simples pbenomeno de imitação, no
Estados Unidos ua existencia liga-se á cousa h i torica .
Estudando este facto, diz Story (1): "uma tal clau ula
era particularmente util para prevenil' as duvidas que a
19norancia ou o ciume tivessem podido apparecer. Os homen'
que e mostraram hostis ao governo da União e partidario
do goyerno do Estado teriam podido fazer razões especiaes
para prevenir o POYO, e entabolar as operações a mais sabia
do governo, Além disto a confederação continha uma clau; ula expressa re'stringindo á autoridade do Congre so ao
poderes explicitamente combinados, era pois util declarar
q ne esta maneira de interpretação não prevaleceria mais. A
....-iolencía dos ataques que foram em todo tempo dirigido
. con tra esta clausula é a melhor prova de sua importallcia."
A Con tittiição dos Estados TI llidos in veste no Congre So
o poder de fazer todas as leis necessct?'ias e convenientes para
pôr em exeClaçãc) os poderes que lhe são conferidos, A de
...24 de Favereiro acceitando a mesma doutriná investe o Congresso da attribuição de decretar as leis e resoluções necessarias para a execução completa da Constituição, Os commentadores americanos dividem-se em dl~as opiniões sobre o
,(1)

Story-2o vol.

pllg. 135_

1-13

,erdadeiro sen ido con titucional das palavra necessal'ias e
convenientes.

Uns, ad trictos a unica interpretação rigorosa "sustentam que a palan-a necessCl?'ia ignifica o que fôr absolutamente
necesscwío e ind:ispensavel; que a Consti tuição au torisa s6men te
os meios necessarios ao exercicio dos poderes enumerados na
constituição, e não os meios s6mente convenientes, e que se
dés e a esta pbr:!. e uma latitude tal que podes e comprebender podere não c'numerado5>, O resultado seria de fazer ahi
entrar todo o poderes taes como fo sem; porque não hayeria delle um que não pudesse ser visto como util ou com'eniente a um dos numeroso poderes dados ao Congres o. Era
poi para evitar este resultado que a Constituição limitava o
Congresso ao emprego dos meios nece arios, isto é meios
sem os quaes os poderes expressos teriam sido ilh.:sorios." (1)
Vê- e que e ta interpretação exclue a escolha dos meio.
Outra interpretação admitte a maior liberdade nE'sta
escolha senão aquelle que são condemnado pela Cons ituição pela moral e con rario ao~ fin legitimo de toda a
oc:iedade politica. E é esta a dou dna que pre,-alece.
O di po to no numero 3 do projecto qua i identico ao
anterior, dizin,-decretar a leis organica para execução da
Constituição.
obre ella não agitou-sp. a menor discus ão.
Figma na Con tituição tal qun,l e tava no projecto. Ne se
numero terminam-se as clau ulas das attribuições privath'as
do Congresso, Se fez sentir no seio da Con t,ituinte a opinião
de qu ellas não constitui sem funcçõe e attribuições privatiya do CongrE'. so.
A Constituinte não homologou este modo de ver.

(I) tor)'-2 o Vol. pl\g. 137.
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IV
SUl\'IMARIO
Art.

3~.

o protecciollismo como

preceito cOllstitllciolloJ.

);s. 1,2 e 3.

o ar . 34 do projecto estatuc as attribuiçõe não privati,a do Congre so, aquelIas que podem er exercidas por
outros poderes. ElIas referem- e a educação publica, a agricultura, a industria, a immigração, ao ensino superior, secundario e primario.
Já e udamos a attribuição de velar pela guarda da
Constituição e das leis que, figurando no projectO do governo,
como attribuição privativa do Congresso, passou a ser uma.
at ribuição dividida (art. 35 n. 1 da Constituição).
E te artigo estabelece a intervenção do Estado em
alguns serviços que na opinião de doutrinadores devem ser
entrf:'gues á iniciativa privada. Firma o p7'oteccionísmo no
desenvolvimento moral e material do paiz.Entre nós não póde
er considerado como uma simples doutrina, como uma aspiração da opinião. E' u Dl preceito cons titucional cuja tradição·
está em nossa historia politica. Uma emenda Ihe foi offerecida
pejo Dl'. Francisco Veiga, deputado por Mina. pela qual essa
attribuição devia ser dividida com os podere dos estados e
até com a autoridade municipal do Districto Federal (1). O
Congresso não a approvou.
O n. 1 do artigo prescrevia-animar no paiz o desenvolvimento da educação publica, a agricultura a industria, e a
immigração. A com missão dos 21 substituio pelo seguinte:
"Animar no paiz o desenvolvimeu to das lettras, artes e·
sciencias, bem como a immigração, a agricultura, indu tria ecommercio, sem privilegios que tolham a acção dos governos.
locaes. (2)".
(1) Impr s o do Congresso Constituinte. pllg. 26.
(2) Annae do Cougresso Constituinte-\'oJ. 1, pago 103.
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Outras emendas foram offerecidas e aqui deixamos de
referil·as textualmente,porque guasi todas pediam a suppressão do artigo e com ella a prohibição da infiuencia official na
instrucção, na industria e na agricultura. O Congresso não
homologou uma opinião tão radical. Passou a emenda da commissão que figura hoje como texto constitucional (art. 35,
n. 2).

O n. 2 do projecto prE'screvia - Crear instituições de
ensino superior e secundario no Estado e o n. 3 - Prover a
instrucção primaria e secundaria no Districto Federal.
A unica modificação feita e acceita pelo Congresso foi a
eliminação da intervenção do governo da União na instrucção
primaria do Districto Federal.
O artigo termina por um paragrapho que estabelecia" Q,uaesquer outras despezas de caracter local, na Capital da
Republica, incumbem exclusivamente á autoridade municipal '.
Esta prescripção não foi acceita pelo Congres o, assim
como um additivo do Sr. Oliveira Pinto, deputado pelo Rio
de Janeiro e outros pelo qual a Camara dos Deputados, bem
como o Senado, poderia requisitar a presença de qualquer dos
ecretario de e tado para dar informações verbaes obre
assumpto previamente annunciado.
Era um germen do parlamentarismo que annullaria
a formula presidencial com que os organisadore da Con tituição queriam modelar a Republica.
Aqui terminamos o estudo das attribuições do Congre so.

Y.
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CAPITULO VII

Das leis e resoluções
SUMMARIO
Art. 35. Iniciativa da ~ lei ~. Origen- da. doutrina.. Sua
razão politicu. Art. 36. Expressão politica do veto. ,~s condições para o
seu exercicio. Doutrinll do nosso direito sobre snncçilo. Arts. 37 e 38.

Lf!lS e resoluçôts. D[dt!1tllças.

Do art. 35 ao 38 o projecto da commissão prescrevia a
marcha parlamentar das leis e resoluções que, por sua vez,
são actos legislativos differentes em sua natureza. O primeiro
é o resultado do concurso dos dous poderes, o legislativo decretando e o executivo promulgando e sanccionando. A resolução é um acto exclusivo do poder legislativo. Não ha a
menor intervenção do executivo. Ahi está a principal distincção dos dous actos.
O art. 3ó prescrevia I]ue salvas a excepções do art. 2 ,
todos os projectos de lei podem ter origem indistinctamente
na Camara, ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer do
seus membros, ou proposta em mensagem do poder Executivo. (1).
A commisE.ão fez supprimir as palavras - proposta em
mensagem do Poder Exeeutivo para evitar a contradicção
com o art. 28.
De facto, este artigo prescrevendo que pertence á iniciativa da Camara a discussão dos projectos do Poder Executivo, punha-se em contradicção com o disposto no artigo
que estudamo.
(L) Annnes dn Cumara. vo!. LO. png. 104.
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A doutrina do artigo pela qual dividia entre os ramos
do legislativo a iniciatiya de actos legislativos, f,Ji transplantada do direito constitucional americano para o nosso, o
qual por sua vez,inspirou-se no direito publico da Inglaterra,
onde a iniciativa das leis de impostos pertence á camara dos •
communs, pela razão, segundo os escriptores, de que "os
lords formando uma corporação permanente, hereditaria,
creada conforme o bom prazer do rei, são considerados mai
expostos á inflnencia da corôa, e mais accessiveis á seducção
cio que os communs, corpo politico eleito a tempo e pelo
po:vo". (1).
" Vê-se então, diz Story, que nos Estados Unidos essa
razões não existem com as mesmas forças, para conferir á
Camara dos representantes o direito exclusivo em materia de
impostos. Talvez seja conveniente conferir-lhe a iniciativa
nestas materias, porque se pensa com razão qUE' ella possue
em um gráu mais elevado os conhecimentos locaes e representa mais directamente as opiniões e os sentimentos do
povo; e como a camara dos repre entantes está mais particularmente sob a dependencia deste ultimo, é provavel que
elJa desperte mais attenção do que uma assembléa que não
emana dos E tado, enão sob o ponto de vista de sua capacidade politica. Todavia, como o senadores representam
tambem o povo e exercem o seu cargo por titulo hereditario
ou vitalicio, e sobretudo, como os impostos devem ser repartidos entre os Estados, segundo sua população federal, e
elles tem interesses distinctos em face da natureza ou da
extensão do imposto, convem igualmente dar ao senado o
poder de mudar ou emendar as leis sobre os impostos, assim
como elle o tem de regeital-os". (3).
O Senado, representando indirectamente o povo por
meio dos Estados, como corpos políticos, deve intervir na
elaboração das leis de impostos, podendo emendai-as, para
poder manter o equilibrio e prohibir que os grandes Estados
tributem alem dos limites os pequenos Estados.
(1) lory - Obro cil. \'01. 10. pago 369.
(2) Story - Obro cito \'01. lO. pags. 369 e 370.
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Alem da emenda na commis ão que foi approvada, foi
ofi'erecida outra pelo Sr. Julio de Castilhos, que foi regeitada,
e pela qual o poder executivo era obrigado a dar publicidade,
com anteced~ncia de tres mezes, ao projectos de lei que ti.ve se de ofi'erecer ao poder legislativo. (1).
O art. 36 prescrevia: '( o projecto de lei, adoptado
u'uma da camaras será st<bmettido á outra; e esta, si o
approvar, envial-o-á ao Poder Executivo que, acquiescendo o anccionará e promulgará
(2).
li.

--'

Esta dispo ição não sofi'reu a menor modificação por
parte do Congresso.

Investido o poder executivo da attribuição do veto suspensivo, como arma de defeza e uma resistencia contra as
tendencias absorventes de todo parlamen to, elle compartillla
assim de funcções legi lativas, intervindo na elaboração da
lei, além de tal attribuição traduzir funcção interpretativa
ela constituição, por parte do mesmo poder.
O veto, como dizem notaveis escriptores, é uma garantia
contra a adopção de medidas irreflectidas ou inopportunas,
além de ser um freio alutar á legislação, calculado de maneira e preservai-a dos efi'eitos da facçõe, da precipitação
acciden tal e do e pirita de hostilidade.
E si e póde objectar como diz Story que o veto, mesmo
submettido a condiçõe , impedirá algumas vezes a adopção
ele uma bàa lei, esta observação tem pouco valor. Primeiro,
este direito não póele ser exercido efficazmente, si os dous
terços das dua camara ão favoraveis á lei; si, ao contrario, esses dous terços não o são, não é faci! pretender que a
lei seja boa: ha me mo presumpção do con trario. Depois,
um grande perigo do governo livres é o ':eu exces o de
legislação, sua inconstancia, sua mcbilidade continua em face
das leis qU'e 03 regem. A regeição de uma boa medida é
muito menos nociva do que a adopção de uma má, ou do que

(I) .\"""es LI" Consto T"I. 10. p"g. 104.
(2) Ann"g- d" Consto Vul. 10. pago 104.
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uma legislação muito mobil. Emfim, na pratica, não se póde
temer abuso algum da parte do presidente". (1).
Pelo nosso direito constitucional o direito do veto só se
póde exercer em duas çondições: 1°. si julga o projecto inconstitucional; 2. ° se contrario aos interesses da ação.
ão é descricionario, como pela constituição dos Estados
Unidos.
o.s proprios legisladores constituin tes, diz o Federalista,
entenderam que o Presidente delle podia usar sem temO?'.
Na redacção do projecto a commissão substituiu as palavras - oppôr-lbe-ha seu veto, por - negará sancção. (2).
O paragrapho egundo do mesmo artigo dispunha - o
silencio do poder executivo no decennio importa a sancção,
salvo si este termo se cumprir estando já encerrado o Congresso. (3)~
Como se vê, esta disposição é identica a do art. 1°,
secção 7", ê 2° da constituição dos Estados Unidos. Por ella
o silencio importa sancção, salvo o caso de ellcerramento do
Congresso. Esta doutrina foi modificada pela commissão dos
21 que substituiu o artigo pela seguinte emenda: "O silencio do poder executivo importa a sancção e dará publicidade ás suas razões no caso de recusa de sancção, quando
estiver encerrado o Congresso" (4).
Foi esta a disposição approvada e que figura como texto
da Constituição (art. 37 ê 2°) depois de pequena alteração da
redação que não affectou o seu espirito.
A modificação alterou profundamente o sentido da disposição. Por ella, O silancio do Presidente, em face de um
projecto, importa sempre a sa.ncção, quer o decennio termine,
quer não, com o encerramento do Congresso. O que porém é

(1) tory. Ob. cito "01. l0. pag. 375.
(2) Annaes da Const. "01. 30. PUl'('. ~8 e 293. Obser"amo. um" irregulnridade
na substituição d" redncçilo. A commissilo no pnrec r de redncçilo nilo n faz ftgurn,r
cbnmnndo pn.m ellH. " ,ütençil:> do Cougressc, como fez em relaçiio fi outro artigos
cujn redncção modillcou.
(3) A nnae~ ,"ol. ]0. pago 105.
(4) Anuaes. \'ol. ]0, pug. ]05.
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o poder executivo obrigado a fazer, é dar publicidade das
razões de recusa de sancção, si o Congresso estiver encerrado.
Como se vê, a negativa de sancção se póde dar em duas
bypotbeses-estando ou não o Congresso funccionando. Na
primeira i:.ypotbese, o presidente enviará o projecto á Camara com os motivos da recusa; na segunda, publicará estas
razões.
Em qualquer destas bypotheses, porém, o silencio no de-o
cennio importa sancção.
E' esta a interpretação que se nos affigura verdadeira de
tal disposição constitucional.
O paragrapbo do mesmo artigo dispunha: "Devolvido
o projecto á Camara iniciadora, alli se sujeitará a uma discussão e á votação nominal, considerando-se approvado, si
obtiver dous terços dos suf'fragios presentes; e, neste caso,
se remetterá a outra Camara, de 'onde, si vencer, pelos
mesmos tramites, a mesma maioria, voltará, como lei, ao
Poder Executivo para a solemnidade da promulgação ". (1)
Si o projecto investia o poder executivo da prerogativa
do veto, como uma arma contra a omnipotencia parlamentar
e seu espirito de facção, investia tambem no legislativo a
maioria de dous terços para annullar o veto, estabelecendo
assim um equilibrio entre os dous poderes.
Se fizeram sentir no seio do Congresso duas opiniões que
tenderam, não a annullar essa força legislativa, porém, a
dar-lhe mais vigor. Uma foi a do Sr. Cantão, deputado pelo
Pará, em uma emenda additiva, pela qual estabelecia a seguinte doutrina: si na outra Camara o projecto não fosse
approvado pelos dous terços; reunir-se-iam as duas camaras
em congresso e seria então submettido a uma s6 discussão,
para ser enviado á promulgação do executivo, depois da
maioria dos dous terços.
Dando-se mesmo a hypothese que o prQjecto não fosse
approvado na camara iniciadora, pela maioria dos dous
(1) Ànnaes. vol. 10, paI:. 105.
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tervos, el'ia ainda remettido a outra camara e 'e ahi fosse
approvado por essa maioria, reunir- e-hia o Congresso para
proceder de accôrdo com a presceipção anteeiol' (1).
A outra doutrina, identica mais ou menos a esta, foi
sustentada pelo Sr. Cezar Zama, deputado pela Bahia (2)
Estas doutrinas não foram aceitas e sim a primitiva
disposição do projecto.
O paragrapho 4 0 do mesmo artigo dispunha o seguinte
sobre as formalidades da sancção e promulgação:
"O Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte
lei (ou resolução).
"O Congre so Nacional decreta, e eu promulgo a seguinte lei (ou resolução)." (3).
Em nada foi alterada esta disposição.
O art. 37 do projecto estabelecia o princlplOs gerae
. da marcha dos projectos de lei nas duas casas do Congre o.
Prescrevia que: "O projecto de lei de uma camara, emendado na outra, volverá á primeira, que, si acceitar a emendas, en vial-o-ha, modificado em conformidade della, ao
Poder Executivo". (4)
Nenhuma emenda de certa importancia foi ofl'erecida a
esta disposição. Foi approvada pelo Congresso e figura no
texto constitucional (art. 39).
O artigo 38 do projecto (art. 40 da Con 'ii tuição) dispunha: ,: Os projectos totalmente rejeitados, ou não sanccionados, não se poderão renovar na mesma sessão legislativa". (5)
A duas interpretações póde-se prestar tal disposição
cOl)stitucional que vem consignada em constituições de outros
paizes, como Italia, Hespanha, Noruega e até na constituição
do Imperio, em seu art. 65.

(I) Impressos do Congr. COIl ·t., p>Lg. 28.
(2) Impressos do Congr. C~llôt. P"". 28.
(3) AIlIl"
do Congresso. vaI. 10, pago 10;;.
(4) AIlD. clts. "oI. 10, pago 105.
{5) Idem, idem.
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Uns pensam que um projecto vetado não pôde er submettido a resolução legislativa e dizem:
"De quanto fica dito é evidente que a disposição do
nosso art. 40 tem por fim dar tempo á reflexão, ao estudo
dos representantes e ao pro:lunciaman to da o'pinifio publica
a respeito de um projecto de lei, que o primeiro magistrado
da nação, o eleito do povo, julga não ser constitucional ou
l1ão convir aos interesses da nação. O Presidente da Republica, com o seu veto suspensivo, convida as camaras legislativas a uma nova deliberação, e ellas, meditando durante
o intervallo da sessão, inspirando-se na manifestação da
·opinião, dão a sua ultima palavra sobre o projecto em que tão, rejeitando-o ou approvando-o de novo." (1)
Para outros a verdadeira interpretação do artigo é que
não é renove61' um projecto não sanccionado fazel-o passar por
dous terços e que por conseguinte um projecto vetado deve
..ser ubmettido á consideração legislativa na mesma essão,
parll. annular ou não o veto. O que é incon titucional é renovai-o na mesma essão, depoi que não obte\'e o dous terço
para não annullar o veto. (2)
E foi esta a interpretação dada pelo procedimento do
Congresso, em sessão de 22 de Setembro de 1 91, quando o
Senado, tres dia depois do Presidente da Republica ter
vetado o projecto de incompatibilidades entre cargos federaes
-e estadoaes punha em o1'Clem do dia as razões do veto.

(I) J. orhlllo de Souza. Direito PublICO, pag.240.
(2) Kão foi Oque resolveu a camllm dos deputados, Oll essão legi -lativll de
1894, por uma ioterprett,çilo que deu li este artigo. O vice-presidente da Repnblicll
de então vetou fi, lei de orgallisação Lle forças e il. enmara uã.o pouue annular o velo
por dons terços. Teve de apreseotar outro projecto, discntil-o e vetal-o em conse<juencill de umll interpretação que deu 110 art. 40 de que elle oão se applica ás leis
<lrçam otarias e de organisação de forçlls de terra e mar.

CAPITULO VIII

Do presidente e do vice-presidente
SUl\llVIARIO
Relação do pod r ex cutiYO com as rórma de i'oyernos.
eus elementos de·
energia. Dur"çiio do mandato. DifTer nças ntre o nosso direito e o dos
Estados-Unidos. Art. 39. Opiniões do Congre. so. Additiro- d:L commissiiodos 21. Debate sobre eleição pre idencial. Paracer da cOlllmissão. _~rt. 40.
Arts. 41, 42 e 43.

A ol'ganisação do poder executivo tem sido um problema que ma.is de perto tem prendido a attenção dos estadistas e cuja solução mais directamen te afiecta as fórmas de
governo.
os diversos modos de sua existencia constitucional, em·
sua fórma electiva ou não,está um dos caracteres distinctivos'
do governo democratico. Sob o ponto de vista de sua fórma
constitucional nos governos democraticos, a experiencia historica o apre enta sob a fórma da unidade da autoridade·
executiva, ou da pluralidade, não no querendo referir á
fórma hereditaria que é um distinctivo dos ystemas monarchico e dynastas.
A historia tambem demonstra que o poder executivo
deve ter uma .organisação fortemente constituida e indispenavel lC para proteger eflicazmente o paiz contra os ataques'
de estrangeiros. assegurar a execução das leis no interior e
defender a liberdade contra as emprezas da ambição e da
anarchia ".
Um poder executivo fraco, dizem os estadistas, trazcomo consequencia uma administração fraca e como tal uma
má administração. E' preciso porém conciliar a sua energia
com o desenvolvimento da!; liberdades publicas e o direito·
dos cidadãos, não tornando-os incompativeis. Eis as diffi--
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-culdade com que tiveram de luctar os con tituintes de Phi·
'ladelphia, para conciliarem a energia da autoriàade executiva
-com a expansão das liberdades publieas, organ isando esse
poder de maneira a depois de um eculo de exigencia hi·
torica, a republica não dar o e pectaculo de disso Iver- e na
.anarehia ou no despotismo militar.
a elemento que constituem a energia do poder exe·
cutivo ão: a unidade a duração e o meio sufficiente de
acção, a im como o elementos que dão egurança ao go·
verno republicano estão na força que deriva do povo e na
re pon abilidade para com elle (1).
Não e p6d conte tar, diz ainda o me mo e criptor,
que a unidade dá energia. A decisão, a actividade o egredo,
-encontram-se mai em um 6 homem, que na reunião de
muitos bomen .
A experiencia da bi toria demoli tra que por dous pro·
ces o e destr6e e a unidade e poi a nergia executÍ\-a: ou
inve tindo o poder em mai de um cidadão, igua em auto·
ridade, ou em um Ó ob a influencia de um con elho.
"E' evidente que uma partilha do poder executivo eo l-e
muitas pessoas, multiplicará as di cu ões e produzirá a mo·
bilidade nos con elho . Se. duas ou maior numero de pe oa'
forem revestidas do me mo cargo com autoridade e dlO'uidade iguaes, ter-se-á mai" a temer 05 perigos proveniente
·da inveja do que mesmo da antipathia pe soal. A altivez d
'uns, o desejo de outros de lisongear um prejuizo popular; a
vaidade de ser o autor de um projecto ; o o.mor proprio ferido
por ver adoptado um outro projecto; todas estas cou a e
muita outras excitarão rivalidade
dis enções fune ta.
Quando emelhaute estado de cousa existe, o poder e tá en·
fraquecido, diminue o respeito por e11e, e 05 projecto , ainda
os melhore concebido, abortam." (2)
Em relação a este lado da q ues tão, o legi lador o.meri-cano deu a maior unidade de acção á autoridade executiva.
Exerce este poder um s6 homem-o Pre ielen te ela R_publica.
(I) torr, voi. 20, pago 235.
(2) Story, obro clt. vui. 20, p'lg.257.
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A me ma solução adoptou o nos o legislador, na con tiluição de 24 de fevereiro.
Vejamos agora pelo lado da duração, que é tambem um·
do elementos d energia da autoridade executiva.
"E ta duração tem uma dupla origem: a estabilidade··
pe oal do primeiro magi trado no exercicio dos poderes contitucionaes, e a estabilidade do ystema de administração.
E' evidente que quanto mais o exercicio do poder fôr pro
Jongado, tanto mais se terá e perança de obter resultados
importantes. Em geral, os homens prendem-se mais vivamente ás cousa e tavei do que ás cou a pa sageiras; e
e ta ob ervação verdadeira no negocios pri\ado , -e applica.
eguaJmente aos intere ses publicos. (1)
De facto, as admini traçõe por demai pa ageira uem
deixam t mpo para o conhecimento completo da, situação
real do paiz e para o amadurecimento dos programma e da
medida politica,.
E comprehende- e quanto r percutem na admini tração
a mudança succe siva de governo.
Pela con ituiçtlo americana, o termo fixo para a funcções de presidente é de 4- anno , um intermedio entre a
duração do enado e a da camara do deputado. Durante
c te periodo, diz tory a camara do repre entante póde
O dois terços do
enado foram
. r renovada dua veze
mudado. ou reeleitos. De ta m~),n ira se de um lado póde-se
temer que o pod r executivo exerça uma influencia contraria.
ao intere se do po\o e te ultimo encontra na liberdade
da eleiçõe o meio sufficientes para corrigir eu defeitos.
E de outro lado; e e deve de ejar a uniformidade e a estabilidade das medida de admini tração, esta duas condições
,e acham garantidas pela dmação das fuqcções de enadore,
que será como um fr io a toda innoyação proveniente da
mutaçõe , quer . ejam no poder executivo quer ejam na.
camara dos representantes". (2)
II

(I)
(2)

lor)'. obro cit. \'01. 2°, pog. 23i.
lor)', obro cit. vol. 20. p0l!. 239.
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Neste sentido nossa constituição desviou-se do typo
;americano. En tre nós não ha esse intermedio entre a reno"ação do periodo presidencial, com o terço do senado e da
-camara dos deputados. Todos renovam-se ao mesmo tempo,
porque o periodo presidencial é de 3 annos e coincide com a
renovação do mandato parlamentar.
Entre nós, se ha a mesma energia de acção, ha muito
,mais instabilidade. Os periodos presidenciaes se abrem sempre com uma nova representação nacional, imbuida de novos
programmas e de novos caprichos pessoaes dos que deixaram o governo. Só fica como elemen to conservador o
dois terços do senado, impotente por certo para resistir
·contra tantos elementos máus.
Os meios de acção estudaremos quando estudarmos a
funcções do poder executivo.
Passemos agora ao detalhe das prescripçõe constitu-cionaes.
O art. 39 do projecto prescre,ia: :'exerce o poder exe-cutivo o presidente dos Estados Unidos do Brazil, como
chefe electivo da nação.
~ 1°. Substitue o presidente, no caso de impedimento,
·e succede-lhe, no de falta, o vice-presidente eleito simultaneamen te com eU e.
~ 2°. No impedimento, ou falta do vice-presidente, serão
:.successivamente chamados á presidencia o vice-presidente do
senado, o presidente da Camara e do Supremo Tribunal Fe·deral" (1)
Como se vê, o projecto se adaptava á doutrina da unidade executiva, de accordo com a com missão que nada 0ppoz
neste sentido e commettia a incoherencia de considerar o
poder executivo exercido pelo presidente dos Estados Unido
·do Brasil e chefe electivo, mandando que elle se elegesse pelo
-suffragio indirecto- pelo voto dos Estados. Representava
·então a soberania estadual em vez de representar a soberania
(1) Ann. do Congr. Consto voi. 10 pago 106.
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:popular, como presidente dos estados, sendo inconciliavel
-<Jom o caracter que lhe daya o projecto de chefe da nação.
Um deputado incumbiu-se de salientar estas incoherencias-o Sr. Justiniano de Serpa nas seguintes palavras : "A
constituição da Republíca Norte Americana confia o poder
executivo a um P1'esielente dos Estados [nidos pelo tempo de
quatro annos. A Republica Argentina confia o mesmo poder
a um cidadão com o titulo d p1'esülente del naçào A1'genUna
pelo tempo ele seis annos. O pl'ojecto confia o poder executivo
ao presidente elos Estados Un'idos do Bnlsil, como ch~le electivo
da naçào, pelo tempo de seis annos. I os E tado Unidos o
pre idente, que é o chefe dos estados, é escolhido por estes,
.mediante eleição indirecta, nomeando cada um, segundo o
modo estabelecido por sua legislatura, numero de eleitores
igual ao numero total de senadores e representan tes que tem
direito de mandar ao Congre so. r a Republica Argentina o
presidente, que é o ch~f'e da nação, é eleito pelas provinciasj
mediante processo estabelecido na constituição, nomeando
-<Jada provincia uma junta de eleitores igual ao duplo dos
. enadores e deputados que envia ao congresso. Abi ha coterenciaj aqui ha má comprehensão do systema.
"O presidente da nação é escolhido pela provincias. No
projecto o presidente é do stados, como chefe da nação, e
eleito pelos estados, segundo o processo da Republica Ar.gentinaj eleitores espe<úaes cm numero duplo ao da representação". (1)
Tendo-se alterado, como veremos opportunamente, o,
proces o eleitoral para a eleição de presiden te, as ad vertentencias do deputado sempre serviram para que a com missão
assim redigisse o projecto: "Exerce o poder executivo o
presidente da Republica do E tados Unidos do Brasil, como
chefe electivo da nação" e não o presidente dos Estados
Unidos do Brasil.
Nos paragraphos primeiro e segundo do projecto, elle
!trata das condições de substituição e successão do presidente
(1) Ann. do Cong. Con t. vol. 10 pago 456.
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e quaes sejam os eus ubstitutos legaes. Assim prescreve:
~ 1°. Substitue o presidente, no caso de impedimento, E>
succede-lhe, no de falta o vice-presidente, eleito simultaneamente com elle.
~ 2°. No impedimento, ou falta do vice-presidente, serão·
successivamente chamados á presidencia o vice-presidente do
senado, o presidente da camara e o do Supremo Tribunal
Federal". (1)
" .J: ão ha duvida, diz um dos nossos publicistas, que a
constituição devia acautelar a substituição do presidente na
eventualidade da vaga.
" Não seria curial, com effeito, deixar a nação sem chefe·
executivo, sobretudo sendo possivel que aquella vaga occorresse em circumstancias difficeis para paiz. Proceder então
ás pressas a uma eleição, sob a pressão das intrigas, da corrupção, e de outras manobras usadas em periodo de eleição,
seria lançar o paiz em situação arriscada e desconhecida. E
porque não é impossivel que ao mesmo tempo, ou com pequena differença de tempo, faltem o presidente e vice-presidente, a constituição regulou a substituição de ambo,:, cbamando successivamente o "ice-presidente do senado, o
presidente da camara dos deputado e o presidente do supremo tribunal. " (2)
Uma opinião levantou-se, não contra a doutrina da
successão, porem sim contra a escolha de substituto do
projecto. Foi a do Sr. Justiuiano de Serpa, na seguintes.
palavras:
"Como é facil de comprehender, senhores, o vice-presidente do senado e o presiden te da camara escolhidos por essas.
corporaçõ~s, nem sempre serão partidarios do presidente da
Republica. Em um dado momento da vida nacional poderão
representar principios oppostos, politicos in eiramente differentes. Mas o que importará isto? dir-me·ão talvez. Im-

°

(I) ADD. do Cong. Consto voJ. l0

(2) J

° é SoriuDo, D.

C. pago 293.

pago 106.
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portará muito, respondo eu. Com esse systema de substituições, teremos na Republica um dos grandes males que·
soffremos no tempo do imperio; rapidas mutações no govemo
sem possibilidade de ser praticado um systema q ualq uer, uma
política administrativa de real proveito ao paiz.
" Após um ou dous annos de governo, desapparece
o presidente ou vice-presidente da Republica. Tem de succeder-lhe o vice-presidente do senado ou o presidente da camara.
Aquelle não teve tempo de praticar sua politica, ou esta não
teve ensejo de produzir seus resultados. Estes, partidarios de
outros principios, encetam a obra de destruição do que
estava feito e põem em pratica política diversa, uma politica
nova. A consequencia é esta: governos passageiros, sem
tempo de executar um progl'amma, e, como resultado inevitavel, grandes males ao paiz." (1)
D'ahi, a seguinte emenda que apresentou e que não foi
acceita: " Depois das palavras-serão chamados á presidencia-diga-se-os ministros de Estado, na fórma determinada
em lei especial." (2)
O deputado por Ceará quiz transplantar a doutrina da
Constituição dos Estados Unidos. De facto, se até janeiro de
1886 a constituição deste paiz dispunha que os substitutos
do presidente e vice-presidente et"am o presidente ]J"o tempore
do senado e o speaker da camara dos representan tes, desta
data em diante o Congresso resolveu que as funcções de
presidente e vice-presidente seriam temporariamente desempenhadas por um dos secretarios do poder executivo, na seguin te ordem: 10 o secretario de es tado; 2 0 o secretario do
thesouro; 3 0 o ecretario da guerra; 4 0 o attO?'ney genm'al
( ecretario da justiça) ; 50 o post master genm'al (secretario
dos correios) ; 6 0 o secretario da marinha; 7 0 o secretario do
interior. (3)

(I) Anu. do Conl'!. Consto vol. 10 pllg. 45i.
(2) Ann. do Cong. Consto vol. 20 p••g.3.
(3) Cllrlier. ohr. cito vol. 20 pllg. 124.
V.
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o paragl'apho 3° do mesmo artigo estabelece as condições de elegibilidade do presidente e vice-pl'esidente da
Republíca. Prescreve:
" e 3°. São condições essenciaes, para ser eleito presidente, ou vice-presidente da Republíca :
1°. Ser brasileiro nato;
2°. Estar no exel'cicio dos direitos politicos ;
3°. Ser maior de trinta e cinco annos." (1)
Nenhuma modificação soffreu esta disposição do projecto
que é quasi identica a da constituição dos Estados Unido. A
differer:ça unica está na condição de cidadão nato que é de
caracter político. A nossa constituição não quiz crear da
naturalísação uma condição de elegibilidade para garantir
as funcções de cr.efe de estado, como fez a constituição americana, que, entretanto, abrio uma exc pção para os estrangeiros que já eram cidadãos americanos no tempo da sua
promulgação.
Um additivo a commissão offereceu a este ortigo: "Se,
no caso de vaga por qualquer causa da presidencia ou vicepresidencia, não houverem ainda decorrido dous terços do
periodo presidencial, proceder-se a nova eleição." (2)
Esta' disposição que figura como artigo 42 da constituição, estabelece a possibilidade de pl'Oceder-se a eleição antes
da esgotar-se o periodo presidencial. Sómente, porém,
quando a vaga se der dous annos antes do final do periodo.
Em redor deste artigo agitou-se uma ardente polemica
política sobre se devia ou não proceder-se a eleição de presidente, quando renunciou o marechal Deodoro suas funcções
de chefe de estado, por occasião da revolução de 23 de novembro. As opiniões dividiram-se. Uns, appelIando para
esta disposição, reclamavam pela eleição, porque a vaga
presidencial se tinha dado antes de dous annos do periodo
presidencial. Outros, não contestãndo a verdade do facto,nem
a verdade desta doutrina, diziam entretanto que elIa tinha
(I) Ano. do Cong. Consto voJ. 10 pago 106.
(2) Ann. do Cong. Consto voJ. 10 pago 106.
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uma excepção no primeiro periodo presidencial da phase
constitucional da Republica, e diziam então que esse período
só podia ser regulado pelo ~ 2° do art. 1° das Disposições
transitorias da constituição: "O presidente e o vice-presidente eleitos na fórma deste artigo occuparão a presidencia e
a vice-presidencia durante o primeiro periodo presidencial. "
E esse período, por disposição expressa da constituição,
termina-se a 15 de novembro ele 189J.
Foi então a questão afiecta ao Oongresso, onde ambas as
doutrinas tiveram os mais babeis e ardentes defensores.
N'estas palavras expunha a commissão de constituição e
justiça da camara dos deputados o seu parecer:
Em desempenho da tarefa que lhe foi commettida, a
cl)mmissão de constituição, legislação e justiça examinou detidamente a seguinte indicação:
"Indico que a Oamara resolva sobre os seguintes
pontos:
1 ° si a renuncia do cargo de Presidente da Republica,
feita pelo eidadão para elle eleito, constitue caso de vaga da
presidenc~a.

2° si dada a vaga da presidencia antes de decorridos dous
annos e existindo o Vice-presidente, deve ter logar nova
eleição para preenchimento da mesma vaga."
Ao 1° quisito responde a commissão affirmativamente,
pois que a renuncia evidentemente acba-se comprehendida
nos termos amplos e genericos-po1' qttctlquel" ccwsa--de que
usa o art. 42 da Oonstituição.
Ao 2°' responde negativamente, pelas razões que vae
expor.
Diz o art. 41 ~ lOque substitue o presidente no caso de
impedimento, e succede-lhe, no de falta, o Vice-Presidente
eleito simultaneamen te com elle.
Identico preceito se encontra na OonstituiçãO dos Esta
dos Unidos da Ameríca do Norte, que foi, como devia ser,
a principal fonte da nossa.
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J o art. 2° ~ 5°, determina eUa que, no caso de cassação,
morte ou demissão do Presidente ou de sua impossibilidade
de exercer por q ualquer causa os deveres e os direi tos de seu
cargo, estes passarão ao Vice- presiden te.
E esta disposição, com a q Llal tambem se conforma a
Oonstituição Argen tina, parece preferivel sobre todos os
pontos de vista.
Si o Vice-Presidente, eleito simultaneamen te com o Presidente, representa, como este, a vontade nacional e por esse
motivo é-lbe equiparado a todos os respeitos, por que não ba
de substituil-o ou succeder-lhe em qualquer época, em que se
dê a vaga da presidencia ?
De que a nossa Oonstituição, imitando as dos Estados
Unidos e da Republica Argentina, equipara0 Vice-Presidente
ao Presidente, dão prova exbuberante diversos artigos, entre
os quaes cita a commissão :
O art. 47, que manda eleger, pelo mesmo corpo eleitoral
e mediante o mesmo proces o, o Presidente e o Vice-Presidente;
O art. 41 ~ 3° que exige a. mesmas condições de elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-Presidente;
O art. 43, que prohibe a reeleição ao Presidente e ao
Vice-Presidente que exercer a pre idencia no ultimo anno do
periodo presidencial;
O art. 47 ~ 4°, que estabelece as mesmas restricções de
elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-Pre idente;
O art. 50, que probibe serem os ministro' de Estado
eleitos Presidente ou Vice-Presidente;
O art. 45, que pn.hibe ao Presidente e Vice-Presidente
abir do territorio nacional sem licença do Oongresso ;
O arl. 1° ~ 2° das disposições transitarias, que coUoca
tambem no mesmo plano o Presidente e o Vice-Presidente
eleitos pelo Oongresso.
Mas, tendo o nos'o legislador adaptado todos os preceitos das Oonstituições Americuna e Argentina, que equiparam
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o Vice-Presidente ao Presidente, não poderia, sem gra,-e erro
de logic.a, recu ar a conclusão contida naquellas premissas,
isto é, o direito do Vice-Presidente succeder ao Presidente,
em qualquer epoca em que vague a presidencia.
E' certo que, considerado unicamente em sua lettra, o
artigo 42, á primeira vista, parece prohibir que o Vice-presidente succeda ao Presidente, quando se der vaga deste
cargo dentro dos dois primeiros annos do periodo presidencial.
Mas, como já ensinavam os jurisconsultos romanos,
sei1'e leges non est verba eantm te nere sed vim ae protestatem.
Confrontando-se o art. 42 com o art. 41 elo, ver· se-ha
que, sem attribuir ao legislador o mais ilTisorio dos absurdos,
não se poderá attender unicamen te á lettra do art. 42.
Cumpre que na' interpretação deste artigo remonte-se ao seu
espirito, apreciando seus motivos e elemen to bistorico.
Com effeito, si por di posição expres a do art. 41 elo,
somente póde sub tituir o Presidente ou succeder-lhe o 'i icePresidente eleito simultaneamente com elle, pergunta a commissão: que fará o Vice-presidente que por erronea intelli·
gencia do art. 42 seja eleito separadamen te ?
Sendo-lhe absolutamente prohibido substituir o Presidente e succeder-lhe, que papel representará elle no scenario
politico ?
E' crivel que o legislador mande eleger um Vice·Presidente e pagar.lbe ub idio para nada fazer?
Deante destas interrogações, torna-se eviden te que o
art. 42 refere-se á bypothese de vagarem os dous cargos de
Presidente e Vice-Presidente, não havendo ainda decorrido
dous annos do periodo presidencial; e nessa hypothese, para
impedir que snccedesse ao Presidente qualquer dos substitutos mencionados no e 2 0 do art. 41, mandou que se procedesse á nova eleição.
En tendida por essa fórma, a disposição do art. 42
é muito sabia e criteriosa, pois que não podem ser equiparados ao Vice-Presidente, funccionarios que sub tituem
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o Presidente, uão por eleição do povo, mas em virtude
da lei.
Seria uma inconveuieucia permittir que qualquer desses
funccionarios exercesse a presidellcia por mais de dous
annos.
Para obstar que fossem elles igualados ao Vice-Presi.
dente, a Constituição menciona.os em paragrapho separado
não lhes dando o nome de Vice-Presidente da Republica, nem
os direitos iuherentes a este cargo.
O emprego da conjunctiva Ot6 em vez da copulativa e foi
. sem duvida um erro de impressão, facilimo de escapar aos
mais escrupulosos revisores.
Forçoso é escolher entre as proposições do seguinte
dilemma :
Ou reconhecer um erro de impressão no art. 42, ou
a,ttribuir ao legislador uma irrisoria contradicção, offensiva
do senso commum.
Haverá quem hesite na escolha?
Folga a commissão de ver que, emborc, por meio de
argumentos differentes dos seus, o illustrado senador, o Sr.
Elyseu Martins, sustentou a mesma interpretação que acaba
de dar aos arts. 41 e 42, como se vê dos seguintes trechos do
seu discurso.
" Precedentemeute, no capo I da mesma secção, art. 41
Constituição diz que:
"Substitue o presidente, no caso de impedimento e st6ccede·lhe
no de falta (hypothese OCCtt1'1'ente) o Vice-Presidente eleito simultaneamente com elle."
Temos, pois, bem explicitameute expressas as duas
bypotheses da investidura do Poder Executivo pelo Vice
Presidente da Republica ; sendo para notar que, no caso de
falta do Presidente, a Constituição emprega o verbo s~6ccecle1'
que, em linguagem technica, tem significação differente da
do verbo substit~6i1·.
Com effeito, um empregado publico st6bstitue a outro no
seu impedimen to, o que despertéL a idéa de temp01'a1'iedacle;

ª 10, tratando do Poder Executivo, a
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s!lccede-lhe no logar por promoção, accesso ou outro qualquer
meio legal, quando a vaga se abr~ clifinitivamente. (.:1poia-dos. )
Succede-lhe, occupando o logal' que passa a ser seu.
No i! 2° do supracitado art. 41, a hypothese da substituição ou da suceessão já é outra. Trata-"e ahi do VicePresidente, cujos substitutos ou successores não veem da
mesma origem,-o suffmgio directo da nação ---"- e não são
como elle, simultctneamente eleitos com o Presiden te, per todo
o tempo do periodo pl'esidencial, como determina,o citado i! 10
do mesmo artigo.
Om, o logar de Vice-presidente da Republica. não e,.;tá
vago; occupa-o o cidadão que para elle foi eleito por tempo
certo e determinado (i! 4 0 do art. 43). Logo, está logicamente
excluida a hypotbese de nova eleição presidencial, dentro do
respectivo periodo. (Apoiados).

Si a vaga ou falta, e, portanto, a successão aberta, fosse
do cargo de Vice-P,'esidente da Republica e não houvesse
ainda decolTido o prazo de dous annos, então sim, a nova
eleição seria imprescindivel, e.1:-vi do que dispõe o art. 42 da
Con tituição afim de que o poder supremo não fosse occupado
por tanto tempo pOl' aquelles que não receberam a sua investidura da mesma origem, como o Pl'esidente e o Vice-Presidente eleitos Simtlltaneamente. (Mu'itos apoiados).
O art. 42 da nossa Constituição não póde, portanto, ser
invocado, em apoio de sua opinião, por aquelles que combatem a indicação que ora se dlscute. (lJluitos clpoiados,)
Trata·se de uma hypothese diversa e não devemos sujeitar a outra bem distincta ás conseguencias que della decorrem.
Seria illogico quem assim procedesse. (lJfuitos apoiados).
Em apoio do pensamento da commissão, acode ainda o
elemen to historico do art. 42.
o parecer sobl'e o projecto que serviu de fonte áquelle
artigo, a respectiva commissão usa da copulativa e em vez da
conjuuctiva ou, como se vê dos seguintes periodos textual.
mente trauscriptos :
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" O art. 39 da Constituição, prevendo a eventualidade
'de faltarem o Presidente e o Vice-Presidente da Repllblica,
·chama successi vamente a substi tllil-os o vice-presidente do
'Senado, o presidente da Camara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
A commissão, considerando que, si tal even tualidade e
der no começo do periodo presidencial, poderá succedel' que
a nação tenha por chefe, durante uma longa interinidade,
talvez em criticas circumstancias, um cidadão que não se
acha inve<;tido de um cargo electivo ou que não fôra eleito
na previsão de vil' occupar definitivamente tão elevado posto,
'acceitou uma emenda substitutiva, que remove semelhante
inconven ien te.
Por essa emenda se prescreve que, no caso de vagarem
os cargos ele Presidente e Vice-Presidente da Republica,
an tes de decorridos dous terços do periodo presidencial, proceder-se-ha a nova eleição.
Objectam ainda que, si o corpo das disposições definitivas determina a Constituição que ao Presidente succede o
Vice-Presidente em qualquer época do periodo presidencial,
inutil e redundante é a disposição transitoria do art. 1 o ~ 2 0
relativa ao Presidente e Vice-Presidente eleitos pelo Congresso.
Facil é responder a essa objecção.
Tratando de marcar o modo por que devessem ser eleitos
o Presidente e o Vice-Presidente da Republica, o nosso legislador teve de escolher um dos seguintes systemas :
O da eleição pela assembléa legislativa adaptado pelas
Constituições das Republicas Franceza, do Uruguay e da
Suissa ;
.
O da eleição por uma junta composta de eleitores, que
cada um dos estados ou provincias nomeia para esse fim especial, systema adoptado pelas Constituições dos Estados
Unidos da America do Norte e da Republica Argentina;
O da eleição para suffragio popular e directo, adaptado
pela Constituição da Bclivia.
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Preferiu o nosso legislador o ultimo systema, sem duvida o mais democratico, mas tambem o mais susceptivel de
confiictos e perturbações.
Reconhecendo esse perigo, não quiz o nosso legislador
'que o systema preferido fosse posto em pratica immediatamente, e por isso admittiu provisoriamente a eleição pelo
(Congresso.
Tendo, porém, adoptado nas disposições transitorias um
systema diverso do estabelecido pelas disposições definitivas,
'convinha, para evitar duvidas, expressamente declarar que
'ao Presidente e Vice-Presidente eleitos pelo Congresso ap-plicava-se tarnbem o preceito do art. 41 elo estatuido para o
"Presidente e Vice-Presidente eleitos pejo suffragio popular.
Eis o motivo pOr que, nas disposições transitorias, mui
'Sabiamente determinou o nosso legislador:
1°, que, promulgada a Constituição, OCongresso, reunido em assembJéa geral, elegesse o Presidente e o Vice.Presidente da Republica ;
2°, que o Presidente e o Vice-Presidente, eleitos por
'essa fórma, occupassem a presidencia e a vice-presidencia
.da Republica durante o primeiro periodo presidencial.
Ainda um argumento mui valioso.
Com a sábia disposição transi toria do art. 1° teve por
'fim o legislador evitar conflictos e perturbações que necessariamente se dariam, permittindo-se a eleição do Presidente e
Vice-Presidente da Repllblica por suffragio directo do povo,
antes do regular funccionamento das novas instituições.
Ora, sendo certo que, para consecução daquelle fim, tornava-se indispensavel um prazo não muito curto;
E accrescendo finalmente a circumstancia, que não podia
passar despercebida aos membros do Congresso, de achar-se
-em condições mui precarias a saude do cidadão que occ:u:Java
:a cadeira da presidencia ;
Não devia a Constituição admittir que dentro do primeiro periodo presidencial, houvesse nova eleição de Pre-
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sidente e Vice-Presidente, s8não na hypothese, mais difficil
de realizaJ'-se, de ficarem vagos aquelles dous cargos.
Assim, pois, quer em face do art. 42, bem entendido e
combinado com o art. 41 elo, quer em face do art. 1° e 2°
das disposições transitorias, é perfeitamente fundado e 10gico o parecer da commissão.
Observa ainda a commissão que si, em virtude do art. 42,
pudesse haver alguma duvida quanto ao Presidente e VicePresidente, eleitos pelo sufl'ragio popular, essa duvida seria
inadmissivel quanto ao Presiden te e Vice-Presidente eleitos
pelo Congresso, pois que a rE'speito destes é expressa e terminante a disposição transitoria do art. 1° e 2°, dizendo que
elles occuparão os seus cargos durante todo o primeiro período presidencial, que ex-vi do e 4° do art. 43 termina a 15de Novembro de 1894.
Terminará chamando a attenção desta illustre Camara.
para a sábia resolução do Senado, que depois de proficiente
debate approvou por 27 votos contra 7 o luminos.O parecer'
da commissão de constituição, legislação e justiça, que conclue
pelos seguintes termos :
" A vaga do cargo de Presidente da Republica, aberta.
a 23 de Novembro de 1891, acha-se devidamente preenchida.
pela successão constitucional do Vice-Presidente, a quem
cabe o respectivo exercicio até 15 de novembro de 1894,
termo do primeiro pE'rÍodo presidencial ".- F?"Ctn<;ct Cm'valho, relator.- F. Glice'l'io, presidente.- Dtttm Nicacio.
- Alcindo Guanabam.- Felisbello F1·ei1·e.- Ch tgas Lobato.
-Aug'usto F1'eitas (vencido j perante a Camara darei as.
razões do meu voto e exporei os motivos pelos quaes fui im-o
pedido de justificai-o aqui.) (1)
Ainda como uma condição de inelegibilidade transitoria,.
o projecto dispunha no art. 40 : " O presidente E'xereerá o·
cargo por seis annos, TI ão podendo ser reeleito para o pe-·
riodo presidencial immediato ". (2)
(J)

(2;

An. d" C",I11. vol. 20 , png.267.
An. Congr. Consto vol. lO, Img. 106.
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Os principios gemes desta disposição foram approvados\
pelo Congl'esso, ficando reduzido o periodo presidencial de 6;
a 4 annos por Ullla emenda do deputado Fleury Curado. EUa
estabelecia o principio da inelegibilidade. Se razões de ordcllll
política ex\stem para tornar da inelegibilidade Ullla prescri.
pção constitucional, como seja a possibilidade de intervir o
presiden te no pleito eleitoral a favor de sua candidatura, POI-'
meio dos milhares de recursos de que póde dispôr pela alta.
posição que occupa, outros de não menos importancia existeID
a favor da elegibilidade.
" A esperança de uma recompensa é um dos moveis mais,
fortes das acções dos homens, assim como o accordo do seu·
interesse com os seus deveres é a melhor garantia de sua fidelidade. Emfim, devia-se temer, juntava-se, que uma curta.
estada no poder, sem a esperança de ahi ser mantido, compelisse o funccionario a pensar em tratar os seus negocios e-.
os dos seus de preferencia aos do E tado. Isto era tanto mais
a temer, quanto a curta duração de ua. fUllcções, não lhepermittindo fazer uma reputação solida e duravel, elle a sacl'ificaria facilmente ao encaminhamento de seus interesses;
sem ser detido diante da eventualidade mui pouco provavel
de uma accu ação.
" Um outro incon vellien te desta espeClie de incapacidade,
e o mais gra"e talvez, será o de privar o paiz da vantagem
que elle po a tirar da experiencia adquirida no exercicio do
poder. A experiencÍLt é a mãe da sabedoria, e seria absurdo
su tentar que ella deva ser systematicamente excluida do
poder executivo. ão seria uma cousa extranha reconhecer a
sabedoria do primeiro magistrado e declarar ao mesmo tempo·
que elle não pode se mais exercer as funcções nas quaes.
acabasse de provar essa sabedoria?" (1)
Eis ahi um ponto em que a nossa constituição divergeda dos E tados U llidos, que é silenciosa a este respeito. Dos.
desenove presiden tes que tem tido, oito se reelegeram.
( I)

Story, vol. 20, png. 2-10.
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Os pal-agraphos do mesmo artigo dispunham:
" elo. O vice-presiden.te, que exercer a presidencia
'1)elos tres ultimos annos do periodo presidencial, não poderá
'ser eleito presidente para o periodo seguinte.
e 2°. O presidente deixará o exercicio de suas funcções,
improrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o 8eu pe·
riodo presidencial, succedendo-lhe logo o recem-eleito.
e 3°. Se este e achar impedido, ou faltar, a substituição
rar-se-\ta nos termos do artigo antecedente, H 1° e 2°·
e 4°. O primeiro periodo presidencial terminará aos 15
·de novembro de 1896 ". (1)
Como se vê, o mesmo principio da inelegibilidade era ap·
;plicado ao vice-presidente. A unica modificação feita nesta
prescripção pele Congresso foi reduzir o periodo presidencial
·de 6 a 4 annos. A doutrina da inelegibilidade a favor da qual
. estava o Congresso tão claramente adepto, chegou a ponto de
pedir- e por uma emenda que o presidente fosse incompativel
.nos dous periodos presidenciaes seguintes ao de ua admi,nistração. (2).
O art. 41 dispunha:
" Ao empossar-se no cargo, o presidente pronunciará.
'em sessão publica, ante o supremo tribunal federal, esta
affirmação :
" Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a
-Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, oh·servar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a
.independencia ". (3)
Esta prescripção foi emendada no sentido do presidente
.prestar o juramento perante o Congresso, e em sua ausencia,
perante o supremo tribunal. (4)
Nenhuma modificação tiveram os dous artigos 42 e 43
l(arts. 45 e 46 da constituição): "O presidente e o vice-pre·
( [) An. Congr. COIlS l. \'01. [O pllg. 107.
(2) Estll emendu foi " do Sr. Frullcisco B>ldllró, ueputlldo por Minlls. ElIll
lrDão roi ncceita pelo Congresso.
(3) An. Congr. COIlSt. vo1. [O pllg. 107.
( 4) Emenu!, do Sr. Frallcisco d.. Veiga.
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siden te não podem sabir do territorio nacional sem permissão.
do Con gresso, pena de perderem o cargo.
" O presidente e o vice-presidente perceberão subsidio,
fixado pelo Congresso no periodo presidencial antecedente "~o (1)

(1)

An. do Cong. Oonst. vo1. 10, pago 107.

CAPITULO IX

Da eleição de presidente e vice-presidente
SUMMARIO
o proces~o dn eleição.

Quntro opiniõe::- -o do projecto, da commisslio, d:l. mnioria

llll deputllçi\o puuJi tll" dll bllllC:ll\1l do Rio Graude do Sul. D"blltC, sul c uortc,
Os plLrugraphos do lLrt 47,

o processo de eleição do Presidente e Vice-Presidente
da Republica foi um dos assumptos mais debatidos pelo congl'e o constituinte, no seio do qual foram sustentadas divcrsas opiniões sobre o problema, por oradores que punham
em favor de suas doutrinas a eloq uencia da palavra e a iuceridade de suas convicções.
Nos governos d mocraticos é um dos assumpto) que
mais tem prendido a attenção dos publicistas, na pcsquiza
de processos eleitora s que isentem o pleito de corrupção e de
falseamento do voto, para que o poder executivo seja a expl'e são de uma maioria legitima e real. Sendo da indole do
regimen que es e poder seja electi vo, comprehende-se a importancia que assume o processo de sua eleição, em bem da
legitimidade do poder.
o paizes de instituições democraticas innumeras doutrinas têm sido sustentadas por notaveis
publicistas e que entretanto na pratica não têm correspondido
ás intenções de seus autores, pelos vicios que a paixão política sempre traz ás lutas eleitoraes.
Entre nós, no seio do congresso constituinte, quatro
doutrinas foram sustentadas sobre o processo de eleição de
presidente e vice-presidente da Republica.
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A primeira-a do projecto-considerando o presidente
chefe electivo da nação, propunha o processo indirecto da
constituição norte· americana, com algumas modificações, e
prescrevia o seguinte no artigo 44 do projecto :
"O Presiden te e o Vice-Presiden te serão escolhidos pelo
povo, mediante eleição indirecta, para a qual cada estado,
bem como o districto federal, constituirá uma circumscripção,
com eleitores especiaes em numero duplo do da respectiva
represen tação no con gresso " (1).
A segunda-da commissão dos 21-considerando o presidente representante da soberania dos estados, propõe o
processo directo, mas concorrendo cada estado com um voto
para a eleição do primeiro magistrado da Republica, no seguinte substitutivo ao citado artigo:
" O Presidenete e o Vice- Presiden te da Repu blica serão
eleitos pelos estados, tendo cada estado sómente um Yoto.
" elo-O voto de cada e5tado é o da maioria do seu
eleitores qualificados para as eleiçõe. de deputados ao congresso nacional.
" e 2°_A eleição será directa e realisar-se-ha em todo
o territorio da Republiea no dia 1 de feyereiro do ultimo
anno do periodo presidencial "(2).
E nas seguintes palavras, o parect:r fundamenta sua
opinião:
"Segundo essa emenda o Presiclen te e Vice-Presidente
ela Republica serão eleitos pelos estados e pelo districto federal, tendo um d'elles s6mente um voto.
" Esse voto será o da maioria dos respectivo eleitOre,
alistados para as eleições de deputados ao congresso nacional.
"As camaras ou intendencias municipaes apurarão os
votos das secções eleitoraes comprehelldidas nas suas respectivas circumscripções, decidindo as questões contenciosas
com recurso para o tribunal de appellação do estado, e a as(l

(1) Impressos do Congr. Const., pago 12.
(2) Idem, idem, idem.
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sembléa legislativa deste apurará por sua vez os votos dos
municipios e pl'oclamará candidatos do estado os cidadãos
que tiverem obtido a maioria relativa dos votos do eleitorado.
" Por ultimo o congresso apurará os votos dos estados
e proclamará presidente e vice-presidente dos Estados Unidos do Braúl os candidatos que houverem alcançado a maioria
absoluta dos votos dos estados. J,
" Esse systema altera o da constituição em dois pontos
capitaes; 1 0 , substitue a eleição iudirecta pela directa, prescindindo assim de um processo artificial, tão desacreditado
nos Estados Uuidos da America do Norte, justamente em
mateda de eleição presidencial, quando entre nós pela amarga.
experiencia colhida em sob o longo regimen anterior á lei de1801; 2 11 , confere aos estados, como entidades, políticas, quesão os membros immediatos da União, a igualdade de suffragio, meio este consideeado o mais efficaz pela maioria da,
commissão para estabelecer o equilíbrio entre etles e fortalecer o elemento federal, naturalmente fraco em um corpo
politico que apenas acaba de tomar a fórma de republica
federativa' por uma rapida transição do Imperio uno e da centralisação administrativa" (1).
Como se vê, é profunda a differença en tre os dous processos. . Em um prescreve-se o processo indirecto, tendo o
presidente da Republica a expressão politica de chefe electivo
ela nação, em outro sub$titue-~e este processo pelo voto directo, sendo o primeiro magistrado ela nação o representante
elos estados.
Prescrevendo o projecto o processo inelirecto, punta-se
elle em contradição com o que tinha estatuido no artigo 39,
em que considera o presidente como chefe electivo da nação.
Realmente, o chefe electivo da nação não póde sahir do suf·
fragio de um corpo especial de eleitores.
.
Contra a doutrina da commissão levantaram-se diversas
opiniões, que a combateram, em nome do principio da maioria
popular.
(1) Impressos do Congr. Const., pago 2.
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Assim disse o Sr. Almeida Nogueira:
"Por um calculo bem organisado, em que se compute a
somma da população segundo os votos expressos por este
systema de eleição, poder-se-hia chegar ao resultado de que,
si a população do Brazil é de quinze milhões de habitante',
tres ou quatro milhões elegeriam o presidente da Republica
contra a opinião de onze ou doze milhões de brazileiros.
Mas, dirão os autores da emenda, em uma federação ha
duas entidades: a entidade estados e a entidade cidadão e é
tão predominante o elemento popular na democ:racia como a
entidade estados na federação.
" Uma das bases fundamentaes da Constituição Americana, como o Congresso não ignora, é a soberania do povo.
a estado é uma ol'ganisação, por assim dizer, artificial; o
cidadão é a entidade real. a estado é organisado para me·
lhor garantir os direitos do cidadão. Este é o fim, aquelle
é o meio. Não é licito, pois, antepor-se mesmo aos direito
basicos do povo, qualquer prerogativa do Estado. Esta seria
contradictoria com o fim de sua instituição.
"Dizem os nobres deputados: mas é injusta a prepollderancia da maioria dos cidadãos, quando não representam a
moioria dos estados.
'
(C

"Direi que é mais injusto dar-se preponderaucia á
maioria dos estados, quando esta maioria não representa a
maioria da nação.
" Mas onde está a injustiça de dar-se prepollderancia á
minoria dos estados, quando elta represen ta a maioria real,
a maioria do povo? a estado maior, o mai populoso tem
maior somma de riquezas, concorre com mais avultada contribuição para. as despezas gemes e com mcLlor imposto de
sangue para a clefeza da patria ; tem maior eontingente de
opiniões nas decisões dos destinos da nação; tem mais in teresses, mais elementos moraes.: deve ter maior preponderancia.
c( Si é uma verdade fundamental da escola democratica
o principio da soberania popular, '-'amo se pretende antepôr
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a este prinClplO que é uma realidade, o principio da soberania dos estados, que é uma creação da lei?
" E, si para conhecer a opinião de um estado se propõe
a consulta aos cidadãos nelle residentes, e não, por exemplo,
ás municipalidades, porque tambem para se conhecer a opinião nacional não se computam os votos de todos os cidadãos,
mas s6mente os dos estados, dando-se um voto a cada um, e o
mesmo pezo aos sessenta ou oitenta mil habitantes do Espirito-Santo que aos tres milhões de mineiros?
" E, demais, o estado é uma pessoa jurídica', não tem
cerebro, não tem opínião pessoal- tem orgãos legaes. Sua
opinião legitima é a da maioria dos eleitores. Essa, pois, deve
pezar na proporção de sua intensidade. Tem valor moral,
tem valor politico, segundo o numero de votos expressos.
" Dê-se, pois} á cada estado um voto propoecional á população e não um voto igual. A igualdade consiste em tratar-se desigualmente seees desiguaes". (1)
A doutrina da igualdade dos estados na representação
politica, para a eleição do presidente da Republica, pregada
pela commi são dos 21, foi tenazmente. combatida pelos representantes dos estados do sul, cujo numero inferior ao do
estados do norte, daria para estes uma prepollderancia constante na victoria do pleito presidencial. Delles saieia com a
maiores probabilidades o supremo magistrado da Republica.
Foi em nome desse interesse politico que trazia um desequilibrio entre os estados, que se ferio a campanha de resistencia contra a doutrina da commissão. E essa ambição não
passou desapercebida ao Sr. Justiano de Serpa, que di se ;
" Não voto tambem pelo da commissão, porque, embora
me incline á doutrina, que colloca os estados em pé de igualdade para os fins da representação política, considero-o
complicado de mais para ter exacta e fiel execução. Além
disso, tinha certeza de que contra elle se pronunciará toda a
representação do sul, porque, como elles dizem, assegura
certa preponderancia ao norte.
( I)

Aunnes elo Congr.
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" A's representações de Minas, S. Paulo, Rio de Janeiro
e outros estados todo systhema convém, menos o que possa
um dia determinar a escolha de um presidente do norte.
" Perdoem-me os nobres representantes, a questão é
mais de sul e norte do que parece. Aqui no Congresso não se
accentuou ainda, mas lá fóra é a grande preoccupação dos
estados do sul. Na imprensa, pelo menos, asseguro que existe
esta preoccupação.
" Ha poucos dias li em um jornal de S. Paulo o se·
guinte que dá idéa mas ou menos exacta do que a respeito
pensam os estados do sul: "Até agora fo mos partidarios
da rapida votação da Constituição, porque a queriam os como
está no projecto ; mas agora, com a emenda da commissão,
que reconhece a cada estado o direito de concorrer com um
voto para a escolha do chefe da nação, não podemos mais admittir tal methodo de votação. Queremos que a Constituição
seja bem discutida; porque, a passar tal disposição, que dá
consideravel preponderancia aos estados do norte, desejamos
que fique consignado o protesto das representações dos estados do sul. ( 1 )
O argumento a que recorriam os deputados do sul de
que os votos dos estados nem sempre são a expressão da
maioria d,) voto popular, contribuindo isto para falsificar os
governos democraticos ou cabalmente refutado pelo mesmo
deputado do Ceará, nas seguin tes palavras
" Não haveria minoria prevalecendo sobre a maioria,
como dizem Vv. Exs.
"VV. Exs. confundem a questão. Esta se reduz ao seguin te : si se entender que o chefe do poder executi \lO é representante da soberania nacional, é legitimo para escoJhel-o
o systema indicado pela commissão. Mas, si se considerar o
presidente da RepubJica- representante dos estados, come o
é na Confederação Norte-Americana, neste caso a soberania
reside nos Estados, e a somma das diversas un idades é que
(J)

Acu. do Congr. Nac. vol. I, pago 458.
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constitue a soberania ( Apoiados e lJ'!ão apoiados. ) Depende
do ponto de vista em que nos collocarmos para estudar a
questão ".
A outra doutrina sustentada pela maioria da deputação
pauli!;,ta e apresentaqa em projecto pelo SI' Adolpho Gordo,
era mais ou menos identica a do projecto, apresentando differenças que não passam de detalhes.
Elle prescrevia:
" Art. O presiden te e vice-presidente serão eleitos
pelas legislaturas dos estados e municipalidade do Districto
Federal.
€ 1°. Cada estado e o Districto Federal terão numero de
votos igual ao de seus representantes no Congresso acionaI.
€ 2°. A eleição terá logar no dia 1 de maio do ultimo
anno do periodo presidencial, reunindo-se especialmente para
isso a legislatura de cada estado e a municipalidade do Districto Federal.
€ 3°. A eleição será por escrutinio secreto, e a do presidente precederá a do vice-pt'esidente, que será feita em acto
successivo.
€ 4°. Concluida a eleição, será lavrada a acta circumstanciada da mesma, assignada pela mesa e pelos representantes presentes.
€ 5°. O resultado da eleição será publicado immediatamente por edital e pela imprensa, e da respectiva acta serão
extrahidas tres cópias, assignadas pela mesa, que as remetterá, fechadas e selladas, uma ao presidente do Senado, outra
ao ministro do interior e outra ao Archivo Nacional.
Art. Logo que o presidente do Senado estiver de posse
de todas as authenticas, determinará o dia para a apuração
da eleição, que, em todo caso, será feita dentro do prazo de
noventa dias, contados da mesma.
€ 1°. No dia determinado, reunido o Congresso Nacional
em maioria absoluta de seus membros, sob a presidencia do
presidente do Senado, serão abertas e apuradas as authen-
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ticas, e proclamados presidente e vice-presidente dos Estados
Unidos do Brazil os cidadãos que tiverem obtido maior numero de votos.
~ 2°. Nesta eleição, cada estado bem como o Districto
Federal terão tantos votos quantos forem os seus represen·
tantes no Congl-esso Nacional; e estes serão con tados na
apuração em favor do candidato que tiver alcançado maior
numero de suffragios das respectivas legislaturas e da municipalidade federal.
~ 3°. A apuração será feita em uma só sessão, não podendo os membros do Congl'esso retirar-se antes de concluida,
para o que serão tomadas as medidas convenientes.
~ 4°. Concluida a apuração, será lavl-ada acta circumstauciada da sessão, assignada pela mesa do Cohgresso e pelos
representantes presentes.
~ 5°. O resultado da apuração será immediatamente publicado por edital e pela impl'ensa, e da respectiva acta serão
extrahidas cinco cópias, assignadas pela mesa, que as remetterá ao presidente e vice-presidente eleitos, ás secretarias do
Senado e da Camara e ao Archivo Nadonal.
Sala das sessões, 30 de dezembro de 1890. Aclolpho
Go?'Clo.- Pattlino Ca1'los.- Mtt1·sa.- M01'aes e BCt1'1·os.Rodolpho ilfimncla ". ( 1 )
A outra doutrina, consignada em um projecto assignado
pelo Sr. Muniz Freire, a bancada do Rio Grande e outros
deputados considera o presidente da Republica como delegado da soberania nacional, firmava o processo do voto directo para sua eleição, e dispunha: "O presidente e o vicepresidente da Republica serão eleitos por suffragio directo
da nação, e maioria absoluta de votos ". (2)
Além destes projectos outros foram apresentados, mais
ou menos filiados aos quatro de que temos tratado até
aqui.
( 1) Ann. do Congr. Consto voJ. l, pago 424.
(2) Ann. cits. voJ. l, pago 430.
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Foi o da bancada rio-grandense o que mereceu a approvação, sendo substituido o ~ 20 pelo seguinte substitutivo apresentado pelo Sr. Bernardino:
" Si nenhnm dos votados houver alcançado maioria aboluta, o Congresso elegerá, por maioria dos votos presentes,
um dentre os que tiverem alcançado as duas votações mais
elevadas, na eleição directa". (1)
Foi intercalado como paragrapho. do mesmo artigo os
seguintes additi'vos : um do 'deputado Augusto de Freitas:
em caso de empate considerar-se-á eleito o mais velho, e
outro do Sr. Bellarmino de 1endonça:
" São inelegiveis para os cargos de presidente e vicepresidente os parentes consanguineos e affins, nos 1 0 e 2 0
gráos, do presidente ou vice-presidente que se acha em exercicio no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis
mezes antes ". (2)
ão são pequenas as differenças do nosso direito constitucional em relação ao dos Estados Unidos, sobre a organiação do poder executivo, o processo da eleição presidencial.
Entre nós foi adoptado O voto directo da nação, o que dá
ao supremo magistrado da Republica a feição de chefe da
nação e o depositario de uma parcella da- soberania, tanto
como o poder legislativo.
Vê-se por ahi a tendencia dos constituintes de 1890 de
organisarem o poder executivo, como um poder forte que garantisse a estabilidade das situações.
Nos Estados Unidos a eleição é pelo voto indirecto.
Seus publicistas já reclamam pelo voto directo e diversas
tentativas têm sido feitas neste sentido, desde 1826 por
uma indicação do senado. O proprio presidente Jackson
dizia em sua mensagem em 1829 :
" E' ao povo que compete eleger o Presidente. Nunca
os constituintes pensaram que a escolha popular fosse
confiscada." Não obstante estas reclamações, o processo
(1)

lmpre~sos do

(2)

A nn. cits. vol. l, pago 34.
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indit'ecto permanece como um preceito constitucional e o
mais notaveis publicistas dizem como 8tory- que tal vez
a historia da republica americana não possa provar que
evitou todos os perigos inherentes á organisação do poder
executivo e que não seja esse o lado vulneravel daquella
Republica.
Entre nós sómen te uma eleição de presi den te teve
lugar, depois do inicio do systema constitucional - foi a
de 1 0 de Março de 1894, quando foram eleitos os 81's, Prudente de Moraes: presidente, e Manuel Victorino, vicepresidente.
Da pratica nenhum ensinamento podemos tirar com
que possamos applaudir ou criticar o preceito da constituição.
8ó tivemos uma eleição e esta mes ma destituida de todo interesse partidario, não só pela falta de
partidos, como porque sómente uma candidatura foi apresentada.
Outra differença não menos importante é a que se
refere á apuração feita pelo Congresso. A constituição
prescreve que elia será feita com qualquer numero de memb1'os
p,'esentes.
Comprehende-se a probabilidade que dá um tal preceito de que a apuração não seja a expressão de uma
maioria legislativa.
A constituição dos Estados-Unidos prescreve quese nenhum dos votados para Presidente alcançar a maioria do numero total dos eleitores, a camr.trct dos deputados
escolherá por escrutinio o Presidente dentre os t1'es mai
votados. Mas nesta escolha os votos serão dados por Estado, tendo cada Estado um voto; o qU01·~tm necessario
para esse effeito deve comprehender um membro ou varios membros dos dous terços dos Estados e a mai01'ia
de todos os Estados será necessario para a validade da
escolha. " (1)
(t) J, Soriano, Ob. cito pag, 308.

185
"Vê-se, pois, que longe de querer a escolha do Presidente quando devolvida aos representantes se faça por
maior'ia dos votos presentes, a constituição americana exige
a maioria dos Estados.
"Assim que esteja presente urp, ou todos os representantes de um Estado, pouco importa, porque é por
Estado; e além disso para que a eleição se possa fazer
é preciso que estejam presentes representantes dos dous
tel'ços dos Estados, sem o que a assembléa electiva não
ficaria validamente constituida, e finalmente para a validade da eleiçã~ deve concorrer a maioria de todos os
Estados. Desse modo sendo o voto dado por Estado, a
maioria é federal e não proporcional; nenhum estado poderá queixar-se de não ter concorrido para a eleição do
Presidente nem os Estados pequenos em representação
podem dizer que foram absorvidos pelos grandes.
"Essa igualdade federal desapparece no nosso systema, porque se contam os votos per capita, e não por
Estado. " (1)
Outra differença está em que a apuração entre nós
é feita pelo Congresso, ao passo que nos Estados Unidos
o é s6mente pela camara dos deputados.
"O Presidente da Republica devendo sahir do povo,
ainda que em eleição de dous gráos, quiz a constituição
americana que no caso de nenhum dos votados obter maioria
absoluta, fosse eleito s6 por aquella camara que é a incarnação mais immediata do povo. " (2)
Eis ahi as mais importantes differenças entre o nosso
direito constitucional e o americano.
Como para deputados e senadores a constituição deixou
de prescrever as condições de elegibilidade pal'a a eleição
pl'esidencial, deixando isso para a lei ordinaria.
Prescreveu, porém, as condições de inelegibilidade.
(í! 4 0 do art. 47).
(I e 2) J. SoriRl1o de S0I17&. Ob. cito pago 30 .
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A lei n. 35 de 26 de Janeiro, em seu art. 33 àlarga mais;
as condições de inelegibilidade do que o faz' a constituição,
e no art. 32 determina como condições de elegibilidade.
1. o ser brazileiro nato ;
2. o estar na posse e goso dos direitos politicos ;
3. o ser maior de 35 anuos.
Do que temos escripto como a syntese dos debates
parlamentares sobre organisação do poder executivo, podemos tirar conclusões politicas de tanto mais valor, quanto
affectam os sentimentos e as idéas de qu'e se achavam possuidos os constituintes da Republica. '
, A teudencia para organisar esse poner bastante forte e
independente para arcar com a omnipotencia das assembléas
e garantir a estabilidade do regimen, foi bem accentuado na,
constituinte. Nenhuma opinião reclamou contra essa orgauisação executiva poderosa, ainda mais que nos EstadosUnidos, não só pela maior amplitude que o nosso direito deu
ás attribuições executivas: como porque constituio esse
poder emanado directamente do povo, como expressão da soberania nacional e não estadoal.
Contribuiu poderosamente para isso a tradição parlamentarista neste paiz, pela' qual a omnipotencia da camara foi
uma realidade, derrubando ministerios, traçando planos de
governo, em summa tornando excessivamente instavel o'
poder executivo. Contra o regimen parlamentar sempre
bateu-se o partido republicano historico, e no recinto da
constituinte não podia deixar de fazer' desse programma uma
realidade. Não só vasou a organisação institucional no typo
presidencial de governo, como procurou dar a maior força,
possivel ao poder executivo. Mais ou menos a mesma tradição influiu sobre os constituintes. de Philadelphia para o
mesmo resultado.
Assim dizia Madson :
" A legislatura procurará continuamente engrandecel'se, perpetuar-se e aproveitará todas as circumstancias criticas produzidas pela guerra, por invasão ou por qualquer
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convulsão para attingir seu fim. E.' preci'so, uma barreir81
que a contenha.
" A magistratura encarregada dO' J!l0der- executivo será
a guarda, o protector dos direitos do PQ~~ C26>ntra a tyrannia
legislativa," (1)
E a proposito disto, um notavel escd'p·tOJ·· diz:
, Este abuso não era imaginario, nem, conjecturaI j pois
Madison fazia notar que a tendencia do governo dos estados
americanos tinha sido sempre a de distribuü'todos os poderes
publicos pelo circulo dos legisladores, de mamei'ra ar reduzir os
governadores a uma expressão pu·ramen te- nomina!. Da
omnipotencia d'estas assembléas, JU>I1to á; sua fustabilidade,
adviria uma revolução qualquer, se· não se procuras e habilmente prevenil-a. " (2)
Dizia tambem Jefferson:
" O poder executivo não é nem o unico,. nem o principal
objecto de no sas appl·ehensões. A tyranntia da legislatura
é no momento mui to mais digna de temer; e· assim será ainda
por muito tempo. O abuso do poder executiv-o terá a sua
vez, mas isto não se dará tão cedo. H· (3')
Nfio obstante porém toda esta rcsistencia contra o parlamentarismo, cujas provas estão exaradas não s6, nos. debates
do Congresso, como no texto da constituição,. elle· continúa a.
perverter o regimen e a suggesm'onar os altos. poderes da.
Republica.
No correr deste trabalho, ternDs. fOrl1.ecido, as- pi.'ovas e
continuaremos a fazel-o.

(J) CarJier. vo1. 20 pag 84.
(2) CarJier, vu1. 20 pal!. 11.
(3) CllrJier, voJ. 20 pago 85.

CAPITULO X

Das attribuiçães do poder executivo·
SU il'D1A RIO
.\r .47 e seu- prLr11graphos. Faculdnde de regulamentar as leis. Estado de sitio. As,
outras attrihuições.

o artigo 47 o projecto enumera as attribuições do.
poder executivo de que a primeira é :
" Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso-·
luções do Congresso; expedir decretos, instrucções e regu-lamentos para a sua fiel execução >l. (1)
Da primeira parte desta funcção executiva iá temos fallado. A com missão por emenda que foi acceita restringia a
faculdade, salvas as restricções estabelecidas na constituição. Resta a segunda. A' attribuição conferida ao poder exe-cutivo de expedir decretos e instrucções para a tiel execução.
da lei, estabelece uma diffel'ença do nosso direito constitucio-nal em relac;ão ao dos Estados Unidos, onde o poder executivo.
limita-se á funcção de sanccionar e promulgar as leis. A faculdade de regulamentação que entre n6s foi dada a esse poder é.
uma sobrevivencia do direito constitucional do impel'io. A regulamentação da lei, como faculdade executiva, precisa ser
exercida com o maximo cuidado para que os.};lrincipios cordeaes da lei fiquem respeitados pelo regulamen.to que della
não se deve apartar. E isto é tanto mais importante quanto
a faculdade de regulamentação foi investida n.o.executiv.o com .•
fim da fiel execução das leis.
(I) Annaes Congr. Consto VQI. 10. pago I)].
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A attribuição do nl!l'tnel'o 2 do mesmo artigo é :
" Nomear e demi.ttir livremente os ministros de e
tado ". (1)
Nesta attribuição em que se inclue um dos caracteres d0
regimen presidencial, está outra differença do nosso direito
'Constitucional em relaçã() ao dos Estados Unidos, onde o presidente para nomear os ministros ou secretarias, se sujeitará
á opinião do Senado. Entre nós tambem, por uma emenda
do Sr. Thomaz Delphino, se quiz que a nomeação dos ministros ficasse dependendo da approyação do Senado: c Fi·cando a nomeação dependente da approvação do Senado ".(2)
E' uma attribuição que amplia a energia e a força do
chefe do poder executivo, A mesma disposição se continha na
constituiçãp do imperio, e a despeito disto a nomeação e demissão dos ministros era determinada pelo voto do parlamento.
Sendo da competencia privativa do presidente a nomeação e demissão dos ministros, estes são de sua inteira e ab 0luta confiança. E' este o espirito da disposição constitucional.
o disposto do n. 3 do artigo é :
" Exercer o comma,ndo supremo das forças de terra e
mar dos Estados Ullidos do Brazil, assim como das de policia local, quando chamada ás armas em defesa interna ou
externa da União". (3)
Esta pl'escripção constitucional foi substituida pela eguinte, apresentada pelo Sr. João Vieira e outros:
Exercer ou' designar quem deva exercer o commando
supremo das forças de terra e mar dos Estados Unido do
Brazil, quando chamados ás armas em defesa interna ou externa da União". (4)
Como se vê, a differença consiste em poder o presiden te
delegar o commando das forças a alguem de sua confiança e
(C

(1)
(2)
(3)
(4)

Annltes Congr. Consto vol. 10, pago lll.
Impressos elo Congr. Const., png. 34.
Anones elo Congres o Const. \'01. l0, png. 112.
Impressos elo Congr. Cpost. png. 14.
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retirar-se a policia local dos e tados á ser chamada ás arma
-e commandada pelo chefe do estado.
E' intuitiva a importancia de tal attribui ção executiva.
Pouca modificação operou a discussão no di posto do
n. 4 :
" Admini traI' e distribuir, sob as leis do Congresso,
.conforme as necessicbles do govel'l1o nacio nal, as forças de
mal' e terra". (1)
Em di cu são do projecto, esta disposição foi ampliada
pela. eguinte, apresentada pelo Sr. Franci co Veiga, deputado por Minas :
" O exercicio de tas attribuições fica sujeito á se:guintes restricções :
" Ct) O presidente não conservará qualquer contingente
de forças federaes nos estados, desele que contra isto representem os re pecti\'os governos;
" b) Remo,erá mediante representação dos mesmos
poderes, os com mandantes de taes forças "~o (2)
Estas restricções que mereceram a approvação do Congresso em sua discu são, tiveram a mais franca impugnação
por parte do Sr. Serzedello Corrêa na
eguintes pala';;-t'as
que levaram o Cougres o a voltar atraz do que tinl:a feito:
" O segundo ponto é o que refere-se a remoção dos
oCommandantes de corpos deixando· se no esquecimento o general commal1dante de armas ou de guarnição.
" E ta di posição é anti-militar e injusta porque póde
ser rcsponsavel por tudo O que se d"r o geReI' ai commandante
da força e contm elle nada se estabeleceu, e, por outro lado,
em um estado será empre de boa di ciplina, e conforme a
leis militares, necessario ouvir o general commandante da
forças sobre' quaesquer movimentos ou mudanças que nella
se queira fazer.
" Mas, Sr. presidente, protesto com todas as minha
forças, com toda a energia de que posso dispôr contra essa
(l) Auu. do ougr. Consto \'01 {O, pa~. 112.
(2) Tmpre 80 doCougr. Con-t. pag.34.
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segunda parte da emenda, porque, e é necessario que este
Oongresso saiba, um dos moveis que nos levaram ao campo
da revolução, foi muito especialmente esta falta de garantia
que não encontrl1vam os officiaes diante dos caprichos dos poderes publicos!
,. A idéa republicana, senhores, convém dizer, não estava no cerebro de todo o exercito, e foi essa falta de garantia,
a grande injustiça nas promoções, o esquecimento finalmente
de direitos e de serviços, que levaram a muitos camaradas a
abraçar a nova ordem de cousas em que esperavam encontrar
mais justiça, mais moralidade e mais garantia do que
tinham". (1)
O n. 5 investe no pl'esidcnte a attribuição de prover os
cargos :
" Promover os cargos civis e militares de caracter federal, salvas as restricçõe. expressas na Oonstituição". (2)
Tal disposição não soffreu a menor alteração. A clausula
- salvas as restricções da constituição- deve referir-se á
nomeação dos cargos diplomaticos e consulares; a dos membros do Supremo Tribunal, que o presidente tem a attribuição
de fazer, depende da approvação do senado.
O n. 6 prescreve:
"Indultar e commutar as penas nos crimes sujeifos á.
jurisdicção federal, salvo nos casos a que se referem os
arts. 33 n. 12." (3)
E' uma das mais importantes attribuições investidas no
chefe do estado e que o congresso approvou sem a menor
restricção. O direito de graça e de commutar penas investido
no chefe do poder executivo é sobrevivencia do conceito juridico da idade media, que considerava o rei em pessoa o juiz
supremo. Este conceito porém mudou nos tempos modernos.
"As funcções judiciarias, diz Bluntschli, foram subtrahidas á.
acção pessoal e mesmo á influencia do principe, e os nossoS
(I) Ann. do Congr. Con t. voJ. 30, pag.189.
(2) Idem, idem, idem. voJ. lO, pago 112.
(3) Ann. do COllgr. Consto voJ. 10 pago 112.
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juizes m1lderlll'O'" fazendo inteiramente derivar de si a sua
jUl'isdicção, fazendo inteiramente a justiça em seu nome, pronuncianl de uma maneira independente e suprema. O principio
de que" ooda justiça emana do rei" tem pois tomado um
sentido muito differente do antigo. Os nossos juizes não
cOllbecem mais senão as normas fixas do direito. O monarcha
não jl1iga mais pessoalmente; "o brilho do seu poder, diz-se,
poderia obscurecer o sol da jusiiça." (1)
.Entretanto, ainda nos governos modernos, certas attribuiçães ainda emanam desse conceito, e, entre eltas, o direito
de gmça que para alguns, como Beccaria, é uma confissão
taeita'da imperfeição da administração judiciaria.
Outros, justificam-n'o em razões tan to mais poderosas,
quanto traduzem a verdade dos factos. " Ha na perpetração
de um crime, diz Story, gradações que não podem ser enumeradas nem definidas, mas as provas podem ser imperfeitas,
por sua nàtureza, quanto ao proprio crime e quanto ás circumstancias que o aggravam ou attenuam. Em muitos casos,
as convicções não repousam senão em presumpções ou-probabilidades. Jão seria então injusto e desarazoado excluir todos
os meios de adoçar a punição, quando novas pesq uizas tiverem demonstrado que a accusação fôra despida de fundamento,
ou que o crime perdera os caracteres graves que haviam
appar cido nos primeiros debates? Um poder de perdoar
parece ser urna consequencia indispensavel do direito de
punir, pois de outro modo os aecusados poderiam tornar-se
as victimas dos seus accusadores, da inexactidão das testemunhas ou do erro dos jurados e dús juizes." i2)
Nenhuma opinião no congresso se fez sentir para que esse
direito fosse investido no poder legislativo. Simplesmente
elle encontra excepção nos crimes de responsabilidade politica. Ahi, o direito de graça não se póde exercer.
O ns. 7 e 8 dão ao executivo a attribuição de declarar a
guerra e fazer a paz, nos termos do art. 33 n. 12, e ,declarar
(1) llIuntchli, dir. publ.. pago 15./.
(2) Story, onst. dos Estado. Uuidos. vol. 20 pago 26 .
v. 3
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immediatamente a guerra, nos ·caws de invasão e aggres ão
estrangeira. Esta disposição do projecto não soffl"eo a
menor modificação. Como se vê, a doutrina era di5tribuir por
entl'e os dous poderes tal attribuição constitucional, dando ao
legislativo o poder de autorizar ao executivo a declarar a
guerl"a e tornando-a uma funcção privativa do exp.cutivo,
somente para declarar a guerra, nos casos de invasão e ag.
gressão estrangeira. Neste ponto, nossa constituição diverge
da dos Estados Unidos, em que o direito de guerl"a pertence
ao congresso, ficando s6 ao presidente o direito de paz, com
assentimento do senado.
O n. 9 prescrevia:
"Dar conta annualmente da situação do paiz ao congresso nacional, recommendando-Ihe as providencias e refol"mas urgentes, em uma mensagem, que remetterá ao secretal"io
do senado, no dia da abertura da sessão legislativ:a." (1)
A unica modificação feita nesta disposição, foi substituir
a palavra 1'ecommendando, tt-ansplan tada da constituição
americana, por indicando-lhe.
O n. 10 prescrevia:
"Convocar o congresso extraordinal'iamente, e prorogar-Ihe as sessões ordinarias." (2)
Por uma emenda suppressiva apresentada pelo deputado
Arthur Rios, foi retirada do poder executiv'Ü a attribuição de
prorogar as sessões ordinarias do congresso.
Os ns. 11, 12 e 13 prescreviam:
"Nomear os magistrados federaes ;
" Nomear os membros do supremo tribunal fedel"al e o
ministros diplomaticos, mediante approvação do senado j
podendo, na ausencia do congresso, designai-os em commi são, até que o senado se pronuncie;
" Nomear os demais membros do corpo diplornatico e o
agentes consulares." (3)
(1) Impres. do Oongresso Constituinte, pl\g. 14.
(2) Idem, idem, idem.
(3) Idem, idem, idem.
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A unica modificação que seffreo esta attribuição foi fazer
depender as nomeações dos magistrados federaes de proposta
do supremo tribunal, par uma emenda do deputado
Augusto de Freitas. Em tudo o mais, foi conservada a disposição do projecto que é inteiramente identica a da constituição dos Estados Unidos.
Como estava no projecto, figura no texto da constituição
o disposto no n. 14, que investe no executivo a attribuição de
manter as relações com os estados estrangeir?s, assim como
o n. 15, que é assim concebida:
"Declarar, por si, ou seus agentes responsaveis, o
estado d'e sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos
casos de aggressão estrangeinl" ou grave commoção intestina." (1)
A commissão ampliou a decretação do estado de sitio
tambem nos casos do art. 5 n. 3, isto é, para restabelecer a
ordem e a tranquilidade nos estados, á requisição dos poderes
locaes.
O estudo desta modificação, que foi aceita pelo congresso, é da mais alta importancia para a discussão dos principios de direito. Os autores do projecto firmaram a doutrina
de que o estado de sitio, synonimo de suspensão de garantias
constitucionaes, só póde ser decretado em casos de commoção in testina e aggressão estrangeira. A referencia porém
que a commissão fez do disposto no art. 5 n. 3, que
permitte a intervenção do governo nos estados, estabelece
uma synonimia entre as phrases - commoção intestina e alteração da ordem e tranquilidade - assim como firma o
principio de que um dos processos constitucionaes de intervencão, é a decretação do sitio nos estados.
Não foi por este meio que o governo federal interveio na
guerra civil do Rio Grande do Sul, de 1890, na. presidencia
do marechal Floriano Peixoto. O sitio não foi decretado no
estado, senão depois de 6 de setembro. Entretanto, as forças
(I) Impressos lo Congr. Const.. pn!!. 14.
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federaes ahi destacadas puzeram-se em operaçõe de guerra,
indo até para o local da acção o ministro da guerra de então,
o general Francisco Moura.
Esse processo de intervenção servio depois de ponto de
accusação do ministro da marinha, o almirante Custodio de
Mello ao marechal Floriano Peixoto, quando em abril de
1 93 retirou-se do ministerio. Entretanto a comparticipação
das forças federaes na luta do estado era uma realidade ba
muitos mezes.
O n. 16 dispõe:
" Entabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes,
convenções e tratados, sempre acl ?'efm'enclwn do congresso,
e approvar os que os estados celebrarem na conformidade do
art. 64, submettendo-os, quando cumprir, a autoridade do
congresso." (1)
Como se vê, essa attl'ibuição de caracter internacional
quiz o legislador constituinte que ficasse dividida por entrp
os dois poderes, estabelecendo assim um ponto de differença
com o direito americano, pelo qual é um dos ramos do poder
legislativo - o senado - que intervem para homologar ou
não os actos desta natureza do poder executivo.
Attribuição indispensa,vel ao exercicio completo ela 0berania nacional, é de uma importancia extrema para os
in teresses é!o paiz, em relação á paz, á guerra e ao seu commereio. Nosso legislador não quiz que a comparticipação
legislativa dos actos da politica externa do presidente da
Repnblica ficasse restricta ao senado. Estendeo-a ao congresso, até mesmo quando os actos se referirem a negociações,
ajustes, convenções e tratados entre os estados e sem caracter
político. Nestas condições, porém, o conbecimen to destes
actos pelo congresso não é obrigatorio.
O presidente os fará submetter a opinião do congresso,
quando cumprir fazel-o, isto é, quando taes actos envolverem
questões que estejam fóra da sua alçad<L constitucional.
:1) Ao. do Congr. Const., voJ.

)0

pog. 113.
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Comparando-se o disposto neste numero com o do
art. 33 n. 10 do projecto, que im-este o congresso da attribuição privativa de resolver os limites dos estados entre si
vê-se que um acto de limites territoriaes entre estados,
não p6de ter a accepção constitucional de tratado, ajuste,
convenção ou negociaçao, porque, do contrario, ficariam
contradi~orias as duas disposições.
O congresso nacional já teve occasião de desempenhar-se
dessa fu ncção constitucional, quando lhe foi aíIecto o tratado
de Missões celebrada pelo Sr. Quintino Bocayuva com a
Republica Argentina, como ministro do governo provisorio.
Por essa occasião agitou-se a questão de saber si para
exercer tal prerogativa constitucional, o congresso trabalharia em separado, ou fundido. Prevalece0 a primeira
hypothese, em vista do que dispõe o art. 18 da constituição
que s6 abre uma excepção-quando o poder legislativo vae
conhecer da validade da eleição de presidente da Republica,
trabalhando então fundidos os dous ramos desse poder.
Firmou-se tambem por essa occasião a verdade da doutrina
de que a iniciativa em taes questões pertence á camara dos
deputados, em vista do ar"t. 29.
O no so direito constitucional, pois, neste pon to é bem
differente do direito constitucional do Estados Unido.

CAPITULO

XI

Dos ministros de estado
SUl\1l\1ARIO
Art. 48. Unidade do poder executivo. Opiniões. Feiçiio constitucional dos
ministros.
ua incompatibilidade. As opiniões do Congresso. Art. 50.
Responsabilidade.

A doutrina dos autores do projecto foi de um presidencialismo temperado. Crearam este systema da fórma de governo, não ha duvida, porque tornaram os ministros de estado funccionarios da confiança pessoal do presidente da
Republica,. sem a·menor intervenção-do parlamento, devendo
por si exclusivamente serem demitti~os e nomeados. Aboliram
inteiramente o gabinete, como uma collectividade executiva.
Romperam todos os laços de supremacia do parlamento sobre
o goyerno. Usaram porém de phrases da antiga terminologia
parlamentarista, como as palavras- ministro de estadofazendo lembrar a antiga feição constitucional destes agentes
do executivo. E no estudo minucioso e comparado em que
vamos entrar dos artigos do projecto com as emendas da commissão e do congresso, veremos que as tendencias destes
foram mais acentuadamente presidencialistas que as dos
autores do projecto.
Assim, O art. 48 dispunha:
" O presidente da Republica é auxiliado pelos ministros
de estado, agentes de sua confiança, que lhe referendam os
actos, e presidem cada um a uma das seeretarias, em que se
di vide a administração federal". (1)
(I) Ann aes do Cong. Consto voJ. 10, pago 113.
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A commissão dos 21 offel'eceo o seguinte additiyo ao
capitulo que trata dos ministros de estado:
.
" No capitulo IV e seus arts., bem como em todas as
disposições da constituição em que se encontrar a palavraministros- referindo-se aos membros do poder executivo,
seja substituida pelo vocabulo- secretarios.
" Em vez de- refel'endam -diga-se- subscrevem". (1)
O congresso não acceitando essa emenda, acceitou
entretanto a substituição do verb~ referendar por subscrever.
Como se vê, a constituição creou um'a entidade constitucional e politica - o ministro - rejeitando a substituição
d'essa phrase de origem parlamentar pela palavra secretario.
Divergio neste ponto da con:5tituição americana, que expressamente não creou um tal funccionario. Simplesmente crêa
chefes superiores dos diversos departamentos em que se di. vide o executivo.
A unidade do poder executivo e sua organisação como
um poder forte, foi uma preoccupação do legislador de Philadelphia.
E são muito eloquen'tes as 5eguintes palavras do Fede7'alista :
"Algumas pessoas pretendem, que um poder executivo vigoroso é contrario ao genio das instituições
republicanas. Os homens esclarecidos que ligam grande
apreço ao successo desta f6rma de governo, não poderão jámais admittir que este pensamento seja verdadeiro, sem condemnar por isso mesmo os seus proprios principios. A energia
do executivo constitue uma parte essencial á definição de um
bom governó. Ella é indispensavel para proteger a communidade contra os ataques do estrangeiro EUa não é menos indispensavel sob o ponto de vista da administração das lei,
da protecção á propriedade, contra· as emprezas que muita
vezes interrompe.m o curso da justiça. EUa é essencial para
garantir a liberdade contra os attagues da ambição, contra o
(1)

Auuaes do Cong. CClnst. vo1. l0. pago 113.
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'espirito de facção e contra a anarchia. Um poder executivo
fraco s6 p6de ser exercido fracamente. Fraca execução é sy'uonimo de má execução. E um governo que administra mal
qualquer que elIe seja em theoria,. será na pratica um máo
governo ". (1)
Para chegar a esta unidade, força e energia do executivo,
foi preciso que toda autoridade se concentrasse nas mãos do
presidente, rejeitando a convenção de Philadelphia a proposta de instituir-se um conselho executivo, não analogo a
'um conselho de ministros, na accepção moderna da palavra
gabinete, porém semelhante ao antigo ]Jl'iuy council da Inglaterra. "Um conselho colIocado junto a um magistrado
·que é o proprio responsavel pelo que faz, não é maL
do que um entrave ás suas boas intenções, um instrumento
e um cumplice das más intenções, e será quasi· sempre um
manto para cobrir suas faltas ". (2)
Diz mais:
" A unidade produz a energia. A decisão, a actividade,
'0 segredo, a promptidão, caracterisam as orden de um s6
homem muito melhor do que as deliberações de Ulll corpo numeroso ; e quanto mais esse numero for accrescentado, tanto
mais essas qualidades diminuirão".
Se os fundadores, porém, da União, diz Dupriez, não
queriam cercar o presidente de um conselho, ao qual ficasse
inevitavelmente sujeito, elIes não entendialll de modo
algum obrigal-o a tomar por si s6 a decisões as mais graves.
'0 que elIes queriam antes de tudo era deixar,lhe a liberdade
·e a responsabilidade, sem o privar dos meios de esclarecer-se.
Assim, a constituição reconhece expressamente a certos func-cionarios, aos ministros, o caracter de c1nselheiro do presidente. "ElIe p6de pedir por escripto a opinião dos officiae
colIocados á frente dos diversos departamentos executi\'os,
'Sobre todas as questões relativas aos deveres dos seus re -pectivos cargos". (3)
e 2) Federalista n. 80
(3) Dupriez, les ministres dtZllS les prillcijJnux pnys d'Ellyope ei d'Ameriqut,

(1

vol. 20, pago 25.
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Eis ahi a expressão constitucional dos ministros de
Estado pela constituição dos ~stados Unidos e que se póde·
resumir nas seguintes palavras: "Os ministros não sendo·
admittidos no congresso, não são os leaders das camaras.
"Elles não podem, a maneira dos ministros inglezes,
exercer na elaboração das leis a principal iniciativa e a alta.
direcção ; não podem ter no trabalho legislativo mais do·
que uma acção indirecta e uma influencia incerta e occulta.
" O seu papel executivo se limita a um circulo de trabalho excessivamente cimumscripto, particularmente no dominio da administração interior. De outra parte, elles não·
formam um corpo executivo concentrando em si mesmo todo·
poder real sob a autoridade nominal de um chefe irresponsavel.
Elles não são mais do que simples agentes, e os conselheiros:
cada um em um dominio especial, de um chefe responsavel e
independente, chefe que ordena e não superior hierarchico·
que o'Jve e consente". (1)
Mais ou menos a mesma expressão deu-lhe o nosso legislador constituinte.
Em relação a responsabilidade dos ministros para outros:
cargos civis e politicos o projecto dispoz :
" Os ministros de estado não poderão accumular outro
emprego ou funcção publica, nem ser eleitos presiden te ou
vice-presidente da União.
" Paragrapho unico.- O deputado, ou senador, que
acceitar o cargo de ministro de estado, perderá o mandato,
procedendo-se immediatamente a nova eleição, na qual não
poderá ser votado "~o (2)
Essa incompatibilidade dos miniskos de não poderem cumulativamente exercer o mandato legislativo, encontrou no
seio do congresso alguma impugnação.
Assim, o Sr. Americo Lobo pedia que os ministros podessem ser eleitos deputados ou senadores e propunha a seguinte substituição do paragrapho do mesmo artigo:
Dupriez, obro cito pago 29.
(2) lmpresso do Congr. Consto pag, 36.

(J)
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" O deputado que acceitar o cargo de ministro de e5-·
tado perderá o mandato, procedendo.se immediatamente á.
nova eleição, na qual poderá ser reeleito ". (1)
O Sr. Frederico Borges propunba tambem o seguintesubstitutivo:
" Os ministros de estado podem ser eleitos deputados ou
senadores, assim como estes podem ser nomeados ministros,
sem perda de seus respectivos mandatos". (2)
Os Srs. Zama e Almino Affonso faziam tambem propostas.
identicas a esta§.. Nenhuma d'ellas foiacceita pelo Congresso,
firmando-se o principio absoluto da incompatibilidade do ministro para outros cargos, como um dos car:tcteres distinctivos.
do regimen presidencial.
Sobre as l'elaçõe:; destes funccionarios para com o eon-·
gresso, o projecto dispunba no art. 50 :
"Os ministros de estado não poderão comparecer ás
sessões do congresso, e s6 se communic:trão com elles porescripto, ou pessoalmente em conferencias com as commissões.
das camaras.
Os relatorios annuaes dos ministros serão dirigidos ao·
presidente da Republica, e communicados por este ao congresso ". (3)
As mesmas aspirações ·parlamentaristas dos que protestaram con.b:a o principio de inc.ompatibiLidade que privava
os ministl'os de terem assento no parlamento, se fizeram,
sentir na discussão e votação deste capitulo.
Assim, o Sl·. Aristides Lobo procurou substituil-o :
" Os ministros podem comparecer ás sessões do congresso·
para rcsponder por seus actos á requisição de qualquer·
representante da nação e mediante votação do congresso, e·
f6ra deste caso.

(I) Impresso do Congr. Consto pn~. 36.
(2) AnDnes de COllgr. Consto vol. l0, png. 114.
(3) Annnes do Congr. Consto vol. 10, pago 114.
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" Em caso algum a discussão parlamentar termillal'á
l'lor moção ou acto que possa determinar a retirada do mi'nistro ". (1)
.
O Sr. Frederico Borges pediu a suppressão do artigo (2)
"O Sr. Olivei~'a Pinto quiz substituil-o pelo seguinte:
" Os secretarios de estado poderão ser admittidos a jus'tificar perante uma outra camara as propostas do poder ex e'cuti VO, quando o req uererem"~ (3)
O Sr. Americo Lobo offereceu por 3ua vez o seguinte
'substitutivo :
" Os ministros de estado poderão comparecer ás se õe
'00 congresso, discutir suas propostas, e até, se forem sena'dores ou deputados, dar-lhes seus votos.
Os relatorios annuaes dos ministros serão dirigidos ao
'congresso, bem assim o balanço geral da receita e da de peza do thesouro federal, do anno an tecedente, e igualmen te
o orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da im.portancia de todas as con tribuições e rendas publicas ". (4)
O Sr. Julio de Castilho tambem offereceu a seguinte:
" Os relatol:ios annuaes dos ministros serão dirigidos
ao presidente da Republica e distribuidos por todo~ os membros do' congresso ". (5)
O Sr. Custodio de Mello: " Os ministros de estado
serão ouvidos quando qualquer das camaras o exigir, depoi
de approvada a exigencia por um terço; pelo menos, do
membros respectivos ", (6)
O· Sr. Zama: "Os ministros, que não forem deputados
ou senadores, podel;ão comparecer ás sessões, quando discutir-se o orçamento da pasta, que dirigirem, ou quando
qualquer das duas camaras en tender neeessaria a presença
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Impressos do Congr. Con-t. png. 3i.
Idem, idem, idem, idem, idem.
Idem, idem, idem, idem, idem.
Id m, idem, idem. idem, idem.
Idem, idem, idem, idem, idem.
Iuem, idem, idem, idem. idem.
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de algum d'elles sobl'e qualquer assumpto, e poderão communicar-se pessoalmen te, ou por escripto, com as commissões
do parlamento.
" Os relatorios annuaes dos ministros serão dirigidos ao·
presidente da Republica e ao congl'esso nacional". (1)
O Sr. Almino Affonso: " Os ministros de estado poderão comparecer ás sessões do congresso, e discutir,
quando convidados, ou espontaneamente, embora não sejam
representantes da nação. " (2)
Antes de tratarmos da responsabilidade ministerial, édigno de attenção o estudo como na pratica tem sido comprehendido, as relações dos ministros para com o presidente da Republica e o congresso.
O criterio que tem presidido á escolha dos ministros.
por parte do presidente da Republica não constitue um
principio poli tico de onde se possa deduzir uma lei de
caracter geral. A fal ta de partidos bem definidos de que
se ressente a política da nação, tem feito com que as organisações ministeriaes não assumam uma feição partidaria.
Na phase dictatol'Íal da Republica vimos que nos dous
ministerios que se formaram na presidencia do marechal
Deodoro da Fonseca, presidiram a conri.ança pessoal do chefe
do estado e o papel que alguns politicos representaram na
revolução de 15 de novflmbro. D'ahi para cá além da confiança pessoal do presiden te, se tem feito sentir uma certa
influencia parlamentar. Assim vemos que de todos os 'ministros que teve o marechal Floriano, poucos ão os que
não salJÍram do congresso.
Sobre a responsabilidade dos ministros, o projecto dispunha:
" Os ministros de estado não ão re ponsaveis ao congresso, ou aos tribunaes, pelos conselhos dados ao presidente da Republica.
(1) .\nnacs do Congr. Conto

\'01. Ia. pag.113.
(2) Imprc;;. do Congr. Consto paI!. 3 .
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" ~ 1. o Respondem, porém, q uan to aos seus actos, pelo
'crimes qualificados na lei criminal.
" ~ 2. o Nos crimes de responsabil idade serão processados e julgados pelo supremo tribunal federal, e, nos connexos com os do presidente da Republica, pela autoridade
'competente para o julgamento deste. " (1)
Como se vê, o projecto cogitou da responsabilidade criminal, civil e politica, sendo esta ligada não s6 a delicto
'connexos com os do presidente da Republica, como a actos
proprios dos ministros.
O projecto consignaya, por conseguinte, a doutrina da
responsabilidade do ministro, independente da do presidente
·da Republica, desde que esta autoridade ten.ha de responder
por delictos politicos, proprios. Esta doutrina foi aceita
'pelo congresso constituinte, onde algumas opiniões se levan'taram no sentido de mais ampliaI-a.
Assim, o Sr. Oliveira Pinto quiz que os ministro
ficassem sujeitos ás regras do direito commum, q llan to a
criminalidade resultante dos conselrlOs :
" Supprima-se a primeira parte deste artigo, para que
os secretarios de estado fiquem sujeitos ás regras de direito
·commum quanto á criminalidade resultante de conselhos. " (2)
O Sr. .A.merico Lobo pugnava pela responsabilidade
,ministerial nos seguintes termos:
"OS ministros de estado respondem solidariamente,
'pemnte o congresso, pela politica geral do governo, e individuc1lmente por seus actos individuaes. " (3)
E o Sr. Almino Affonso:
" Os ministros de estado poderão comparecer ás sessões
do congresso, e discutir, quando convidados, ou espontanea'mente, embora não sejam representantes da nação. "(4)
(1) An. do Congr. Consto vol. l0 pn2. 114.
(2) Impres. do Congr. Consto png. 3 .

(3) Id m idem.
.(4) Id.em .idem.
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Igual doutrina foi sustentada pelos 81's. Frederico
Borges, Zama e outros. O congresso não homologou a
latitude que os parlamental'istas quizern,m dar á l'esponsabilidade ministerial. Firmou entretando como preceito
·constitucional a doutrina do pl'ojecto, que estabeleee como
um principio político a responsabilidade pessoal do ministl'O.
Em geral não tem sido esta doutrina bem comprehendida pela opinião e pelos poderes constituidos, que
-convergem todos a assimilar o ministerio a um secretariado, il'l'esponsavel, automatico, uma simples machina de
subscrever e referendar os actos do presidente da Republica.
Não é tal. O ministro é uma entidade autonoma, responsavel, tendo diante de si um campo de acção propria.
Desde que a responsabilidade politica póde attingil-o individualmente é porque a constituição quiz dar-lhe uma
parcella de autonomia na gerencia dos negocios publicos.
E' esta a vel'dadeira doutrina. Podemos dizer que a
·organisação ministerial tal qual foi creada pela constituição
de 24 de fevel'eiro é um mixto, entl'e O secretarin,do americano e o parlamentarismo á ingleza. Creou em vez da
responsabilidade collectiva do ministerio, a responsabilidade
pessoal do minis tro.
Em occasião opportuna estudaremos, como na pratica tem sido comprebendidos entl'e nós, as relações entre
os ministros e o presidente da Republica.

CAPITULO XII

Da responsabilidade do presidente
SUlVIMARIO
.\ rt. 52.

Dilf rençaô do nosso Direito e do Direito '1merie,\no. Emendas.
Art. 53.

Tendendo os autores do projecto a assimilar á organisação da Republica a formula presidencial, haviam de convergil' sua attenção para um ponto caracteristico do preidencialismo - a responsabilidade do presidente. E elles
a consignaram no art. 52, assim concebido:
'O presidente dos Estados Unidos do Brazi! . erá
submettido a processo e julgamento depois que a camara
declarar procedente a accusação, perante o supremo tribunal federal, nos crimes communs, e, nos de re ponsabilidade, perante o senado. l ' (1)
Como se ve, a doutrina do projecto era crear dou
tribunaes para julgarem o supremo magistrado da naçãoo upremo tribunal nos crimes communs, e o senado nos
crimes de responsabilidade. Em ambos os casos, porém,
deve preceder o julgamento da camara sobre a procedencia da accu ação. O auctores do projecto assimilaram
ne te ponto a doutrina da constituição americana, a re peito
da qual assim se extel'lla Story :
"Seria de acerto que n'aquellas condições fo se o
enado pre idido pelo vice-pre. idente da Republica, o qual

(1) Impreô. do t.:ollgr. pa!!. 15.
v. 3
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jul'3 é o pt'a3idatlte do s~naio; porque facilmente e
poderia suppôr n'elle o desejo de substituir O presidente
da Republica, concorrendo para a condE'mnação do primeiro
magistrado da nação. "
A respeito da maioria dos dous terços p ara o sem.do
proferir a sentença condemnatoria, diz Story:
" Póde-se pensar que a verdadeira razão d'essa disposição foi assegurar a imparcialidade do juizo, e impedir que
os funccionarios fossem sacrificados ao primeiro resentimento popular, ou á predominancia de um parUdo. Si a
simples maioria bas tasse para condemnar, poderia succeder
que, em tempo de commoções populares, a influencia da
camara dos deputados seria irresistivel. O unico freio praticavel era, pois, exigir o assentimento dos dous terços do
membros do senado; essa grande maiol'ia indica grande
conformidade de opiniões e de interesses, e essa conformidade, só se póde dar no caso de ser o crime evidente, ou
pelo menos de ser a innocencia apenas pres umivel.
" No direito commum não se presume' a innocencia, até
prova em contrario, mas até a unanimidade do jury é indispensavel para condemnar.
" No julgamento politico tomou-se partido médio entre
a unanimidade e a simples maioria. Se o crime não se apresenta provado aos olhos dos dous terços do:, membros de uma
assembléa, distincta por seus talentos e saber, gosando das
sympathias do povo e representante dos Estados, principalmente depois de escrupulosa investigação dos factos, deve-se
reconhecer que as provas são mui to fracas para produzir
uma condemnação; e neste caso, conforme a simples noção
de justiça, é melhor deixar passar o criminoso do que punir o
innocente, que aliás bem póde ser victima do odio dos partidos. I, (1)
A doutrina do projecto foi alterada pela commissão dos
21 que, em uma emenda, estabeleceu como clausula para o
andamento do processo o julgamento da camara sobre a
(1) José Soriano. ohr. cito pa.g. 328.
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accusação, se procedente ou não. E esta doutrina foi acceita
pelo congresso, approvando a seguinte emenda da commissão:
"Decretada a procedencia da accusação ficará o presidente
suspenso de suas funcções. " (1)
A approvação que o congresso lhe prestou dando-lhe o
valor de preceito constitucional, constitue uma differença do
nosso direito para o dos Estados 'Unidos, cuja constituição
não prescreve que o julgamento da camara da procedencia
da accusação suspenda o exercicio das funcções de presidente,
até que o senado julgue definitivamente. Só podemos comprehender que a razão deste preceito está no facto do
legislador querer cortar toda a influencia que o presidente
possa exercer sobre o resultado do proeesso, com os meios
ofliciaes de que dispõe.
Se os interesses da verdade do pleito judiciario justificam
a prescripção, ella póde dar lugar a uma interinidade nas
funcções presidenciaes por uma colligação partidaria da camara, contra o presidente da Republica, inspirando a procedencia de uma accusação que póde ir contra os interesses politicos, administrativos e finaneeiros do momento. E a este
respeito diz Pomeroy :
" O presidente e o vice-presidente não podem ser suspensos de suas funcções por um acto do congresso, porque o
seu cargo tem um periodo fixado pela constituição, e só o
póde perder em virtude de sentença: a camara accusa simplesmente, só o senado sentencia. " (2)
Nem pelo menos o legislador poz entraves á paixão partidaria da camara, exigindo a maioria de dous terços para o
j ulgamen to parlamentar da accusação como fez para o senado,
em relação a sentença condemnatoria.
Este preceito constitucional já teve sua interpretação na
pratica, qU:1l1do na sessão legislativa de 1893, foi denunciado
o vice-presidente em exerció, marechal Floriano Peixoto, pelo
deputado Seabra. A camara julgou improcedente a denuncia.
(1) Impres. do Congr. Consto png. 15.

(2) José. Sorinno, obro cito png. 23,.

..
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As mesmas oplllloes parlamentares, que C"Juizeram corrigir o projecto na discussão da responsabilidade dos ministros, procuraram unir na discussão deste artigo a responsabilidade do presidente e destes funccionarios.
Diversas emendas foram offerecidas pelo deputado Cesar
Zama, senador Americo Lobo, neste sentido. Nenhuma foi
acceita pelo congresso.
O projecto no art. 53, além de definir o s crimes de responsabilidade, mandava que elles fossem definidos em uma
lei especial, devendo o congresso, em sessão ordinaria, elaborar a lei que ha de regular a accusação, o processo e o
j ulgamen to do presiden te.
Assim, o projecto prescrevia:
" São crimes de respon'Oabilidade do presidente da Republica, os que attentam contra:
1 ~ A existencia poli tica da União ;
2° A constituição e a fórma do governo federal;
3° O livre exercicio dos poderes políticos;
4° O goso e exercicio legal dos direitos politico ou individuaes ;
5° A segurança interna do paiz
6° A probidade da administração;
7° A guarda e emprego constitucional do' dinheiros
publicos.
? 1. o Esses delicto serão definidos em lei especial.
~ 2. o Outra lei regulará a accusação, o processo e o
julgamento.
e 3. o Ambas essas leis serão feitas n a primeira sessão
do primeiro congresso. (1)
A commi são, em uma emenda additiva, pI'escreveu como
crime de responsabilidade, os actos que attentassem contra as
leis orçamentarias votadas pelo co.ngresso.
O congresso desempenhou-se da funcção que lhe foi investida pela constituição, elaborando a lei que especifica os
(1) Impre . do COI1)!r. 'Ol1st. paI! aR.
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crimes do presidente da Republica. E' a lei de 8 de jar.eiro
de 1892.
Opinião de publicistas lhe são desfavorayeis, taxando-a
de uma lei casuistica.
Assim diz o Sr. José Soriauo: "Segundo o methodo
aualytico, fizeram uma lei casuistica, e de certo modo uma
lei de occasião.
"Desejosos de que o accusado não pudesse em caso
algum, escapar-se, chegaram a difinir casos impossi,eis, ou
pelo menos improvaveis.
" Desceram até a degradante supposição de um presidente de Republica capaz de receber donativos para praticar
ou deixar de praticar algum acto de officio (art. 4 ); de
exigir gratificação ou premio para cumprir O seu de,e l'
(art. 47); de ser incontinente publico, jogador e ébrio
(art. 48). E como se ainda não bastasse, no art. 43 se considera crime de responsabilidade do presiden te "usar mal
de sua autoridade commettendo exce sos ou abusos não especijicCtdos na lei. " Não ba como escapar. (1)
A lei não podia deixar de resen tir-se da effervescencia
politica do momento em que foi ella elaborada. O congresso
nacional movia ao presidente de então, o marechal Deodoro da
Fonseca, a maior opposição, não tendo então a autoridade
executiva no seio delle maioria sufficiente para as medida
Tudo
que julgava necessarias á administração publica.
negou-lhe, até mesmo confiança politica. A nação então
assisti u ao confiicto en tre os dous poderes e que se terminou
pelo golpe de estado de 3 de novembro de 1891, no qual representou importante papel a lei de responsabilidade do presidente, como veremos quando estudarmos a phase constitucional do goyel'llo republicano.

(1) Jo é SorilulO. ou. cil. png'. 330.

CAPITULO XIII

Do poder judiciario
SUMMARIO

o

projecto. ,"oto do senador José Hygino. Suas opiniões. Projecto do deputado
AmphiJophio de Carvalho. Unidade do direito e pluralidade da magistratura.
Opiniões do ministro d:.\ justiça. Doutrinas da soberania e autonomia dos
E tados. Votação do congresso.

A organisação do poder judiciario foi o assumpto mais
debatido no seio da constituinte e o que deu lugar a mais
brilhante polemica do congresso.
Os mais notaveis discul"sOS foram pronunciados e, com
ardor e eloquencia, sustentadas 'as diversas doutrinas de 01'ganisação judiciaria que procuraram captivar a maioria da
representação constituinte, no intui to de consubstanciar-se em
lei. Nenhum capitulo do projecto ferio tanto a attenção do
congresso, como'o que referiu-se a esse podeI" E a proposito de sua discussão foram aventadas e discutidas todas as
theorias de federação.
A este respeito o congresso dividiu-se em grupos, tanto
maiores, quanto era gl"ande a competencia dos susten tadores das diversas doutrinas.
Nos é impossivel no estudo do poder judiciario seguir o
mesmo systema que temos seguido até aqui, isto é, estudando
artigo por artigo, com as respectivas emendas que lhes foram
offerecidas. Constituindo os artigos referentes a este poder
um todo, um corpo de doutrina, não podemos separal-os e
Sim estudaI-os englobadamente. E' por conseguinte sob este
methodo que vamos proceder ao estudo.
Já fizemos observar no 20 volume desta obra, quando estudamos o departamento judiciario, que o poder judiciario já
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tinha sido ol'ganisado pelo govemo pl'o,"isorio, quando o
congresso veio elaborar a constituição. A organisação da
justiça federal já era uma lei deCl'etada por aquelle go\"erno
quando os constituintes vieram organisar os poderes políticos
çla Republica.
Até os membros do supremo tribunal federal já estayam
nomeados assim como os juizes seccionaes dos estados.
Feita esta observação, vejamos as diversas doutrinas que
foram sustentadas a proposito do poder judiciario.
Os auctores do projecto procuraram organisal-o sob os
moldes americanos, deixando de lado todos os elementos de
nossa antiga organisação judiciaria. E' neste lado de no sa
vida politica que se faz sentir maior reforma.
Em nenhuma outra natureza de servi ço ella foi tão
radical.
Assim, elles instituiram o poder judiciario como um
poder essencialmente politico, gosando da prerogatiYa de upremo interprete da constituição, cuja pureza e fidelidade lhe
cabe amparar e defender.
Interposto entre elJa; e os outros 130 deres, annulla toda
omnipotencia e violencia que possam attingir a lettra constitucional. Respeitando os principios da federação, os autore
do projecto crearam a dualidade da magistratura, podendo a
constituintes estaduaes elaborar o seu poder judiciario. Ei
os principios geraes do projecto que assim prescrevia a organisação do poder j udiciario :
Art. 54
" O poder j udiciario da União terá por orgãos um upremo tribunal fed eral, com séde na capital da Republica e
tantos juizes e tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz,
quantos o congresso crear.
Art. 55
O Supremo Tribunal Federal compor-se-ba de 15 juize ,
nomeados na f6rma do art. 47, n. 11, dentre os cidadãos de
notavel saber e reputação elegiveis para o Senado.
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Art. 56
Os juizes federaes são vitalicios, perdendo o cargo unicamente por sentença judicial.
~ 1. o Os seus vencirllen tos serão determinados por lei do
Congresso, que não os poderá diminuir.
~ 2. o O Senado julgará o membros do Supremo Tribunal Federal ç e te os juizes federaes inferiores.
Art. 57
Os tribunaes federaes elegerão, de seu seio, o seu pre i<lente e organisarão as respectivas secretarias.
~ 1.0 Nestas a nomeação e demissão dos respectivos em})regados, bem como o provimento dos officiaes de justiça na'
respectivas circumscripções judiciarias, compete respectivamente aos presidentes dos tribunaes.
~ 2. 0 O Presidente da Repablica de ignal'á elentre O'
membros do Supremo Tribunal Federal o Procurador Geral
da Republica, cujas at ribuiçõe se definirão em lei.
Art. 5
Ao Supremo Tribunal Federal compete:
Processar e julgar originaria e privativamente:
Ct) o Presidente da Republica nos crimes COl11ll1un , e O'
MinistreIs de Estado nos casos elo art. 51 j
b) os ministros diplomaticos, nos cl'imes communs e nos
de responsab ilidade ;
C) os pleitos entre a União e os Estados, ou entre e te
uns com os outros;
d) os letigios e as reclamações en tre nações estrangeira
e a União ou o Estados;
e) os cOllfiictos dos juizes ou tribullaes federaes entre i,
ou entre esses e os dous Estados;
lI. Julgar, em gráu de recurso, as questões resolvida
pelos juizes e tribullaes federaes, assim como as de que trata
o presente artigo ~ 10 e o art. 60 .

r.
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lU. Rever os processos findos, nos termos do art. 78.

e 1. o Das sentenças das justiças dos Estados em ultima
instancia haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal:
á) quando se ques~ionur sobre a validade, ou a applicabilidade de tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do
Estado for contra ella ;
b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos
governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis
federaes e a decisão do tribunal do Estado considerar validos
os actos, ou leis impugnados.
e 2. o TOS casos em que houver de applicar leis dos Estados, a justiça fedel'al consultará a jurisprudeneia dos tribunaes locaes, e vice-versa, a justiça dos Estados consultará
a jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando houver de
interpretar leis da União.
Art. 59
Compete aos juizes ou tribunaes federaes decidir:
a) as causas em que algumas das partes estribar a acção
ou a defesa, em disposição da Constituição Federal;
b) os Iitigios entre um Estado e cidadãos de outro, ou
entre cidadãos de Estados diversos, diversific ando as leis
destes;
C) os pleitos entre os Estados estrangeiros e cidadãos
brazileiros ;
d) as acções movidas por estran geiros e fundadas, querem contractos com o Governo da União, quer em convenções.
ou tractados da União com outras nações;
e) as questões de direito maritimo e navegação assim no
oceano como nos rios e lagos do paiz ;
f) as questões de direito cl'iminal ou civil in ternaeionul ;
g) os crimes politicos.
e 1.0 E' vedado ao Congresso commetter qualquer jurisdicção federal ás justiças dos Estados.
e 2. o As sentenças e ordens da magistratura federal são·
executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes é
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obrigada a prestar auxilio, quando invocados por elles, a po-_
lida local.
Art. 60
As decisões dos juizes ou tribunaes dos Estados, nas
materias de sua competencia, porão termo aos processos equestões, salvo quanto a
1°, habeas-corpus, ou
2°, espolio de estrangeiro, quando a e. pecie não esliverprevista em convenção, ou tractado.
Em taes casos haverá recurso voluntario para o Supremo.
Tribunal Fedeml
Art. 61
A justiça dos Estados não póde intervir em questões sub-mettidas aos tribunaes federaes, nem annull'ar, alterar ou·
suspender as suas san tenças, ou ordens. (1)
No proprio seio da comlllissão este projecto não angariou unanimidade de opiniões. Uma dissidencia se fez-o
sentir contra elle, e á frente d'ella collocon-se o senador P0l'Pel'11ambuco José Hygino, que no seguinte voto em separado.
procurou,fundamentar"o seu substitutivo:
" A emenda substitutiva ao art. 54 e seguintes da cons-·
tituiçã0, ··sobre a organisação - j li-diciaria, foi approvada na
sessão de 5 do corrente_ por nove votos contra oito, estando·
presentes 19 membros da commissão e abs tendo-se dous devotar. Por occasião da discussão do parecer, foi a mesma.
emenda posta de novo em discussão, e rejeitada por 13 votos,
contra sete, acnando-se presentes 20 membros. De accordocom essa delibemção, eliminou-se do parecer o trecho refe-.
rente á alludida emenda, que reproduzimos, como justificação.
do nosso voto, vencido nesta parte.
" De não somenos importancia é a emenda substitutiva.
acceita pela maioria da commissão, quanto ao systema de·
(I) A D. do Co"gr. COI!

t. vol.

]0

pag. ]]5.
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·.organização judiciaria que a constituição adoptou 110S
arts. 54 e seguintes.
"Pareceu á maioria da commissão que nesta parte a
-constituição labora em uma inexplicavel contradicção, admit.tindo ao mesmo tempo dous principios antagonicos, -o da
unidade do direito e o da dualidade do poder judiciario.
Como manter praticarne11te a unidade juridica, desde que o'
.tribunaes superiores dos Estados tiverem de julgar em ui·
tima instancia, applicando e interpretando soberanamente a'
leis do direito privado?
" A falta de um centro, a que esses tribunaes se subo r-elinem, trará fatalmente como c011sequencia a diversidade no
-direito, e portanto a destruição dessa mesma unidade que o
.legislador teve em vista e que ficará sendo um ideal irrealisavel.
'
" A' commissão pareceu tambem uma inconsequencia,
oriunda da contradicção apontada, 'que a acção da justiça
federal seja menos exten:sa do que a da lei federal, não indo
...até onde esta alcança. Os codigos do direito privado são
ieis federaes, e, entretanto, a sua applicação fiça dependendo
-.quasi exclusivamente das justiças elos Estados, vindo assim
a dar-se o contrasenso de ser a União, de quem a lei emana,
privada do poder de applical-a ou de fiscalisar a sua appE-cação. Qual o correctfvo para o caso de ser a lei federal
'violada em sua applícação pelos tribunaes dos Estados'?
"Aquella contradicçã? e esta inconsequencia não se
.notam na constituição da União Norte-Americana, que nesta
parte servio de modelo ao systema ora impugnado pela razão
'·obvia de que alli a pluralidade da magistratura é uma C011:-sequencia logica da diversidade de' legislações civis e crirninaes.

" Sob o p~)llto de vista politi co, o systema constitucional
·concorrerá para abater o nivel da parte mais numerosa da
magistratura, encerrando-a nos estreitos limites de cada
Estado, e cortando-lhe o accesso nos tribUll aes federaes, onde
'os seus membros sá mente poderão ter entrada por fayor e
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graça do governo da União. Os escassos recursos da maior
parte dos Estados, e tantas outras razões que se prendem a
circumstancias peculiares a cada um delles, difficilme nte lhes
permittirão constituir os seus tribunaes superiores nas desejanis condições de independencia para emendar e corrigir
os erros dos juizes de la instarrcia.
" Ao lado de uma magistratura privilegiada, constituirse-hia uma outra a todos os respeitos inferior, e essa fragmen tação da tradicional unidade do poder judi ciario acarretaria o aniquilamento de uma força nacional.
em se diga que a unidade do poder j udiciario é
incompativel com a indole do regimen federal. Mostra o
contrario a Federação Allemã que, encontrando em vigornos estados de que se compõe o direi to germanico, prussiano, romano, francez, etc., e, em materia de organ isação
judiciaria, os typos mais diversos, tem unificado o seu
direi to e constituido os tribunaes sobre as bases de um só
codigo de organisação judiciaria, ujeitando-o ao supremo
tribunal federal. Na Suissa, é sabido que o traobalbo da
unificação parallela, digamos assim, do direito e do poder
judiciario: vae muito adean tado.
" A emenda substitutiva, de que se trata, procura adaptaI' á organisação judiciaria a nova ordem de cou a , combinando a descentralisação com a unidade judiciaria. Deixa
á competencia dos estados a justiça da 1 a in tancia no que
respeita á decisão judiciaria, á nomeação dos juizes, fixação
dos seus vencimentos.
"Haverá. em cada estado um tribunal de appellação
custeado pela União. Os seus membros serão tirados
den tre os juizes da 1" instancia do respecti vo E ado, ob
proposta do tribunal onde se der a Yaga.
" O supremo tribunal federal, além da fUllcçõe declaradas na constituição, terá tambem as do tribunal de casação e compor-se-lm: lo, de tantos membros quanto forem
os tribunaes de appellações dos estados j 20 de mai um
terço de jub:es nomeados pelo presidente da Republica com
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'approvação do Senado, d'entre os cidadãos que tiverem o
'eq uisitos de idoneidade exigido>; por lei federal.
" A competencia d'esse tribunal para decidir conflictos
·e questões de ordem constitucional e administrativa, justifica
01} modo de sua formação com um terço de juizes que não se
tenham exclusivamente applicado ao estudo do direito pri'Vado. " (1)
A sustentação deste voto em opposição ao projecto da
.eommissão pelo senador José Hygino, foi o mais brilhante
debate que teve o congresso. Pelo senador de Pernambuco foi
.pronunciado então o mais notavel discurso que foi ouvido
pela constituinte. E não podemos aqui deixar de transcrever
.algumas palavras desta brilhante peça de nossa eloquencia
parlamentar. Por isso que o orador acceitava e defendia o
<substitutivo apresentado pelo deputado Amphilophio de Carwalho, precisamos aqui transcrevel-o na integra, para que o
.leitor aprecie o debate que se travou.
Prescrevia o projecto :

o poder judiciario será regulado por lei do Congresso e
ipelas dos estados, na parte que a estes competir, tendo por
<orgãos de acção ; um supremo tribunal, com séde na capital
da Republica e jurisdicção em todo o paiz, tribunaes de appellaçã0 distribuidos pelos estados e Districto Federal, na
.razão de .um tribunal para cada uma desta secções do terri.torio nacional, e os juizes ou tribunaes de primeira instancia,
,~ue cada estado crear para si e o Congresso para o Districto
..Federal.
o supremo tribunal será mantido pelos cofres da União
.e composto de um numero de juizes, que seja igual ao do
tribullaes de appellação augmentado de um terço, sendo seus
·membros em parte tirados de todos os tribunaes de appel,(I) An. do Congr. Con t. ·çol.lo pl\g. 82.
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lação, pelo accesso do juiz mais antigo de cada um desses tribunaes, em parte nomeados pelo presiden te da Republicn.
dentre os cidadãos que tiverem as qualidades exigidas na lei,
com approvação do Senado.

3"
Sempre que a vaga aberta no supremo tribunal referi 1'se a juiz tirado ele algum dos tribunaes de appellação, a substituição recabirá em juiz do mesmo tribunal, de onde hou\'er
sahido aquelle, cuja vaga tratar-se de preencher, de modo
que nunca deixe de ha...-er, entre os membros do supremo tribunal, um juiz tirado de cada tribunal de appellação.
4i\

O" tribunaes de appellação, susten tados tambem pE'los
cofres da União, serão fot-mados pelo numero de juizes que
para cada um delles decretar a lei federal, e seus membros
nomeados pelo pt'esidente da Republica, sob proposta do tribunal, mediante as provas de habilitação que aqt.:ella lei
exigir.
As propostas e nomeações para tribunaes de appellação
s6 poderão recahir em juizes da primeira instancia, ou do
estado a que pertencer o tribunal onde verificar-se a vaga, ou
ele qualquer dos estados e do Districto Federal, quando o
caso for de vaga no tribunal desse districto.

6"
Cada estado nomeará e manterá a expensas proprias eu
juizes de primeira iuslü.ucia, estabelecerá condições de idoneidade para a respectiva investidura e proverá sobre tudo
o mais que for attinente ao assumpto, guardados os precei tos
e regras da lei federal.- .AmpMlophio e OUt1·OS.
Fique por esta f6rma redigido o art. 56 ;
Os juizes do supremo tribunal e os dos tribunaes de appellação serão vitalicios, e s6 por seu tença poderão perder o
cargo ou sofl'rer suspensão.
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1°. (Como está no projecto. )
2°. O Senado julgará os membros do supremo tribunal e estes os dos tribunaes de appellação, os quaes, por
ua vez, julgarão os juizes da primeira instancia, assim no
crime. communs, como nos de responsabilidadé.
Ao ~ 2° do art. 57, in fine, accrescen te-se : .... e bem
assim, junto a cada tribunal de appellação, como delegado
daquelle funccionario, com as attribuições que a lei declarar.Amphilophio e OUt1'OS.
No art, 58 façam-se estas alterações:
~

/

e os conflictos entre autoridades judiciarias de nomeação da
União, e entre ellas e autoridades administrativas federaes ou
os governos dos Estados.
2 0 Julgar, em gráo de revista, as causas decididas definitivamente pelos tl'ibunaes ou juizes inferiores, segundo a
regras que a lei prescrever, sempre que houver violação do
direito, pela não applicação deste, ou por. sua falsa ou indevida applicação.- Amphilophio e Out1'US.
Elimine-se o resto do art. 58, e bem assim as disposiçõe
dos arts, 59, 60 e 61. (1)
Como se vê notaveis differença sepal'avam os dois projectos. Um, o da commissão, descentralisava o poder judiciaria, mantinha o principio da dualidade da magistratura
e instituia 'aquelle poder como um poder essencialmente politico; o outro, O do deputado Amphilophio, defendia a centralisação do poder júdiciario e a uniélade da magistratura,
TO senador José Hygino encontrou esse projecto um defensor mais forte do que o seu proprio autor. Eis suas
palavras:
"Devendo eu crer, por isso: que aquellas razões do
nobre ministro da justiça são argumentos capitaes dos defensores da dualidade da justiça, sobre ellas versarão as coniderações, que pretendo fazer no intuito de justificar o meu
voto em favor da emenda substitutiva ctpresentada pelo íllus(1) Annaes do

Con~r.

Consto vol. 20. png. H.
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rado magistrado, deputado pela Bahia, que basea o seu systema sobre o principio contrario-o da unidade do poder judiciario.
" As razões coutidas na resposta do nobre ministro aos
magistrados se reduzem a duas, uma de theoria e o·utra de
conyeniencia politica. A primeira se formula por este syllogismo: os estados, que fazem parte de uma federa.ção, são
verdadeiros estados e como taes, sobercmos. Ora, soberania
comprehende o poder legislativo e judiciario. Logo, os estados federaes não podem deixar de ter poder judiciario, sob
pena de ficar mutilada a sua soberania.
" A conclusão deste racciocinio, Sr. pre iden te, é rigoroamente logica; a premissa, porém, de que ella decorre - a
oberania dos estados federados - me parece radicalmen te
falsa.
"A magi tratura do paiz, em uma repre en tação dirigida
ao governo provisorio, tinha mostrado as inconveniencias da
reforma judiciaria, por prejudicar os in teresses do magistrados, e reclamavam pela dualidade da magistratura. E o
mini tro da justiça tinha impugnado a reclamação."
Em documento politico o ministro da justiça já tinha extel"llado suas opiniões. E o senador José Hygino, depois de
mo trar as inconveniencias que podiam provir da doutrina
da soberania dos Estados: sustentada por autoridades federae , lembrando a importancia que ella teve na guerra da
eccessão, dizia:
" Foi Jorge Waitz o publici ta que, modificando as idéas
representadas por Stabl e outros, formulou a theoria com a
maior clareza e precisão, sust.:mtal1do que na federação a soberania não pertence exclusivamente á União, nem os Estados, mas, a ambos, isto é, a cada um nos li mites de sua •
competencia.
"E' esta a divisão da soberania, que, segun do me pareêe, o nobre ministro da justiça defende.
" Em certos dominios da vida publica, diz Waitz, soberana é a União, em certos outros soberano são o estados fev. 3

15
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derados. A União como os estados federados são \'eJ'dadeiros
estado, e para cada um delles a primeira necessidade é que
sejam independen tes de um podei' estranho.
" A simplicidade e apparen te claresa desta theoria, apadrinhada pOl' um nome illustre, deram lugar a que ella e
generalisasse e reinasse q uasi que exclusi vam nte na sciellcia
do direito publico'
"Mas, depois que a fórma federal, adoptada p I' dou'
povos da Europa, a Suissa e a Allemanha, atteahiu especial.
men te sobre si a attellção dos pllblicistas, e dado o progre o
g ue alli tem tido nes tes ultimos annos o direito pu blico e o
direito administrativo, a these de Waitz não podia deixar de
ser submettida a um novo e aprofundado exame, do qU:11 re·
sultou ficar banida da sciencia como um puro empirismo.
" Tendo os tri1.balhos de professol'es distinctissimo',
como os Jellineks, os Sabands, posta em toda, a evidencia que
a seberallia é uma e indivisivel, que na federação a soberania
pertence a União, ao passo que os estados federados são entidades autonomicas e investidas do.poder publico, a theoria
de Waitz, perdeu os seus sectarios e não tem hoje mai do
g ue um valor 1istorico.
"E' esta these da autonomia e não a da soberania do
estados federados que quero demonstrar, Sr. presidente; e
para gue pos a fazel-o com a con venien te clareza, releve-me
V. Ex, q ne eu tome para ponto de partida o conceito da
confederação da federação, denominações technicas de dua
fórmas de governo que se distinguem par caracteres diver o
e essenciaes a cada uma d'ellas. "
Entrando em ampla discussão sobre as differença que
separam os conceitos conj'edemção e federação, chegava o
• ?rador á conclusão de que "a co?~f'ede1'ClçãO é uma sociedade
de estados independentes, e a federação é uma pessoct j1t7'icZica
superior aos estados que lhe são membros,e, como toda a
pessoa, tem orgão, direito proprio e vontade autonomica. (2)
(I) A.II 11. do COIIgr. Consto vol. 20 png, 56.
(2) Allll. do Congr. Consto vol. 20 pago. 5;.
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pas mesmas 8premissas concluia que " se o estado é um
organismo e se todo o organismo é uma uni dade, dous poderes soberanos existentes no mesmo estado destruiriam f'ssa
unidade.
" A quem compete pois a oberania na federação.
" Creio que a questão está resolvida.
"Na federação não ha outro poder supremo que não o
da União, isto é, a soberania nacional. Os orgãos da União
são os orgãos da soberania nacional, como aliás o diz muito
correctamen te o art. 15 do projecto. O s governos locae
estão sujeitos a constituição e ás leis federaes, á acção e fi cali ação do governo federal: por consequencia os goyernos
locae_ teem um poder subordinado, o que quer dizer um
poder não soberano. " (1)
A favor do principio da unidade do direito, o orador
adduziu razões para provar que a justiça affecta interesses
nacionaes e que isto é tanto mais verdade quanto o orador
procurou demonstrar que somo!! um p ovo unificado pela raça,
pela historia, pelos costumes, pelo direito e pela lingua.
"Temos um só direito, dizia eU e, pela mesma razão
porque fallamos a me ma lingua; aq uelle e esta são os dous
O nosso direito é
symbolo vivos da nossa nacionalidade.
tão antigo quanto este corpo social; é a nossa common la'1/. .
é um patrimonio nacional. Malbaratai" o, fragmentai-o. en.
tregando ás assembléas legislativas dos estados a faculdade
de legi lar sobre as materias juridicas, seria não sómente um
crime de leso-patriotismo, sinão tambem um gravíssimo erro
politico; pois no momento em que se af'frouxam laços mate·
riaes de dependencia, cumpre que se apertem o vinculos moraes de união, e a communbão do direito é um vinculo tão
forte quanto a communidade da lingua. " (2)
Combatendo aquelles que pugnavam a unidade do direito
dizia ainda:
(1) Anu. do Cougr. Coust. \'01. 20 p"~. 5 •
(2) Auu. do Congr. Consto vol. Pll!? 61.
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" Eu penso que d'a!1i não poderia vir sinão O atl:azo, a
decadencia da pratica e da sciencia jurídica. Onde existe um
direito nacional, delle é o objecto de cultura de todos os jurisconsultos, de todos os tribunaes e escolas juridicas do paiz,
e por essa cultura commum e por assim dizer in tensi va recebe o impulso que o levará a acompanhar os pl'ogressos da
civilisação e a corresponder ás exigenc.ias sociaes da nação.
Onde, porém, ha tantos direitos quantos são as provincias, o
atrazo e a l'Otina serão effei tos da dispersão das forças intellectuaes daquelles que se dedicam isoladamente a cultivai-os.
O grande laboratorio do direito é a consciencia nacional esclarecida pela sciencia, e o direito, uma vez formado, actua
por sua vez sobre os costumes e a moralidade do povo. " (1)
Da these da unidade do direito o orador deduzia a doutrina que defendeu da unidade da magistratura, de sua centralisação, com um supremo tribunal com jurisdição absoluta
sobre os tríbunaes locaes.
Em favor do projecto veio o ministro da j u tiça de
então, o Sr. Oampo SaI1es, adduzit' razões em contrario á
critica do senador por Pernambuco, procurando demonstrar
a verdade da dou trina da sob<:'rania dos estados, em que procurou fundamentar o principio dualidade da magistratura.
Outros oradores ajudaram a defesa da doutrina do mini tro,
como os deputados Augu to de Freitas, e Bulhões que
levaram-n'a ás suas ultimas consequencias, corno a dualidade
do direi to.
O Oongresso não approvou estes excessos doutrinarios,
acceitando a doutrina da soberania estadual até explicar
a dualidade da magistratura e approyou o projecto do
governo nesta pal'te, sem a menor modificação, senão na approvação que deu aos dois seguintes additivos o art. 59, um
do Sr. Adolpho Gordo e outro do Sr. Leopoldo de Bulhões:
1°. "Substitua-se a expres. ão- decidir por esta -processar e julgar. - Adolp/w GonZo".
2°. "Accrescente-se á disposição da letra-a, do art. 59 :
(1)

Auu. do

on~r.

onst. volo 20 pag 6"2.
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I Julgar todas as causas propostas contra o governo da
União ou Fazenda Nacional, fundada em disposições da
Constituição, leis, regulamentos do poder executivo, em contractos celebrados com aquelle governo.
U Julgar as causas provenientes de compensações,
reinvindicações, indemnisação de prejuizos ou quaesquer
outras, propostas pelo governo da União contra particulares
ou vice-versa.- Leopoldo de Bulhões n. (1)
Eis ahi em synthese o estudo da organisação j udiciaria.
Vejamos agora as modificações que se deram por effeito
da discus ão da constituinte.

I
SUM ,[ARIO
Art. 51.

ElecLi\'id!Lde d!L mOlglstrnturOl. .\.r. 55. iguifleOlçilo c u;;titucioll:ll dos
termos notai'cl s.'7ber. A rls. 56. 57 e 5 .

o artigo 54 prescrevia quaes os orgãos do poder judiciario- supremo tribunal e juizes federaes, tendo o poder legislati vo competencia para crear juizes e tribunaes federae .
Já tivemos occasião de mo traI' a importancia desta
clausula.
Vimos que como attribuição constitucional do poder
executivo figura a da nomeação dos membros do poder judiciario, não tendo prevalecido a opinião de alguns da con tituinte que defenderam o principio da electividade dos juize ,
afim de collocar o poder judiciario na posição a mai independente, em relação aos outros poderes.
A doutl'ina da constituição federal foi acceita pela
constituintes do estados, cujas constituições não consignam
o principio da electividade da magistratura. O contrario é
nos Estados-Unidos, onde a magistratura federal é nomeada
pelo presidente da Republica e a do estados electiva.
(1) Tmpres;;o;; elo 'ougr. Cou-t. pf\g. 1 .
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I

" Ao passo que a inamovibilidade assegura a independencia dos tribunaes da União, diz um publicista, os tribunaes dos Estados, sujeitos aos azares da eleição popular, são
instrumentos dos partidos e servos humiJissimos das maiorias
momentaneas". (1)
.
A electividade da magistratura e é um corolario da sobel·ania nacional, diminue a independencia dos magistrados e
é facil comprehender-se quanto isto é incompativel com a imparcialidade da lei. Sobre o assumpto assim se externa St.ory:
" Na verdade, uma republica sem poder judiciario
independente para resistir á uzurpação, prot.eger as liberdades publicas e garantir os direitos privados dos cidadão, é
uma democracia de poderes illimitados, em que os seus chefes
exercem soberania universal e despotica; é um governo de
tyrannos, eleitos é verdade, mas nem por isso menos tyrannos, e tanto mais tyrannos, violentos e sanguinarios,
quanto produzirá por força facções que procurarão destruir
as suas ri vaes ". (2)
Este artigo do projecto nenhuma modificação sofl'reu por
parte da consti tuin te.
O artigo 55 prescrevia qual o numero dos membros do
supremo tribunal e que d'elle faziam parte os cidadãos de notavel sáber elegiveis para o senado.
Se na discussão' da constituinte nada encontramos que
esclareça a extensão do termo notcwel saber, os pareceres do
senado entretanto, na sess~o legislativa de 189,*, quando teve
de pronunciar-se sobre as nomeações' feitas pelo vice-presidente da Republica, marechal Floriano Peixoto, deu á
phrase a significação constitucional. Deve subentender-se
que notavel saber se estende ás scien0Ías de direito, não
sendo preciso a prova official, por um titulo de academia.
Eis os termos do parecer :
Considerando que esse requisito de notavel sabe/', exigido pela Constituição, refere-se principalmen te á babili tação

"

(I) José Sorinno, Dir. pub. Consto paJ<. 353.

(2) José Soriallo, obro cito pago 355.
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scientifica em alto gráo nas materias sobre que o tribuual tem'
de pronunciar-se, jus dicere, o que suppõe nos nomeados a
inteira eompetencia e sabedoria que no conhecimento de direito devem ter os jurisconsultos;
Considerando que assim se entende nos paizes em que
existe instituição semelhante ao nosso Supremo Tribunal Federal, '1:. [/1', na Suissa, " On statua encore dans l'article 108
que tout citoyen suisse élégible au conseil nationel peut aussi
être nommé au tribunal fédéral, d'oú il résulterait que le tribunal fédéral ne devrait pas nécessairement être composé
'de juriste, ce que sctns doute n'w'1'iverajamais." (J, Dubs,
Le Droit public de la confederation Suisse, 2me partie,
pag, 121),
"Considerando que mentiria a instituição a seus fins, se
se podesse entender que o sentido d'aqnella expressão notavel
saber referindo-se a outros ramos de conbecimentos humanos
independesse dos que dizem respeito á sciencia juridica, pois
que i so daria cabimento ao absurdo de compor-se um tribunal juridico, v. [/1'. de astronomos, cbirnicos, arcbitecto , etc... sem se inquirir da babilitação profissional em
direito .
, Con iderando que, se combinado o citado art. 56 com
o art, 72, e24 da Constituição, poder-se-bia concluir pela legitimidade da nomeação para membro do Tribunal Federal
de um individuo não diplomado p'or alguma das Faculdades
de Direi~o da Republica, não se póde, todavia, concluir senão
pela nomeação de pessoa. de notavet sabe?' jU1'idico, e não de
quem nunca gozou d'essa reputação, nem ba revelado 'sequer
mediocre instrucção em juri prudencia, " .
Baseado nesta doutrina o enado não homologou algumas das nomeações feitas então.
O artigo 56 prescreve o principio da vitaliciedade, só podendo o juiz perder o cargo por sentença judicial, incumbindo
ao Congresso estabelecer os vencimentos que não poderão
ser diminuidos e investe no senado a attribuição de julgar os
membros do supremo tribunal e estes os juizes federaes.
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Por uma emenda, o deputado Gonçah-es Chaves pedia
que o j nlgamen to do senado só se estendesse aos crime de
responsabilidade, o que foi acceito pelo CORgresso ". (1)
O artigo 57 prescrevia a competencia do tribunaes de
elegerem seu presidente, organisar a secretaria e a do presidente da Republica, de designar de entre os membros do
Tribunal o procurador federal da Republica. Tal artigo figura
hoje como texto da constituição, não tendo sotl'rido a mencH'
modificação por parte do Congresso.
O art, 58 prescrevia a competencia constitucional do supremo tribunal. (2)
Pela doutrina do projecto, essa competencia é originaria
e privativa e por gráu de recurso. A primeira consiste na
at~ribuição de julgar e processar o presidente da Republica
nos crimes communs e os ministros de estado; os ministro
diplomaticos nos crimes communs e de responsabilidade' o
pleitos entre a União e os Estados, ou entre estes uns com
os outros j os litigios e reclamações entr~ nações estrangeira
e a União ou os estados; os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, ou entre estes e os dos e tado .
Eis a doutrina do projecto sobre a attribuição pri vatin
e originaria do tribunal.
As modificações feitas pelo congresso não af1'ectayam O
principio geral da organisação e foram: - por uma emenda
da commissão su bstituio-se a palavra pleitos ÍJor causas e C011jlictos; por outra do deputado Gonçalve Chaves estendeu- e
a jurisdição federal a julgar dos confiictos dos juizes e tribunaes de um estado pam com os de outro estado. (3) Foram
es tas as unicas aiteraçõos.
A' segunda competencia do tribunal por gráo de recur o
nenhuma modificação fez o congresso. Figura ella como
texto da constituição, tal qual estava no projecto e refere-se,
(1) AnIl. do Con"r. Con t. 1'01. 20. p"". 135.
(2) J,t transcrevemos em pogina onteriores a integrlt do projecto. O leitor
procure ler, afim de ver as modificoçõe por ffeito da discu. üo.
(3) Ann. do Congr. Consto 1'01. 20 pog. 136.
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além de julgar em gl'áu de recurso as questões resolvidas
})elos juizes e tribunaes federaes, rever os processos findos:

ª

1. o Das sentenças da justiça dos Estados em uI tim:1
lnstancia haverá recursos para o supremo tribunal federal ;
a) .quando se questionar sobre a validade, ou a applicabilidade de tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal
<do Estado fôr contra ella ;
b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos
:governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado considerar validos
'os actos, ou leis impugnados.

ª

2. o Nos casos em que houver de applicar leis dos EsItados, a justiça federal consultará a jurisprudencia dos tribunaes locaes, e vice-versa, a justiça dos Estados consultará
·a jurisprudencla dos tribunaes federaes, quando houver de
'interpretar leis da União. (1)
E' este o artigo que institue o poder judiciario como o
'supremo interprete da constituição e das leis, podendo julgar
,da constitucionalidade dos actos de outros poderes, funcção
·esta que constitue o c~racteristico constitucional do poder
judiciario, o intuito de sua organisaçi'io como um poder
essencialmente politico. Destituil-o desse caracter pelo facto
,de que na constituição não figura como attribuição expre sa
·essa prerogativa, será uma opinião erronea.
Na constituição dos Estados Unidos não figura nenhum
.artigo que institua o poder judiciario com a competencia de
julgar da constitucionalidade dos actos dos outros poderes;
entretanto, todos os commentadores e publicistas reconhe·cem-lhe uma tal prerogativa. E' nella que reside a sua
funcção caracteristica.
Sobre isto dizia Hamilton:
" Negar esse principio é affirmal' que o mandatario é. s uperior ao mandante; que o criado é superior ao patrão; que
-os representantes do povo são superiores no povo; que
(1) Impr .

pa~.

li.
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aquelles que obram em virtude de podere delegado podem
fazer não só O que esses poderes não autorisão, mais até o
que elles prohibem... Os juizes devem considerar a Constituição como lei fundamental, e se um acto legislativo se
acha em confiicto com aquella lei, a elles compete preferir a
lei fundamental, que é de superior obrigação: em outros
termo, a Constituição deve prevalece.r sobre a dos legisladores, expressa nas leis,
, E' racional suppor que o tl'ibunal é um corpo intermediario entre o povo e o Congre so, para con ter e te nos limites
traçados á sua autoridade." (1)
E sa prerogativa, segundo as praxes americana, ó encontra uma excepção uos actos essencialmente politico que
emanem dos outros poderes. Nestas condições, os tribunaes
não intervêm para conhecer de sua constitucionalidade.
c. Em questão politica, diz Thomaz Cooley, os tribunae
não tem autoridade, e as decisões do departamento político do
governo são finaes." (2)
E na opinião deste escriptor, estas questões ão:
" 1. ° questões de existencia de uma guerra; 2°, negociação de paz; 3°, de governo de facto ou de direito dos
outros paizes; 4°, de autoridade de ministros e embaixadores
estrangeiros; 5°, de admissão de umEstado na União; 6°, do
restabelecimento das relações constitucionaes de um Estado
que esteve rebellado; 7°, da extensão da jurisdicção de uma·
extensão da jurisprudeucia de uma potencia e trangeira ;
o
do direito dos Iudios a serem reconhecidos como
tribu. " (3)

(1) .José Soriltno, pa!.!. 361.
(2) J o é orü,no, pago 369.
(3) JOFé oriano, Direito pubJ. Con. t. ]lap;. 261.
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I
SU1\1MARIO
.lrts. 59, 6Oc61.

o art. 59 do projecto traça a competencia dos juizes ou
tribun.aes federaes. A unica modificação deixada pelo congres o foi ampliar a competencia de seu julgamento ás se·
guintes causas,' além das que já figuravam no projecto, por
uma menela do Sr. Leopoldo Bulhões:
I - Julgar todas as causas propo. tas contra o governo
da União ou Fazenda acionai, fundaelo em disposições da
Con tituição, leis, regulamentos do poder executi \70, em
contractos celebrados com aqnelle governo.
II -- Julgar as causa provenientes de compensação,
reinvindicações, indemnisação de prejuizo ou quaesquer
outras, propostas pelo governo da União contm particulares
ou vice.versa. " (1)
A proposito dos acontecimentos politicos do Estado deSergipe em Outubro de 1 94, quando o eleitorado teve de
elegeI' o presidente do estado, apresentou.se um projecto á
camara elos deputuelos ampliando a attribuição judiciaria
para conhecer da validade da eleição estadual, em casos de
duplicata eleitora\.
Este projecto, por af!ectar de perto o principio da autonomia Llos Estados, não mereceu approvação da Caroara.
Nenhuma modificação soffreu a art. 60. O mesmo não
se deu em relação ao art. 61. (63 da Con tituição) que precrevia a pro::'ibição das justiças dos Estados de intervirem
em questões subroettidas aos tribunetes federaes. Pela seguinteemenda dos S1's. Moraes Ba1'~'os e Adolpo Gordo ficou assim
o al'tigo redigido:
"A justiça elos Estados não póde intervir em questões
submettielas aos tribunaes federaes, nem annullar, alterar, ou
(1) Imprc8. do

ongr. Const. P:H(. I .
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'suspender as suas s~ntenças, ou ordens. E, reciprocamente,
:a justiça federal não póde intel'vir em questães submettidas
'aos tribunaes dos Estados, nem annullar,. alterar ou sus'Pender as decisões ou ordens destes, exceptuados os ca o.
·expressamente declarados n'esta Con tituição. " (2)
Por um additiyo do deputado França Canalho, foi manItida a instituição do jury.

(I)

IlI1pr~

. do Cougr. Consto pug. 21.

CAPITULO XIV

Os Estados
UMMARTO
Art. 6:... EmendHs, .\.rt. tiS. EmenJu. da. cOlUtllissiio. Debate. 'rr s opiniões. .1.<h1isivo .
..irts. M, 65 e 66.

o art. 62, o projecto estabelecia os pl'inClplOs gemes.
da organisaçüo politica dos Estados, traçando-lhes o que lhe
era ou não facultado. Não podendo descer ás minucias dessa
organisação, por prejudicar o principio basico da federação-o
a autonomia dos Estados - o projecto não podia entretanto
deixar de traçar as linhas gemes, em que elles deviam gyrar
para organisarem-se. E' um dos artigos que mais de perto
affectam a federação, e entretanto não ferio tanto a attenção
do Congresso Cun tituinte, como os artigos que e referiam
á de cl'iminação das rendas, á organisação judiciaria e
outro.

O autores do projecto não podiam deixar de consignar,
tOmo texto da Constituição, os principios gel'aes da organisação politica dos Estados, como expres ão de uma verdade
no regimen federativo - a superioridade da Con tituição
Federal sobre a dos Estados e a influencia que ella não
p6de deixar de exercer nas constituintes locaes, para por ella.
modelarem o direito constitucional estadual. E este principio
tem sido adoptado em todos os paizes, cujas instituições são·
identicas ás nossas.
Façamos o estudo detalhado dos artigos e façamos depois
o commentario :
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o art.

62 prescreda :
"Oada Estado reger-se-ha pela Oonstituição e pela lei
que adoptar, C011 tan to que se organisem sob a fÓl'ma l'epublicana, não contrariem os principios con titucionae da
União, respeitem os direitos que esta Oonstituição assegura
e observem as seguintes regras:
, 1. o Os poderes executiyo. legislatiyo e judiciario ~erão
descri minados e independentes;
" 2. o Os governadores e os mem b ros da legi latura
local serão electiyos ;
"3. o Não será electi"a a magistratura ;
"4. 0 Os magistrados não serão demissi"ei' senão por
sentença;
"5. 0 O ensino será leigo e livre em todos os gráo' e
gratuito no primario." (1)
Em face deste artigo dividiram-se as opllllOes. Umas,
como a do Sr. Julio de Castilhos, Amphilophio Freire e
outros, acceitando o principio geral da intervenção federal,
até mesmo na organisação dos poderes locaes, no caracter
electivo dos governadores, investiram o supremo tribunal da
competencia de annullar qualquer acto ou lei dos goyerno
locaes que infringi sem a Oonstituição Federal. Outras,
como a do deputado Lauro Sodré e outros, não acceitaram
essa intervenção tão directa e propunham a sub tituição do
artigo do projecto, pelo seguinte:
" Cada Estado reger-se-ha pela Oonstituiçfio e pelas lei
que adoptar, respeitados os principios constitucionae da
União". (2)
Os impugnadores do projecto assim baseavam sua critica.
Assim, dizia o deputado João. Barbalho :
" Neste particular me parece que o projecto aferrou-se
a máos vezos, atendendo-se aos antigos moldes para estabelecer um systema uniforme, symctrico, inflexivel, como se

.

(1) Impressos c.Io Congr. Consto pllg. 18.
(2) Anil. do COllgr. COllst. \·ol. 20 png. 217.
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lJudes e ser a,doptado em todos os Estados, como se fo 'se
licito eutrar nas pl"erogath-as destes e sequestrando aquillo
que é da competencia dos mesmos", (1)
Dizia mais:
" Contem o AJ't. 62 restricções que l'ealmente são incompativeis com as faculdades que têm os Estados de construir-se, de estabelecer a fórlTI:1, a uormas porque se hão
de reger 110 seu gOYCl'OO, usando para is, o de poderes que
possuem, que são seus, de que uão podem ser despojados
que em caso algum devem passar á União, sob pena de não
haver assim federação, mas regimen uuitario, con olidação
de estados,
" Cada E tado se organ isando de modo que não offenda
os direitos e faculdades d~1 União, terá a liberdade de regular-se e estabelecer seu regimen, conforme entender mais
conveniente ás SU:1S condições e circumstancias", (2)
O deputado Nina Ribeiro, signatario da emenda que
veio ubstituir a di posição do projecto, fundamentava-a nas
seguintes palavras:
"Estabelece-se nesse artigo condições e regras para a
Constituição dos Estados, que além de superfl.uas e desnecessarias, importam uma restricção á soberania que não lhe
póde ser contestada,
"A emenda substitutiva que temos a honra de submetter
á consideração do Congresso, consagra o principio da soberania dos Estados, reconhecendo-lhes o direitp de se regerem
pela constituição e p las leis que adoptarem, sem outra
restricção que não o re.3peito aos principios constitucionae
da União", (3)
Como se vê, pois, em nome do principio da soberania
dos estados cahio a dis'posição do projecto, ficando como
um principio de direito o respeito por parte dos Estados aos
(1) Ann. do Congr. Consto
(2) ruem, idem, idem, 162.
(3) Idem, id 111, idem, 149.

\'01.
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principios constitucionaes da União, sendo o p.oder judiciario
o unico competente para decidir c1'esse litigio.
Eis ahi mais uma razão, no elemento historico d'este
artigo do acerto do procedimento da c~m<tra na ses ão legi lativa de 189-1, rejeitando o projecto que autorisava o poder
executivo federal a conhecer da validade das eleições dos governadores e assembléas dos estados.
O art. 63 do projecto dispunha:
" Uma lei do Congresso Nacional dis tribuirá aos Etados certa extensão de terras devoluta', demarcadas á
cu ta d'elles, a quem da zona da fron tei ra da Republica, sob
a clau ula de as povoarem, e colonisarem dentro em determinado prazo, devolvendo-se, quando essa resalva e não
cumprir, á União a propriedade cedida.
"Paragrapho unico. Os Estados poderão tn.nsferir,
ob a ~esma condição, essas terra por .qualquer titulo de
direito, oneroso, ou gratuito, a individuo , ou associaçõe,
que se proponham a povoaI-os; e colonisal-os '(1)
A commissão dos 21, na critica d.o artigo, fundamenta
nas seguintes palavras a emenda pelet. qual procurou ubstituil-o :
" A maioria da Commissão, convencida de que da autonomia reconhecida dos Estados pelo novo regimen decorre o
direito ás terra devolutas comprehendintl dentro dos eus
re pectivos limites, como parte que são do eus territorio ,
opinou que o art. 63 da Constituição fosse substitnido pelo
seguinte:
" Sendo incontestavel a necessidade de alargar a fontes
de receita dos Estados, a emenda em questão de alguma sorte
attende a essa necessidade, facultando aos Estados a venda
de uas terras devolutas, da qual tiraram elles abundantes recursos para occorrer aos eus pe ados encargos
futuros.

(1) Impr> . elo Congr. Consl. pago 1 .

_~1
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" Os interesses da colonisação,· que affectam mais directamente os Estados, ficam tambem melhor garantidos pela
nova disposição, que ainda tem a vantagem de evitar a des-.
igualdade com que a União poderia occupar-se desse importante ramo de serviço.
" TOS Estados Unidos da America do Norte prevaleceu
o principio de pertencerem aos Estados as terras devolutas, e
se hoje a União alli se acha no dominio d'ellas, é porque as
houve por compra ou conquista aos Indios - por cessão dos
Estados gratuita ou onerosa. "
Grande polemica levantou este artigo no seio do congre so e muitas foram as emendas que lhe foram offerecidas.
Tres opiniões foram sustentadas: Uma consignava como \
direito de propriedade da União as terras devolutas e minas,
podendo cedel-as aos Estados, com o direito de reversão, se
no fim de certo prazo d'ellas elles não se utilisassem. Era a
opinião do projecto.
Outra, consignava-as como propriedade dos estados, e
outra solução, intermedia, considerava-as como pertencendo
aos Estados, cabendo á União a porção indispensavel ás fortificações, estradas de ferro, etc.
Foi essa opinião que foi acceita pelo congresso que regeitou todas as emendas apresentadas. Isto constitue um
elemento historico contra a opinião que grassa de que as
terras devolutas e minas pertencem aos estados. Se assim
fôra, o congresso teria approvado as emendas que foram
offerecidas e que instituiam esse direito dos estados. O facto
de elles as ter regeitado indica o e1'1'O de doutrina em
que estão aquelles que sustentam esse direito.
Por um acto da camara ficou resolvido que só se podia
conhecer quaes as terras pertencentes á União, quando se
fizesse o projecto de viação geral.
Até hoje permanece o assumpto sem solução.
Mereceu a approvação do congresso o seguinte additivo
do deputado Lauro Sodré ;
v.

3

16
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«Os proprios nacionaes, que não forem necessarios
para serviços da União, passarão ao dominio dos Estados,
em cujo territorio estiverem situados" (1)
O art. 64 prescrevia:
,: E' facultado aos Estados:
" 1. o Celebrar entre si aj ustes e convenções sem caracter
politico (art. 47 n. 16).
" 2. o Em geral, tcdo e qualquer podel', ou direito, que
lhes não fôr negado por clausula expressa na Constituição,
ou implicitamente contida na organisação politica, que ella
estabelece. " (2)
" Ao n. 20 - diga-se: por clausula expressa ou implicitamente contida nas clausulas expresssas da Constituição. " (3)
2 0 deste artigo .é semelhante ao do
O disposto no
cal" 10 da constituição dos Estados Unidos. A differença
está em que entre nós O legislador estendeu aos Estados
os poderes que não fossem delegados ao congresso e a
constituição dos Estados Unidos estendeu-os ao povo e ao
Estados.
A proposito desta disposição, diz Story :
"Quando esta emenda foi apresentada, propoz- e
a inserção da palavra-expressamente, ç1e maneira a ler-se:
" Os poderes não delegados expressamente ao congresso
pela constituição, etc. "
" Fez-se então notar que era impossivel limitar um governo dentro dos poderes expressos j que era preciso necessariamente admittir certos poderes implicitos, se não se quizesse que a constituição fosse obrigada a descer aos mais minuciosos detalhes. E' com effeito geralmente admittido, que
as corporações possuam todos os poderes implicitos, que es-

e

(1) Impres. do Congrs. Consto pog. l.
(2) Idem, idem, idem.
(3) Idem, idem, idem.
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tejam comprehendidos na sua esphera, ainda que não tenham
sido enunciados. " (1)
O art. 6~ prescrevia;
" E' defeso aos Estados:
" 1. 0 Recusar fé aos documentos publicas, de natureza
legislativa, administrativa, da União, ou de qualquer dos
Estados;
" 2. o Rejeitar a moeda, ou a emissão bancaria em circulação por acto do governo federal
" 3. o Fazer ou declarar guerra entre si e usar de represalias;
,. 4. o Denegar a extradição de criminosos, reclamado
pelas justiças de outros Estados, ou do Districto Federal, segundo as leis do Congresso, porque esta matel'ia se
reger. " (2)
Nenhuma modificação soffreu este artigo, ainda que opiniões autorisadas do congresso quizessem investir nos Estados
a attribuição de declarar a guerra. Quasi todo artigo é inspit'ado na secção 10" do art. 10 da constituição dos Estados
Unidos que traça as prohibições e restricções dos poderes
dos Estados, em funcções e prerogativas que por afIectar a
vida nacional, devem estar sob a jurisdicção do governo
federal. Nestas oondições estão a moeda, a. emissão bancaria, a guerra, a extradição de criminosos, e os documentos
publicos de natureza legislativa, administrativa e judiciaria
da União.
Eis ahi a razão da importancia capital do preceito coustitucioual.
O art. 66 prescrevia:
" Salvo a" restricções especificadas na Constituição e o
direitos da respectiva municipalidade, o Districto Federal é
directamente governado pelas autoridades federaes.

(1) Story, \'01. 20 pag, 482.
(2) Impre . do Congr. Con t. pago 19.

244

"Paragrapho unico. O Districto Federal será organisado por lei do Congresso." (1)
Creando a constituição o Districto Federal, como uma
organisação política e administrativa sui gene1'is, séde do municipio da Capital da Republica, fazia sobre elle intervir directamente o governo federal. A commissão dos 21, imbuida
das idéas da autonomia do municipio, propoz a substituição
do artigo pelo seguinte:
" Salvas as restricções especificadas na Constituição e
nas leis federaes, o Districto Federal é administrado pelas
autoridades municipaes.
"Supprima-se o paragrapho unico por superfluo. " (2)
O paragrapho do artigo foi substituido pelo seguinte:
" As despezas ele caracter local, na Capital da Republíca,
incumbem exclusivamente á autoridade municipal. " (3)
Na sessão legislativa de 1892, o Congresso promulgou a
lei de organisação municipal do Districto Federal, sendo o
prefeito, suprema autoridade executiva do municipio, nomeado pelo' presidente da Republica, com a sancção do senado.
Ficou neste ponto ferido o principio da autonomia municipal
consagrado na constituição sendo o Congl-esso levll.do a isto
pelas razões de ordem politica.
Neste capitulo terminam-se os artigos sobre a organisação dos estados.

(I) Impres. do Con"r. Con t. pago 19.

(2) Idem, idem, idem, idem, idem.
(3) Idem idem, idem, idem, idem.

CAPITULO

o

XV

municipio

SUMMARIO

o municipio. o proj~cto.

Sub tituição da deputação do Pará. Opinião do deputado
Meira de Va concellos. Art. 68. Os estraugeiros e o governo municipaL
Emenda.

Tendo o projecto de constituição traçado as linhas geraes
da organisação política dos Estados, entendeu fazer o mesmo
em relação aos municipios, firmando como um preceito constitucional a autonomia municipal, que os Estados deviam respeitar em sua organisação. Além de estabelecer este principio
geral, o projecto quiz entrar em detalhes, como fez em relação
aos estados, o principio constituindo como preceito constitucional a electi\ idade da administração local. Tendo firmado
a autonomia do municipio comprehende-se que nelle está
incluido o outro principio - o da electividade da autoridade
municipal. Quiz porém o projecto t.ornal-o expresso na constituição, para que os estados o respeitassem. Inspirado
nesta doutrina, assim o projecto estabelecia a organisação do
municipio :
" Os estados I)rganisar-se-hão, por leis suas, sob o regimen municipal, com estas bases:
" 1.0 Autonomia do municipio, em tudo quanto respeite
ao seu peculiar interesse;
" 2 0 • Electividade da administração local;
" Paragrapho unico. Uma lei do Congresso organisat'á
o municipio no Districto Federal". (1)
(1) Impressos do Cong. Con t. pago 19.

246

A deputação do Pará propoz a substituição deste artigo,
o que foi acceito pelo Congresso:
" Os estados organisar-se-hão por fórma que fique assegurada a autonomia dos municipios em tudo quanto respeite
ao seu peculiar interesse
(1)
A questão de mais importancia e que se prende ao governo municipal, foi levantada pelo deputado Meira de Vasconcellos.
ão só o projecto, como o substitutivo da deputação do
Pará, admittiam o principio da autonomia municipal. ão
permittiam, porém, ou pelo menos eram omissos, que os municipios se organisassem, fizessem elles mesmos a sua lei 01'ganica. O Sr. Meira de Vasconcellos, na seguinte emenda
que apresentou, quiz dar essa attribuição política aos municipios :
" Os municipios organisar-se-hão de accôrdo com as
constituições dos estados respectivos, observadas as seguin tes
bases:
" 1°. Completa autonomia em tudo quanto respeite ao
seu peculiar interesse;
" 2°. Electividade de administração local;
" 3°. Faculdade de celebrarem com um ou mais municipios do mesmo estado os ajustes necessarios para a realisação de obras ou serviços da restricta competencia de cada
um em seu respectivo territorio
(2)
E a doutrina do orador fica bem clara nas seguil!tes palavras com que fundamentou sua emenda:
" Pois, senhores, porventura o municipio sob esta
Iórma de governo, não estará para com o estado na mesma
relação em que se acham os estados para com a União?
" O SR. SERPA JUNIOR : - Ninguem contesta isto.
" O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - No meu modo de
vêr considero a União, o estado, o municipio, como tres circulos concentricos que giram em esphera propria, sem se
li.

li.

(l) Anil. do Cong. COIlSt.VOI. 20 pago 239.

(2) Idem, idem, idem. 165
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chocarem, sem se nullificarem, mantendo, porém, a maxima
harmonia, porque não é outro o fim do regimen federativo ". (1)
Dizia mais:
" Entendo que teriamos sophismado a patriotica aspiração da autonomia do poder municipal, se não dessemos aos
municipios o direito de se organisarem, observadas apenas
aquellas restricções que têm por fim manter a linJia divisoria
entre a competencia dos estados e a dos mesmos municipios.
" Eu, com esta emenda, que á primeira vista talvez não
revele toda a intenção que tive quando a apresentei, pretendo fazer com que na organisação dos municipios não se
verifique essa uniformidade que, se é funesta .em relação á
organisação dos estados, é funestissima e perigosissima no
regimen federativo em relação á organisação municipal ". (2)
Dizia ainda :
" Dizendo, como diz o projecto em seu art. 67, que os
,e ados se organisarão sob o regimen municipal não teremos
affirmado o pensamento, que, entretanto, procuro affirmar
pela minha emenda, de que devemos deixar aos municipios a
,ua propria organisação, do mesmo modo que a União deixa
aos estados a sua orgauisação; assim, é claro que a minha
emenda consulta os interesses da mais completa autonomia
municipal.' (3)
Como se vê, o deputado queria que se desse aos municipios a faculdade de organisarem-se, de promulgarem sua
lei organica, uma especie de constituição, á cus ta de seus
proprios elementos, de uma especie de constitu inte. Este
modo de vêr não foi acceito pelo congresso que considerou o
municipio como um governo delegado. De facto, em todos os
e tados elles se organisaram, recebendo dos congressos suas
leis organicas.
Na seguinte proposição de Cooley está o que seja entre
nós o governo municipal:
(1) AnD. do Congr, CODSt. vol. 20 pago 199.
(2) Idem, idem, idem. Idem.
(3) Id m. idem. id.m. idem.
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" As organisações municipaes exercem uma autoridade
delegada sob o estado e são consideradas como governo de
poderes ennumerados.
" A autoridade legislativa do estado promulga sua
cartas de accôrdo com as suas necessidades e com a politica,
e determina sua extensão territorial. Sobre estes dous a umptos, ella exerce descricionariamente a competencia de ampliai-as, restringil-as ou revogai-as". (1)
O art. 68 prescrevia :
" Nas eleições municipaes serão eleitores e elegiveis o
estrangeiros residentes, segundo as condições que a lei de
cada estado prescrever "~o (2)
Uma emenda assignada por diversos deputados pedia a
suppressão do artigo e um dos signatarios, o deputado Angelo Pinheiro, fundamentava a suppressão nas seguintes palavras:
" O art. 68 estabelece que nas eleições municipaes serão
eleitores e elegiveis os esteangeiros residentes, segundo a
condições que a lei de cada estado prescrever.
" Sr. presidente, fui um dos que assignaram a emenda
pedindo a suppressão deste artigo.
" Uma vez que está aberta a porta da grande naturalisação, não devem ficar com direito de voto e serem elegivei
nos municipios, os estrangeiros, porquanto facilitada como
está a nacionalisação, s6 não se naturalisará o que não tiver
interesse de qualquer ordem pelas cousas do paiz.
" O SR. MORAES BARROS : - E' a idéa mais liberal da
Constituição.
" O SR. ANGELO PINHEIRO:- Uma vez que o estrangeiro não quer nacionalisar-se não presta o onus de sangue
no caso de guerra, nem tão pouco auxilia com o seu concurso
a causa publica, como na administração da justiça servindo

(1) Stor)", voI. 10, pago 196, ed. inaI.
(2) Ann. do Congr. Consto "01. 10 pago 123.
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·de jurado e outras instituições publicas,- não sei como se
vai dar ao estrangeiro o direito de voto, o direito de organisar
a administração municipal "~o (1)
E o congresso approvou a suppressão.

(1) Ann. do Congr. Consto

~o1.

10 png. 123.

CAPITULO XVI

Dos cidadãos brasileiros'
SUl\nIA RIO
.\rl. 69. Emendu •. Art. 70. Condições dp ..leitor. Emendns. Deb:1te. Ar. 71. Pe",T,.·
de dir itos politicos. Erncndns.

No art. 69 o projecto estabelecia as condições de
cidadão brasileiro nas seguintes palavras:
" São cidadãos brasileiros:
" 1. o Os nascidos no Brasil, ainda que de pae estran-.
geiro, residindo este a serviço de sua nação;
" 2. o Os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de·
mãe brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, que estabelecerem domicilio na Republica;
" 3. o Os filhos de pae brasileiro, que estiver n'outro·
paiz, ao serviço da Republica, embora n'ella não venham
domiciliar-se;
" 4. o Os estrangeiros, que, achando-se no Brasil aos lô.
de novembro de 18 9, não declararem dentro em seis mezes
depois de entrar em vigor a Constituição, O aQ.imo· de'
conservar a nacionalidade de origem;
" 5. o Os estrangeiros, que po uirem bens immoveis'
no Bra il, e forem casados com bra ileiras, ou ti verem.
filhos brasileiro , salvo se man ife tarem, perante a autoridade competente, a intenção de não mudar de nacionalidade;
" 6. o Os estrangeiros por outro modo

li acionalisados ..
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" Paragt'apho unicoo São de competencia privati\'a do
Poder Legislativo Federal as leis de naturalisaçãoo " (1)
A' primeira vista, parece que o conceito que o artigo
<lá á palavra cidadão é muito mais restricto de que devia
ser, confundindo-a com nacional, por isso que o preceito
-enumera como condições de cidadão brasileiro, o nasci·
mento, a naturalisação, etc. Combinando·se porém o disposto no artigo com o que se contém no art. 71, que determina quaes os direitos do cidadão que se perdem ou sus·
pendem, se vê, como diz o Sr. José Soriano, que a Constituição considera como direitos inherentes á qualidade de
-cidadão brasileiro principalmente os de ordem politica, cuja
, posse e goso constituem propriamente o cidadãO, e lhe conferem essa qualidade. Diz ainda o mesmo escriptor:
" De facto, a propria Constituição no art. 70 exclue
<laquella plenitude de direitos a um grande numero de bm.sile:i1·os, taes como, os analphabetos, os mendigos, as praça
<1e pret, os religiosos de ordens Dlonasticas e os menores de
21 annos; e se a esse numero addicionarmos o das mulheres
l)'rasile:i1'Cls, podemos dizer que é pequeno o numero do
cidadãos bmsileiros relativamente ao dos nacionaes brasi·
Jeiros.
" Parece, portanto, que os requisitos do citado al·to 69
se referem á nacionalidade br-asileira, e não ao status civitatis
do brasileiro, ao cidadão propriamente dito. " (2)
As alterações que vieram em consequencia da discussão
do congresso foram: os ~e 4 0 e 50 que foram substituido
pelos seguintes apresentados pelo deputado Epitacio Pessoa:
" Os estrangeiros que, achando-se no Brasil no dia 15
.de novembro de 1889, declarare~ dentro de seis mezes
depois de entrar em vigor a Constituição, o animo ele ado·
ptarem a nacionalidade brasileira.
" Os estrangeiros que possuirem bens immoveis no
Brasil e forem casados com brasileiras ou tiverem filhos
(1) Ann. do Congro Consto
•(2) José Soriano, pago 3900

\'01.

10 pago 103.
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brasileiros, comtanto que residam no Brasil, se manifes-tarem a intenção de adquirir nacionalidade brasileira. " (Ir
E o paragrapho do mesmo artigo foi suppresso por indicação
do mesmo deputado por já ser da competencia do poder legislativo as leis de naturalisação.
Dependendo a nacionalisação de duas circumstanciasdo s610 e da filiação, a Dossa constituição, como se vê,
admittio ambos os principios.
No art. 70, o projecto determina as condições de ser do
eleitor, nas seguintes palavras:
• c São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que
e alistarem na f6rma da lei.
" ~ 1. o Não podem alistar-se eleitores para a eleições
federaes, ou para a dos Estados:
c, 1. o Os mendigos;
" 2. o Os analphabetos ;
, 3. o As praças de pret, exceptuados os alumnos das
escolas militares de ensino superior;
cc 4. o Os religiosos de ordens monasticas, companhias,
congregações, ou commnnidades de qualquer denominação,
sujeitas a voto de obediencia, regra, ou estatuto, que importe a renuncia da liberdade individual.
" ~ 2. o A eleição para cargos federacs reger-se-ha por
lei do Congresso.
c c ~ 3. o São inelegiveis os cidadãos não alistaveis. " (2)
A commissão nada achou a alterar n'este artigo. Entretanto, a elle foram offerecidas diversas emendas, reclamando
alguma d'ellas a favor do direito político da mulher pelo
voto.
Eliminados no projecto os religiosos de qualquer ordem
monastica, ou companhia, congregação, communidade, sujeitas a voto de obediencia, do direito do voto, esse radicali mo illiberal encon trou no Congresso a maior resistencia.
de alguns membros, collocando-se na frente dessa resis(1) IIll!,res. Congr. Consto pago 21.
(2) Ann. do Con~r. Con t. vol. ]0 pago ]:l4.
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{tencia o de})utado mineiro Francisco Badar6, que na constituinte foi o mais competente orgão do catholicismo.
Assim, .0 Sr. -k\maro Cavalcante pediu em emenda a eliminação do paragrapho que lançava a interdicção politica
·nos religiosos (1). Identica emenda foi apresentada pelo deip-utad0 Costa Machado e outros. Acceitando a mesma doutr.ina da soberania politica, o deputado Meira de Vasconcellos
e outros propunham a substituição do paragrapho pelo se,guinte :
~ 4. o ;Ninguem será privado da capacidade eleitoral por
.motivo de reltgião. I, (2)
Em favor das idéas do projecto punham alguns membros
,do congresso .os recursos do seu talento, salientando-se o de.putado Lauro Sodré, nas seguintes palavras:
" Sr. Presidente, o numel'O 4 do artigo 70 tira aos religiosos de instituições monasticas a faculdade de votar.
.Neste ponto tenho de collocar-me em divergencia com os
illustres collegas, que seguem os principios da escola philo.sophica a que Jiliei-me, porque eu sustento essa exclusão,
accelto essa resnricção posta pela lei ao direito de votar.
" Esta quest~o leva-me direito ao dogma fundamental
·do credo republicano: a separação da Igreja do Estado.
" Não comprehendendo que em nome da Republica se
,possa fallar contra a se:Jaração da Igreja do Estado
(3)
Dizia mais .:
li.

" Senhores., quanto ás restricções impostas, devemos
<considerar que se trata de individuos em condições excepcionalissimas, de individuos que fazem renuncia da autonomia
de suas consciencias, que espontaneamente se collocam f6ra
da lei e da sociedade, que se segregam do meio social leNantando o celibato como ideal, que se furtam egoisticamente
aos deveres que incmníbem a todos os membros das collecti\vidades sociaes .I
(1) Ann. do Congr. COl1st. 1,'01. 20 png. 220.
.(2) Idem, idem, idem, idem, p:tg. 235.
,(3) Idem, idem, idem, ipem, p:tg. 247.
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" Que é muito que a lei venha tambem estabelecer para
elles um direito á parte, dando-lhes uma exclusão, que aliás
está de accordo com as suas conveniencias, porque não é a
politica a sua esphera de acção, porque se elles são o poder
espiritual, cabe-lhes :1gir no fôro das consciencias, doutrinando as almas, derramando os seus ensinamentos.
O SR, BADAR6 :-' Proponha primeiro o seu banimento.
O SR. LAURO SODRE' : - Sou pelas medidas de excepção
cont'ra o clero catholíco, porque elle constitue-se um perigo
social, porque elle, perdidas as esperanças do dominio sob o
regimen republicano, organisou-se em legião, arvorando
uma bandeira política contra a Republíca, disciplinando-se
em partido político, que, ao menos provisoriamente, exige
medidas de rigor, porque os republicanos dariam uma prova
de inepcia se vacillassem, entregando-se de mãos atadas a
seus ad,ersarios !'. (1)
Neste debate ,enceu a doutrina do projecto, sendo rejeitadas todas as emendas offerecidas, não s6 a e te como aos
demais paragraphos do artigo, ficando tambem como um preceito constitucional o direito de voto dos militares. Não houve
no congresso uma s6 opinião contra.
O artigo 71 prescreve as condições em que se perdem ou
suspendem os direitos políticos do cidadão nas seguintes pala"iTas :
" Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem, ou
perdem nos casos aqui particularisados.
" li 1°. Suspendem-se esses direitos:
" a) por incapacidade physica ou moral;
" b) por condemnação criminal,
emquanto durarem
seus effeitos.
" e 2°. Perdem-se:
" a) por naturalísação em paiz estrangeiro;
(I) Ann. do Congr, Consto '01. 20 pago 248.
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" b) por ,acceitação de emprego, pensão, condecoração,
ou titulo estrangeiro, sem licença do poder Executivo Federal ;
" C) por banimento judicial.
" e 3°. Uma lei federal estatuirá as condições de rea(;quisição dos direitos de cidadão brazileiro)l. (1)
As unicas modificações foram: a suppressão do banimento judicial, como causa da perda dos direitos politicos e a
suppressão das condecorações ou titulo estrangeiro, para o
mesmo resultado.

(1) Anu. do Con!!r. Const. voI. 10 pago 125.

CAPITULO XVII

Declaração de direitos
SUMMARIO
.\rt. 72 e seus pnrngrnphos. Emendas. Debate. Voto de ConlITes,o.

:K O artigo 72 o projecto assegura a brazileiros e estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernen tes á liberdade, á segurança individual e á propriedade_
No reconbecimento que elle faz destes direitos imprescindiveis á liberdade civil e politica do cidadão, impõe restricções aos poderes publicos para que os respeitem, afim de
se manterem illesas as liberdades do cidadão_
Este capitulo inspira-se em factos dos governos de outros
paizes, onde o povo, á custa de sacrificios, alcançou que se
registrasse em documentos officiaes a declanu;ão de seus di?-eitos_ Assim vemos na Inglaterra a llIagna em-ta de 1215: a
Petiçcio do dü-eito de 1627, o biU dos direitos de 1689. Nos
Estados Unidos as suas Declm-ações de Outubro de 1765 sabidas do Congresso de :rew·York, as de 0utubro de 1774-, as
de Julbo de 1776 e as de 1791 que figuram como emendas á
constituição federal.
a França a Declamção de di?-eitos do
homem e de cidadãO de 1789.
Enke nós mesmo ainda que na Constituição do Imperio
não exista um capitulo com a epigraphe de declaração de
direitos, todavia, muitos artigos enumeram os direitos fundamentaes do cidadão_ Assim, por exemplo o art_ 179, diz:
v_ 3

17
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" A inviolabilidade dos direitos civis e politicos do cidadão brazileiro, que tem por base a liberdade, segul'ança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do imperio, pela maneira seguinte ": E seguem-se 34, paragraphos
nos quaes estão enumerados os referidos direitos". (1)
A constituição da Republica separou um capitulo para
este assumpto. Vejamos os seus paragraphos.
O ~ 10 dispõe: "Ninguem póde ser obrigado a fazer,
ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude de
lei ". (2)
Este preceito que estabelece a supremacia da lei na ,ida
do cidadão, não soffreu a menor alteração pelo congresso que
o approvou.
O i! 2c dispõe: " Todos são iguaes perante a lei". (3)
Ahi está o principio da igualdade civil do cidadão,
e que é uma conquista do direito moderno.
a opinião de
Rossi elle constitue a linha divisoria entre o direito publico
antigo e o moderno. Foi approvado tal estava no projecto.
O ~ 3 0 dispõe: "A Republica não admitte privilegios de
nascimento, desconhece fóros de nobreza, não crêa titulos de
fidalguia, nem condecorações. " (4)
As emendas offerecidas a este paragrapho foram: a do
senador Virgílio Damasio, acceitando a prescripção do projecto e fazendo abolir todos os privilegios e titulos de nobreza
do antigo regimen, até mesmo os titulos de conselho; a do
Sr. Antonio Saraiva, extinguindo todas as ordens honorifica ;
a do deputado Baptista da Motta, que substituiu as palavra
- não crêa titulos de nobreza nem condecorações - por - e
extingue as ordens honorificas e regalias; bem como os
titulos nobiliarchicos e de conselho. " (5)
O Congresso approvou esta emenda.
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)

José Soriano, pag. 405.
Impressos do Cong. Consto p!L~. 21.
Idem, idem, idem.
Impr. do COllgr. Consto pago 21.
Ann. do Congr. Consto 20 vol. Pl\g. 312.
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o~

3 0 dispunha: "Todo!:. os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e levremente o seu culto,
associando-se para esse fim, e adquirindo bens, observados os
limites postos pelas leis de mão morta. " (1)
Ahi está estabelecido o principio da liberdade religiosa,
contra o qual não oppoz-se nenhuma opinião do Congresso.
Sómente por .uma emenda do deputado Zama, fez-se substituir
as palavras - observados os limites postos pelas leis de mãomorta - pelas - observadas as disposições do direito
commum. (2)
Muitos outros artigos referem-se ao principio da liberdade religiosa que se manifesta sob duas fórmas - a liberdade de consciencia e a liberdade de culto. Iremos sobre
elles fazendo o commentario, por ordem de sua collocação no
projecto.
Todas estas conquistas liberaes que se continham no
p"ojecto eram a consequencia do acto da separação da Igreja
e do Estado, do governo provisorio; que, segundo já dissemos, foi um importante factor do direito constitucional.
O ~ 4 0 dispunha: "A Republiea só reconhece o casamento civil, que precederá sempre as ceremonias religiosa
de qualquer culto." (3)
Este preceito que estabelecia o principio da precedencia
obrigatoria do acto civil do casamento ao acto religioso, levantou grande debate. O sentimento catholico do Congres o
procurou resistir contra e1le, e contra todos os principios liberae que sobre religião se continham no projecto. Sobre o preceito do paragrapho dizia apropria commissão dos 21 :
" O art. 72 ~ 4 0 da Constituição ó reconhecendo o casamento civil, declara que este p"ecéCZerá semp"e as ce?imonias
"eligiosas de q~talque?' culto. Esta exigencia tem perfeita justificação na actualidade, visto como o c.asamento civil é
um instituto novo entre nós e cumpre que a lei acautele interesses de terceir05 e a boa fé dos proprios conjuges.
(1) Anu. do Cougr. Consto \'01. 10, p"g. 12i.
(2) Impres. do Congr. Consto p"g. 22.
(3) Ann. do Congr. Consto 1'01. l0 png.:I2i.
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Como, porém, e sa medida é por sua natureza de caracter
provisorio e importa uma restricção á liberdade individual,
deve cessar desde que tenha penetrado na consciencia popular
a convicção de que perante a lei s6 o casamento civil f6rma e
legitima a familia e confere direitos civis. Entende, pois, a
commissão que a Constituição deve simplesmente consagrar
o principio de que a Republida s6 reconhece o casamen to ci vil,
ficando ao poder legi. lativo a faculdade de manter ou não a
precedencia a que allude o texto constitucional." (1)
E em vista destas razões proponho substituir O artigo do
projecto pelo seguinte:
" A Repu blica s6 reconhece o casamento civil. " (2)
E foi esta a opinião que prevaleceu, fazendo o Congresso
desapparecer a obrigatoriedade da precedencia do acto civil.
Foi tambem approvado um additivo do deputado Epitacio
Pessoa estabelecendo que a celebração do casamen to será
gratuita.
O ~ 511 dispunha: "Os cemiterios terão caracter secular
e erão administrados· pela autoridade municipal" (3)
Em face deste. artigo se fizeram en tir duas correntes de
opinião - urna que o acceitava com algumas modificações que
foram approvadas, e outra que pedia a suppressão. Foi victoriosa a primeira. E a modificações foram as seguin tes em
addição ao artigo: - "ficando li vre a todos os culto religioso a pratica dos I'e pectivos ritos em relação ao
eu
crentes, desde que não offendam a moral publica e as leis. "
(4).

Ficou como parte integrante do nosso direito constitucional o principio da secularisação do cemiterio.
O ~ 60 dispunha: " Será leigo o ensino ministrado nos
estabelecimentos publicas" (5)
.Às mesmas opiniõe que protestaram con tra o principio
da secularisação dos cemiterios, protestaram agora contm a
OOll~r.

(1)

Illlpres. do

(2)

An1l. do Congr. (;Oll;.. t. voI. l0

Consto plli!. 3.

(3)
(4)
(5

Idem, idem, idem, 1'01. 10, pflg. 12 .
Idem, idem, idem, vol. 20, pn.g. 31i).
Idem, idem, id '111, 1'01. 10 po.l!. 128.

p:L~.

127.
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secularisação do ensino, instituida pelo paragrapho. O espIrito liberal porém do congresso \enceu os retardarios, acceitando não só a disposição do projecto, como uma emenda do
deputado Julio de Castilhos, que além de estabelecer como um
preceito da Constituição o ensino leigo, estabeleceu tambem o
ensino livre.

*

O 7° dispunha: "Nenhum culto ou igreja gosará de
subvenção official, nem terá relações de dependencia, ou
alliança com o governo da União, ou o dos Estados," (1)
Ahi está proclamado o principio da separação da Igreja
e do Estado e que foi uma das mais importantes reformas do
go, erno republicano entre nós. D'ella emana a liberdade de
consciencia e de culto instituida em outros artigos do projecto. E' facil comprehender que as opiniões que attacavam
estes corollarios, puzeram todos os recursos de que podiam
dispôr para obstar a passagem do principio cardeal da reforma, onde origina-se nossa emancipação religiosa. Uns
não querendo atacal-o de frente, pediam, como o deputado
Amphylophio de Carvalho, que fosse sómente á União prohibido subvencionar ou ter relações ou dependencia ou alliança
com qualquer culto ou igreja, dando assim aos Estados a
maior liberdade possivel em suas relações para com a igreja.
A reforma deixaria de ter o caracter nacional. Essa opinião
não foi acceita, vingando as idéas do projecto.
O 8° dispunha: "Continúa excluida do paiz a companhia de jesuitas e prohibida a fundação de novos com'ento ,
ou ordens monasticas. " (2)
Esta prescripção foi suppressa e em ,-ez dell a pedio o deputado Badaró, que fosse assegurado ao po\o o uso das
armas: o que o Congresso não approvou.
O 11 9° prescrevia: :, A todo é licito ~ssociarem-se e
reunirem-se sem armas, não podendo interdr a policia senão
para manter a ordem publica." (3)

*

(1) Annlles do Cong. Con t. i'o1. 10, pnz. 12.
(2) Idem, idem, idem, \'01. [O 12P.
(3) lllem, idem, idem. idem.

262
A este preceito que instituiu o dieeito de reunião e
associação, foi sómente o:tIerecida pelo deputado Alcindo
Guanabara a emenda que pt'ohibia a intervenção da policia
paea manter a oedem. O Congresso não homologou porém
esta suppl'essão.
O i! 10: "E' permittido a quem quer que seja representar, mediante petição, aos poderes publicos, denunciar
abusos das autoridades e peomover a responsabilidade dos
culpados. " (1)
Este preceito que fiema o direito de petição encontrou a
unanimidade de opniões do congeesso que não lhe o:tIereceu
a menor emenda, nem ao i! 11, que fiema o direito de liberdade de locomoção e que o projecto estatue nestes termos:
" i! 11 : Em tempo de paz, qualq uer póde en traI' e sahir,
com a sua foetuna e bens, quando e como lhe convenc.a, do
territorio da Republica, independentemente de passaporte", (2) -e ao paragrapho que estatue a inviolabilidade de domicilio, estabelecida pelo pl'Ojecto nos seguin tes
termos: " i! 12: A casa é o asylo inviolavel do individuo;
ninguem póde penetraI-o, de noite, sem consentimento do
morado e, senrio para acudir a victimas de crimes, ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela fórma prescriptos
na lei. " (3)
O i! 13 estatue: "E' livre a manifestação das opiniões,
em qualquer assumpto, pela imprensa, ou pela teibuDa, sem
dependencia de censura, respondendo cada um pelos abusos,
que commetta, nos casos e pela fóema que a lei taxar. " (4)
Ao mesmo tempo que o artigo estatue a liberdade do
pensamento, procura corrigir os abusos por meio da lei.
"A liberdade illimitada da palavra, e da imprensa, diz
Chassan, isto é, a faculdade de dizee tudo, de tudo publicar,
sem estar sujeito a uma repressão, nem á responsabilidade
(1)
(2)
(3)
(4)

Auu. do Congr. Consto vol. lO, png. 129.
Idem, idem, idem. vol. lO, png. 129.
Idem, idem, idem. "01. lO, pago 129.
Idem, idem, idem, vol. lO png. 129.
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alguma, é mais do que uma utopia, é um absurdo, que não
póde existir na legislação de nenhum povo civilisado. " (1)
Por d011s processos dá-se a correcção da lei dos abusos
provenientes da liberdade de pensamento, por meio de leis
p?'eventivas e ?·ep?,(Jssivas. O regimen dos meios preventivos, da
censU?'a p?'/3via coarcta a liberdade de pensamento. E' o
regimen primitivo e não .existe nos paizes civilisados.
Como uma sobrevivencia ancestral de seu dominio existe
entretanto entre nós certa prescripção legal que póde
ser considerada como o regimen preventivo temperado.
Referimo-nos á exigE'ucia do Codigo Penal em seu art. 383,
estabelecendo "que fique registrado na Inteudencia ou
Camara Municipal do lugar o nome do dono do jornal, anno,
lugar, rua e casa onde ti.ver de estabelecer a officina, ou
o lugar para onde fôr transferida, depois de estabelecida. " (2)
O que domina é o regimen ?·epressivo.
A commissão dos 21, acceitando o preceito do projecto,
aclditou-Ihe a prohibição do anonymato, que foi acceita pelo
congresso.
Nenhuma modificação soffreram os ee H, 15 e 16, que
prescrevem:
" e 14. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não
poderá executar-se, senão por ordem escripta da autoridade
competen te,

" e 15. I inguem poderá ser conservado em prisão sem
culpa formada, salvas as excepções instituidas em lei, nem
levado á prisão, ou n'ella detido, se prestar fiança idonea,
nos casos legaes,

" e 16. Jinguem será sentenciado, senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e na fórma por
ella regulada, " (3)
(J) José Sorinno, pnl!'. 428.
(2) José Sorinno, png.430.
(3) AnD. do Congr. Const., vol.

]0.

PUl!'. ]30.
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Sómente o ~ 14 soffl'eu uma modificação proveniente da
approvação que o congresso deu á seguinte emenda do
deputado Gonçalves Chaves:
" A' excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá
executar-se senão depois de pronuncia do indiciado, sal\'o
os casos determinados em lei, e mediante ordem escripta da
autoridade competente. " (1)
Como e5tava no projec.to, foi approvado o ~ 17 que
assim dispunha:
"Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defesa, com todos os recursos e meios essenciaes a ella,
desde a nota de culpa, entregue em 24 horas, ao preso e
assignada pela autoridade, com os nomes do accusador e das
testemunhas. " (2) E os ~~ 18, 19, 20 e 21 que dispunham:
" ~ 18. O direito de propriedade mantem-se em toda a
sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade, ou
utilidade publica, median te in demnisação prévia.
" ~ 19. E.' inviolavel o sigilio da correspondencia.
" ~ 20. enhuma pena passará da pessoa do delinquente.
" ~ 21. Fica abolida a pena de galés. " (3)
As ~odificações do congresso consistiram no seguinte
additivo ao ~ 17: "As minas pertencem aos proprietarios
do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei
a bem da exploração deste ramo de industria" (4) e á eliminação das palavras - postal e telegraphica - do ~ 18 e o
additivo ao ~ 19, abolindo o banimento judicial.
O ~ 22 dispunha: "E' abolida igualmente a' pena de
morte em crimes politicos. " (5)
A commissão dos 21 propoz a seguinte emenda que foi
acceita pelo congl'esso e que alterou essencialmente o sentido do preceito constitucional: "Fica igualmente abolida
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Impres. do Congr. Con t. pn~. 23.
Ann. do Congr. Nnc. \'01. '1 0 , pn,!!. 130.
Idem. idem, idem. vol. 10 pago 130.
Impre-. do Congr. Const., p!tg. 23.
Ann. do Congr. Const. voI. 10, pago 130.
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a pena de morte, resen'adas as disposições da legislação'
militar em tempo de guerra. " (1)
Nenhuma modificação sofl'reram os ~~ 23 e 2.J: que
dispõem:
" ~ 23. Dar-se-ba o habeas-co?']ntS, sempre que o indi.
viduo sofl'rer violencia, ou coacção, por illegalidade, ou
abuso de poder, ou se sentir \'exado pela imminencia e\'Ídente d'esse perigo.
" ~ 24. A' excepção dos casos, que, por sua natureza,
pertencem a juizos especiaes, não ha,erá fôro priYilegiado. " (2)
Pela commissão e alguns membros do congresso foram
ofl'erecidos alguns additivos que figuram hoje como tex o da
constituição: Eil-os:
" ~ 24. E' garantido o line exerci cio de qualquer profissão moral, intellectual e industrial.
<t ~ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seu
autores aos quaes ficará garantido por lei um privilegio tempararia, ou, na falta deste, será concedido pelo Congresso
um premio ra oavel quando hajam de vulgarisar o invento". (3)
.
Pelo senador José Hygino: " Aos autores de obras littel'ar~as e artisticas é garantido o direito de reproduzil-as pela
imprensa ou por qualquer outro processo mechanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que ct lei
determinar.
" A lei assegurará tambem a pl'opriedade das marca
de fabricas ". (4)
Pelo deputado Serzedello Corrêa:. " Por moti\'o de
crença ou de funcção religiosa, nenhum cidadão brazileiro
poderá ser privado de seus direitos civis e políticos nem eximir-se do compri men to de q ualq uer de\'er civico ". (5)
(I) Impres. do Con"r. C"n t. p:t!!. 23.

(2)
(3)
(4)
(5)

Ann. do Congr. Consto \-01. [0, pago 130.
Impre sos do Congr. Con t. p:lg. 2~.
Idem, idem. idem.
Idem. id m, idem.
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Pelo deputado Alcindo Guanabara: ' Os que allegarem
motivo de crença religiosa com o fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da Republica imponham aos cidadãos
perderão todos os direitos politicos. (1)
Pelo deputado Meira de Vasconcellos: "Nenhum imposto,
de qualquer natureza que seja, poderá ser cobrado senão em
virtude de uma lei que o autorise ". (2)
Abstemo-nos de transcrever textualmente todas as emendas que foram offerecidas a di versos desses paragraphos,
umas instituindo a liberdade de testm-, de adopção, outras
reclamando pelos voto das mulheres. E a razão está em que
a regeição POl- parte do Congresso não cOnstitue um elemen to
historico para a interpretação dos diversos paragraphos que
formam o capitulo- DecZct1'açãO de di1·eitos. Abrimos uma excepção, porém, em favor de uma emenda do deputado AIcindo Guanabara, offerecida ao i! 24 que institue a liberdade
profissional. A emenda firmava o mesmo peincipio, com o seguinte accrescimo : "independente de titulos ou diplomas de
qualquer natureza, abolindo-se, desde já, todos os privilegios
que a elles se liguem ou delles dimanem". (3)
Em face da regeição que o congresso prestou a esta
emenda, foi irregular o procedimento da mesa da Camara dos
Deputados, julgando objecto de deliberação e enviand.) á
commissão de constituição o seguin te projecto, apresentado
em sessão de 16 de Julho de 1891 :
" Artigo 1°. O exercicio das profissões de qualquer
ordem, moral, in tellectual e ind ustl'ial a que se refere o
art. 72 i! 24 da Constituição, não depende da obtenção ou exhibição de qualquer titulo ou diploma.
, Artigo 2°. Ficam revogados os artigos 156, 157 e 15
do Codigo Penal, o capitulo V do decreto n. 169 de 18 de Janeiro de 1890 e todas as mais disposições que forem expressa
ou implicitamente contrarias ao livre exercicio de qualquer
profissão scientifica, litteraria, technica ou pratica ".
(I)

(2)
(3)

Aun:tes do Congr. 'onst. vol. 2°, pa~. 328.
Idem, id m, idem
Impresso do Congr. Consto pago 60.
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Este projecto era uma verdadeira revisão constitucional,
sem as formalidades parlamentares que a Const.ituição estatue
pl'j,ra sua marcba. O parecer da commissão lbe foi contrario.
A mes~a materia foi de novo agitada, em Agosto, á proposito de uma representação de medicos e pbarmaceuticos de
Porto Alegre. O parecer da Camara ainda foi contrario e
então elle firmou nas seguintes palavras a verdadeira interpretação que se deve dar ao preceito constitucional na parte
relativa ás profissões intellectuaes :
" A garantia do exercicio das profissões de modo algum
exclue a exigencia de habilitações scientificas que fazem parte
e são elementos constitutivos dessas mesmas profissões.
" A garantia constitucional é ampla, abrange o exercio de todas as profissões ; mas todas ellas podem e devem
ser exercidas, respeitadas as condições de sua existencia
legal ".
ão é s6mente ás profissões intellectuaes que a liberdade
é indispensavel, o é tambem para as profissões industriaes.
Com o monopolio não ha industl"ia.
Antes de terminarmos o estudo dos paragraphos do
art. 72, cabe perguntarmos até onde chega o principio de
obediencia do cidadão a uma ordem illegal, desde que s6 a lei
p6de limitar a liberdade individual, podendo elle s6mente ser
preso por ordem legal de autoridade competente.
O direito de resistencia é a consequencia da illegalidade.
Em alguns paizes, na Belgica, tem havido a tentativa de intituil-o como preceito constitucional. Entre n6s, elle não figura como direito escripto e sim como uma garantia do
cidadão, implicita a alguns paragraphos do artigo 72.
O artigo 73 do projecto prescrevia:
" Os cargos publicos civis, ou militares, são accessivei
a todos os brasileiros, observadas as condições da capacidade
e. pecial, que a lei estatuir." (1)
Como se vê, este precei to corta todo pri vilegio no funceionalismo publico, na representação administrativa. O COI1(1) An. do Congr. Consto voJ. 10 pago 131.
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-gresso approyou-o com o seguinte additiyo do deputado
"Baptista da Motta: - "sendo, porém, yedadas as accumu-lações remuneradas." (1)
,. As accumulações, a que se refere o final do art. 73 da
Oonstituição, acima nomeado, têm a sua interpretação no
art, 2 0 da Lei n. 44 B de 2 de Junho de 1892, que estatue
que: o exercicio simultaneo de sel'viços publicos, compl'ehendidos
pOl' sua natul'ezc( no elesempenho ela l1UJsma funcção de m'dem
p1'Ofissional, scientifica 01t technica, não deve Se?' conside?'ado
como accwnulação de cal'gos el~tlerentes pa1'Ct applicação ao final
elo w't, 73 elCt ConstituiçãO.
Eis o historico da lei n. 44 B de 2 Junho de 1892 :
Votada nas duas casas do congresso, quasi sem debate e
en viada ao Poder Executivo que a vetou em 3 de Novembro
de 1891, por julgal-a infringente ao preceito geral contido
no art, 73 da Ounstituição que véda as accumulações remuneradas, foi devolvida ao Senado com os seguintes fundamentos de não sancção :
P01' inj1'ingente elo pl'eceito ge?'al contido no m't. 78 da
ConstituiçãO, que véela as aCC1l1nulações l'em1lne?'adas nego
sancção CtO Decl'eto do C011gl'esso Nacional, que pel'1nitte exm'cicio simultaneo ele alguns cw'gos publicos,
O cwt, go elo elecl'eto declw'a q1te o exe?'cicio simulta,neo dos
serviços lntblicos, com)J1'ehenelido, pOl' sua natul'eza no desempenho da mesma funcção de ol'dmn pl'ofissionctl, scientijica,
technica não eleve ser consideraelo a accumulação de cal'gos
d~tt'e?'entes pal'a a ctpplicação elo cwt. 78 ela ConstituiçãO.
Desta disposiçãO l'esultc6 que empl'egos, embo1'Ct l'estl'ictos
Ct uma Ce?'tCt Q1'dem de sei'viços, mas elistinctos pOl' sua insti.tuiÇãO, pelct elive?'sidade de tit1tlo e nomeação, pelct sepa1'ClçãO
elas funcções, poderão Se?' exel'cidos simultcmeamente pelct mesma
.J.)essoct, l'ecebenelo o fimccionw'io os l'espectivos vencimentos.
E' evidente, pOl'tanto, que o elecl'eto estctbelece excepção á gene.l'alielaele do pl'incipio fil'mado pelct nossa lei fimdmnental,
(1) An. do Congr. Consto "01. 20 pago 529.
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deixando a sua applicação de seI' plenct e intei?"Ct como detm'-·
minmt o legisladO?' constit~tinte.
Pouco imp01'ta a aUegação de que /w conveniencia na
excepção posta á genel'Ctlidade do p1'eceito. NãO e este ponto que
a,e/01'a convem attendel', mas' á dfiut1'ÍnCt constit~tcional, que só
póde Sel' alte1'Ctda mediante os t1'Clmites do art. 90 da Constituiçcw.
~Testas ci1'cwnstancias, sou f01'çado a negm' minha appj'ovação a este acto do Cong1'esso ~tcional, o qual1'esolvej'á comoem sua sabed01'ia entender acertado.
Capital Fedel'al, 8 de novemb1'O de 1891.
JlIanoel Deod01'o da Fonsecrt.
T. de ÁlencCt1' Á1'Cl1'ipe.

Desprezando, porém, os fuudamentos da não sancção,.
as duas Casas do Congresso, conforme o preceito do n. 302 do
art. 37 da Constituição consideraram-na como lei do Poder
Executivo que, na f6rma dos citados ~~ e artigo, promulgou-a
sob o n. 44 B em 2 de Junho de 1892, ficando desse modo
authellticamente interpretado o final do art. 73 da Constituição que trata de accumulações de cargos differentes.
Foi approvado um additivo apresentado pelo deputado
Lauro Sodré, que figura como art. 75 da Conl:>tituição: "A
aposentadoria 6 poderá ser dada aos funccionarios publicas
em caso de invalidez no serviço da patria. " (1)
Outro da commissão e que figura como art. 76 : "Os
officiaes do exercito e da armada, s6 perderão suas patentes,
por entença maior de dous annos de prisão passado em julgado nos tl'ibunaes competentes. " (2)
A este artigo, por uma emenda elo deputado Oliveira
Valladão, foram offerecielos os seguintes paragrapho :
" ~ 1. ° Este foro compor-se-ha ele um Supremo Tribunal
Militar, cujos membros serão vitalicios, e dos conselhos neces al'Íos para a formação da culpa e julgamento do
crimes.
(1) :\ IIllnes <lo COlIl!r. COIli't. vaI. 20, pago 3:29.
(2) Impres os do COlll!r. COII-L png. 23.
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" 2. o O Congresso por lei ordinaria, regulará a composição do Supremo Tribunal Militar, suas attribuições e outras
circumstancias inherentes ao foro de que se trata. " (1).
O capitulo termina-se com o seguinte artigo, que já e
continha no projecto :
" A especificação dos direitos e garantias expressa na
constituição não exclue outras garantias e direitos, não enumerados, mas resultantes da fórma de governo que ella e tabelece e dos principios que consigna. " (2)
O seguinte art. 73 da Constituição veio de uma emenda
.do deputado Retumba:
"As patentes, os postos eos cargos inamoYiveis são ga.rantida;, em toda a sua plenitude".

0(1) Annaes de Congr. Consto 1'01. 30, pago 238.
.(21 Impresso do Congr. Cons~. pago 24.

CAPITULO XVIII

Das disposições geraes
SUMMARIO
Art. 76.-Incomp:üibililll"les. Emendas dOL commis.:io e do Congresso. Arts. 71.
78, 79, 80, 8l, 82.- .\r1s. 83, 8!, 85.- Rel'isllo. Limites li sobemniOL dOLs llnçôe-.
Particularidades de nosso direito. Additil·os.

Neste capitulo os autores do projecto resumiram diversos
preceitos de direito constitucional que, por não affectarem um
só assumpto, formiJ epigraphados - disposições ·geraes.
Abrem-n'o com o artigo 76 que prescreve a incompatibilidade do exercicio das funcções publicas nas seguintes palavras: "O cidadão investido em funcções de qualquer dos
tres poderes não poderá exercer as de outro. " (1)
Este preceito constitucional que emana do principio b:1sico de nossa organisação politica - a independencia dos poderes-não deixou de provocar algum debate, sahindo da
eommissão dos 21 a seguintt' emenda j "O cidadão investido das funcções de qualquer dos tres poderes constitucionaes não poderá accumular o exercicio de outro. " (2)
Oomo se vê, a differença não é pequena. Em um caso
prescreve-se a incompatibidade do exercicio de funcções e no
outro o do accumulo.
Ainda maior é ella se compn,rarmos o disposto com a seguinte emenda do Sr. Ohagas Lobato, que entretanto foi
(1) Ann,,"s do Congr. onst. vo1. 10. pago 132.
(2) Iuem, iUem, idem, idem, idem.
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approvada em segunda discussão do projecto, para depois ser
substituida pela prescripção primitiva do projecto ;
" O cidadão investido em funeções de qualquer dos tres
poderes não poderá ser nomeado nem eleito para as de
outro. " (1)
Outras muitas emendas foram offerecidas no sentido da
do deputado Chagas Lobato. Vingou, como já dissemos, a primitiva disposição do projecto. Essa insistencia que se revelava
em alguns membros do congresso de levar~m a incornpatibilidad e ás suas ultimas conseq uencias, era mais a expressão
de um sentimento opposicionista que muito accentuadarnente
já se fetzia sentir para com o marechal Deodoro da
Fonseca e seu ministerio, principalmente o barão de Lucena,
cabeça dirigente da poli tica do momen to, e a quem o preceito
constitucional ia prejudicar sobre-maneira, por isso que tinha
'3ido nomeado ministro do Supremo Tribunal e ainda era governador do estado de Pernambuco, de que o zelo dos principios de direito publico. Por este meio q uiz o congresso ou
1301-0 fóra do ministerio, ou fazel-o perder aquelles lugares.
Nenhuma modificação soffreu o art. 77 que explicava o
que seja estado de sitio, as condições em que deve ser elle decretado, as medidas que o governo pócle pôr em execução
nas seguintes palavras:
"Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer parte
do terri todo da União, suspendendo-se ahi as garan tias constitucionaes por tempo determinado, qnando a segurança da- Republica o exigir, em casos de aggressão estrangeira, ou commoção intestina.
" ~ 1. o Não se achando reunido o Congresso e correndo
a patria imminente perigo, exercerá essa attribuição o Poder
Executivo Federal.
" ~ 2. o Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se-ha, nas medidas de repressão e outras ás pessoas
(I) Impresso do Congr. Consto p"g. 28.
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" Ia. A detenção em logar não destinado aos réus de
crimes communs ;
" 2°. Ao desterro para outros sitios do territorio nacional.
" ~ 3°. Logo que se reuna o Congresso, o presidente
da Republica lhe relatará, motivadas, as medidas de excepção a que se houver recorrido, respondendo as autoridades,
a que ellas se deverem, pelos abusos em que, a esse respeito,
se acharem incursas "~o (1)
Quando tratámos das attribuições dos poderes legislativo
e executivo, já commentámos este preceito constitucional.
Pequena alteração soffreu o artigo 78 que prescrevia:
" Os processos findos, em materia crime, poderão ser
revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos condemnados,
pelo Supremo Tribunal Federal, para se reformar, ou confirmar a sentença.
" ~ 1°. A lei marcará os casos e a fórma da revisão,
que poderá ser requerida pelo sentencio,do, por qualquer do
povo, ou ex-o.tficio pelo procurador geral da Republica.
" ~ 2°. Na revisão não se p'odem aggravar as penas da
sentença revista "~o (2)
A <:ommissão, por um additivo que foi approvado, pedio
que este preceito se estendesse aos processos militares ( ~ 3°
do art. 81 ).
O artigo 79 dispunha:
" Os funccionarios publicos são strictameute responsaveis pelos abusos e ommissões, em que incorrem no exercicio de seus cargos, assim como pela indulgencia, ou negligencia em não responsabili arem effectivamente os seus subalternos.
" Paragrapho unico.- Todos elles obrigar-se-hão, por
compromisso formal, no acto da posse, ao desempenho dos
seus deveres legaes ". (3)
(1) Impres. do Congor. Consto pago 2ol.
(2) Idem idem. idem, idem.
(3) Annnes do Co·lIg. Consto vol. )0, pago 133.
v. 3
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Este artigo que institue o principio da respon sabilidade
do funccionalismo publico e faz su bsti tuil' o j ur amento pelo
compromisso formal de bem cumprir os deve:-es legaes, figura como artigo 82 da Constituição, tal qual esta'ç-a no 131'0jecto, r-as mesmas condições está o artigo O do projecto
que prescrevia:
" Continuam em vigor, emquanto não revogadas, as lei
do antigo regimen, no que explícita ou implicitamente não
fôr contrario ao systema de governo firmado pela Constituituição e aos pl'inciljios nella consagrados" (1) e o artigo 1
que dispunha: ( O governo federal affiança o pagamento da
di-dda publica interna e externa (2) e o al'tigo 2 que estabelecia a obrigatol-iedade 'do seHiço militar nas seguintes palan'as :
« Todo brazileiro é obl'Ígado ao serviço militar, em defeza da Patria e da Constituição, na fórma das leis federaes ", (3)
Como elemento interpretativo do preceito constitucional
que diz respeito ao funccionalismo publico, não pot\emo'
deixar de fallal' de uma emenda do senador Baena, pela qual
procurava collocar o funccionalismo sob a guar la da protecção
constitucional contra as vinganças da administração. Esta
emenda foi approvada em primeira discussão elo projecto e era
concebida nestes termos:" Jenhum funccionario poderá ser
demittido a bem do serviço publil'o sem que se e pecifiquem
as razões de ordem publica que determinaram a exoneração,
sempre que o demittido assim o requerer". (4)
Por uma emenda suppressiva apresenta,da pelo deputado
Leovegildo Filgueiras, em s.egunda discussão, o Congres. o
voltou atraz ela garcLlltia que tinha firmado a favor elos funccionarios publicos, approvando a suppressão pedida pelo
deputado da Bahia, Em vista deste facto, qual será a interpretação a dar-se ao preceito do artigo 74, que garante em
(1) Annlles do Congr. Consto vol. l0, pO". 133.
(2) Idem, idem, idem, idem, idel11 ,
(3) Idem, idem, idem, 134.
(4) 1l11Jlres, do Congr. Consto pog, 29.
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toda a sua plenitude os cargo inamoYivei ? Até onde chega
essa garantia quando a demissão a bem do serYiço póde er
dada?
O artigo 3 prescreYia :
" Fica abolido o recrutamento milital'. O exercito e a
armada nacionaes comp0l'-se-hão por sorteio, mediante préYio
alistamento, não se admittindo a isenção pecuniaria ". (1)
Este preceito foi substituido pelo seguinte, em Yista de
uma emenda do deputado Retumba:
" O exercito federal compor-se-La de contingente que
os estados e o Districto Federal são obrigados a fornecer,
constituidos de conformidade com a lei annual de fixação de
forças.
" ~ 1°. Uma lei federal determinará a organisação geral
do exercito, de accordo com o ~ 19 do art. 33.
" ~ 2°. A União se encarregará da instrucção militar
dos corpos e armas e da instrucção militar superior.
" ~ 3°. Fica abolido o recrutamento militar forçado.
" O exercito e a al'mac1a netcionaes compor-se-hão por
sorteio, median te préYio alistamen to, não sc admittindo a
isenção pecuniaria, nem sub tituição pessoal.
" ~ 4°. As paten tes, os postos e o cargos inamo"iyeis
são garantidos em toda a sua plenitude". (2)
.J: ão sendo approyada a segunda parte do ~ 3°, o foi em
substituição a seguinte emenda do deputado Julio Frota:
"O exercito e a armada compor-se-hão pelo yoluntariado, sem premio, e em falta deste pelo sorteio de marinbagem mercantil" (3). D'ahi o artigo 87 da, Oonstituição.
Nenhuma modificação sofl'reu o artigo 4 que di punba :
" Em caso nenhum, directa ou indirectamente, por i ou
em alliança com outra nação, os Estados Unido do Brazil e
empenharão em guerra de conquista". (4)
(I) An. do Congr. Const., vo1. 10 [la!!. 134.
(2) Idem, idcm, id m, vo1. 30 [l:lg. 116.
(3) Idem, id 111, idom. 117.
(4) Idem, idom, idcm. vo1, 10 pn!!. 134.
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E pequenissimas foram as que alteraram o disposto no
artigo 85 que estabelecia:
" A Constituição poderá ser reformada, mediante iniciativc1 do Congresso Nacional, ou das legislaturas dos Estados.
10. Considerar-se-ha proposta a reforma, quando,
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros
de qualquer das camaras do Congresso Federal, fôr acceita
em tres discussões, por dois terços dos votos n 'uma e n'outra
casa do Congresso, ou quando for solici tada por dois terços
dos Estados, representados cada um pela maioria dos votos
de suas legislaturas, tomadas no decurso de um anno.
2. o Essa proposta dar-se-ha por approvada, se no
anno seguinte, o fôr median te tres discussões, por' maioria de
tres quartos dos votos nas duas camaras do Congresso.
" ~ 3. o A proposta approvada publicar-se-ha com as
assignaturas dos presidentes e secretarios das duas camaras,
incorporando-se á Constituição como parte integrante d'ella.
, ~ 4. 0 Não se poderã0 admittir como objecto de deliberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma
republicana-federn.tiva, ou a igualdade da representação dos
Estados no Senado. " (1)
A alteração cousistiu em substituir a maioria de tres
quartos por dou terços para a approvação da propostá, por
uma emenda da commissão dos 21. Em tudo o mai. é inteiramente identico o disposto no artigo do projccto com o art. 90
da Constituição. Ahi está reconhecido o direito da nação de
alterar sua Constituição, encontrando sómente o limite na
fónna republicana federativa e na igualdade de representação
dos estados no senado. Restringindo este preceito a soberania nacional, que deve gosar da maior liberdade, foi que
alguns membros do congresso pediram sua suppressão. Essa
opiuião não encontrou écho na constituinte, ficando por assim
dizer mutilada a soberania da nação.
Os projectos de reforma constitucional são sujeitos á
sancção? Não só pela natureza intima do assumpto, como

"ª

"ª

(1) A.uuILes do Congr. ConL. vol. 10. png.I3.J.
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pelo que dispõe o artigo no 3. o, elles não são sujeitos a esta.
formalidade parlamentar, ainda que a constituição em artigo
anterior firme o principio de que os projectos de lei approvados pelo congresso sobem a sancção. Se fosse permittido
a uma proposta de revisão constitucinal subir á sancção teriamos o absurdo de o presidente, podendo usar do veto,
entrar em attricto com a propria soberania nacional, de que
elle é um dos poderes delegados.
Nos Estados Unidos, por isso que não ha uma disposição
expressa que faça independer o projecto de uma revisão da
sancção, agitou-se entre os politicos e publicistas uma tal
questão.
I ão obstante a divergencia de opiniões a respeito, prevaleceu o aresto do Supremo Tribunal que firma a verdade da
seguinte doutrina: "A approvação do Presidente é desnecessaria para dar efIeito a um acto do Congresso relatiyo á
emenda (1)
Comparando-se neste ponto o nosso direito constitucional com o dos Estados-Unidos, sobre o gráo de' facilidade de
transformar-se em lei uma emenda constitucional, diz o
Sr. José Soriano com muito acerto o seguinte:
"Nos Estados-Unidos as emendas á Constituição sómen te lhe são incorporadas depois de approvadas (ractificadas) pelos Congresso dos tres quartos dos Estados: ou pela
Convenções nos tres quartos dos mesmos Estados, conforme
o Congresso Nacional adoptar um dos dous meios,
" Esse proe-esso é uma segura garantia contra as inno·
vações precipitadas.
" Hoje a União consta de quarenta e dous Estados, portanto é preciso que a emenda seja acceita por trinta d'aquelle
Congressos. Accresce que os Congressos estadoaes têm dua
camal'as, por consequencia para que uma emenda se torne lei
constitucional, é necessario que seja approvada por sessenta
camaras legislativas distinctas, afóra as duas camans do
(I)

V. Jame-on, COllstitutionnl Con\'ention- §§ 556. 5iO Pomer)'. Consto

Ln\\'. § li .
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Congresso Federal, nas quae~ tambem é preciso que a dupla
maioria dos dous terços approve a emenda.
" D'aqui se iufere que uma reforma constitucional é
mais difficil nos Estados Unidos, do que entre nós; porque
segundo a nossa Constituição, para que uma proposta de
emenda seja approvada e incorporada á Constituição, não é
necessaria a ratificação dos dous terços das assembléas dos
Estados, basta que no anno que se seguir ao da acceitação da
proposta, ella seja apP,'ovada, mediante tres discussões, P01'
maio1'ia de dolts terços dos votos nas duas Ccnnm'as do Cong1'esSO. " (1)
Aqui termina-se - o capitulo Disposições gemes. O congresso porém approvou additivos que lhe foram offerecidos
e que figuram hoje como artigos da constituição, 89 e 91 que
dispõe:
"E' instituido um Tribunal de Contas para liquidar as
contas da receita e despeza e verificar a sua legalidade, antes
de serem prestadas ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da Republica, com
approvação do Senado, e sómente perderão os seus lugares
por seu tença,
" Approvada esta Constituição; será ella promulgada
pela Mesa do Congresso e assignada pelos membros
de te. " (2).

(1) José Sorinno. png. 460.
(2) Impres. do Congr. Consto pni!". 29 e 30.

CAPITULO XIX

Os factores da Constituição de 24 de Fevereiro
SUlVDIARIO
os fnctores d/L C0I15itituiç:l0. o go\"erno provi~orio e o Congresso. Os agentes
d" revoluç:lo de 15 de )iovembro. Funeçiio do .I.po toJndo Positivista e do
Clero. R:tsões dos positivistll.s. Até onde chegou sua iutervenção. Repre-ennçiío dO.luc"bispo d:~ B"hi:t.

Qua~::-

o que temos escripto até aqui é bastante pctra mostrar
quaes os factl)res da Constituição de 24 de Fevereiro,
os agentes mentaes de nosso direito constitucional. Elles
podem reduzir-se aos seguintes: a propaganda republicana
desde o primeiro reinado e a revolução politica de 15 de
Novembl'o de 1 9, em nome da qual foram collaboradol'es a
commissão nomeada pelo governo para elaborar um projecto
de Constituição, O Congresso Constituinte e o proprio
governo provisorio.
Já vimos no 10 volume desta obra, quando estudámos a
volução republicana, que as conquistas da propaganda no
terreno politico chegaram a definir-se em projectos de Contituição, como o da Confederação do Equado1' (1 24) e da
Republica de Piratinin (1 35) em que e tavam firmados os
principios basicos da org:lIli ação republicana federal tal
qual está na Con tituição de 24 de Fevereiro, como a federação, a eparação de podel'es, a unidade da responsabilidade
politica do supremo magistrado da nação, o presidenc ialismo
outros.
E sob esta relação, os constituintes de 1 90 nada adiantaram ao que já estava regi trado nos anl1aes da propaganda.
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E' este o facto r o mais importante do nosso direito, cuja
tradição historica vem attestar os maiores esforços no terreno
pratico para dar fórma ás idéas que se consubstanciaram
naq uelles projectos.
Ahi estão como prova os resultados das revoluçõe
em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. D'abi para cá
a propaganda não abrio nenhuma solução de continuidade
nestes principios exarados naquelles projectos. Ella continuou a desen volver-se sob sua influencia, até que a revolução
de 15 de Novembro veio tornal-as conquistas reaes para a
vida nacional. No decreto em que o governo provisorio proclamou a Republica, ebtão exarados muitos d'aquelles principios políticos, como a federação e outros, e que foram se
definindo em leis posteriores, decreta'das pelo mesmo goyerno,
como outras tantas reformas, que a revolução não podia
deixar de operar, como a realisação do programma da propaganda. Assim, o governo provisorio fez a federação que a
Constituinte veio depois organisar, a separação da igreja e
do Es tado, o casamento civil, a secularisação de cemiterios:
o ensino leigo, a reforma judiciaria, como um poder essencialmente politico. Todas estas reformas foram acceitas pelo
poder soberano da nação. E eis a razão porque o governo
provisorio, como orgam da revolução, operou como um factor
da organisação política. Elle não quiz ser inerte, em face
das reformas que era preciso fazer, se constituindo como um
mantenedor da ordem e da segurança publica, até que o
Congre:>so Constituinte viesse organisar todo, a vida nacional
de accôrdo com os principios da revolução, como queriam
algumas opiniões profundamente conservadoras. Não. Comprehendeu realisar algumas reformas, aq uellas que considerou basicas do regimen, e entregai-as ao vereclict~tm do
Congresso. Eis mais uma razão porque o consideramos como
um poderoso fator mental do nosso direito Constitucional.
Essa feição historica ninguem lhe poderá contestar, E
por maiores que fossem os seus erros, por mais profundas
que fossem as paixões que por vezes o dominaram, não ha
duvida que elle se constituiu como um inspirador e executor
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·de idéas democraticas, para as q uaes a aspiração nacional
·convergia ha muito tempo.
Foi um governo revolucionado e reformador, sem que
nenhuma das reformas deixasse de ser acceita pela nação represen tada no Congresso.
E neste papel elle restringio consideravelmente a funcção
da Constituinte, como factor original do nosso direito, por
meio da commissão por si nomeada para elaborar um projecto de Constituição. O projecto foi elaborado, alterado pelo
governo e offerecido ao Congresso, como ponto de partida
dós seus trabalhos. Do seio da Constituinte não nasceu .
nenhum projecto de Constituição. O que lhe chegou foi por
assim dizer obra oflicia!. ,EUa acceitou-o, nomeando uma commissão para dar parecer sobre eUe. O parecer foi favoravel,
com as emendas que a commissão entendeu encorporar ao
projecto. Eis porque dizemos que o papel do Congresso como
factor da Constituição, foi muito restricto, mais do que devia
sei-o. Não é que vestigios de sua passagem não se fizessem
sentir no projecto, e acceitando tudo o que ll'eUe se continha
e promulgando-o como o pacto da nação. NãJ. Fez modifi·cações, reformou o traballw recebido. Estas modificações
porém não passam de principios secundarios de direito, ou de
exageros federalistas que estão empregnados em nossa carta
·constitucional. Nenhum principio basico e essencial no re.gimen republicano veio do Congresso. Todos já estavam no
projecto. Eis porque consideramos sua acção muito restricta,
·como factor da Constituição, sob o ponto de vista de iniciativa
- da acção originaria.
EUa é muito grande, por certo, sob o ponto de vista
legal, como o poder competeu te para dar força de lei á COllstituição, para decretal-a e promulgai-a em summa.
Deixamos aqui de catalogar os principios do projecto
·que foram alterados pelo Congresso. Já dissemos que eUes
não affectam nenhum prinCipio basico do regimen. E a prova
·0 leitor já teve em todo este livro. Nessa acção revisora do
'Congresso, foi muito auxiliado pela imprensa da capital que
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diariamente discutia as questões que se debatiam no seio da
Con ti tuin te.
Ei ahi os factores de nos a Constituição, não pass~llldo
o governo provisorio, a commissão nomeada e o Congresso de
agentes da revol ução de 15 de Novembro, em que originou-se
a nova organisação politica, devendo ella ser considerada
como o maior agente mental de nosso direito Constitucional.
Outras forças sociaes quizeram intervir como forças
de collaboração da Constituição. Della as mais importantes
foram o Apostolado Posüivista e o Clero.
Foi por intermedio do deputado Demetrio Ribeiro que
chegou ao conhecimento do congresso a representação do
Apo tolado Po itivista, em que propunha modificações ao
projecto da Constituição "julgados iodispensaveis para que a
Republica corresponda sufficientcmente ás l1p.cessidades
actuaes do povo bracileiro. " (1)
Partindo de razões de diversas ordens, o Apostolado propunha-se a demonstraI' que o ystema de governo proposto
pelo projecto não e tá de accôrdo com O que a politica
scientifica ensina para a situação do Bmzil e que a tran plantação que o projecto fazia da constituição dos E tados Unidos
não traduzia a semelhança de nossa. condicções com os
daquelle paiz.
E as razões são :
" Em pdmeiro lugar, no ponto de vista material,
cumpre· nos recordar que as 13 colonias inglezas estavam
cercadas de dependencias das tres poderosas monarchias : a
Inglaterra, a Hespanha e a França. Só uma forte união
poderia proporcion3,r-lhes meios de manterem a sua independencia; e no entanto todas ellas tendiam para uma completa autonomia. Em segnndo lugar no ponto de vista e piritual, todas essas colonias eram q uasi excl u ivameo te '0111postas de protestantes, isto é, de cidadãos eivados de p,'ecol1ceitos individualistas e adstl:ictos ao theologismo christão.
Finalmeo te, a situação geral da mentalidade no Occic1 nte
(J)

ADll.

do

onlH. Const. vol. 1, pn . 3.
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não era a mesma de hoje; pois que a chimica estava se ela-o
borando, e a biologia,' a sociologia e a moral scien titica não·
existiam ainda. . Os espiritos mais avançados das colonias.
norte-americanas quando muito teriam attingido á completa.
emancipação theologica ao atheismo.
Mas, a generalidade
dos espiritos adiantados, pairava no deismo nacionalista e jul-.
gava mesmo de seu dever não patentear essas convicções,
conservando as app,Lrencias do protestantismo nas suas multi pIas seitas.
" Ora, essa não é a situação do Brazil. Não temo .em
torno de nós senão republicas ; e as complicações internas
e internacionaes das potencias européas tornam materialmente inexequivel qualquer tentativa contra a independencia
dos estados do nosso continente. Por outro lado, somos um
povo que os antecedentes catholicos predispoem para a União,.
o que facilita a instituição do systema federal a tal ponto que·
os perigos aqui consistem na teudencia para uma abusiva.
cen tralisação.
, Se esta tendencia não fôr contida, a exorbitancia do
poder central dará. lugar justamente á fragmentação prematura do Brazil, pelo desenvolvimento dos antagonismos que
não teem cessado de crescer, desde o seculo passado, en tre os
actuaes estados. l ' (l)
Dizia ainda:
"Espiritualmente, a massa popular está em um estadO'·
mental que podemos caracterisar pela denominação de feticbi mo catholico. O prestigio do clero, tendo se exercido
empre, primeiro, atravez da dictadura real, depois por interllledio da dictadura imperial o sacerdocio catholico acha-se
hoje entre nós sem força politica. Ha disso um symptoma
bem característico: raras são as famílias brazileiras que hoje
fornecem membros para o clero catbolico. E' assim que os
~ispos viram-se obrigados a confiar a padres estrangeiros a.
direcção de suas ovelhas e o proprio Govel'l1o empregou estrangeiros como capellães no exercito. Historicamente e. te·
(I) Anil. <10 C3ngr. C3n,t. vol.

]0,

pllg. 3.
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:anniquilamento do prestigio politico do catholicismo entre
n6s ficou bem patente quando, ha vinte annos, a dictadura
imperial prendeu dois bispos em uma fortaleza, sem que isso
provocasse a mínima reação popular. Nem siquer foi possivel en tão constituir-se um partido catholico, como algun
tentaram, tentativa que com igual insucesso acaba de ser renovada.
Si esta é a situação da massa popular, nas classes acti\"as
do paiz se encontram todas as nuanças de emancipação intellectual. Na geracão mais antiga impera em geral o deismo
vago de Voltaire e Rousseau ; na geração moderna dominam
o materialismo e o positivismo, que, aliás são systemas differentes. Ora, este estado dos espiritos imp oem normas politicas que não se apresentavam aos fundadores da Republica
Norte Americana. " (1)
Dizia mais:
" Assim tambem o principio da separação da Igreja do
Estado não p6de ter entre n6s o mesmo caracter que o que
prevaleceu nas colonias ingleza!:3. Ahi tal principio resultou
espontaneamente da situação protestante, isto é, de uma
emancipação theologica incompleta, que fazia prevalecer, por
um lado, as razões de ordem individual, e, por outro lado as
restricções provenientes da unanime acceitação da ren>lação
christã.
o Brazil, o principio foi uma conseq uencia, como em
todos os paizes conservados nominalmente catholicos, da e\"olução philosophica peculiar a França no seculo XVII e qu
continúa em nosso seculo." (2)
Dessas razões deduzia as modificações que offereceu á
consideraçãc do Oongresso. Vejamol-a!:3.
No capitulo referente á organisação federal e em que o
projecto considenwa a Repuhlica Federativa como a união
perpetua e indissoluvel dos Estados, o Apostolado propunha
a subs ti tuição destas phrases pelas palavras-união livre.
(I) Anil. do Cougr. Cun t. vaI. Ia,
l2) Idem, idem, idem. idem.
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o Congresso não acceitou esta modificação assim comotodas que foram offerecidas a este capitulo do projecto.
Para não cansar o leitor no estudo detalhado das modifi-cações offerecidas pelo Apostolado, podemos difinir com uma
proposição a intervenção que elle poude obter na elaboração
do nosso direito: - não foi acceita nenhuma emenda em que
estivessem exarados as idéas e os principios proprios e camcteristicos da escola politica dos positivistas, como a abolição completa do ensino official, as grandes restricções ao
poder legislativo e a grande amplitude de acção do poder
executivo e outros. Uma ou outra modificação que o Congresso.
acceitou não constitue idéfL essencial ao systema. Figura no.
progmmma de todas as escolas politicas e democraticas do.
seculo.
Se na elaboração escripta do nosso direito a in tervenção.
positi vista foi res tricta, ella foi de grande importancia, como·
já mostramos na seg'Jnda edição do primeiro volume desta
obra, na propaganda republicana.
En tratanto, ella foi poderosa na Constituição dos estado
<lo Rio Gmnde do Sul e Pernambuco. Daremos a razão hi torica deste facto no quarto volume desta obra.
Por intennedio do deputado Amphilopbio foi levada ao
conhecimento do Congresso a representação do arcebispo da
Bahia, como orgão das crenças catholicas.
" Não sou orgão, dizia e11e, de um gl'UpO de crentes,
perdidos em algumas das nossas colonias e que ainda assim.
mereceria vossa maior attenção; sou orgão autorisado da re-ligião desta nação catholica, e apresento-vos justificadas reclamações em nome do Episcopado Nacional, de todo clerobrazileiro, em nome da crença cristã, a que pertence o nosso·
povo, a que, vós mesmos, senhores, dizeis pertencer, e de·
facto, pelo vosso baptismo, pertenceis". (1)
E' facil de ver que a co11aboração que o clero quiz exercer na elaboração do direito, foi nas relações entre a Igreja e
(I) ..1.1111. cits. vaI. 20, pago 9.
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•o Estado, e em todos os assumptos que affectam as crença
religiosas a libeL'dade de culto.
" A separação viplen ta, dizia a represen tação, absoluta,
radical, impossivel, corno se está tentando estabelecer, não
digo só en tre a Igreja e o Estado, mas entre o Estado e toda
religião, perturba gravemente a consciencia da na<;ão, e produzirá os mais funesto effeitos mesmo na ordem das eousas
civis e politicas. Uma nação separada officialmente de Deu'
torna-se ingovernavel e rolará POl- um fatal declive de deca•dencia até o abysmo, em que a devorarão os abutres da anar· chia e do despotismo. Já puzemos todos de sobreaviso na Pa ,toral Collectiva.
" De facto, ·senhores, não existe em todo o Universo, um
só povo assim separado, ou que recuse toda alliança com a
I religião,
corno se declara no art. 72 e 7° elo projecto constitucional de que e tamos tratando.
" O POYO brazileiro terá o direito de magoar-se profundamente si os poderes publicos tomarem definitivamente e ta
attitude em face da religião". (1)
" Si passar es te projecto de Constituição, dizia ainda,
desde a escola primaria, cuja athmosphflra, corno dizia Guizot,
deve ser toda religio a ; desde a escola primaria, onde os espiritos recebem -sua primeira fórma, e que con titue o uniro
tirocinio educador para a maior parte dos cidadão, até ás
mais altas espheras do ensino publico, não se ouvirá mai o
nome de Deus, nem o de J csus Cln-isto, senão para ser blasphcmado ou desviado com desdém da consideraç1ío dos al\lmno , como objecto de que a clencia não se ocrupa mais hoje!
E nos internatos do governo, povoados de uma juyentude
baptisada e christã, entre os militares da armada e do exercito, será prohibido, pela Constituição da Republlca, qualquer
ensino religioso, qualquer acto do culto!". (2)
" A' respeito do casamento civil a opinião ratholica cousiderava-o " uma affrontl1 á Nação, que até aqui nunca co(1) Anil. cits. vol..2 0 , pn~. 9,
(2) ruem. idem, idem. PUI!, 10.
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nheceu esta fórma de união conjugal, perante juiz e e criyão
mediante um simples contracto como outro qualquer."
Imprecações semelhantes fazia ella á proposito do e bulho do frade do direito politico, da ecularisação do_ cemiterios e outros assumptos.
Para refutar a suspeita de que o clero e os catholieos
eram inimigos da Republica ellct inyocaya a seguinte palavras do papa:
" De taes actos se depl'ehende que a Igreja Ca tbolica,
cuja missão dh'ina abrange todos os tempos e logare , nada
tem nem na sua constituição nem nas suas doutrinas que repugne a uma fórma qualquer de goyerno, porque cada uma
destas fórmas póde offerecer e manter excellente condição da
sociedade q uaudo della se usa com j llS tiça e prudencia.
, De fei to, a Igreja, collocando-se acima das fórmas mudaveis de go,erno, bem como acima das di putas e rh-alidades
dos partidos, applica-se an tes de tudo aos progressos da religião, para cuja manutenção e desenyol,jmento deye empenhar todo o seu zelo e todos os seu cuidados". -(1)
ão obstante a ameaça com que termina a representação.
o Congre so nã0 attendeu o seu podido, senão na parte relati\-a ao regimen de excepção Cl-eado pejo projecto para os religiosos :
" A nossa attitude, em face de a triste e,entualidade.
está bem befiuida. Não é sobre a força da armas que se funse mantêm o.' estados; mas sobre a justiça e o resdam
peito do~ ;entimentos mai' intimos dos po'os. A nossa força
moral se basea na j u tiça e no respeito. Ella é grande bem
organisada, e conta COIll o porvir. Nós a offerece11los toda inteira de coração leal e aberto, para a consolidação da ordem.
da paz publica e do bem e tal' do nosso paiz . (2)
(1) Ann. cits.. pog. 10.
(2) ruem, iupm, iuem. 11
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IntluencÍl' do Estades Unidos. Razões. A Republicn e:t federação :io fi piraçõe Daciolll,es. Está nns mesmas cO!ldiçõcs o presidcncialismo.

Vimos até aqui quaes os factores da Constituição de 24
de Fevereiro e as suas origens historicas.
Precisamos agora estudar outra questão não menos importante, qual seja a de saber a verdadeira natureza da Contituição; si é um tratadl), uma convenção, uma alliança, por
quem é feita, por quem ractiticada, quaes suas obrigações,
por quem e de que maneira póde er dissolvida, quem póde
determinar sua validade. 1den ticas perguntas levanta o sabio
commendador Story, quando estuda a natureza da constituição americana.
E não deixa de ser de capital importan(;ia traçarmos
aqui um estudo comparativo entre anatureza de nossa Constituição e a dos Estados Unidos, que servi'1·lIle de modelo. EUa
está estabelecida no preambulo que diz: "Nós os representan tes do Povo Bl-aziLeiro, reunidos e:l Congre 80 Constituinte, para organisar um regimen livr.: e democratico estabelecemos, decretamos e promulgamos li seguinte Constituiçã'J da Republica dos Estados Unidos dC) B7'C6Zil".
Abi está firm.do o principio federativo, com a unlao indissoluvel e perpetua dos Estados, para o estabelecimento de
um governo, não podendo nenhum deUes, á seu arb i tro, separar-se da União e repeUir os seus actos.
Pretender, em nome da soberania dos estados, instituir
como um preceito constitucional a sua separação, é considerar a Constituição, como um tratado de alliança entre os
estados, o que vae contra o fim e a natureza da propria
Constituição que firmou uma fórma de governo, obrigatoria
para todos. 1denticas deducções tiram os commentadores do
preambulo da Constit~ição dos Estados Unidos. Comparando-

28!:J

o com o que acima transcrevemos, vemos uUla differença que
não deixa de ter importaneia. Pela nossa Constituição são os
representan tes do povo que estabelecem, decretam e promulgam a Oonstituição. Pela dos Estados Unidos, é o proprio povo
quem o faz. Em um caso a delegação foi absoluta do povo
aos seus delegados. EUes em seu nome estabeleceram, decretaram e promulgaram a Oonstituição. No outro caso·a delegação não foi absoluta. Foi o proprio povo quem a estabeleceu, promulgou e decretou. Em um caso o principio dfL
soberania popular não está firmado como uma realidade no
terreno pratico. O parlamento ainda a representa. No outro
eUa é uma realidade.
Eis as differen ças.
Estes factores da Oonstituição de 24 de Fevereiro não
são mais do que os representantes políticos de uma influencia
historica na elaboração do nosso direito constitucional e que
aqui precisamos definir e estudar. Foi por meio delles que
eUa se fez sentir, para que a nossa organisação politica, sob o
regimen republicano, se vazasse nos moldes americanos. Não
fizemos mais do que transplantar o direito publico americano
para a nossa carta constitucional, com pequenissimas variantes ligadas aos costumes, aos nossos habitos, ao gráo da
cultura popular. Nenhum problema constitucional tem,
porém, o cunho local, o caracter de uma solução original,
devido á intervenção de nossas forças politicas. O modo porque foram organisados os poderes publicos, a esphel'a constitucional de sua competencia, os limites do governo
federal e estadual, a feição constitucional do poder judiciario
e muitos outros principios exarados na Oonstituição, já estavam estatuidos na Oonstituição dos Estados-Unidos.
E' a esta influencia historica a que nos referimos, que
se deve a preponderançia desse paiz em nossa organisação
politica, na constituinte de 1890 e na propaganda republicana,
desde o começo do segundo reinado.
Não podemos deixar de salien tal' um facto digno de
observação. Sendo a nossa cultura influenciada pela ciencia
franceza, emancipamo-nos dessa influencia em relação ao prov. 3
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cesso de orgao isação elo governo democratíco proclamado pela
revolução de 1889. A razão disto está no facto eloq ueuti simo
de que a fórma republicana nos Es tados- Unidos tinha e operado mais firme, mais estavel, mais garantidora das liberdade
publicas, do queua França. Um seculo de expeeiencia já em
bastante para comprovar a sabedoria e o acerto dos fundadore
do regimen republicano naquelle paiz, nas soluções que deram
aos graves e complicados problemas constitucionaes. Além
disto, a grande extensão tenitorial do paiz, int ermeada de
diversas zonas e climas, outros tantos factol'es ua diyer idade
de caracter, de habitos, não podia deixar de con tribuir para
iniciar e dar vida á aspiração federalista que no regimen político do imperio, caracterisado pela ceutralisação, encontrou outra causa poderosa de desen volvim eu to. A federação é uma aspiração propria, resultado de nossas
condições pbysicas e politicas e do sentimento de resistencia
e protesto dos nossos ar: tepassados republicanos contra a
normas do regimen imperial. Oonstituida a federação corno
um sentimento politico uascido de nossas condições, só restaya
aos que a propagaram procurarem sua organisação, estudar
em direito escripto e'então convergirem sua atlenção para os
Estados-Unidos, que na America representa a força politica
de maior hegemonia, aquella que deu resol uç ão legal a tal
problema. Para os paizes europeos não podia o espirito nadonal con vergir' para assimilar alguma cousa, não só porque
O paiz de mais contacto intellectual comnosco a Françanunca o tinha resolvido, como em outro qualquer ella não
·existia ainda como aspiração popular. Antes de que em qualquer outro bemispberio, foi na America que a federação te\-e
solução constitucional. Eis ahi outros tantos factos que expli~am a influencia dos Estados Unidos entre nós.
Outra razão que não podemos deixar de registrar - a
tendencia da America pal'a a democracia, figurando sómente
o Brazil até 1889, como excepção deste equilibrio estavel de
:governos democraticos para que convergem as forças americanas. Abi está a prova fornecida pela bistoria da nulla influencia que representa o elemento etbnico nas fórmas de go·
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verno. Vemos que da raça anglo-saxonia sairam as duas
fórmas modernas do Estado - a monarchia e republica, implantando-se na America latina a fórma democratica.
Essa tendencia do continente para os governos democraticos, está a prova de um facto local que era a aspiração
republicana que se revelia desde o fim do seculo pas ado e do
começo do actual para instituir o governo rep ublicano entre
nós.
Essa tendencia constitue um poderoso facto r, do nosso
direito constitucional, por affectar directamente a fórma do
Estado. "A democracia, diz Borgeaud, é mais do que uma
fórma de governo, é um estado da sociedade. E' o estado
para o qual tendem, por uma lei de evolução que parece inellucta,v 1, todas as nações contemporaneas. Umas a ella já
chegaram e fazem por si mesmo e pelas outras, a experiencia
difficil do govemo popula,r. Outras para ella marcham a
passos mais ou menos rapidos. Outras, emfim estão ainda
contidas no ponto de paI-tida pela força de suas tradições medievaes ou pela imperfeição de sua cultura. Mas todas para
ella são fatalmen te arrastadas pelas conquistas da sciencia e
da industria, pela suppressão das distancias, pela diffusão do
saber, por ~udo quanto constitue o progresso moderno". (1)
E as causas que originaram essa aspiração democratica
que lhe deram corpo e que a fizeram propagar-se de geração
em geração, são ou tt-os tantos elementos elab oradores do
nosso direito, outras tantas tradições bistoricas. E já foram
devidamente estudadas no primeiro volume desta obra, quando
tratamos das causas politicas, sociaes e economicas da re,olução republicana de 1889.
Se essa tendencia democratica é o resultado de uma
aspiração propria, ligada a nossas condições politicas,
não o é menos a aspiração federal, como expressão de uma
resistencia ás praticas do regimen imperial.
No mesmo volume a que nos referimos estão traçadas
suas causas de origem e suas leis de desenvolvimento. Assim
(1)

Borgcaud. De ia Consto écriti, pago 52.
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vemos por conseguin te que a fórUla de governo e o typo
represen tarn em nossa historia politica aspieações nacionaes.
I- ella estão registradas suas causas, a razão de ser de sua
origem e desen vol vimen to. Só faltava dar-lhe fórma de direito
escripto. Foi o que fez a Constituição de 1890.
Não é menos ligada a ullla aspiração nacional, a factores
proprios, a factos da nossa historia politica, o systema presidencial que foi consagrado pela Constituição de 24 de Fevereiro,
como a mais sabia solução das relações entre poderes constituidos. Ao regimen parlamentar a opinião publica no tempo
do imperio ligou grande parte de seus enos. Creou a
ObSt1'!tcção }Jct1'lamentct?·, fazendo desviar a attenção dos políticos dos interesses do paiz para as luctas ardentes dos partidos. Producto directo da corrupção do direito constitucional
do imperio, o parlamentarismo en tre nós creou o reino
dos parlamentos, com todas suas desvantagens e inconveniencias, como a in tabilidade da administração governamental. Em face de seus resultados praticos altamente inconvenientes, a opinião procuro"u reagir por meio de uma
propaganda ante-parlamentaei ta, que assumi0 sua phase
agúda justamente quando o sentimento humanitario do paiz
quiz abolir a escravidão, exigindo do parlamento a solução
da crise social, creada justamente pelas protelações parlamentares. Como a Republica e a federação, a re tricção da
soberania parlamentar, por meio do systema politico presidencial, foi uma aspiração politica consubstanciada nos
pl'ojectos de constituição com que as revoluções de Pi1'atinin
e da Oonfederação do Equado1' quizeram dar uma outra fórma
de Estado.
• Eis mais uma tradição do nosso direi to. Em face destes
tres principios basicos, a constituinte de 1890 não fez mais
do que organisal-os em direi to escripto. E nesse trabalho de
codificação foi de grande influencia a Constituição dos
Estados-Unidos.

CAPITULO XX

o

congresso constituinte e o
provisorio

governo

SUMMARIO
A opposição do Congresso [lO governo. SU[lS C[lUS[lS. OS
viemm. As moções dos senadores Amaro Cavalcante,
e Ramiro Bnrcellos. Trechos dn men ngem do Chefe
meiros oppo-icionistns. Os nctos da. opposição. A
A clLndidatnrll. do Sr. Prndente de Morae-. Os voto.
tuintc tran formado em Congresso ordinltrio.

m:tles que de lia. proUbnldino do Amnml
do go,erno. Os prieleição presidencial.
O Congresso consti-

Não foi sob grande prestigio da OpllllàO publíca que
o Congresso encetou os seus trabalhos constituintes, em
Novembro de 1890. O modo porque foram eleitos os seus
membros, por uma lei que não garantia a verdade do voto e
que se prestava a todas as tentativas de corrupção, fez
l'ecahir sobre elles as mais sol idas presumpções da opinião
de que o Congresso era uma feitura do governo provisorio,
um seu prolongamento, por isso que o criterio da escolha
dos seus membros dependeu mais dos respresentantes do
governo de que do prestigio real que gozassem no seio do
eleitorado. Foi pois sob a pressão d'essa opinião in teiramente desfavoravel que elle encetou os seus trabalhos, não
se acreditando que tivesse indepenelencia e autonomia bastantes para corrigir os actos elo governo e criticai-os.
Assim não succedeu. Muito cedo gerou-se em seu seio
uma corrente de opinião francamente opposicionista que
tendeu a crescer com tanto mais intensidade, quanto o
governo em face d ella se deixou dominar por sua yez pela
paixão política.
Vemos u'este facto a m:tior importancia política, por isso
'que se d l'Ív(\,ram delle acontecimelltos de SUlllma graddade,
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que tanto tem prendido a attenção dos politicos e que tanto
tem agitado a dda da nação. Essa opposição que se originou
na constituinte con tra o marechal Deodoro da Fonseca e
seu goyerno, e que se incremen tou posteriormente, é a
origem dos attritos que vieram chocar os dous poderes da
nação durante a primeira phase constitucional do governo
republicano, terminando-se pelo acto violen to da dissolução
do Congresso Nacional j da candidatura acintosa que se
originou na bancada paulista do Sr. Prudente de Moraes,
contra a do chefe do governo .provisorio ; da demissão de
di\"ersos governadores dos estados e de muitos factos que a
historia republicana já registra e que serão devidamente
estudados li'este capitulo.
Eis porque nossa attenção converge para essa origem
opposicionista que vamos estudar, com a maior minudencia
por considerai-a a causa directa ou indirecta de muitos
males com que o governo republicano tem luctado.
Ko dia 15 de novem bra de 1890 tem logar a sessão de
abertura co Congresso e sua mesa recebe do secretario do
Chefe do governo a mensagem com que elle abre as sessões
constituiu teso
j\'este documento em que o governo provi orio vem
fallar pela primeira yez á Kação não resalta a mais simples
palaHa que motiyasse a agitação de que se deixavam apoderar alguns membro!:> do Congres o, a proposito de uma
moção apresentada pelo senador Amaro Cavalcante, que,
como relator da com missão acclamada para em nome da
Kação, cumprimentar o Chefe do governo provisorio, terminaya o seu discurso de informação de como se desempenhara da incumbencia, fundamentando a indicação de CJue
"continuasse a exercer P?'O tempO?'e todas as attribuições
concernentes á publica administração do paiz até a approvação da Constituição Federal e a eleição do primeiro
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil." (1)
(I) Ann. do COll!!r. Consto \'01

)0

pago 2.
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Opiniõe protestaram contra a approvação de tal in~
dicação que foi substituida pela do senador Ubaldino que
a sim mesmo não angariou unanimidade de opiniões, por
isso que appellava para o governo afim de que por seu
patriotismo se mantivesse na direcção dos negocios publicos
aguardando a Constituição que deve ser votada e a organisação do goyerno definitivo.
Ainda duvidas se levantaram sobre o verdadeiro sentido d'e te acto. Uns, n'elle viam sámente que o unico
poder de que o governo estava de posse era o poder executivo, outros viam que sámente ao Congresso cabia o
poder constituinte, ficando o governo no mais amplo campo
de acção para administrar. Em vista d'isto levantou-se um
ério debate para firmar a verdadeira interpretação do acto
do Congresso. Tudo isto originava-se nas palavras daDmenagem de que o chefe do governo entregava ás mãos do
congresso os destinos da nação. O acto de interpretação
era firmado pela moção do deputado Ramiro Barcellos, que
im'estia o governo de todos os podere necessal'ios para o
de empenho de sua alta missão. Quarenta e cinco opiniões
foram contrarias á sua investidura e por conseguinte quarenta e cinco vozes, já nos primeiros dias de sessão, davam
as provas as mais eloquen tes de de confiança.
Entretanto, a situação do paiz em ,esperas de elaborar
o eu direito constitucional e entrar na pha e legal do
regimen, entregue ainda ás difficuldades que a revolução
trouxera com as reformas Ldos sel'viços administrativos,
com as perdas de po ições dos antigos politicos do imperio,
não podendo elles deixar de se constituirem como outros
tantos poutos de resistencia, devia influir na consciencia dos
representantes politicos do~momento, para tornar o governo
e o congresso poderes harmonicos, restringindo todas as
causas de divergencia que na occasião poderiam obrar como
causas de dissolução e de descredito do regimen.
Entretanto, o governo, na mensagem, reconhecia no
Congresso um factor importante da)·eyolução.

, Para ,6s, dizia elle, que acompanha tes a celeridade
e precisão das evoluções republicanas nos ui timos annos do
imperio, que fostes tambem obreiros impulsionadores do
~ovimento que desde os tempos coloniaes teve precursores
e martyres, não passou de certo indifi'erente a inj ustiça com
que foi julgada a obra meritoria e redemptora de 15 de novembro na quasi totalidade do velho mundo. " (1)
Traçando em linhas geraes a evolução democratica no
paiz, com as conquistas liberaes que aponta, chama a
attenção do Congresso para a nobre missão que lhe pesa aos
hombos.
" Até hontem a nossa missão era fundar a Republica'
hoje o nosso supremo dever perante a patria e o mundo
é conserval-a e engmndecel-a. Não se mudam instituições
para persistir em defeitos inveterados, ou para ct'Lusar
simples deslocações de homens.
as revoluções em qu~
preponderam os principios sobre que repousa a triologia
sagrada do direito, da justiça e da liberdade, os povos visam
antes de tudo melhorar de condições, fortalecer o imperio
das leis e reivindicar o papel que lhes cabe no governo da
sociedade. " (2)
Salientava a necessidade da harmonia dos poderes publicos, o respeito aos limites constitucionaes e a obediencia
dos cidadãos ás prescripções legaes :
" Mas a autoridade nunca será forte senão com a condição de que os orgãos do poder publico funcc.ionem dentro
da lei com o mais perfeito espirito de solidariedade e de
união. E' indispensavel a harmonia na concepção e execução das medidas tendentes a tornar inviolaveis as garantias sociaes ; vem d'ahi a nossa força no interior, e o no so
prestigio no exterior. Não ha paiz que resista á desharmonia dos seus orgãos pensantes e dirigentes j a allarchia
o convulsiona e o estrangeiro o invade. " (3)
(1) AnD. do Congr. Consto vol. 10 pal? I!.
(2) Ann. do Congr. COllst .. vol. l0, pai. 4.
(3) Ilem idem idem. \'01. l0, pago 4.
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Com um tom de I~onselbeiro dizia ainda, como um pre'ventivo aos excessos autonomistas que se fizessem sentir na
'orgallisação politica:
"A autonomia do governo local, tão tenazmente pleiIteada pela un iversalidade dos brazilei,'os no passado regimen
não deve importar no regimen republicano a desagl'egação
da patria. Essa união não é s6 essencial ao funccionamento
;normal das nossas instituições politicas ; clla é o palladium
da nossa integridade territorial.
" O primeiro imperio succumbio á impopularidade de
um desmembramento do territol'io nacional; o segundo
'viveu sob constantes ameaças de invasões e absol'pções, o
que a sua fatal politica jámais soube impor silencio. Xão
'será por certo a Republica que transija nesse ponto, que
'affecta todos os melindres de nosso caracter, e nos arrastará,
-sem duvida a todas as reyoltas do nosso direito. " (1)
Chamava a attenção do Congresso para o perigo das
'innovações legislativas.
" O tempo indica a opportunidade das lei ,o empo a
'reforma ou as deroga. Cada povo tem nos seus monumento.
'legislativos uma tradição, um principio, um compendio de
'idéas fundamentaes, que atrayessam as idades, resguar,dando da versatilidade dos partidos e da inconstancia da
ituações, garantias e direitos que formam a essencia a
substancia, a base da sociedade civil e politica. " (1)
Mostrava a necessidade da organisação dos partido e
os perigos de sua transformação em facções, e trazia ao
conhecimen to do congresso os actos de reforma pelos q uaes
,havia dado uma nova feição ao serviço publico.
Abi estão bellissimos trecbos da mensagem.
0utra questão veio ainda agitar os animos do Congre-so,
'alimentar o sentimento opposicionista de que já se achaya
elle dominado e levar alguns de seu membros pam o ter.reno das desconfianças, da critica e das apostropbes parlamentares .
•(1) Anu. do Cougr. Coust. "01. l0 pago 4.
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1\0 mesmo dia em que a commissão dos 21 entregava á
mesa do Congresso o seu parecer sobre o projecto de con·
stituição, levantava·se na tribuna o deputado Cesar Zama,
para tmzer ao seu conhecimen to um atten tad.o COll tra !l
liberdade da imprensa, perpetrado na noite de 29 de no,
vembro. De facto, nessa noite foi assaltada e destruid'b
a typographia da Tribuna, que então movia ao governo provisorio e principalmente á pessoa de eu chefe a mais fortee apaixonada opposição. Desse assalto resultaram a morte
de Romariz. empregado da officina typographica e ferimentos
no general Franzini. O deputado trazia ao conhecimento docongresso o facto do indeferimento da policia a uma sua.
petição, em que pedia publica-f6rma do corpo de delicto.
E então, a má vontade votada ao governo revela-se já nas;
seguintes palavrn,s pronunciadas da tribunlj. parlamentar ::
" Cada um com a sua opinião. O mesmo direito, que
tem V. Ex. para dizer o que disse, tenho eu para affirmar do
alto desta tribuna, sob minha responsabilidade individual, ã.
face do paiz inteiro, que não conheço na historia de povo·
algum periodo tão deploravel, como este, por que ha qua-·
torze mezes temos passado.
" Livre a quem quizer de entoar L.ymnos ao GovernoProvisorio: dos meus labios nem de minba obscura indivi-.
dualidade partirá um s6 brado de applauso aos homens que'
não souberam, ou não quizeram guardar o deposito que rece-·
beram para entregaJ-o intacto á Nação. " (2)
Jão se findou ahi a questão da T1'ibuna agitada pelo·
deputado bahiano. Volta de novo a ella em ses ão de 2;
de fevereiro, e através de suas palavras vê-se a intenção de·
ligar a responsabilidade do atten tado a pessoas aconchegadas ao Chefe da nação.
Assim dizia: "Sr. presidente, tem-se notado e COlTIJ
razão que, por mais de uma vez pe oas intim:1mente'
ligadas á familia do dictador ten1Jam ido ao edificio da.

(I) A nn. do~.Conl!r.

(2) Idem idem',jd m.

Const., vol. )0, pn!,!. 4.
\'01. )0, png:. 435.

T1'ibuna impôr ao seu redactor que se am ta e· do caminbo,
que seguira, tl'açando norma.s ao seu' peoceder: " (1')
Lendo perante o Congresso o artigo do jornal em que'
veem descriptos os pormenores do attentadO' e· apontados á'
opinião os seus cumplices, o orador ternli"na por um moção
em que pede a mais severa punição dos autores de seme-,
lbante facto.
A' voz do deputado Cezar Zama reuniu-se a do deputado
Francisco Badar6, que, como defensor das crenças catholicas, já assim se externava sobre o governo, como autor
da reforma religiosa já promulgada :'
" Ha um anno que as provincras pomposamente denominadas Estados, gemen debaixo de um regimen que não é O
da promettida e tantas VE'zes son hadn. liberdade. Se antigamente os presidentes estavam presos ao centro, como os
actuaes governadores, \'el'dadeir05 capitães-generaes dos
tempos colouiaes - tinhamos, entretanto, uma valvula para
expansões, tinhamos as tribunas da a emblé'as provinciae ,.
de onde muita vez forçou-se Cesar olhar para a. necessidades
e reclamos populares. Mas, boje, Sr. presidente, que nos
resta? As provincias estão entregues a verdadeiros proconsules romanos. S6 á virtude par icular de um ou outro
governador p6de enfrear as paixões nesta época de arrastamentos e de céga adoração do bezerro de ouro.'"
Dizia mais:
" A esta politica desbragada do governo actual, a e ta
politica reaccionaria, que tem opprimido com mão de ferro a
consciencia catholica dos brazileiros.
" A consciencia catholica do Brazil está' cou tmbada ;.
temos neces idade de reivindicar a nos a liberdades, e as
urnas estão fechadas ...
"As eleições entregues aos agentes das intendencias es..
candali am a opinião de todo o pc\o. Porque não se entrega,.,
a eleição ao povo? A causa da Republie n está. ganha" e na ;
(I)

A IIn. do COn!lT, Const, \'01. 30 png, 3;

300
-provincias não se yae fazer política: o que so quer fazer é a
Teconstrucção social cOJU o concurso livre da opinião.
" O que por isto, não passará de mais uma triste mystificação, de uma farça. I, (1)
Foram esses dous deputados os primeiros a as im se externarem sobre o governo.
Outras vozes Yieram engrossar esse movimento que a
approximar-se o final das sessões do Congresso já representava uma força parlamentar de alguma importancia.
En tão, di versos pedidos de informação foram feito's sobre
actos do governo e moções foram approvadas. Assim, a proposito da noticia que circulava da demissão collectiva do
ministros que com o marechal Deodoro proclamaram a Republica o que se confirmou com a retirada d'elles, o deputado
Cesar Zama accupa a attenção do congresso no in tuito de saber quaes os motivos desta crise ministerial. Eram profundos
os habitos parlamentaristas para que o Congresso, não ob tante funccionar com o caracter constituinte, não désse delle
logo exhuberantes provas.
E foram innumeros os pedidos de informação, requerimentos, moções, sahidas do Congre so sobre actos administrativos ou no intuito de conheceI-os, ou no desejo até de
annullal-os.
Jenhum do departamentos em que se diddia a
administração, ficou isento dessa fiscalisação que a constituinte quiz exercer. Desde então é que o parlamentarismo
in tervem na yida politica do paiz, como elem en to di solven te do regimen, como um factor de paixões lan çadas en tre
os dous poderes, para divorciaI-os e distétllcial-os, a ponto de
s/e tornarem incompativeis. A cOllsequencia a que chegou
esse attrito foi o golpe de 3 de ovembro. Foi u ma obra da
opposição parlamentar de 1890 e que vigorou-se pela demogogia parlamentar propria dos habitos padamen tari tas,
além de causas de outras origens.
A' proporção que se approximava o final da sessão constituinte e que o Congresso preparava-se para eleger o presi(1) Auu. ,10 Congr. Consto \'01. lO. pag.
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dente e vice-presidente da Republica, a Opposlçao tomavacorpo, a ponto de entrar no pleito com um candidato seu, em
luta com a candidatura do marechal Deodoro da Fonseca,
que os seus ami gos apresen taram aos votos do Congresso
como uma prova de gratidão pelos seus ser,iços prestados á
Republica. Tornada publica a candidatura, sahida ella da
confidencia das combinações para o pIei to das bancadas do
Congresso o melhor partido era transigir e não offerecer-Ihe
um contra-golpe por meio de outra candidatura que se tinha
por si Odiraito da liberdade do voto, da liberdade da apresent:1ção, tinha con tra si o melindre pessoal affectado do homem
que fez a revolução, que poz-se á frente das forças rebeldes e
que, com a consciencia dos seus serviços, da gratidão que devera mer'ecer do partido republicano historico, não podia
deixar de apaixonar-se por essa irritação moral e rebellar-se contra ella. E' impossivel separar-5e n") homem as
paixões politicas das paixões pessoaes. O marechal Deodoro
não podia deixar de apaixonar-se do desastre a que queriam
le,ar o seu nome. E então a luta abriu-se e os intinctos humanos eomeçaram a dominar.
Os interesses do paiz, o futuro da Republica, os elementos de sua consolidação, pouco influiram.
:Não é que achemos que a candidatura do marechal Deodoro da Fonseca reuni e as melhores condições de successo
em fa"or do paiz e da Republica. Tendo elle gerido o go,erno em uma época dictatorial, durante mais de um anno, e
que pela ausencia mesmo do regimen legal se tin ha engrandecido aos olhos de sua propria consciencia, comprehende-se
que já tinha agrupado em redor de $i muitas antipathias,
muitas prevenções, muitas opposições partidarias outros
tantos elemento de resistencia á marcha natural da administração. O tempo de governo era, mais que sufficiente para
já tel-o estragado, principalmente entre nós, onde os governos, por muito prestigio que gozem, se estragam com
tanto mais facilidade, qUqnto a opinião publica soffre mil
tran formaçõe, por effeito de qualquer incidente. As forças conservadoras são pouco energicas e estão em grande-

Imiuol'ia. E isso revela-se na instabilidade da opinião sobre
'os homens e as cousas publicas. Pois bem, a candidatura
do Chefe do goyerno pl'OViSOlií.0 tinha o inconveniente de
,ser a eontinuação :de um governo que acaba de abrir a
phase constitucional da Republica, já tinha contra si ele.mentos adversos, uma não pequeNa s·omma de opinião politica
,em opposição. E outra circumstancia contribuiu ainda mais
para augmentar esses elementos e dar mais amplitude a
'opposição-o ministerio-onde destacava-se a pessoa do barão
de Lucena, amigo pessoal de> Chefe do governo, depositario
de sua confiança e que era de facto ·a cabeça dirigente da 130litica e da administração. 'Creou uma época em que imprimiu
um cunho proprio. Para 'si a opposição dirigio a maior
,eampanha.
Abi está corno pl'(lva ainda dessa tentativa de annullar
pela força o suffragio do Congresso, as palavras do contra:almirante Cnstodio de Mello, commentando o manifesto do
Dl'. Prudente de Moraes, quando assumiu a Presidencia da
'Republica, em ovembro de 18911 ~
., E' bem sabido no nosso paiz que antes de proceder-se
,a' eleição do primeiro presidente da Republica, era voz publica, com todos os visos de veraade, que, se o marechal
:Deod.oro não fosse eleito, o Congresso seria dissol vido pelo
·exercito á bayoneta.
" Como um dos promotores da candidatura do Dl'. Pru·dente de Moraes áq uelle cargo, em competencia com a do
,dito marechal, o que é uma prova que desde então era eu
partidario do governo civil, no dia da eleição fui armado ao
'ICongresso e manÇlei o capitão-tenente 'Carlos Accioli collocar
no fundo do jardim do palacio de S. C'h1ristovão um can'o, no
'qual me ficou esperando o 10 tenente Francisco de Mattos,
Ipara, no caso de ser eleito o referid~ doutor e levar-se a
·effeito tal ameaça ir eu para bordo, afim de s\.!stentar o acto
,do Congresso, para o que o então cOl1'llllandante do cruzador
P1'üneü'o de 1I1a1'ço, capitão de fragata Domingos da Rocha,
.mandára á pedido meu, collocar um es~aler no cáes novo."
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Outro erro de não menor gravidade que uma candidatura
acintosa ao do Chefe do governo provisorio foi a transformação do Congresso constituiu te em Congresso ordinario,
com os mesmos elemento , dominado pelas mesmas paixões e
preocupado sempre em (1<1.1' pl'ovas de desconfiança e de hostilidade ao governo. Por outro lado não se deu a menor alteração no governo, permanecendo o mesmo ministerio sob a
exclusiva direcção política do barão de Lucena, para quem
convergiam todas as preyenções da opposição. Assumia
uma verdadeira posição de presidente de conselho.
Por um artigo das disposições t1'ansit01°ias, os autores do
projecto prescreviam que o Congresso, terminada a sua
missão constituinte, separar-se-ia em Senado e Camara para
encetar seus trabalhos ordinarios. Essa disposição mereceu
a approvação do Congresso, não obstante uma emenda do
deputado Cesar Zama em que pedia a dissolução do Congresso
para se proceder a nova eleição. Os mais nobres intuitos
reyelam-se nessa emenda, cuja prudencia aconselha,a a
approvação.
Um novo pessoal dominado por outras idéas viria compõr
o corpo legislativo, quando o governo ia entrar na pha e
constitucional. Assim não succedeu.
A lucta continuou
e veio terminar-se com o golpe de Estado de 3 de Novembro.
Era esta a situação politica, quando se ferio o pleito
presidencial. Se era imprudente a candidatura do marechal
pela exi tencia de um protesto político levantado contra ella,
e poderosamente insufficien te para harmonisar forças divergentes e aggremial-a em favor da consolidação do' regimen,
imprudente foi tambem procurar resistir essa candidatura
por meio de outra.
Isto contribuio para mais distanciar os homens, exacerbar as paixões e acirrar os odioso
O candidato da opposição foi o presidente do Congresso
- Dl'. Prudente de Moraes.
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E na sessão de 25 de Fevereiro procedeu-se a eleição,.

em que, apuradas 234 cedulas, deu o seguinte resultado, para
presidente:
rotos
Manoel Deodoro da Fonseca
. 129
Pruden te José de Moraes Barros
.
97
Floriano Peixoto
.
3
Joaquim Saldanha Marinho
"
.
2
José Hygino Duarte Pereira
.
1
Cedulas em branco
.
2 (1)1
Para .-ice-presidente :
Floriano Peixoto
Eduardo Walldenkolk
PrUdE'llte José de Moraes Ba,n-os
Carlos Piragibe
José de Almeida Barreto
'.'
Custodio Jm:é de Mello

.
.
.
.
.
.

rotos
153
57
12
5
4
1

(2)

E nct essão de 26 teve lugar a sessão de posse dos novos
elei tos.
Esse dia, em que pela primeira vez na vida da Republica, se suffragava o supremo magistrado da Nação, foi
esperado pela opinião, com certa apprehen ão pelos rumores
vagos que corriam de que alterações da ordem pu.blica se
dariam, caso o marechal Deodoro não fosse eleito. E esses
rumOl-es apontavam membros da guarnição da capital da
Republica como os promotores da coacção por meio da qual
p~'etendiam annullar o suffragio da Constituinte. E a proposito transcrevemos um trecho do manifesto que os alumnos
da Escola Militar, em Fevereiro de 1895, por motivos que
affectam a situação politica, no começo da administração do
Dl'. Prudente de foraes,. fizeram ao povo e aos seus camaradas:
(1) .\nn. do Congr. Consto vol. 30, pago 30a.
(2) Ann. do Congr. Gon t. vol. 30. pllg. 301.
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"O nosso desejo de ser observada e restrictamente
cumprida a Constituição, conhece-o o cidadão presidente da
Republica, desde quando, ao realisar-se a primeira eleição do
cargo de Chefe supremo da nação, offerecendo a garantia de
nossos peitos, puzemos em holocausto as nossas vidas de
moços e as nossas mais bellas aspirações de jovens.
"Conhecido o escrutinio no seio do Congresso, alguns
dos seus membros levaram o sen timento de opposição ao
ponto de declararem por escripto que não tinham votado no
marechal Deodoro com o fundamento de seus votos.
"Foi no meio dessa dissidencia, e debaixo desse protesto politico que se iniciou o governo constitucional da
Republica ".
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