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A s leis uào serw 111 siuào por sun exncln e rigorosa npplicnr:ão. 

Pimeuln Bueno. 

C11sloditc le,res. 

Lei•it. , XV III , 5. 

Lex iuf,;rprctnfi,111c mlj'uvn udn . 

1 .. 64, Dig. de co111/ . t i dc111. 

A epigrnf lw da lei, sco prcn 111/nrlo, os trnbnlbos t,rc/,arntorios fnrn 
sua. roufciçiio, como srjnm ns cmrudns, St'guidns de scos motivos ua 
discussão, rcjeitndns, on que bnveud,; .iido npprovndns, modijirnrnm 
o projtclo primitivo e bem nssim o exnme do eslndo das coisas ex is
tente au/cs 0 11 11 0 tempo de .faz.er-sc n lei, servem de esclnrercr 
dispnsicõrs o/,snrrns e d111•idosns . 

Pnuln Bnptistn, Hcrmc n. jur. !i 33 . 

N'este li vro procur:-imos mostr:.ir de onde procede, de que modo se 
elaborou , o que em si contém como se explica e fundamenta cada uma das 
disposições d:.1 Constituiç;io de 24 de fevere iro de 189 1. 

Serviram-lhe de fontes os projectos preliminares dos membros da 
commissão pelo gove rno provisorio encarregada de preparar a Constituição, 
o d'essa comm issDo , os do mesmo governo ( de 22 de junho e de 23 de 
outubro de 1890 ), o parecer e emendas da com missão do congresso consti
tuinte os discursos n'elle proferidos em defesa ou impugnação dos artigos e 
emendas, as doutrinas do FEDERALISTA· e de outros autorisados expositores do 
direito federal amer icano , bem como da Suissa, os escriptos infelizmente ai nda 
escassos) de publicistas brazileiros sobre assumptos constitucionaes , e as decisões . 
do n<Dsso Supremo Tribunal Federal como interprete da Constituição. 

Et 11obis) qui boc opus suscepinws) non facilem laborern) imo vero 11egotiu11t 
ple111nn vigilamm et s11,doris asswnpsünus ( Mach , li b. II , cap. 11 , v. 27 ). 

Mas si gastámos vigílias e suámos a respigar n esse tão vasto campo 
e muito nos fizemos gu iar pelos mestres , terá o leitor occasião de ver que , 
seguindo-os e não raro textualmente mesmo, não abandonamos todavia nosso 
criterio pessoal e o resultado de nossa~ proprias elocubrações. Nem deve 
causar rep:-i.ro a abund:incia de transcr ipções ( muitas das quaes de outros 
traball1os nossos). Eli as entram no pl ano da obra , como parte essencial 

As Ids udo servein sin do por sun exactn c rigorosa npplicnfdo. 

Pimenfn Bneno. 

Cusloditc leges. 
Levif., XVIII, 5. 

Lex iuferprcfnfioifc ndjuvanda. 

L. 64, Dig. de coitd. el dein. 

A epigrnphc da lei, sco prennihulo, os trabalbos prcparatonos para 
sua confeifdo, como sejant as cuinidas, seguidas de seos moiivos na 
discussdo, rcjeiiadas, on quc havendo sido npprovadas, modificaram 
0 projecto primitivo e hem assiin 0 exame do csiado das coisas cxis- 
Icntc antes on no tempo de fa^er-sc a lei, scrvcm dc cscJarcccr 
disposi(des ahsniras e duvidosas . . . 

Paula Baptist a, Hcrmcn. jur. § 33. 

N'este livro procurnmos mostrnr de onde precede, de que modo se 

elaborou, o que em si contem, como se explica e fundamenta cada uma das 

disposicoes da Constituipao de 24 de fevereiro de 1891. 

Serviram-lhe de fontes os projectos preliminares dos membros da 

commissao pelo governo provisorio encarregada de preparar a Constituipao, 

o d'essa commissao, os do mesmo governo (de 22 de junho e de 23 de 

outubro de 1890), o parecer e emendas da commissao do congresso consti- 

tuinte, os discursos n'elle proferidos em defesa ou impugnapao dos artigos e 

emendas, as doutrinas do Federalista e de outros autorisados expositores do 

direito federal americano, bem como da Suissa, os escriptos infelizmente ainda 

escassos, de publicistas brazileiros sobre assumptos constitucionaes, e as decisoes 

do nosso Supremo Tribunal Federal como interprete da Constituifao. 

FJ nob is, qi/i hoc opus s 11 sap i in us, non facile in labor em, iino veto 11 ego till tn 

plenum vigilanim et sudoris assumpsimus (Mach, lib. II, cap. II, v. 27). 

Mas si gastamos vigilias e suamos a respigar iresse tao vasto campo 

e muito nos fizemos guiar pelos mestres, tera o leitor occasiao de ver que, 

seguindo-os e nao raro textualmente mesmo, nao abandonamos todavia nosso 

criterio pessoal e o resultado de nossas proprias elocubracoes. Nem deve 

causar reparo a abundancia de transcripcoes (muitas das quaes de outros 

trabalbos nossos). Ellas entram no piano da obra, como parte essencial 
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c.l'esta ; pa ra a justificação que fazemos das di sposições di scutidas e do sentido 
que lhes attribuimos, trazemos em nosso apo io os conceitos e as propri as 
pa lavras dos que as apresentaram e as defenderam , e a li ção dos mais 
au tor isados escri ptores. 

E, cumpre advertir , a nosso abono, que não tivemos o intuito (bem 
conhecemos quanto isso sobrepuj aria ~as nossas forças) de dar a este livro o 
feitio de um tratado scientifico theor ico, systematico. Pretendemos, apenas , 
exp li ca ndo o texto da Constituição, illustral-o com alguns esclarecimentos 
hi storicos, cloutrinarios e exegeticos, conducentes a facil itar-l he a intelligencia 
e boa execução. 

Nem cheg,1 ·nossa presumpção a ad mittir que isso tenhamos reali sado 
de modo sat isfactorio e até pedimos aos competentes o favo r que o poeta 
lat ino aconse lh ava : Da ·ue11ia111 srriptis) etc . 

Cremos, porém , que este livro ser,í util. Os provectos em tão larga 
materia não desistimarão achai-a substanciada e, pelo dizer assim , posta á mão, 
de modo pertinente, sob o texto legal. Aos que precisam de ap render, aos 
estudiosos, ;iqui se depara , prompta e apparelhada , li ção haurida de boas 
fontes , ácerca de c<1da art igo , paragrapho e alinea da Constituição. 

!lldocti disca11t) a111e11t 111e111 i11isse periti . 

MV 

d'esta; para a jnstificacao que fazemos das disposicdes discutidas e do sentido 

que Ihes attribuimos, trazemos em nosso apoio os conceitos e as proprias 

palavras dos que as apresentaram e as defenderam, e a licao dos mais 

autorisados escriptores. 

E, cumpre advertir, a nosso abono, que nao tivemos o intuito (bem 

conhecemos quanta isso sobrepujaria as nossas forcas) de dar a este livro o 

feitio de um tratado scientifico, theorico, systematico. Pretendemos, apenas, 

explicando o texto da Constituifao, illustral-o com alguns esclarecimentos 

historicos, doutrinarios e exegeticos, conducentes a facilitar-Ihe a intelligencia 

c boa execucao. 

Nem chega nossa presumpcao a admittir que isso tenhamos realisado 

de modo satisfactorio e ate pedimos aos competentes o favor que o poeta 

latino aconselhava : Da vniiam scrip!is. etc. 

Cremos, porem, que este livro sera util. Os provectos em tao larga 

materia nao desistimarao achal-a substanciada e, pelo dizer assim, posta a mao, 

de modo pertinente, sob o texto legal. Aos que precisam de aprender, aos 

estudiosos, aqui se depara, prompta e apparelhada, licao haurida de boas 

fontes, acerca de cada artigo, paragrapho e alinea da Constituicao. 

Indocii discanf, ame/if tncniiiiisse pcriti. 



ADVERTENCIA 

O texto da Constituiçflo no corpo da obra é o que está im presso 
em typo egypcio. As palavras que nos commentarios se acham n'esse mesmo 
typo são egualmente da Constit uiçflo. 

Esca param na revisão das provas typogra ph"icas va ri as incorrecções . 
As principaes sflo {1 pag. 207 , primeira columna do texto, linha 2 e 3 
- CONSELHO em vez de CONGRESSO - e á pag. 262 , primeira columna, ul tima 
linha - NO CASO DE HAVER em vez de NO CASO . DE NÃO HAVER. As outras vão 
co m essas mencionadas na - ERRATA - no fi m do li vro . 

O fac to de não ter podido a revisão ser fe ita do pr incipio ao fi m pela 
mesma pessoa , exp li ca certa fa lta de unifor midade de orthographia. 

ADVERTENGIA 

O texto da Constituicao no corpo da obra e o que esta impresso 

em typo egypcio. As palavras que nos commentarios se acham n'esse mesino 

typo, sao egualmente da Constituicao. 

Escaparam na revisao das provas typographicas varias incorreccoes. 

As principaes sao a pag. 207, primeira columna do texto, linha 2 e 3, 

— conselho em vez de concresso — e a pag. 262, primeira columna, ultima 

linha — no caso de haver em vez de no caso de nao haver. As outras vao 

com essas mencionadas na — Errata — no fun do livro. 

O facto de nao ter podido a revisi\o ser feita do principio ao fun pela 

mesma pessoa, explica certa falta de uniformidade de orthographia. 
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CONSTITUIÇÃO 
DA 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

PREAMBULO 

DECRETO N. 5 1 O DF. 2 ~ DE 

JUNHO DE 1 890 

O Governo Prov isorio da 
Republica d os Es tados
Unidos do Brnzil , consti
tuído pelo exercito e ar
m;1d a. cm nome e com 
asscnso da nação: 

Conside rando na supre
ma urgcncia de accclc rar 
a orga nisação definiti va da 
Republica e entregar no 
mais breve prazo possíve l 
á Nação o governo de si 
mesma , resolveu formu lar 
sob as mais amplas bases 
dcmocrat icas e li bcracs, de 
accordo com :1s li ções da 
cxpcricnci:1 , as noss:1s ne
cess idades e os princípios 
que in spirarania revolução 
de 1 5 de Novembro , ori
ge m aclua l de todo o nos
so d ireito pu bli co. a Con
st itui ção dos Estados
Unidos do Braz il , qu e com 
este acto se publ íca, no 
intuito de ser submcttida 
á rcpresent.1ção do paiz , cm 
sua proxim a reuni ão ... 

DECRETO N. 9 14 A DE 2J DE 

OUTUBRO DE 1 890 

O Governo Provisorio 
da Republi ca dos Estados
Un idos do Brazi l. const i
tuido pelo exercito e arma
da, cm nome e com asscnso 
da naç:io : 

Conside rando na con
veni cncia de attcnder im
mccl iatamcntc ao sent i
ment o nac ional , contem
pl ando alg umas alk raçõcs 
indi cadas fi Constitui ção 
d:1 Republi ca cios Estados
Uni dos do Br;1z il , cuj o 
texto , depende nte ela ap
provação do futuro Con
g resso, se pu blicou pelo 
decreto de 21 de Junho 
deste ann o: 

Resolve u m od i fic:1 1-o 
desde logo nos raros to
pi cos sobre q uc se pro
nun ciou accc ntuacla mcntc 
neste sentido a opinião do 
pa iz; 

E, cm conscqu cncia, 
Decret a: 

Preambulo. Pelo decreto n. , de 1 5 de 
Novembro de 1889 fi cou proclamada proviso
riamente e decretada como forma de governo 
da nação brazi leira - a Republica Federati va, 
passa ndo a ser o paiz regido por um GovERNO 

· PRov1soR10, emquanto pelos meios regulares 
não se procedesse á eleição do Congresso Co11-
stitui11te do Braz-il. (arts. 1 e 4). Esse governo, 
declarando considerar de suprema urgencia a 
orga ni sação definitiva do novo regimcn, re
solveo fo rmular a « Constituição dos Estados 
Unidos do Brazil » e submettel-a á representação 
da nação. Neste intuito, por decreto n. 5 1 o de 
22 de Junho de 1890, convocou , para 15 de 
novembro seguinte, os representantes do povo 
brazi leiro, tendo antes declarado eleitores todos 
os cidadiios braz-ileiros no gozo de seus direitos 
civis e polít icos e que soubessem ler e escrever 
(decreto n . 6 de 19 de Novembro de 1889). A 
esses representantes, reunidos, no dia aprazado , 
no antigo paço de São Christovão, o chefe do 
Governo Provisori o, ge neralí ssimo Manuel 
Deodoro da Fonseca, dirig io, e foi lida no 

Nós, os Represent ant es 
cios Es tados Unidos do 
Braz il , reun idos cm Con
g resso Naciona l para cle
cret;1rmos nossa constitui
ção política e elegermos 
o presidente e vice-presi
dente da republi ca, decla
ra mos solcmn emcnt c que 
approva mos e sancciona
mos a in crucnb revolução 
de 15 de Novembro de 
1889 e, tendo cm mira 
firm ar para nossa juvenil 
e vigorosa nacionalidade 
o gozo da justiça e da li
berdade, o exercício de 
todos os dire itos. o bem 
individual e pu blico, a 
p,1z e segurança interna e 
externa, a ordem e o pro
g resso, vota mos, decreta
mos e promulga mos a se
g uinte Const itui ção: 

(Proposto pelo se nador Ame~ 
rico Lobo e rejeitado pelo Con
gresso Constituinte na sessão de 
3 de fevere iro de 189 1). 

Nós , os Representan
tes do Povo Brazileiro , 
reunidos em Congresso 
Constituinte, para orga
nisar um regimen livre 
e tlemocratico, estabe
lecemos, decretamos e 
promulgamos a se
guinte Constituição : 

(Preambulo redigido 
pela mesa do Congresso 
e lido no acto da pro
mulgação.) 

acto solem ne da abertura das sessões do Con
g resso, uma mensagem , na qual se con tem os 
seguintes trechos que são, pelo dizer assim , 
um a « razão de ordem » da nova Constituição: 

<< ••• No mai s sombrio da nossa cx istcncia colon ial, a 
aspi ração da liberdade penetrou no intimo de todas as con
scicncias e ge rou as erupções terrivcis da so berania da razão 
contra as v iolcncias ou fraud es da soberani a de conve nção. 

« Tinh:nn os nossos maiores um tal cu lto pela democracia , 
que um só élo do despo ti smo antigo n~o era quebrado sem 
que nào rcspo ndcsscmos com a adhcsão armada , ce lebrando 
as paschoas da liberdade com o sangue sagrado de patriotas, 
abnegados, sublimes de coraO'em e resignação na hora do 
martyrio . 

<, A inconfidencia mineira, todos os motins e revo ltas politi
ca s1 que minavam o so lo da patri a até ~, sa ng renta revo lu ção 
de 18 17, nunca accc ntu arn m , s implesmente , idéa de cman
cipaç;,o colonial. 

<, E pa ra os que qui,erem ver na independencia alcançacl<1 
em 1822 a palavra su prema dos nossos an hclos, apontaremos, 
o 7 de abri l de 183 1, cm que ban imos o primeiro imperador1 
e só o ainda quasi berço de um orphâo , que ell c confiou a· 
nossa guarda e carinhos , pôde conte r a pro nu nciada aspica
çào repub li cana de en t ão. 

<< Na America a monarch ia estava ao desamparo das tra
dicyões de heroísmo de seus fun,l adore~: uma obra sem, 

CONSTITUICAO 

DA 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

PREAMBULO 

DECRETO N. 5 10 DE 22 DE 
JUNHO DE I 8qO 

O Govorno Proviso rio da 
Rcpublicn dos Hstados- 
Unidos do Brazil, consti- 
luido pclo cxercito e ar- 
mada. cm nome c com 
asscnso da nafao: 

Considcrando na suprc- 
ma urgcncia dc accelcrar 
a organisafao dctinitivada 
Rcpublica c cntrcgar no 
mais breve prazo possivel 
a Nafao o govcrno do si 
mcsma, rcsolvou fornndar 
sob as mais amplas bases 
democraticas c libcracs, dc 
accordo com as lifocs da 
expericncia, as nossas nc- 
ccssidadcs c os principios 
puc inspirarant a rcvolu^ao 
dc 15 dc Novembro, ori- 
gem actual dc todo o nos- 
so dircito publico, a Con- 
stituiipao dos Estados- 
Unidosdo Brazil, quccom 
cstc acto se publica, no 
intuito dc scr submcttida 
arcprescnlajaodo paiz, cm 
sua proxima rcuniao... 

DECRETO N. Old A DE 23 DE 
0UTUBR0 DE I 890 

O Govcrno Provisorio 
da Rcpublica dos Estados- 
Unidos do Brazil, consti- 
tuido pclo cxercito c arma- 
da, cm nomcccom asscnso 
da na^ao: 

Considcrando na con- 
vcnicncia dc attender im- 
mcdiatamentc ao scnti- 
mcnto nacional, contcm- 
plando algumas altcrafocs 
indicadas a Gonstituipio 
da Rcpublica dos Estados- 
Unidos do Brazil, cujo 
tcxto, dcpcndcntc da ap- 
provafao do I'uturo Con- 
grcsso, se publicou pclo 
dccrcto dc 22 dc Junho 
deste anno: 

Rcsolvcu modifical-o 
desde logo nos raros to- 
picos sobre quc se pro- 
nunciou acccntuadamcntc 
ncstc scntido a opiniao do 
paiz; 

E, cm conscquencia, 
Dccrcta; 

Nos, os Rcprescntantcs 
dos Eslados IJnidos do 
Brazil, rcunidos cm Con- 
grcsso Nacional para dc- 
crctarmos nossa constitui- 
fao polilica c clegcrmos 
o presidente e vicc-prcsi- 
dente da rcpublica, dccla- 
ramos solcmncmcntc quc 
approvamos c sancciona- 
mosa incrucnta rcvolufao 
dc 15 dc Novembro dc 
18S9 c, tendo cm mira 
firmar para nossa juvenil 
c vigorosa nacionalidnde 
o gozo da jusli^a c da li- 
bcrdadc, o cxcrcicio de 
todos os dircilos, o bem 
individual c publico, a 
paz c scguranfa intcrna c 
cxtcrna, a ordem c o pro- 
grcsso, votamos, decrcta- 
mos c promulgamos a sc- 
guintc Constiluijao: 

(Proposto pe'o sen.idor Ame- 
rico l.obo e rejeitado pelo Con- 
gresso Constiluinle na sessao de 
3 de fevereiro de 1891). 

Nos, os Representan- 
tes do Povo Brazileiro, 
reunidos em Congresso 
Constituinte, para orga- 
nisar um regimen livre 
e democratico, estabe- 
lecemos, decretamos e 
promulgamos a se- 
guinte Constituigao; 

(Preambulo redigido 
pela mesa do Congresso 
e lido no acto da pro- 
mulgagao.) 

Preambulo. Pelo decreto n. t de 15 dc 
Novembro de 1880 ficou proclamada proviso- 
riamcnte e decretada como forma de govcrno 
da nai;ao brazileira — a Rcpublica Federativa, 
passando a ser o paiz regido por um Governo 
Provisorio, emquanto pelos meios regulares 
nao se procedesse a eleifao do Congresso Con- 
stituinte do Brazil, (arts. 1 e 4). Esse governo, 
dcclarando considerar de suprcma urgencia a 
organisafao dcfinitiva do novo regimen, re- 
solveo. formular a «Constituicao dos Estados 
Unidos do Brazil» c submettel-a a reprcsentafao 
da nagao. Neste intuito, por decreto n. 510 de 
22 de Junho de iSqc convocou, para 13 de 
novembro seguintc, os reprcsentantes do povo 
brazileiro, tendo antes declarado eleitorcs todos 
os cida duos hra^ileiros no gozo de sens direitos 
civis c politicos e que soubessem ler e escrever 
(decreto n. 6 de 19 de Novembro dc iSSq). A 
esses representantes, reunidos, no dia aprazado, 
no antigo pafo de Sao Christovao, o chefe do 
Governo Provisorio, generalissimo Manuel 
Deodoro da Ponseca, dirigio, e foi lida no 

acto solemne da abertura das sessoes do Con- 
gresso, uma mensagem, na qual se contem os 
seguintes trechos que sao, pelo dizer assim, 
uma «razao de ordem» da nova Constituifao: 

«... No mais sombrio da nossa cxlstencia colonial, a 
aspiraijao da liberdade penetrou no intimo de todas as con- 
scicncias e gerou as erupijoes terrivcis da sobcrania da razao 
contra as violencias ou traudes da sobcrania dc conveng.io. 

«Tinbam os nossos maiorcs um tal culto pel a democracia, 
que um so elo do despotismo antigo nao era qucbrado sem 
quc nao respondcsscmos com a adhesao armada, cclcbrando 
as paschoas dn liberdade com o sanguc sagrado de patriotas 
abnegados, sublimes dc coragem e rcsignatjao na bora do 
martyrio. 

« A inconfidencia mineira, todos os motins e rcvoltas politi- 
cas, quc minavam o solo da patria ate a sangrenta rcvolu^ao 
de 1817, nunca acccntuaram, simplcsmcntc, idea dc eman- 
cipa<;ao colonial. 

« H para os quc quizcrcm vcr na indepcndcncia alcanna da 
em 1822 a palavra suprcma dos nossos anhclos, apontarcmos- 
o 7 dc abril dc 1831, cm quc banimos o primciro impcrador, 
e so o ainda quasi ber^o de um orphao, que ellc confiou a- 
nossa guarda e carinhos, pode center a pronunciada aspira- 
gao rcpublicana de cntao. 

«Na America a monarchia cstava ao desamparo das tra- 
dic^oes de heroismo de seus fundadorcs; uma obra senr. 
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rair.cs na histori a não podia foli ar ,í. imagi nação e gratidão 
dos povos pelos feitos que os torn assem li vres e poderosos. 

<< Atirada por uma lufada revolucionaria ela Europa , onde, 
co m san g ue fran ccz esc reve u-se a reforma , para o mund o , 
do dire ito po liti co :111tigo , forarn- lh c refugio as nossas plagas 
que recebe ram , :10 mesmo te mpo , a se mente da re vo lta, do 
desdobre dos se us mnntos , purpuras e arminhos. 

<< Da nossa prcoccupaçâo co nstan te de influi r dircc ta e 
imm ed iata mentc no gove rn o el e nossa patri:1, da te na c id ade 
com qu e comhati a1n os os ob:,ta c ulos que c ncon tra va mos, 
existem t1·a ços ind clcvcis nas pa gi nas da hi storia con tcmp o
ranca . 

<, E por tal modo sahi:i mos imp ôr a nossa vontade soberana , 
que :'ts revo luções seguia m se mpre as reforma:-- , c m vez d as 
pe rseg uições. 

<, Neste ultim o quarto de sc..:ul o as iJéas lihc ra cs to maram 
gra nd e desenvo lvime nto e nilo ha vi a co mo con te r a sua 
força d· cxpa ns ilo. A victoria da de rn ocracia e ra tanto mai s 
de es perar-se , quanto e ra certo q ue tl \ los os :rnti gos ce n
tros de rcsistc nc ia mon:1rc hica estavam de ha muito cm 
aclcantado estado de dissoluç:"to . 

,,Corn o força impul sora de toda a po liti ca ha via a vontade 
irrcsponsavc l do cx-in1pcrad o r que , te nd o dca ntc de s i , 
annullad os , tod os os orgilos do governo co nsagra dos pe la 
Consti tu içí10 , devia se ntir muitas vezes o tcd io que a 
omnipotcncia se m co ntr:1stc acarre ta , prin c ipalm en te ciua ndo 
no fu ndo das co nsc ie nc ias d os qu e a exe rce m ha a conv icçfw 
de sua esteri li dade para o bem. 

<< Deste estad o de cousas, apparc ntcmcntc tran qui ll o e 
seguro para a mo nnrc hia , q ue sentia , e ntre tanto, as v ibra
ções das gra nd es e ind efi nida s correntes que t rabalhavil m 
c omo que subterr:i nc.1 mcntc a alma nac ional , nasce u .a id éa 
de um te rceiro rei nado , que a astuci:1 e a auda cia. se rvidas 
po r ambi ções sem l imites , deviam pl antar no so lo ela patria , 
ainda c m vicia do segund o . . 

<< Fe lizm ente 1-rara a cau s:t cl c moc ra tica havia dcsappa
rec ido completam ente a nefand a institui çüo do traba lho 
servil , qu e tra z ia o se nh or e o esc rav o aco rrcn t .idos no mes
m o g rilh fw , ao qua l se prc ncli:im , po r m il dc pc nd e nc ias d i
versas , todas as manifrstações da vid a eco nomica n:1cional. 

~, .. Quando a monarchia , prelibando :i sua rcnov:.i çi,o cm 
rebento mais v igo roso , s uppunha , apci'.ar das g rand es rl.'sis
tc nc ias r ·publicana s, que e nfre nta vam nas unrn s os mil 
meios de corrupção e mpregados pelos se us agcntesi tcr1 no 
exercito e armada naci o nac:-- amcaçad9s , um ultim o rcd ucto 
a vencer para subm e ttc r a ,lima naci on:tl 1 qu e que ria o di
reito de agir li vremente qu al fóra rec onh ec id o ao esc ra vo , 
e nco ntrou os soldados cidadàos firmes e resolutos para ,m1-
parare m tambcm a c au sa da liberdade civil. 

, .: Desd e cntflO pronunciou-se a cr ise que de u logar ao seu 
d esa pp arec im cnto , su bito , ins tantaneo , como v io lentos e 
in sa nos foram os me ios e mpregados para o se u forta lec i
mento e sa lvação . 

.... Alcançada assim a victo ria , ban id o para semp re do se io 
da Am c rica um regim c n antagon ico co m a sua hegemo nia , 
com a sua asp ira çilo de li berdade , co m as tcnd e ncías da s 
civ ilisaçõcs que se forma vam e dese nvolv iam apôs a g rand e 
rc vo lu çi'"to q ue de finiu os dogm:ts dos direitos d o ho me m , 
crni1prc-nos vo ltar vi stas so li c itas e patri o ti c as para a co n
qui s ta reali sada , para a ohra que. e mbora finda. ha de ir 
recebendo - com o tempo , com :1 o bsc rvaç~10 dos foctos , com 
o co nhi.!c im c nto cx ac to da s ci rc umsta nci as e da s necessid ades 
rc aes do pai z., co m o aperfeiçoamento da cdu caç;lo popu lar 
e po liti ca d:,s cla sses e dos partidos, co m as ex pansões que 
fô ;c m te nd o as nossas riqu ezas , as nossas i11d ustri.1s. -os re
toques e reformas indispen:rnvcis ;'l ~ua conso l idação ." 

O PREA ,\ \B 1.0 enuncia por que m , cm virtude 
ele que autoridade e para que fim fo i estabe
lecida a Const itui ção . Não é uma peça inu t il 
ou ele mero ornato 11'\ co nstrucção cl 'ella; as 
simples palav ras que o const itu em resumem e 
proclamam o pensamento primordial e os in
tuitos elos que a architectaram. 

Cumpre tel-o sempre em vista para a bóa in 
tellige ncia d 'ella . O proposito de estabelecer 
um rcgi111('1f livre e de111ocralico , o g rand ioso es
cópo dos con tituintes , domina e in spira o 
conjuncto das di sposições da Const it~iição . Elle 

deve se rvir de g ui a e phanal aos interpretes e 
executores, qua ndo , embaraçados nos lugares 
obscuros, ambig uos ou lac unosos, necessitem 
ele fixar ao t exto defeituoso o se1.1ticlo preci so, 
completo e adequado . 

Para bem entender o sent ido ele uma lei, -
doutrinava J. Domat , o sabio jurisconsulto , -
se de ve m pesar t odos os seus t erm os e o pream
bu lo mesmo, a fim de julgar da s,1a di sposição 
pelos seus motivos ... 

Nós , os representantes do povo brazi
leiro. Estas palav ras consagram o mandato e 
delegação que t ive ram os const ituintes para 
organi sa r o novo regímen . Para essa alta e 
releva nte emprcza autoridade e poderes lhes 
fora m conferidos pelo POVO BRAZILEIRO , isto é, 
pela nação toda , e ag iram em nome d'ell a . Esta 
ex pressão-do povo brazil eiro-muito de indu s
tria fo i empregada no preambulo e, indicando 
a autori dade em v irtude ela qual os represen
tantes legislaram , mostram q ue elles não obra
ram como represe11 ta11tes dos E,tados, mas ele t odo 
o povo do Brazil. E pois só esse po'1'0 (e não o 
de cada Estado ele pe r si) tem o direito de alterar 
ou mudar a Constituição feita pela nação inteira 
por intermedio de seus delegados. 

Isto ai nela mais se corrobora tendo-se em con
sideração que a esse t empo não hav ia Estados 
const ituidos que nessa qualidade fossem convo
cados . O decr. n . 1 de 1 5 de Novembro de 
1889 (a rts . 1, 2 e 3) erig io sim as provincias em 
Estadcs. mas só provisorin111e11tc, e presididos por 
age nte~ do governo central , para mai s t arde se 
orga ni sarem como taes , decretanto cada um sua 
co11 sti/11içiío defi11ilirn . O decr . n. 79 B de 21 de 
Dezembro do mesmo a nno, convoca ndo a reunião 
da assembléa constituinte, não convocou os Es
tados e referio-se em seu preambulo á manifes
tação da 7.'011tadc 11a cio11a/ pelo suffrag io de todos 
os cidadãos não analphabetos e no gozo de seus· 
direitos civi s e poli ticos. O decr. n . 5 1 o de 22 
de Junho de 1890 submetteo á rcprese11tação DO 

PA t z (sic) , a qual se deveria reunir no dia 15 de 
Novembro seguinte , o Projecto de Constitui ção 
qu e no mesmo acto fo i publicado e, emendado 
pelo Cong resso, é a Constituição vigente. O 
art. 1 desse decreto chama aos constituintes - os 
represe1da11tes do Povo BRAZtt.EtRO . N'essa quali 
dade fo ram ell es reconhecidos, e nesse caracter 
presta ram a affi rmação o u comprom isso de bem 
desempen har seus deve res, como se ve da fór
mula que o propri o Cong resso adoptou para 
esse acto . Proferindo-a , cada representa nte alfi r
mou com prometter-se a desempenhar « fi el e 
legalmente >1 o cargo q ue lhe fo i « confiado pela 
•1,ação » (palavras t extuaes); nenhum se di sse 
representante de ta l ou qual Estado (Reg . do 
Cong resso-Const. , a rt. 1 7. app rovaclo em sessão 
ele 20 de Novembro de 1890). 

Ve-se pois que á nação , ao povo brazil eiro, é 
que, pelo Govern o Prov isori o que person ificava 
a revolução triumphante em 15 de Novembro 
( e não aos Estados) foi devolvida e confiada , como 
dev ia ser, a tarefa de se constituir politicamente 
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raizes na historia nao podia fallar a imaginagao c gratidao 
dos povos pelos feitos que os tornasscm livres e podcrosos. 

w Atirnda por uma lufada rcvolucionaria da Europa, onde, 
com sanguc franccz cscrcveu-se a re form a, para o mundo, 
do direito politico antlgo, foram-lhc refuglo as nossas plagas 
que receberam, no mesmo tempo, a semcnte da revolta. do 
dcsdobre dos sens mantos, purpuras e arminhos. 

«Dii nossa prcoccupa^ao constante de influir directa c 
immediatamcnte no govcrno dc nossa patria, da tenacidadc 
com que combatiamos os ohslaculos que encontravamos, 
cxistcm trains indclcveis nas paginas da historia contempo- 
ranca. 

H por tal mode sabiamos impora nossa vontnde soberana, 
que as rcvoluqocs seguiam scmprc as reform as, cm vcz das 
pcrscguiqdcs, 

<iNcste ultimo quarto de seculo as ideas libcracs tomaram 
grande dcsenvolvimcnto c nao ha via como contcr a sua 
Ibnja de expansao, A victoria da dcmocracia era tanto mais 
dc esperar-sc, quanto era certo que tiilos os antigos cen- 
tres dc rcsistcncia monarchica cstavam dc ha muito em 
adeantado estado de dissolu^ao. 

«Como forga impulsora de toda a politica havia a vontade 
irresponsavel do cx-imperador que, tendo deantc de si, 
annullados, todos os orgaos do govcrno consagrados pela 
Constitui^ao, devia sentir muitas vezes o tedio que a 
omnipotcncia sem contraste aenrreta, principalmente quando 
no fundo das consciencias dos que a exercem ha a convic^ao 
dc sua csterilidade para o hem. 

«Dcste estado dc cousas, apparentcmcntc tranquillo e 
scguro para a monarchia, que sentia, entrctanto, as vibra- 
^oes das grandes e indefmidas correntcs que trabalhavam 
como que subtcrraneamente a alma nacional, nasccu -i idea 
de uni tcrcciro reinado, que a astucia c a audacia. scrvidas 
por ambi^oes sem limitcs, deviam plantar no solo da patria, 
atnda cm vida do segundo. 

<vFelizmcnte para a causa dcmocratica havia desappa- 
recido completamentc a nefanda institui^ao do trabalho 
scrvil, que trnzia o senhor e o escravo acorrentados no mes- 
mo grilhao, ao qual sc prendiam, por mil dependencias di- 
vcrsas, todas as manifesta^des da vida cconomica nacional, 

Quando a monarchia, prelibando a sua rcnovacao cm 
rebento mais vigoroso, suppunha, apezar das grandes resis- 
tencias republicanas, que cnfrcntavam nas urnas os mil 
meios de corrupcao empregados pelos sous agentes, tcr, no 
exercito e armada nacionaes amea^ados, urn ultimo rcducto 
a veneer para submctter a alma nacional, que queriu o di- 
reito dc agir Hvremente qual fdra rcconhccido ao escravo, 
encontrou os soldados cidadaos firmcs c resolutos para am- 
pararcm tambem a causa da liberdade civil. 

*< Desde entao pronunciou-sc a crisc que dcu logar ao sou 
desapparecimcnto. subito, instantaneo, como violentos c 
insanos foram os meios empregados para o scu fortaleci- 
mento e salva9ao. 

« Alcamjada assim a victoria, banido para scmprc do seio 
da America um regimen antagonico com a sua hegemonia, 
,com a sua aspiraqao dc liberdade, com as tcndcncias das 
civilisa^ocs que sc formavam c desenvolviam apds a grande 
revolu^ao que defmiu os dogmas dos dircitos do bomem, 
cumprc-nos voltar vistas solicitas c patrioticas para a con- 
quista rcalisada, para a ohra que, cmbora finda, ha de ir 
recebcndo—com o tempo, com a obsennujao dos factos, com 
o conhccimento cxacto das circumstancias e das ncccssidades 
rcacs do paiz, com o npcrfeiqoamcnto da cduca^ao popular 
e politica das classes e dos partidos, com as expansoes que 
forem tendo as nossas riquczas, as nossas industrias. —os re- 
toques c rcformas indispensavcis a sua consolidacao.« 

<) I'UKAMnui.o cnuncia por qucm, cm virludc 
dc que autoridadc c para que fim foi cstabe- 
lecida a (".onstituii;ao. Nao c uma pega inutil 
ou dc mcro ornato na conslrucvao d'clla; as 
simples palavras que o constituem resumem e 
proclamam o pensamento primordial c os in- 
tuitos dos que a arJSiitfctaram. 

(".umprc tel-o sempre em vista para a boa in- 
tclligencia d'ella. O proposito de estabelecer 
um regimen livre c democralico, o grandiose es- 
copo dos constituintes, domina e inspira o 
conjuncto das disposi^oos da ConstiUiii;ao. Elle 

deve servir de guia e phanal aos interpretes c 
executores, quando, embaraijados nos lugares 
obscuros, ambiguos ou lacunosos, necessitem 
dc flxar ao tcxto dcfcituoso o sentido precise, 
completo e adequado. 

Para hem entender o sentido dc uma lei, — 
doutrinava J. Domat, o sabio jurisconsulto,— 
se devem pesar todos os scus tcrmos c o pream- 
bulo mesmo, a dm dc julgar da sua disposi^ao 
pelos scus motivos... 

Nos, os representantes do povo brazi- 
leiro. Estas palavras consagram o mandate e 
delegacao que tivcram os constituintes para 
organisar o novo regimen. Para essa alta e 
relevantc emprcza autoridade c poderes ihes 
foram conferidos pelo povo hra/.ii.kiro, isto e, 
pela nagaotoda, e agiram em nome d'ella. Esta 
expressao—do povo brazileiro—muito de indus- 
tria foi empregada no preambulo e, indicando 
a autoridade em virtude da qual os represen- 
tantes legislaram, mostram que clles nao obra- 
ram como representantes dos Estados, mas de todo 
o povo do Brazil. E pois so esse povo (e nao o 
de cada Estado de per si) tern o direito de alterar 
ou mudar a Constitui^ao feita pela naijao inteira 
por intermcdio de sens deiegados. 

Isto ainda mais se corrohora tendo-sc em con- 
sidera^ao que a esse tempo nao havia Estados 
constituidos que nessa qualidade fossem convo- 
cados. () deer. n. i de i, de Novembro de 
iBBc) (arts, t, 2 e 3)erigio sim as provincias em 
Estadcs, mas so provisoriamente, e presididos por 
agentes do governo central, para mais tardc se 
organisarem como taes decretanto cada um sua 
const it in\-iio defmitiva. O deer. n. 79 B de 21 dc 
Dezembrodo mesmo anno, convocando a reuniao 
da assemblea constituinte, niio convocou os Es- 
tados e referio-se em sen preambulo a manifes- 
tai^ao da vontade nacional pelo suftragio de todos 
os cidadaos nao analphabetos e no gozo de sens 
direitos civis c politicos. C) deer. n. 510 de 22 
de junho de 1S90 snbmetteo a represeiitardo 00 
paiz (sic), a qual sc deveria reunir no dia 15 dc 
Novembro seguintc, o Projecto de Constitui^ao 
que no mesmo acto foi publicado e, emendado 
pelo Congresso, e a Constituii;ao vigente. O 
art. 1 desse decrcto chama aos constituintes — os 
representantes do povo brazii.f.iro. N'cssa quali- 
dade foram elles reconhecidos, e nesse caracter 
prestaram a afiirma^ao ou compromisso de bem 
desempenhar sens deveres, como se ve da for- 
mula que o proprio Congresso adoptou para 
esse acto. Proferindo-a, cada rcpresentante aflir- 
mou compromctter-sc a desempenhar « (iel e 
legalmcnte o cargo que Ihe foi confiado pela 
nacdfl" (palavras textuaes); nenhum se disse 
represcntante de tal 011 qual Estado (Reg. do 
Congresso-Const., art. 17, approvado em sessao 
dc 20 dc Novembro de 1890). 

Ve-se pois que a nafao, ao povo brazileiro, e 
que, pelo Governo Provisorio que personificava 
a revolugao triumphante em 15 de Novembro 
(e nao aos Estados) foi devolvida e conflada, como 
devia ser, a tarefa de se constituir politicamente 
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- e a Const itui ção é realmente feitura d 'e ll a por 
in termedio de seus procuraclores . - E se ndo 
assim , não têm os Estados a fac uldade e o arbi
trio de se separar da União e· se aparta r da Con
st ituição estnbelccidn pelo povo braz ileiro ; não li a 
o « direito de secessão» e n ·este sentido hem 
cabida _é a ex pressão « união perpetua e i11disso
lnvcl », de que usa o art. 1. Ainda de accà rdo 
com esse pensamento se acham a disposição do 
art . 63: , Cada Estado regêr-se-h a pela Co n
stitui ção e leis q ue adopta r , rcspâtndos os pri11ci
pios co11stilucio1111cs dn U11i1io , » e a do art . 65 § 2 

q ue os suj eita ús prnhi bições contidas expressa 
ou impli cita mente na Constitui ção federa l. -
Q!Jem assim o di spoz fo i a ·uou lndc 1111cio1111l , ap
pellidada pelo dcc. n . 79 13. fo i o po·uo braz ilciro 
(dec. n. 5 IO) e sà ell e poderá determinar o co n
t rar io. !::."jus cst tollerc, rnjus est co11derc. 

Re_unidos em Congresso Constituinte. 
São os co ng ressos constituintes assembléas es
pec iaes e extraordin ari as desti nadas a reali sa r ou 
reformar a orga ni sação politi ca da nação que as 
elege . Seos pode res constam , em ge ral , do acto 
de sua co nvocação e interpretam-se em v ista 
cl 'cll e e cios fin s para que ellas se reunem. Esta 
noção implica a solução da im portante questão 
dos limites dos pode res das assembl éas const i
tu intes. A natureza d'e llas , sua razão de ser , 
sua missão, a ori gem el e seu pode r e autoridade, 
fundamen tam solução contrar ia á extensão illi 
mitada de t aes poderes. E, neste sentido, bem 
alto entre nós fa liam importantes precedentes 
bi stori cos . 

Qua ndo, proclamado o regimen const itu
cional em Portugal, D. João VI , -jurando, em 
26 d Feve reiro de 182 1, sa nccionar e cumpri r 
a constituição que alli se esta va faze ndo, -
mandou proceder á ele ição dos deputados con
stituintes brazi leiros ás càrtes de Li sbàa , para 
essa eleição ex peclio as inst ru cções publicadas 
com o decr. de 7 de Março d'aq uelle anno. O 
art . 1 oo dessas in strucções menciona nos se
g uintes term os os poderes dos referidos depu
tados: ,< ... poderes amplos para cu mprir e 
desempenhar as aug ustas fun cções que lhes 
são commettidas e para qu e, com os ma is depu
tados das càrtes como Representantes da nação 
portug ueza, possam proceder á organi sação ela 
Constituição politi ca d 'esta monarchia, 111a11tida 
a. relig ião cntbolica apostolica-ro111a11a , e a. dy 11astia. 
da Casa de Braga 11ça, l0111a11 do por bases ju11da-
111c11/acs as da Co11stituição da 111ouarcbia. bcspa-
11bola, com as declarações e 111od1ficações que fore111. 
apropriadas rís d1jfe rc11tes cirw111sta11cias d'es tes 
Rci110s, co111. ta nto poré111 que estas 111od1ficações on 
alterações não seja111111e11 0s liberaes e orde11a11do tu do 
o 111ais que rn te11dere111 que co11d11z no be111 geral da 
11ação . . . >> 

Ahi estão restricções prefixadas á rni ssfo dos 
constituintes. 

O decr. de 3 de Janeiro de 18 22 , do príncipe 
regente D. Pedro , com referenda de José Boni
facio de Andrada e Si lva , mandou convocar uma 
,, Assembléa Constituinte e Legislati va, » para 

cuj a eleição foram expedidas as i nstru cções de 
15 do mesmo mez e an no. Estas instrucções 
estabelec iam que os deputados pelo simples acto 
da eleição fica vam « in vestidos de toda a pleni
tude de poderes necessa rios para as augustas 
funcções cl 'Assembléa , bastante para autori sação 
a copia da acta das suas eleições» e prohibiam 
que fosse eleito quem não ti vesse « decidido 
zelo pela causa do Brazil. » E a causa do Brnz il 
então era a inclependencia com a monarchi a 
constitucional (' ) A exclusão dos que não a 
adoptava m tirava á Asse mbléa a fac uldade de 
constituir por óutro modo o paiz e impunha a 
fórma monarchica constitucional. A limitação 
de poderes fi cou ex pressa na fórmula de jura
mento dos deputados; ell es se obrigaram a fazer 
a constituição politica do Imperi o do Brazil e as 
reformas indispensave is, mantidas porém , a 
independencia , a monarchia a dy nast ia de 
Pedro I e a relig ião catholi ca (A1111acs da A sse111-
bléa Co11 stitui11te, de 1823 , vol. I, pag . 26 .) 

E' pertinente trans::rever o que no sentido 
d 'essa limitação se di sse nas di scussões havidas 
na constituinte daquell e anno: 

« O s~,L A~nnADA · MACHADO (A ntonio Carlos): T alvez 
ve nha o nobre prcopi nantc com a are ng a de nssc mbl Ca con
~tituintc que c m si conce ntra os pode res todosj adv irto 
porCm qu e não pockmos co nce ntrar pode res que exis tia m 
antes de nós . dima naram da m esm a origem e não foram 
destruídos pelo acto da nossa clclcgaçi10; antes pelo con
trario, ti ve ram a prin cip al parte na nossa crcaçfto. 

<< A nossa procurnçrlO é coarctada; ampli ai-a se ri a usur
paç,10 e a esta semp re me opporci. -, (Sessão preparatoria , 
cm 2 de maio de I S23). 

Na di scussão de um projecto de lei acerca de 
sociedades secretas, em sessão de 7 de Maio, ao 
dizer o deputado Dias que, achando-se a assem
biéa em « estado orga ni sante, » estava revestida 
de todos os poderes e se111 ler lei a que se rnjcitar, 
observo u o deputado Antonio Carlos que isso 
era um principio desorgani sadore seri a tyrannia 
si a assembléa o adoptasse; e lembrou o depu
tado Martim Fra ncisco que essa pretenção tyra n
ni ca era o esq uecimento do juramento dado. 
« Nós jurámos fa zer a constitui ção política d 'este 
imperi o e simplesmente as reformas urgentes,» 
di sse, accrescentando: 

« Deixemos a cada um dos outros poderes o 
exercício de suas funcções e limitemo-nos áquillo 
de que est amos encarregados . » E ai nda na 
sessão de 16 do mesmo mez : 

« A nação j it asse ntou ce rtas bases: escolheo dynastia; 
acclamo u o sco imperador, q ue é tambcm protcctor e de
fe nso r pe rpetuo do Brazil ; e declaro u portanto a forma el e 
governo que prefe ri a, isto é1 a m onarchia cons tituciona l, 
cm que é c!ó-sc nc ial a divisão dos pode res .... Nestas bases, 
nós, constituídos represe ntan tes da nação , nada podemos 
mud ar, para as alte ra r 1üo nos d era m poderes , só os te mos 
para ed ifi ca r sobre cllas.-, 

(•) A clc:i\;io do rc prcscn t:mtc Henrique de Rcs.cn1lc foi contestada, 
:1 llcgantlo•!õC " que cllc não era affccto á causa do Bn1z1l. promo,·c ndo !1 sys
tcma republicano/' A asscmbléa 1 julgando 1130 pro,·:ido o focl CJ : ronsulcro_u 
leg it ima a eleição e deu assento ao e leit o . .,l/111t(l l!S dn .Asso 11 l•frn Co1ts ll • 
t11i1t/( de 18:(; , \'Ol. 1 , rag. 8o a 94· 
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— e a Constitui^ao e realmente feitura d'clla por 
intermedio de seus procuradqres. — E sendo 
assim, nao tem os Estados a faculdade e o arbi- 
trio dc se scparar da Uniao c se apartar da Con- 
stituiijao cstabclccida pdo povo bra^ileiro; nao ha 
o « direito de secessao » e n'este sentido hem 
cahida e a expressao «uniao perpetua e iiulisso- 
hivclde que usa o art. I. Ainda de accordo 
com csse pensamento se acham a disposi^ao do 
art. 63: « Cada Estado reger-se-ha pela Con- 
stituiijao e leis que adoptar, rcspeilados os princi- 
pios constitucioimcs da Uniao, ^ e a do art. 63 § 2 
que os sujeita as prohibicoes contidas expressa 
ou implicitamentc na Constituicao federal.— 
Qiiem assim o dispoz foi a von lade nacional, ap- 
pellidada polo dec. n. 79 B, foi o povo brdfileiro 
(dec. n. 310) e so elle podera determinar o con- 
trario. Ejns esl lollere, cnjns csf conderc. 

Pveunidos em Congresso Gonstituinte. 
Sao os congresses constituintes assembleas es- 
peciaese extraordinarias destinadas a realisarou 
reformar a organisagao politica da na?ao que as 
clcge. Scos poderes constam, em geral, do acto 
de sua convocai;ao e interpretam-se em vista 
d'clle c dos fins para que ellas se reunem. Esta 
noijao implica a solu^ao da importante questao 
dos limites dos poderes das assembleas consti- 
tuintes. A natureza d'ellas, sua razao de ser, 
sua missao, a origem de sen poder e autoridade, 
fundamentam solufao contraria a extensao illi- 
mitada de taes poderes. E, neste sentido, bem 
alto entre nos fallam importantes precedentcs 
historicos. 

Quando, proclamado o regimen constitu- 
cional em Portugal, D.JoaoVl,—jurando, em 
26 dc Fevereiro de 1821, sanccionar e cumprir 
a constituicao que alii se estava fazendo, — 
mandou proceder a eleicao dos deputados con- 
stituintes brazileiros as cortes de Lisboa, para 
essa cleicao expedio as instrucqoes publicadas 
com o deer, de 7 de Margo d'aquelle anno. O 
art. 100 dessas instrucgoes menciona nos se- 
guintes termos os poderes dos referidos depu- 
tados ; «... poderes amplos para cumprir c 
desempenhar as augustas funccoes que Ihes 
sao commettidas c para que, com os mais depu- 
tados das cortes como Representantes da nafao 
portugueza, possam proceder a organisacao da 
Constituicao politica d'esta monarchia, nmnlida 
a rcligido cnlholica apostolica-roiuana, c a dynastia 
da Casa dc Braganga, tomando por bases fnnda- 
mcntaes as da Constituigao da monarchia hespa- 
nhola- com as declaragoes c modificagdes qne forcm 
apropriadas as differenles circnmstancias d'estcs 
Rcinos, com lanto porcm qne estas modificagdes on 
alteragdes nao scjam mcnos liberaes c ordenando tndo 
o mais qne entenderem qne coining ao bem geral da 
nagno. . . » 

Ahi estao restriccoes prefixadas a missao dos 
constituintes. 

O deer, de 3 de Janeiro de 1822, do principe 
regente D. Pedro, com referenda de Jose Boni- 
facio de Andrada e Silva, mandou convocar uma 
« Assemblea Gonstituinte e Legislativa, « para 

cuja eleicao foram expedidas as instruccoes de 
13 do mesmo mez e anno. Estas instruccoes 
estabeleciam que os deputados pclo simples acto 
da eleicao ficavam « investidos de toda a pleni- 
tude de poderes necessarios para as augustas 
funccoes d'Assemblea, bastanto para autorisacao 
a copia da acta das suas eleicoes » e prohihiam 
que fosse elcito quern nao tivesse «decidido 
zelo pela causa do Brazil. » E a causa do Brazil 
cntao era a independencia com a monarchia 
constitucional (*) A exclusao dos que nao a 
adoptavam tirava a Assemblea a faculdade dc 
constituir por outro modo o paiz e impunha a 
forma monarchica constitucional. A limitacao 
de poderes ficou expressa na formula de jura- 
mento dos deputados; elles seobrigaram a fazer 
a constituicao politica do Imperio do Brazil e as 
reformas indispensaveis, mantidas porem, a 
independencia, a monarchia. a dynastia de 
Pedro I e a religiao catholica (Annacs da Assem- 
blea Constitninte, de 1823, vol. 1, pag. 26.) 

E' pertinente transcrever o que no sentido 
d'essa limitacao se disse nas discussoes havidas 
na constitninte daquelle anno: 

«0 Snr. Andrada Machado (Antonio Carlos): Tnlvcz 
venha o nobre preopinante com a arenga dc assemblea con- 
stitninte que cm si conccntra os poderes todos; advirto 
porem que nao podemos conccntrar poderes que cxistiam 
antes de nos, dimanaram da mesma origem c nao foram 
destruidos pclo acto da nossa dclcga(;ao; antes pclo con- 
trario, tivcram a principal partc na nossa crcaqao, 

«A nossa procuraqao e coarctada; amplial-a seria usur- 
paqao c a esta semprc me opporei.» (Sessao preparatoria, 
cm 2 dc maio dc 1823). 

Na discussao de um projecto de lei acerca de 
sociedades secretas, em sessao dc 7 dc Maio, ao 
dizer o deputado Dias que, achando-se a assem- 
blea em « estado organisante, » estava revestida 
de todos os poderes c scm ter lei a qne se sujcilar, 
observou o deputado Antonio Carlos que isso 
era um principio desorganisadore seria tyrannia 
si a assemblea o adoptasse ; e lembrou o depu- 
tado Martini Francisco que essa prctencao tyran- 
nica era o esquecimento do juramento dado. 
« Nos juramos fazer a constituicao politica d'este 
imperio e simplesmente as reformas urgentes, » 
disse, accresccntando: 

« Deixcmos a cada um dos outros poderes o 
cxcrcicio de suas funccoes e limitemo-nos aquillo 
de que estamos cncarregados. » E ainda na 
sessao de 16 do mesmo mez : 

«A naqao ja asscntou ccrtas bases: cscolheo dynastia; 
acclamou o sco impcrador, que e tambcm protector c de- 
fensor pcrpctuo do Brazil; c declarou portanto a forma de 
governo que prefcria, isto c, a monarchia constitucional, 
cm que e cssencial a divisao dos poderes.... Nestas bases, 
nos. constituidos representantes da naqiio, nada podemos 
mudar, para as altcrar nao nos dcram poderes, so os temos 
para edificar sobre ellas,» 

(*) A cIois-ao do rcprcseutantc Henrique de Resendc foi contcstada, allcgando-sc "que cllc nao era afTecto a causa do Brazil, promovendo o sys- 
tcma repnblicano." A assemblea, julgando nao provado o facto, considcroit legitima a eleicao c dcu asscnto ao elcito. jlnnaes Ja jlssemhlea Cousfi' 
tuiiile de 1833, vol. i, pag. 80 a 94. 
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r:in alrn ente, cahio, em sessão de 22 ele Maio, 
um proj cto de a111 nist ia, pelo 111 ot ivo. ent re 
outros allegados na discussão, de incompetencia 
d 'asscm hléa . 

hedecia a s mesmos pri nci pi os :i Consti 
tu ição do lmperio . S i se reco nhece r qu e a!g 11111 
dos nrtig:os da Const itu ição. di zia o a rt. 174 . 111 e
r ce rcr rma , se fa r:'.t a proposi .ão por cscripto 
na Camara dos Deputados, - e acc rescen ta ,·a 
o art . 1 76 : 

<< Ad miuida :i. discussão e ven~i d:1 .i nccrssidadc d:i. reforma 
do Hrt igo constitucion:d, Si.! ex p ·di r:í lei . .. n.1 cpw l se ordc
unrri n1JS t'lcilon•s dos dr/JJ1lndos parn a lcg is!nlurn Jfgu iul,..· 
tj llC NAS PllOCURAÇf11:s 1.1-rn~ cn:-:FlllAM ESPl:t. lAL FAC:Ul.l)A:)E , .. AHA 

A PRIITHNlllDA AI.Tl:HAÇÀO O RHF0 !1MA . ~ 

E pa ra s operar a reforma de qu e resu lt ou o 
A cio nddiáo11n/, de 1 2 de Ag sto de 183 4 , fo i 
f ita a con vocação dos eleitores pela lei ele 12 
de Agosto de 1 '32, n'est es t ermos : <, Os elei
t ores dos deputados para a segui nte legislatura 
lhes conferirão 110s prcc11rnções ,•sjJCr inl f nc11 /dndc 
pnra refonlinre111 s a rtigos da Co n~t itu ição q ue 
se seo·uem . ') E passava depois essa lei a in
di car os a rt igos (49, 72 e out ros) que deveri am 
se r refo rm ados. 

O mesmo prin cipio deveri a v igorar na repu
bli ca , o·o vern clemocrat ico, regímen no qual 
todos os poderes vem un icamente cio povo . O 
dec reto do Govern o Prov isorio, el e 2 1 de Dezem
bro de 1889 , promettendo a orga11i saç~t0 do regí
men el itora l,o ali sta mento cio novo eleitorado e 
a preparação de um projecto de Constitui ção , li 
mitou-se a desig nar dia pa ra a eleição e reuni ão 
d os deputados const itu in tes; mas o clecr . 11. 5 10 
el e 22 de J unh o de 1890, q ue publi co u a pro met
t ida Const itui ção , convocou « o primeiro Con
g resso Naciowtl cios representantes elo povo 
bra~il eiro , ~) determinando q ue ell es t rouxessem 
do eleitorado podcrcs cspccincs pnrn j ulgnr e nppro
·m r a Co11s/i/11ição e preceder m , scg11 idn 11a co11(or-
111idnde das 11 ns dispos ições . Entre ell as , as de 
caracter proYi sorio esta beleciam: 

<,§ 1 . 0 Esse co ng rt•sso reccbcr.i cio e leitorado pod eres c,·
pccincs pa ra exp rim ir ,ic ..: rca desta Constitui ç.io a vontade 
nacio nal, bem como para ckgc r o prim ..:i ro presidente e 
vicc-prcsiclcn tc d .i Re pub lica . 

,,.~ 2 .u Reu nido o primeiro Congresso, dclibcrar:'1 cm As
scmhléa Ge ral. fundidas ns duas ca rn ar.1 s, sobre esta consti
tuição e approvando-a 1 cl gcr•Í em seguida por maioria 
ah~o lu tn de votos. na prim eira votnçt10, e , si ningucm a 
obtiver, por m aio r i:1 rel ati va na scgunda 1 o pres idente e o 
vi1.:c-prl'si dcntc dos Fs~ados Unidos do Brn1.il. 

" ~ ; .• Concl uída ·li a (a clci,;,10 do p rcs idcn tc e vicc-
1 residente dn Rcp 11hli ca) o Congrcs:-.o dnní por tc r111 in;1d :1 a 
su:, misstto constitu inte, <.', s ·parnnd o-,:..c cm camar;1 e :,.c nad o. 
cnci.:tnnl o cxc rdl!io dl· !"uas f\.1111..:çõr:.; norma~~- " 

Ni·to difl'erenlc da asscm hléa d l' 1823. o C n
ºTe~so ti 1800 cm q uanto exe rcia a funcção 
e nstituin lc 11 iio l inha o poder lcg-i~lat i,·o ord i-
11 :tri o u n rm al, que ú de 1 ' 2 ° fo i datl (un i
camcnl ' para rL:for111as lll' "'<'lllcs) e a ne nhum do · 
d u foram conrer ido - poderes illimi tados. 
de 1 ' , na sua tarefa con tit uinte. dev ia uni 
camente (t orque s · e$~a ~ i a de lcg-ação que 

te,·e) j 11lgn r da Co11 sfit11içiio apresentada pelo go
vern o pro vi so rio e eleger o primeiro ma u· istrado 
da Republi ca e seu subst ituto . E ass im , fic ou 
fo ra ele s ua competenc ia esta belecer out ra fo rm a 
de go·vcrno q ue não fosse a repu bl ica na , fazer 
ou t ra lei que não fo sse a Const itu ição. e t am 
pouco inge rir-se nos a.:tos da ad mi nistração 
pu blica. 

De acco rtlo com esse pensam ento foi redi g ido 
o a rt. 17 de rcg im rn to do Cong resso Const i
tu inte com a f'ormula da a l1irmaçào ou solem ne 
promessa cios rep resentantes. de cum prirem se us 
deveres, redig ida ass im: 

<, Promrtto gu:ud:1r :1 Constituição .f1 •1 frrnl que f6r adoptn
da, dc~cmpcnhar fie l e /cga l111t11 11.' o ca rgo que me foi co n
fh1do J1c·ln Nnçi'1o e su:-tt: ntar a uniüo : ;1 integrid ade e a in
d cp,·nde ncia da R,·p11Mi:-n ." 

Emendas supp ressivas d 'esta fo rm ula fo ram 
a prese ntada · na di scussào, · oh o fun damento de 
se r rest ri ctiva da isenção e li berdade dos repre
senta ntes qu e acaso viessem com idéas ahsonas 
elas dom ina ntes no Cong rl.!sso . 

Essas emendas porém fo ra m reje itadas na 
sessão de ' !> de nove m bro de 1 '90 e por esta 
fo rma. apeza r de opin iões iso ladas que se ma ni 
festa ram em contra ri o, fi cou reconh ecido e con
sag rado pelo Cong resso o prin cipi o da rcst ri cção 
dos poderes const it ui ntes ao objecto e t ermos de 
sua convocação . 

Para organisar um regimen livre e 
deinocrat ico. Estas palav ras co nsagram a 
a aspira ção repu blicana de um go ,·ern o com in
stituições capazes de assegura r a libe rdade cm 
todas as suas ma ni festações , de garant ir-lhe o 
exercicio e ex pansões, de proteger o direito de 
cada cidad ão e manter o bem estar ge ral; regi
men democratico ,-no qual o povo é a fo nte de 
toda a autori dade, a ori gem de t odo- os poderes, 
exe rcidos por delegados seus, w m funcções li
m ita las e tcm porarias, segun do as normas e ta
helecidas na Constit ui ção e nas leis. t endo t odos 
os cidadãos eguaes d ireit os e garanti as. 

O principi o da sobern11in 11ncio11al é o fun da
mento da Constitu ição e tra nspa rece em suas 
di spos ições, espec ia lmente no a rt. 1, em q ue a 
nação hrazilc ira escolheu a l'o rm a de go vern o se
g u ndo a qual quiz const itu ir-se, -11 0 art. 15 em 
q ue el la estabeleceu os «orgãos da so berani a 
nac iona l,>) - nos art s . 28, 30 e 47, nos quacs 
consa ,Trou a eleição, a nomeação por , ·oto popu
la r, do chefe da nação e a dos seus represe nta ntes, 
- e no a rt. 90, em qu e est á regulada a refo rma 
el a Const itu ição, homenage m ao poder consti
tui nte, im manenlc no po,·o e inhcrente it sua 
soberania . 

A ~a ranti as . para elfec ti ,·idatk de 111 11 rcg i111m 
li,•rr, as in st it uiç<Jl.!S protec lora:; da segurança, 
cg·ualdadc . liberdad e e bem esta r de tod s os c i
d~tdàos , constam es pecialmente do d isposto no 
a rt , 1 í, que consag ra o principio tutelar da d i
v isão cios poderes polí ticos, para ev itar o despo
t ismo q ue necessa riamente resultaria de sua con
ccnt rnção em uma só autoridade. de seo exercício 
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Finalmcnte, cahio, cm sessao clc 22 de Maio, 
urn projecto de amnistia, pelo motivo. cntrc 
oulros allegados na discussao, dc incompelcncia 
d'assemblca. 

Obcdecia aos mesmos principios a Consti- 
luiCao do Impcrio. Si sc reconlicccr i]ue nlgum 
dos ailigos da Conslituigao, dizia o art. 174, me- 
rcce reibrma, se fard a proposi^ao por escripto 
na Camara dos Deputados,—c accrcsccntava 
o art. 17(1: 

^AdmiUuia a iliscussao e venciJa a nccessiilade tla reCorma 
(io artigo constitucinnal, se expedira lei. . . na qual xe orite- 
nnrii aas eteilores Jos JcpiihiJos para a Irgislalura segninlc 
ijllC NAS PnoCURAeflKS l.Hl h CONFIRAM l-SI'IXIAL l-A<:Ul.l)Aill-: PARA 
A PRKTENniDA Al.TERAqAO OU RP,IORMA.>> 

E para se operar a reibrma dc tpie rcsultou o 
Ado addicioual, dc 12 de Agosto dc 1834, foi 
fcita a convocaijao dos eleitores pela lei de 12 
ilc Agosto de 1832, n'estes termos: « Os elei- 
tores dos deputados para a seguinte legislatura 
Hies confcrirao vas prcciirnfdes rspcdnl ftu-nldadr 
para re/onnamn os artigos da Constituii;ao quo 
se scguem. ^ E passava depois cssa lei a in- 
dicar os artigos (49, 72 e outros) quc deveriam 
ser rcformados. 

() mcsmo principio deveria vigorar na rcpu- 
bliea, govcrno democratico, regimen no qual 
todos os podcres vem unicamcntc do povo. O 
decrcto do Govcrno Eroxdsorio, de 21 dc Dezem- 
brodc 1889, promettendo a organisa^ao do regi- 
men eleitoral, oalistamcnto do novo cleitorado c 
a prcparagao dc um projecto de Constituicao, li- 
mitou-se a designar dia para a clcicao c reuniao 
dos deputados constituintes; mas o deer. n. s 10 
dc 22 dejunho dc 1890, que publicou a promet- 
tida Constituicao, convocou o primciro Con- 
grcsso Nacional dos represcntantes do povo 
bra/ilciro, >> dcterminando que ellcs trouxesscm 
ilo cleitoradopodrrrs cspcciavs para julgar c appro- 
val' a Coiislilin\do c prcccdcr an scguida na con for- 
midadc das snas disposi(C>i's. Entre ellas, as de 
caractcr provisorio cstabelcciam; 

<i§, 1.° r.ssc congresso recclicra do cleitorado podcres es- 
pociacs para cxprimir accrca desta Constitui9ao a von tad c 
nacional, bem como para cloger o primciro prcsiilcntc c 
vicc-prcsidentc da Rcpublica. 

«§ 2.° Rcunido o primciro Congresso, dclibcrara cm As- 
scmblca Gcral, tundidas as duas camaras, sohre csta consti- 
luiqao e approvando-a, clcgcra cm scguida por maioria 
absoluta dc votos, na primcira vota^ao, c, si ninguem a 
obtivcr, por maioria rdativa na scgunda, o presidente c o 
vicc-prcsidcntc dos Fstados Unidos do Brazil. 

5.° Concluida clla (a clcicao do presidente c vicc- 
prcsidenlc da Rcpublica) o Congresso data por terminada a 
sua missao constituinte, e, separando-sc cm camara c scnado. 
cncctara o excrcicio de suas fun09dos normacs.^ 

Nisto dilTercnte da assemblea dc 1823, o Con- 
gresso tie 1890 cm quanto exercia a funccao 
constituinte nao tinba o poder legislativo ordi- 
nario ou normal, que a de 1823 Ibi dado(uni- 
camente para nfonnas itrgcnlrs) c a nenhum dos 
dous foram conleridos poderes illimitados. O 
de 1S90, na sua tarefa constituinte, devia uni- 
camente (porque so essa foi a delegai^ao que 

tci'e) j'nlgar da Conslilnifdo apresentada pelo go- 
vcrno provisorio e eleger o primciro magistrado 
da Rcpublica e sen substituto. E assim, (icon 
(bra de sua competcncia estahelecer outra forma 
dc govcrno quc nao fosse a rcpublicana, fazer 
outra lei quc nao fosse a Constituicao. c tarn 
pouco ingerir-sc nos actos da administracao 
publica. 

Dc accordo com essc pensamcnto foi redigido 
o art. 17 dc regimento do Congresso Consti- 
tuinte com a formula da allirma^ao ou solemne 
promcssa dos represcntantes, dccumprirem sens 
dcvercs, rcdigida assim: 

<. Piomelto guanlar a Conxtitui<;ao feJtral quc lor adopla- 
da, dcscmpcnhar ficl c legaliiienfc o cargo que mc foi con- 
liado pela Nacao e sustcntar a tiniao. a integridadc e a in- 
dcpendencia da Rcpublica.* 

Emendas suppressivas d'esta formula foram 
aprcscntadas na discussao, sob o fundamento dc 
ser restrictiva da isen^ao c libcrdade dos repre- 
scntantes que acaso vicssem com ideas absonas 
das dominantes no Congresso. 

Essas emendas porcm foram rejeitadas na 
sessao de 19 de novembro de 1890 e por csta 
forma, apczar dc opiniocs isoladas que se mani- 
festaram em contrario, (icon reconhecido e con- 
sagrado pelo Congresso o principio da restriccao 
dos poderes constituintes ao objecto c termos dc 
sua convocacao. 

Para organisar um regimen livre e 
democratico. Estas palavras consagram a 
a aspiraijao republicana de um govcrno com in- 
stituigbes capazcs de assegurar a liherdade cm 
todas as suas manifesta^bes, de garantir-llie o 
cxercicio c expansbes, de proteger o direito de 
cada cidadao e manter o bem estar geral; regi- 
men democratico,— no qual o povo c a fonte de 
toda a autoridadc, a origem de todos os poderes, 
cxcrcidos por delegados sens, com func^bes li- 
mitadas c temporarias, segundo as normas csta- 
belccidas na Constituicao e nas Icis, tendo todos 
os cidadaos eguaes direitos c garantias. 

O principio da solvrania nacional c o funda- 
mento da Constituicao e transparecc cm suas 
dispositjbes, especialmcnte no art. 1, em quc a 
nacao brazileira cscolhcu a forma de governo se- 
gundo a qual quiz constituir-se,—no art. 13 em 
que clla estabelcceu os «orgaos da sobcrania 
nacional,» — nos arts. 28, 30 c 47, nos quaes 
consagrou a clcicao, a nomcacao por voto popu- 
lar, do chefc da nacao c a dos sens represcntantes, 
— c no art. 90, cm que csta rcgulada a reibrma 
da Constituicao, homcnagem ao poder consti- 
tuinte, immancnte no povo c inlierente ei sua 
sobcrania. 

A garantias, para elTectividade de inn regimen 
livrc, as instituicbes protcctoras da scguranca, 
cgualdade, libcrdade e bem estar dc todos os ci- 
dadaos, constam especialmente do disposto no 
art, 13, quc consagra o principio tutelar da di- 
visao dos poderes politicos, para evitar o despo- 
tismo que necessariamentc resultaria de sua con- 
centracao em uma so autoridadc, dcsco cxercicio 
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por um só homem ou corporação,-no art . 53 qu_e 
consao-ra a responsabilidade criminal do chete 
da U1~ião, - nos a rts . 5 5 e 59 que in stituem o 
supremo Tribunal Federal, interprete e g uarda 
d :t Const ituição e égide da liberdade pelo recurso, 
ern ultima in sta ncia elo /;(l bc(ls corp us, - no art. 
63, que obriga os Estados a respeita rem os pri nci
pios constitucionaes da Uni ão, entre os quaes se 
contam as gara ntias indi viduaes , - no a rt. 7 1 

que esta belece quaes os casos uni cos de suspen
sfo e perd a el os direitos de c idadão, - nos 
arts . 72 e 78 que consagram a in violabi lidade 
dos direitos conce rn entes á liberdade, á segu
ran ça indi vidual e ú propriedade, - no art. 82 
que estatue a respo nsabilidade dos fun ccionari os 
publicos por abu s s e o missões em que incorre
rem no exe rci cio de se us ca rgos, e - no ;1r t. 90, 
relati vo a reformas constitu cionaes . 

Offe rece-nos assim a Constitui ção um ri co 
cat alogo · de d ireitos e gara nti as, verdade iras 
conqui stas que o espírito de liberdade e a 
dig ni dade humana fora m ob t ndo no co rre r dos 
seCLil os :i custa de m uito sang ue e inge ntes sa
crilicios, -preciosissimo th esouro qu e li ca sob a 
g uarda e v ig il ancia do patri oti smo e zelo ci,·ico 
dos qu e compõem a nação hrazilcira. 

Para a effecti vidadee vali a dessa g uarda é porém 
indi spensa \'el que se instru a o povo e t enha elle 
\' erdadeira consc ienci a de seus direitos, a fim de 
q ue os saiba defende r e possa acertar na escolha 
el e seus mandatari os . Neste intuito a Consti t ui
ção prescreveu ao Cong resso Nacional a obriga
ção ele promover o dese nvolvimento da in
strucçào (a rt. 3 5), retiro u o voto aos analphabetos 
(art . 70 ~ 2") e. com a consagraçii.o da liberdade 
de profissões, de reuni ão e de imprensa (a rt , 72 
§§ 8, 1 2 e 24) , fa cilitou a cliffu sii.o do ensino, 
cumprindo que os Estados se compenetrem elas 
mesmas vistas e usem da competencia que t em 
para instituir e desenvo lver brgamente a edu
cação cí vica, que in still a nos animos o se nti
mento do respeito á lei e o enthusiasmo pela 
liberdade. <<Si a ig no ran cia e o v icio cegam e 
corrompem as novas gerações, é inev ita vel a 
ruín a da Republica » . di zia Garfi eld , o celebre pre
sidente dos Estados Unidos da America do Norte . 

Promulgamos. A promulgação é a aífirma
ção pu blica e solemne da exist enci a e autoridade 
ela lei dec retada e a determinação aos func
cionari os competentes para que a cumpram e 
façam executar . No11 oblign t /ex 11isi rile pro-
11111/g(lf(l . 

O art. 67 do regim ento do Cong resso Consti
tuinte (approvado em 21 de Novembro de 1890) 
cli spu nha que a promulga .ão da Constituição 
fosse feita pelo Chefe cio Govern o Prov isori o, 
suprema autoridade executi va então existente, e 
á qual o mesmo Cong resso, logo que reunid o, 
apresso u-se a dar co11s(lgmçiío ll'ga l por moção 
votada una nimemente em 18 do referido mez. 
Um artigo additi vo á Constituição , acloptado em 
sessão de 21 de Janeiro , com emenda approvada 
em 14 e 18 de Feve reiro de 189 1, mandou porém 
qu e, assig nacla a Constitui ção pelos membros cio 

Cong resso , fosse ella promulgada pela mesa, e é 
o art . 9 1. O prea111b11lo, redi g ido pela mesa do 
Cong resso (independente de approvação deste) , 
fo i lido pelo presidente no acto da prom ulgação, 
concluindo esta pela formula qu se leem se
g uida a parag ra pho uni co do art . 8 elas Dispo
sições tran sitori as : ,< Ma ndamos, porta nto >), etc . 

Mas , al ém da p ro11111/g(lçiío que authenti ca e 
expede o acto legislativo pa ra ser cumprido 
pelas autoridades a que isso t oca, ha o acto da 
p 11 blirnçâo para dar-lh e notori edade, tornai-o co
nhecido dos que lhe d vem obedi encia e antes 
dessa noti cia o tli cia l não podem ser ad stri ctos á 
sua obsc rva ncia . Em conseq uencia e pondo em 
pratica um preceito irrecusavcl de direito pu
bli o , o Chefe do Gove rn o Provisorio, em qu em 
o Cong resso tinha reconhecido <<todos os pode
res necessa ri os para o desempenho de sua a lta 
mi ssão>) (moção approvada na sessfo de 20 de 
Novem bro de 1890 ) , tratou de providenciar so
bre a publicação cio acto constitucio nal, como 
era ele sua competencia e dever , lavrando-se para 
e se fim o necessa rio decreto . Chegou porém ao 
conhecimento do governo que, entre membros 
cio Cong resso e pessoas outras interessadas nas 
cousas publicas , suscitavam-se duvidas sobre a 
competenci a do Chefe do Estado para ord enar 
por aqu ell e modo a publicação da Constituição; 
para ev ita r que a Lei Suprema do paiz entrasse 
a vigorar so b o peso de tal censura, resolveu-se 
a publicação independente de decreto, o qual 
era do theo r se ·uinte : 

,, O ge ncra lissi mo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do 
Governo e m no me da naçào : 

« Faço snber a lodos os cidadãos bra,ilciros que o Con
g n:sso Nacional. por mim convocado para conhecer da con
stitu içüo que pe lo Governo lhe foi apresentada, approvou-o 
com as alterações que ern sua sa bedo ria ente!1de u nc ll e deve r 
faze r, orga nisando a Co nstituiç,,o que hoje promul go u e é 
publicada com o presente decre to. 

<< Man\.lo, portanto, a todas as autoridades , etc . \> 

Esse decreto , como de seus termos se ev iden
cia, continha até um a homenagem ao Cong resso 
e sua legitimidade era incontcstavel, deco rrendo 
mesmo do acto promulgatori o, o qual prescre
vera e s·1 publicação, verb.: « Pu blique-se, etc. » 
Que autoridade ha via de fazei-a, si não o gove rn o 
que no momento exi stia? Si a Constitui ção 
mesma prescrevia a publicação e si ia pôr-se em 
vigor para a eleição do Presidente da Republica 
no dia seguinte ao da promulgação, devendo ser 
publicada antes dessa eleição, quem sinão o 
Chefe do Poder Executivo ex istente po li a ord e
nar essa fo rm alidade essencial e urgente? O Con·
g resso? Mas não só isso não era proprio lellc , 
como ai nela é certo que o citado art . 9 1 da Con
stitui ção uni camente lh e deu poder para a p ro-
11111/gação, acto di stincto e di verso da « pu bli ca
ção-> . O governo, porém , prclerio respeitar escru
pulos, não publi cou o decreto e sem ell e fez a pu
bli cação, sendo inserida no Dia rio Officia l da Re
pu bli ca a Constituição promulgada ,- com o que 
o chefe do Estado deu uma alta prova de seu es
pírito de concordia e vistas elevadas e patri ot icas· 
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por um so homem on corpora^ao,—no art. 53 que 
consagra a responsabilidade criminal do chele 
da Uniao, — nos arts. 33 e 39 que instiluem o 
supremo Tribunal Federal, intcrprete e guarda 
da Constituivao e egide da libcrdadc pclorecurso, 
em ultima instancia do habeas corpus, — no art. 
63, que obriga os Estadosa respcitarcmos princi- 
pios constitucionaes da Uniao, cnlre os quaes so 
contain as garantias individuaes,—no art. 71 
que estabelece quaes os casos unicos de suspen- 
sao e perda dos direitos de cidadao, — nos 
arts. 72 e 78 que consagram a inviolabilidade 
dos direitos concernentes a liberdade, a scgu- 
ranija individual c a propriedadc, — no art. 82 
que estatuc a responsabilidade dos funccionarios 
publicos por abusos e omissoes em que incorre- 
rem no exercicio de sens cargos, e—no art. 90, 
relative a reformas constitucionaes. 

OfTerece-nos assim a Constituivao um rico 
catalogo "de direitos e garantias, verdadeiras 
conquistas que o espirito de liberdade e a 
dignidade humana foram obtendo no correr dos 
scculos a custa de muito sangue e ingentes sa- 
criticios,—preciosissimo thesouroque lica sob a 
guarda e vigilancia do patriotismo e zclo ci\ ico 
dos que compoem a navao brazileira. 

Para a etTecti vidade e valia dessaguarda e porem 
indispensavel que se instrua o povo c tenha elle 
\,erdadeira consciencia de sens direitos, atim de 
que os saiba defender c possa acertar na cscolha 
de sens mandatarios. Neste intuito a Constitui- 
vao prescreveu ao Congresso Nacional a obriga- 
Vao de promover o desenvolvimento da in- 
strucvao(art.33), retirou o voto aosanalphabetos 
(art. 70 § 2") e, com a consagragao da liberdade 
de profissbes, de reuniao c de imprensa (art, 72 
§§8, 12 e 24), facilitou a diffusao do ensino, 
cumprindo que os Estados se compenctrem das 
mesmas vistas e usem da competencia que tern 
para instituir e desenvolver largamente a edu- 
cagao civica, que instilla nos animos o senti- 
mento do respeito a lei e o enthusiasmo pela 
liberdade. «Si a ignorancia e o vicio ccgam e 
corrompem as novas geravbes, e inevitavel a 
ruina da Republican, dizia Garlicld, o celebre pre- 
sidente dos Estados Unidos da America do Norte. 

Promulgamos. A promulgavao e aaffirma- 
Vao publica e solemne da existencia e autoridade 
da lei decretada e a dcterminacao aos func- 
cionarios competentes para que a cumpram e 
facam executar. No 11 obligat lex nisi rite pro- 
nnilgala. 

O art. 67 do regimento do Congresso Consti- 
tuinte (approvado em 21 de Novembro de 1890) 
dispunha que a promulgavao da Constituivao 
fosse feita pelo Cliefc do Govcrno Provisorio, 
suprema autoridade executiva entao existente, c 
a qual o mesmo Congresso, logo que reunido, 
apressou-se a dar consagragao legal por movao 
votada unanimemente em 18 do referido mez. 
Um artigo additivo a Constituicao, adoptado em 
sessao de 21 de Janeiro, com emenda approvada 
em 14c i8de Fevereiro de 1891, mandou porem 
que, assignada a Constituivao pelos membros do 

Congresso, fosse ella promulgada pela mesa, e e 
o art. Qi. O prcambnlo, redigido pela mesa do 
Congresso (independente de approvavao deste), 
foi lido pelo presidente no acto da promulgavao, 
concluindo csta pela lormula que se le em se- 
guida ao paragrapho unico do art. 8 das Dispo- 
sivoes transitorias: ^ Mandamos, portanto n, etc. 

Mas, alem da promulgagao que authentica e 
expede o acto legislativo para ser cumprido 
pelas autoridades a que isso toca, ha o acto da 
pnblicagiio para dar-lhe notoricdade, tornal-o co- 
nhecido dos que Ihe devem obediencia e antes 
dessa noticia oflicial nao podem ser adstrictos a 
sua observancia. Em conscquencia e pondo em 
pratica um preceito irrecusavcl de direito pu- 
blico, o Chefedo Governo Provisorio, em quern 
o Congresso tinha reconhecido «todos os pode- 
res necessaries para o desempenho de sua alta 
missao n (movao approvada na sessao de 20 de 
Novembro de 1890), tratou de providenciar so- 
bre a publicavao do acto constitucional, como 
era de sua competencia e dever, lavrando-se para 
cssc fun 0 necessario decreto. Chegou porem ao 
conhecimento do governo que, entre membros 
do Congresso c pessoas outras intcressadas nas 
cousas publicas, suscitavam-se duvidas sobre a 
competencia do Chefe do Estado para ordenar 
por aquelle modo a publicavao da Constituivao; 
para cvitar que a Lei Suprema do paiz entrassc 
a vigorar sob o peso de tal censura, resolvcu-se 
a publicavao independente de decreto, o qual 
era do theor seguinte : 

*<0 generalissimo Manoel Dcodoro da Fonseca, Chefe do 
Governo em nome da naqao : 

«finjo saber a toJos os cidadaos hra~ilciros que o Con- 
gresso Nacional, por mini convocado para conhccer da con- 
stituivao que pelo Governo Ihe foi apresentada, approvou-o 
com as altcravoes que em sua sabedoria entendeu nelle dever 
farer, organisando a Constituivao que hoje promulgou e c 
publicada com o prescnte decreto. 

« Mando, portanto, a todas as autoridades, etc. v> 

Essc decreto, como de sens termos se eviden- 
cia, continha ate uma homcnagem ao Congresso 
e sua legitimidade era incontestavel, decorrendo 
mesmo do acto promulgatorio, o qual prescre- 
vera essa publicavao, verb.: « Publique-se, etc.n 
Que autoridade havia de fazel-a, sinao o governo 
que no momento existia ? Si a Constituivao 
mesma prescrevia a publicavao e si ia pbr-se em 
vigor para a eleivao do Presidente da Republica 
no dia seguinte aoda promulgavao, devendo ser 
publicada antes dessa eleivao, quern sinao o 
Chefe do Poder Executive existente podia orde- 
nar essa formalidade essencial e urgente? O Con- 
gresso ? Mas niio so isso nao era proprio dellc, 
como ainda e certo que o citado art. 91 da Con- 
stituivao unicamente Ihe deu poder para a pro- 
mulgagao, acto distincto e diverse da «publica- 
Vao». O governo, porem, preferio respeitar escru- 
pulos, naopublicouo decreto e sem elle fez a pu- 
blicavao, sendo inserida no Diario Official ds. Re- 
publica a Constituivao promulgada,—com o que 
o chefe do Estado deu uma alta prova de sen es- 
pirito deconcordiae vistas elevadas e patrioticas* 
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A seguinte Constituição. (*) A Consti
tui ção organi sa a repu bli ca, garantindo a li be r
dade e direitos indi viduaes e politi cos , bem como 
cleterminan lo as cond ições e limi tes nos quaes 
se exe rcem os poderes publicos . Elia tomou por 
paradig ma a cios Estados Unidos da America do 
Nort e, elaborada pela Con venção de Ph il adel
phia e posteriorme nte emendada, const ituição 
que entre publici stas muito competentes 
passa por ser n 111ais pe,jcita de q11n 11t fü se té111 
redigido pnra o governo das -11nções (Seama n) e por 
força la qua l « cada indi viduo, a inda o mai s 
pobre, tem a pleni tude de se u ser; cada la r é 
sacrat issimo; o jury e o municipio são pequ enas 
escolas poli ticas; e os Estados uma g rande escola; 
send o franqu eadas as alturas do poder a um al
faiate qu e se chama Jo nhso n , a u111 lenhador qu e 
se chama Linco ln , a um genera l que se cha111a 
Grant ; por effeito da qual , tudo cresce ao calor da 
liberdade, porqu e si u111 é eleito dos ricos, esse 
protege aos pob res, si outro é escolhido pelos po
bres, esse vae, no me io de sua g ra nd eza, vi ver com 
sobriedade, da ndo exe111plos pratices naquelle 
Corpo Legislativo, naq uelle Senado, que é mais 
a ug usto que o senado romano, da ndo exemplos 
cuja luz se refl ecte hoje na fronte de todos os pen
sado res da Europa» (Castell a r) ; constitui ção qu e 
o celebre Gladston , por occasião do centenario 
em 1887 em Philadelphia , proclamou a obra 11f{1is 
111arnvilbosn que j,111f{1 is de 11111 só esforço snbin do cc
rebro b11111a110. 

,~ Esta Const ituição, di sse um e -cri pto r francez 
(referindo-se ú 8razi leira , redi g ida nos ter111os do 
ac to do Govern o Prov isorio de 22 de Junho de 
1890, e da qual com as a lterações feitas pelo Con
g resso resul tou a de 24 de fevereiro de 189 1) 
esta Co nsti t uição offerece o-rande semelhança com 
a d s Estados Unidos Nort e Americano ·, sem 
ser d' ella uma cop ia, como o pode ri a faze r crer 
uma leitu ra rap ida. Inspirando-se na constitui
ção da g ra nde republica norte am ericana, o 
gove rn o brazi leiro , seguio o exemplo do Mex ico 
e da Republica a ro·e ntina , qu e se tem dado bem 
com essa imita ão. ,> LEON DoNNAT , Critique de 
ln Co11 s/i/11 tio11 brésilic1111c, pag; . 3. 

( º) Pelo ,k l·rcto n. 1 de 1; d.: 1SS9 . o G,,vl.!rnu l'nw ii-nri ,1, cn ln: ;1-. prud 
de 11 .:iu-. rdati\' :ts .J tr..i u .. form:u;.fo d,, rcb imc n 1t•l li t i,·o rca li:-:it!a JH.·l:i rc\·olu,;:io 
d'uqucllc lli :1 , c,;tahclc.:c1t :1 d.:t l.'.CIH\' fh.'oh;:in 1lc 11111 Cnngrc:-:-o Con:-titu in tc 
( nrt. 4 ) . E par:t c hlb or:1r 11111 l ' 1•flj~do d .• C11 11 .flilu i(,i1i , :tfi1 11 de i-c r ptL''-C11tc a 
c1-i.e Congrc -.:-n, 11 0111 cou 11 111:1 1,.•t1111111i ,;,;:i11 r nmpo-. 1.1 do-. Drs. j o,1.111 i111 S., l,i. rnl•,1 
Mt1ri 11ha (prc-. identc) . A mo i,·t1 IJ1 ,r;,i/ i1111 .r1• d 'A lm ,•i.l., f M d/,1 (\'icc-rrl· :- i
,lcntc) . A11l11J1io t11i \ ,ltls S.111 1,1.r 11 •,,nli';k , Fr,111.i ... ·11 R,111.,:, I /lo/,111.1 ,• } 11.r t 
./111l 11 11 io 1'1r ti1,1 d,• M ,,,tf,ilh.io C,1 . .JrlJ (,lc .:rct o 11. :29 1k ; de .tc,cmhro .lo 
UI C?> III O :1 1111 0. ) Co111 C;\C:p\ào do prc-.hlcntc . o, membro:- d:1 Comn d:-:-:io otlc rc• 
ccna 111 a c, t:1, p:in1 c:,, tudo, projcc to.., ,,ue ,:,cp:umla rncutc prcp.irar.1111 e dn .. 
quacs rc,;11lt 1111 o 4uc n Crn 11 111i ,<.:.io ap1·csc1 1rnu ao ~ovann a JO dc Maio de 
1890. 1~ sobre o ,b Commi~-.:lo ,::1 ko11 o (.jO\•eruo l'rO\•i:-nri o o projc .: to ljth: 
~uhnu: ttcu ao Congrr:,;,o (derrctoi;. 11,. r.10 de :i. := 1k· J1111ho 1,.· 9 1.! A de ~; ,lc 
Ouh1l> ru 1!0 111 e-. mo annn), ,·0 111 moil i!il':1..;Jc,.., 1loutrinari:t.: all!, 111 11 :t~ c de 1c.:, tn 
ç I c,ta~·t;il I mui t;t,, ~0 1110 ,e Hrifi~·;t ~to \.0 11 frouto d;.::, ,!i,ru,i,ôc..; , c-.1•c:1:1 i,· ,1:,. 

Essa imitação não é ave nturosa nem nos des
doura ; com cl la adoptámos um regimen que é 
« uma das mais poderosas combinações em fav or 
da prosperidade e da li berdade humanas (To
CQUEV ILLE .)» 

Sem excessiva mente nos deixarmos levar de 
preoccu pações theo ri cas e ele systemas, recorre
m os de preferencia ás li ções da experi encia, que 
mesmo alheia é precioso theso uro , de cujas riqu e
zas fó ra erro e inepcia não nos aprove itarmos . 

Imitar os bons modelos é acto de se nsatez e 
prudencia , é procedimento assisado e prove itoso . 
Dar-se a novas exper iencias e a tentativas phan
tasiosas ou repet ir as q ue já se fizeram e se mos
traram sem prcstimo ou fataes, é commetter o 
erro de eguir por veredas ince rtas, peri gosas, 
sem sa bida, deixa ndo o carn i nh o conh ecido .e 
bom , que o ut ros ú nossa vista estão tri lhando 
com va ntage m . E a imitação não deve ficar 
ni sso . Será ainda prec iso que os nossos gover
nos, os nossos estadi stas , todos os qu e influem 
nos negocios publicos, in spirem-se no exemplo 
q ue offe recem os homens da g rande republica 
norte-ameri cana , identifica ndo-se completamente 
com o regimen acloptado, 111ourejando para que 
com max ima regul a ri dade fun ccionem todas as 
rodas e apparelhos desse g ra ndi oso mechani smo 
poli tico, inspirando assim ao povo e lhe afe r\·o
rando o amo r ás novas in stitui ções. 

Da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. O dec ret o n . 5 1 o. de 22 de Junh o de 1890, 
publi cou a ,, Constitui ção dos Estàdos Uni dos· do 
do Brazil » . O decreto n. 9 14 A accrescentou. 
in te rcalando-as, as pa lav ras ,,da Repu blica >) . E 
não deve passa r despercebido este titulo co rnpen
dioso e in sinuati vo . A Constitui ç:ío não se inti
tulou ,,Const ituicão Federa l,>, como a ela Suissa, 
o u «Con stituiçã; da Nação Braz il eira>~ , a exem
plo da ,, Constituição para a Repu blica Argen
ti na ~~- Pod ia, sem mai or inconveniente. ter 
adoptado qua lquer dessas denominações: mas o 
t it ulo é como o n;stihu lo do g rande edifício 
constituciona l e essa pri111 cira peça 1ue se of
fcrcce aos qu e entram , c01l\'ém que seja pro por
cio nada e por clla de a lg uma fo rma possam os 
que a penetram fa ze r idéa do qu e serú o interi or 
da co nstrucç:ío . Este titu I a visa , in strue e re
commc nda aos qu e lerem a Consli tuição que , 
no entendei-a e exec utai-a. é preciso não perder 
de vista que trata-se de rcgimcn republi cano não 
crcado só pa ra os Estados nem sómente para a 
União, mas p_ara a unidade naciona l, para o 13ra
zil composto de E ·tados , pa ra os Estados consti
tuindo um só todo, a Nação Brazileira . Deste 
conceito superi o r e fec un do proma na tudo o que 
se co nt ém na ohra constituciona l de: 24 le Fe
n:rciro de 189 1. 
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A seguinte Gonstituigao. (*) A Consti- 
tuigao organisa a republica, garantindo a libcr- 
dade e direitos individuaes e politicos, bem como 
detcrminando as condigoes c limites nos quaes 
se exercem os podercs publicos. Ella tomou por 
paradigma a dos Estados Unidos da America do 
Norte, claborada pela Convcngao dc Philadel- 
phia e posteriormcnte emendada, constituigao 
que entrc publicistas muito competentcs 
passa por scr a ma is perfcita dc quautas sc tern 
rcdigido para o gave mo das undoes (Seaman) e por 
forga da qual «cada individuo, ainda o mais 
pobre, tern a plenitude de sen ser; cada lar e 
sacratissimo; ojury e o municipio sao pequenas 
escolas politicas; c os Estados umagrande escola; 
sendo franqueadas as alturas do poder a um al- 
faiate que se chama Jonhson, a um lenhador quo 
sc chama Lincoln, a um general que se chama 
Grant; porelTeito da qual, tudo crescc ao calor da 
liberdade, porquc si um e cleito dos ricos, cssc 
protege aospobrcs, si outro e cscolhido pelos po- 
bres,esse vae, no mciodesuagrandeza, \'ivercom 
sobriedade, dando exemplos praticos naquelle 
Corpo Legislativo, naquelle Senado, que e mais 
augusto que o senado romano, dando exemplos 
cuja luz se rcllectc hojc na fronte de todos os pen- 
sadores da Europa» (Castellar); conslituicao que 
o celebre Gladston, por occasiao do centenario 
em 18870111 Philadelphia, proclamou a ohra mais 
maravilhosa que Jamais de um so esfor;o sahiu do cc- 
rchro humaiio. 

s\Esta Constituigao, disse um escriptor francez 
(referindo-se a Brazileira, redigida nos termos do 
acto do Govcrno Provisorio de 22 dejunho dc 
1890, e da qual com as alteragdes leitaspelo Con- 
gresso resultou a de 24 de fevereiro de 1891) 
estaConstitui?ao ofTerece grande semelhamja com 
a dos Estados Unidos Norte Americanos, sem 
ser d'ella uma copia, como o poderia fazer crer 
uma leitura rapida. Inspirando-se na constitui- 
fao da grande republica norte amcricana, o 
governo brazileiro, seguio o exemplo do Mexico 
e da Republica argentina, que se tern dado bem 
com essa imitagaoos Leon Donnat, Critique dc 
la Const Hut iou hresilieune, pag. 3. 

^*) Pclo tlecrclo n. 1 «lc is ilc 18S9. « llovcruo Provisorio, cnlre as provi- deocias rclativas a traiisl'orniagao Jo regimen politico rcalisaJa pela revolugao J'aqnclle Jia, cstaheleccu a Ja convocagao Je um Congrcsso Constituinte (art. 4 ). H para elaborar um /Vo/Vc/o ,/»• Cinistifuipdo, afim Je ser presento a essc Congrcsso, nomeou uma commissao composta Jos l)rs. Joajuiin S.tU.intii Marinbu (presiJente). stiiifrico J'AlnwiJj t Mel In (vicc-presi- Jente). Aiitmiio im'j Jos X.tntos Fr.ntcisco R.itigel I'estoiu e Jose Antonio Pereir.i Je MogoJbt'ies Castro (Jecrcto n. 29 Jc 3 Je Jczcnihro .to mesmo anno.) Com c\cc|\ao Jo presiJente, os inembros Ja Commissao olVcrc- ceram a csta, para estiuio, projccto, que separaJamcnte prepararam c Jos quaes resultou o que a Commissao apresentou ao governo a 30 Je Maio Je 1H90. H sobre o Ja Commissao calcou o Governo Provisorio o prujeclo que submctteu ao Congrcsso (Jecrctos ns. mo Je 22 Je Junho e 914 A Je 23 Je Outubro Jo mesmo anno), com moJiticas'oes, Joutrimirias ulgumas c Je texto C rvJa^ii 1 muitas, como sc vcrifua Jo conlrouto Jas Jisposigocs respeclivas. 

Essa imitagao nao c aventurosa nem nos des- 
doura; com clla adoptamos um regimen que e 
« uma das mais poderosas combinagoes em favor 
da prosperidadc c da liberdade humanas (To- 
cquevilu:.)» 

Sem excessivamente nos deixarmos levar de 
preoccupagoes theoricas e dc si'stcmas, recorre- 
mos de preferencia as ligocs da experiencia, que 
mesmo alheia e preciosothesouro, de cujas rique- 
zas fora crro e inepcia nao nos aproveitarmos. 

Imitar os bons modelos e acto de sensatcz e 
prudencia, e procedimento assisado e proveitoso. 
Dar-se a novas experiencias e a tentativas phan- 
tasiosas ou repetir as que ja se fizeram e se mos- 
traram sem prestimo ou fataes, e commetter o 
erro de seguir por veredas incertas, perigosas, 
sem sahida, deixando o caminho conhecido e 
bom, que outros a nossa vista estao trilhando 
com vantagem. E a imitagao nao deve hear 
nisso. Sera ainda prcciso que os nossos gover- 
nos, os nossos cstadistas, todos os que inlluem 
nos negocios publicos, inspirem-se no exemplo 
que ofierecem os homens da grande republica 
norte-americana, identificando-se completamente 
com o regimen adoptado, mourejando para que 
com maxima regularidade funccionem todas as 
rodas c apparelhos dessc grandiose niechanismo 
politico, inspirando assim ao poi'o e Ihc alervo- 
rando o amor as novas institui^oes. 

Da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. Odccreto n. s 10,de 22 dejunho de 1890, 
publicou a Constituigao dos Estados Unidos do 
do Brazil». O decreto n. 914 A accrescentou, 
intercalando-as, as palavras s»da Republican. E 
nao deve passar despcrcebido esle titulo compen- 
dioso e insinuativo. A Constituigao nao se inti- 
tulou vConstituicao Federaln, como a da Suissa, 
ou viConstituiijao da Nagao Brazileira n, a exem- 
plo da « Constiluigao para a Republica Argen- 
tina n. Podia, sem maior inconveniente, tor 
adoptado qualquer dessas denominagdes; mas o 
titulo e como o vestibulo do grande edificio 
constitucional e essa primeira pega que se of- 
fcrece aos que entrain, con vein que seja propor- 
cionada e por clla de alguma forma possam os 
que a penetram fazer idea do que sera o interior 
da construcgao. Esle titulo a\'isa, instrue c rc- 
commenda aos quo lerem a Conslituigao que, 
no entendel-a e executal-a, e precise nao perdcr 
de vista que trata-scde regimen repuhlicano nao 
crcado so para os Estados nem somentc para a 
Uniao, mas para a unidadc nacional, para o Bra- 
zil composto de Estados, para os Estados consti- 
tuindo um so todo, a Nagao Brazileira. Dcste 
conceito superior e fecundo promana tudo o que 
se contem na obra constitucional de 24 dc Fe- 
vereiro de 1891. 
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Arl. 1~. Fic:i proclamada prov iso
ri ame nte e dcuct:1d:1 co mo fórm:1 de 
gove rn o la naçilo brazilci ra- a Re
publi ca federativa. 

(Dccre10 11 . 1 de 15 de Nov emb ro de 1889) 

Arl. 1'' . Anação br:izilcir:1:1dopta 
co1110 fór111 :1 de governo, sob o regi
mcn rcprese11t ati vo, a Republica fe
dera ti va , proc l:rn1 ad:1 pelo lecrcto 
n. 1 de 1· de Novc 111b ro de 1889; 
c111 suas rel ações oífici aes se leno
rn inarú: Repu bli c:1 dos Estados Uni
dos do Bra zi 1. 

Art. 1°. A nação brazileira, ado
pt ando, co mo fórma de gove rno, 
a Repub lica federativa, proclamada 
pelo dccrclo n. 1 de 1 :; le Nove111 bra 
de 1889, conslitue-se por uni:10 
perpetua e indissoluvc l entre as su:is 
:rnli gas provinci as , em Esl~dos Uni
dos do Brazi 1. 

(Proj ecto d:1 Commi ssào nomead:1 pelo ( Decre1 0s 11 . r; 1o de 22 de Junho e n. 9 1-4 A 
Governo Prodsorio) de 23 de Outubro de 1890) 

Art . 1 º Sob o reg imen representativo. 
E' o regímen em que o Go verno é exercido 
por ma ndatarios, representantes escolhidos pelo 
povo. agindo pelo povo so beran o e em nome 
lelle. O principio represe ntativo segundo o qua l 

os poderes pu blicos são exe rcidos por v ia de de
legação (visto que por si mesm o e directam ente 
a uni versalidade dos cidadãos não poderia exe r
citai-o ou fal -o-ia mal e com mui g rand es in
conve n ientes) . está consagrado na Constitui ção , 
a lém cio a rt . 1 n, nos a rts . 1 5, que t rat a dos tres 
g randes o rgãos ela < Sobera nia Naciona l » -
16 ~ 2°, - 17 § 3º, - 26, 28, 30 , 4 1 e 47, em 
v irtude dos quaes o Presidente e Vice-Presidente 
ela Republica, Deputados e Senadores são de es
colha popu lar, e resumbra a inda do a rt. 63 , 
como um dos « princípios co nstitucionaes da 
União >i , aos qu aes estão subordinados os Estad s . 

A delegação é feita em virtude da soberani a 
qu e reside no povo, em virtude desse poder, 
que lhe é inh erente, de determinar o m odo por
que qu er ser gove rn ado, de regu la r as fó rmas, 
condi çõe e cra ra nti as com qu e deve se r exe rcido 
o poder pub lico . Mas a delegaç~10 não é , não 
póde se r absoluta e incondi ciona l. Sómente dada 
para o cxercicio de poderes soberan s, o povo 
com isso não demitte de si, não abdi ca nos repre
senta ntes a soberan ia . Nomea ndo seus delegados, 
elle lhes co nfere ma ndato. mas não lhes faz 
cessã o u doação; - confi a-lh es a penas, pa ra 
pr veit commum. as fun cções e facu ldades 
necessari as ú bua gestão da ca usa publi ca 
(republica) , mas não se despoja do poder su
pr mo, por fo rça do qu al os commi ssio nou pa ra 
o gove rn o . E' po r isso, - é porqu e s constitue 
~s- im o gO\·e rno por vo ntade do povo (so bera
nia nac iona l) para o bem da commun hão , pa ra 
se u commod . pa ra o gozo pac ifico e seguro dos 
direitos de cada um e para ga rantia de todos. 
qu e a delegação nesse intuit estabelec ida : 1 ° não 
pód ser I erpetua , 2 '' deve ser renovada peri odi 
ca mente e, " a prazos curtos, 40 di tribuida p rdif~ 
ferentes o rgàos. 5º te nd o cada um dest es ru ncções 
de finid as e limi tadas e 6° s nclo res ponsaveis no 
ex1.: rcicio dellas todos os age ntes do poder publico . 

m estas cond ições , que adi ante, nos lu,;a res 
competentes, teremos de a preciar , o systema re
presen ta ti vo se torna ri a uma burla , degenera ndo 
a r pres ntaçã em des1 oti smo di sfa rçado com as 
r rmu las da li be rdade,- a pe io r das ty ra nnias . 

inst rum ento pelo q ua l se ope ra a represe n
tação é vot p li t i ·o : n ' um reg ímen rep u bli-

cano é preci so que ell e seja ge nerali sado, ou , 
conforme a ling uagem consagrada, u11 h•ersn l , ca
bendo a todos os cidadãos capazes de exe rcei-o . 

O decreto n . 6 de 1 9 de Novembro de 1 889 e 
a Constitui ção no seu · art. 70 assim o estabele
cera m . Esta institui ção é um elemento esse ncia l 
da democracia e tem sa luta res effe itos, podendo
se considera r como uma ga ra nti a de ord em . Com 
effe ito, eis qu e t odos podem intervir na goyer
nação pub lica por esse meio, desde que pelo 
su!Trag io se manifesta e se imp· e a vo ntade de 
t odos ou do maior numero (a vontade ge ral) , 
diminuem-se as proba bi lidades da desorde m . O 
ma ior interesse, o interesse da collecti vidade é 
q ue não se attente contra a o rdem , mas que seja 
ma nt ida e assegurada , pa ra qu e, na prati ca e em 
res ultado da mani festacão das urn as, a vo ntade 
ge ral se cumpra e pre~aleça el e fa cto . E é esta 
uma das excellencias do reg-1i11rn rcp rcse11/nlh•o. 

Republica federativa. A Const itu ição ado
pto u a lo rma de gove rn o interm edi a entre o 
Estado Unita ri o ou simp les e a Confederação de 
Estados, fórma essa conh ecida entre os pu bli
cist as pela denominação de ;; Estado Federal. >J 
Este é, na phrasc de Alexa nd re Hamilton. uma 
reuni ão de soc iedades , u a ass ciaçã de Estados 
deba ixo de um go ve rn o commum , send o porém 
a extensão e as modifi cações desse go\'ern o e os 
ob jectos submettidos á sua autoridade, cousas 
pLÍramente a rbitrari as - (Fednn /isl , tom, 1 , 

ca p. IX.) 
O conceito scicnti fico do L tado fede ral e sua 

exacta di scriminação ·das fo rm as políti cas qu e s~ 
lh e pódem app rox imar , li g-a , all ia nça ou confe
deração de estados, t em dado luga r a gra ndes 
d isc ussões entre os pu blicistas . Não é nos o 
proposito entrar nessa polemica ele rn éro inte
resse th co rico , - devendo apenas considerar o 
system::i estabelecido cm nossa Constitui ção e 
lÍa r a razão de suas di spos ições . 

Conr rm e d 'e lla se vé , o povo hrazileiro , no 
u so de sua soberania (Prea rn bul o e art . 1), orga
ni so u se u regímen político , di vidindo o a nteri or 
estado unita ri o do Brazil em Estados parti cu
la res, dando ús a nti gas prov i nci as esse novo 
caracter (a rt. 2) , incumbindo- s ele seu proprio 
gove rn o e a !min istração pec ulia res (arts . 5, 6 , 
63 e 6 :; § 2) ; mas rl' t11ú11do-os prlo lnço dn fc
danção (ex pressão usa la no art. 1 do decr. n. 1 

el e 15 de No , ·e rnhro de 1889) . dando-lhes a sig ni
fi cat iva denominação de ESTADOS UNIDOS e eri
g indo um g ove rn o cornmu m ou gera l (a Un ião) , 
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Art. i". Ficn proclamada proviso- 
riamentcc ilccrotada comb forma dc 
governo da na^ao brazilcira—a Rc- 
publica fcdcrativa. 

(Decreto n. i dc 15 de Novenibro de 1889) 

Art. 1". A na^ao brazilcira adopta 
como forma de govcrno, sob o regi- 
men reprcsentativo, a Republica fe- 
dcrativa, proclamada pclo decreto 
n. 1 de 15 dc Novcmbro de i88g; 
cm suas relafoes ofiiciaes se deno- 
minara: Republica dos EstadosUni- 
dos do Brazil. 

(Projecto da Commissao nonieuda pelo 
Governo Provisorio) 

Art. 10. A nafao brazilcira, ado- 
ptando, como forma de governo, 
a Republica federativa, proclamada 
pclo decreto n. i dc i ^ de Novcmbra 
dc 18S9, constituc-se por uniao 
pcrpetua c indissoluvel cntrc as suas 
antigas provincias, em Hstados Uni- 
dos do Brazil, 

(Decrelosn, tiiode22 dejunlro e n. 914 A 
de 2} de Ouiubro de 1890) 

Art. 1" Sob o regimen representativo. 
8' o regimen em cjnc o Governo e exercido 
por mandataries, representantes escolliidos pelo 
povo. agindo pelo povo soherano e em nome 
delle. O principio representativo segundo o qual 
os poderes publicos sao exercidos por via de de- 
legagao (visto que por si mesmo e directamente 
a universalidade dos cidadaos nao poderia exer- 
cital-os 011 fal-o-ia mal e com mui grandes in- 
convenientes), esta consagrado na Constituicao, 
alem do art. 1°, nos arts. 15, que trata dos ties 
grandes orgaos da « Sobcrania Nacional » — 
lb § 2°, — '7 § 3°, — 26, 28, 30, 41 047, em 
virtude dos quaes o Presidente e Vice-Presidente 
da Republica, Deputados e Senadores sao de es- 
collia popular, e resumbra ainda do art. 63, 
como tun dos «principios constitucionaes da 
Uniao », aos quaes estao subordinadosos Estados. 

A delegagao e feita em virtude da soberania 
que reside no povo, em virtude desse poder, 
que the e inberente, de determinar o modo por- 
quc qucr scr govcrnado, de regular as formas, 
condifdes e garantias com que deve ser exercido 
o poder publico. Mas a delegagao nao e, nao 
pode ser absolutae incondicional. Somente dada 
para o exercido dc poderes soberanos, o povo 
com isso naodemitte de si, nao abdica nos repre- 
sentantes a soberania. Nomeando sens delegacies, 
elle Hies confere mandato, mas nao Hies fax 
cessao ou doafao; — confia-lhcs apenas, para 
proveito commum, as funccoes e faculdades 
necessarias a boa gestao da causa publica 
(republica), mas nao sc despoja do poder su- 
premo, por forca do qual os commissionou para 
o governo. E' por isso, — e porque sc constitue 
assim o governo por vontade do povo (sobera- 
nia nacional) para o bem da communhao, para 
sen commodo, para o gozo pacifico e seguro dos 
direitos de cada um e para garantia de todos,— 
que a delcga^ao nesse intuito estabelecida: 1° nao 
pode ser pcrpetua, 2° deve scr renovada periodi- 
camcntc e 3"a prazos curtos, 4" distribuidapordil- 
ferentcs orgaos, 5"tcndo cadaum destes funcgocs 
defmidas e limitadasc 6° sen do rcsponsaveis no 
excrciciodellas todos os agentesdo poderpublico. 
Sem estas condigoes, que adiante, nos lugares 
compctentes, teremos de apreciar, o systema re- 
presentativo se tornaria uma burla, degenerando 
a represcntagao em despotismo dislar^ado comas 
formulas da liberdade,—a peior das tyrannias. 

O instrumento pelo qual se opera a represen- 
ta?ao e o voto politico; n'um regimen rcpubli- 

cano e preciso que elle seja generalisado, 011, 
conforme a linguagem consagrada, universal, ca- 
bendo a todos os cidadaos capazes de exercel-o. 

O decreto n. 6 de 1 (j dc Novembro de 1889 c 
a Constituicao no sen art. 70 assim o estabele- 
ceram. Esta instituigao e um elemento essencial 
da democracia e tern salutares efieitos, podendo- 
se considerar como uma garantia de ordem. Com 
efieito, eis que todos podem intervir na gover- 
naQao publica por esse meio, desde que pelo 
sullragio se manifesta e se impoe a vontade de 
todos ou do maior numero (a vontade geral), 
diminuem-se as probabilidades da desordem. O 
maior interesse, o interesse da collectividade e 
que nao sc attente contra a ordem, mas que seja 
mantida e assegurada, para que, na pratica e em 
resultado da manifesta^ao das urnas, a vontade 
geral se cumpra e prevalega de facto. E e esta 
uma das excellencias do regimen represenlalivo. 

Republica federativa. A Constituicao ado- 
ptou a forma de governo intermedia entre o 
Estado Unitario ou simples e a Confederacao de 
Estados, forma cssa conhecida entre os publi- 
cistas pela denominacao de « Estado Federal. >» 
Este e, na phrase de Alexandre Hamilton, uma 
reuniao de sociedades, ou a associacao de Estados 
debaixo de um gowrno commum. sendo porem 
a extensao e as modificacdes desse governo e os 
objcctos submettidos a sua autoridade, cousas 
puramente arbitrarias — (Federalist, torn. 1, 
cap. IX.) 

O conceito scientifico do Estado federal e sua 
exacta discriminacao das formas politicas que se 
Ihe podem approximar, liga, allianca ou confe- 
defacao de estados, tern dado lugar a grandes 
discussoes entre os publicistas. Nao e nosso 
proposito entrar nessa polemica de mero inte- 
resse theorico,—devendo apenas considerar o 
systema estabelecido em nossa Constituicao e 
dar a razao de suas disposicdes. 

Conforme d'ella se ve, o povo brazileiro, no 
uso de sua soberania (Preambulo e art. 1), orga- 
nisou sen regimen politico, dividindo o anterior 
estado unitario do Brazil em Estados particu- 
lares, dando as antigas provincias esse novo 
caracter (art. 2), incumbindo-os de sen proprio 
governo e administracao peculiares (arts. 3, 6, 
63 c 65 § 2) ; mas reuniudo-os pclo hi(o da fe- 
derafdo (expressao usada no art. 1 do deer. n. 1 
de 13 de Novembro de 1889), dando-lhes a signi- 
licativa denominacao de Estados Unidos e cri- 
gindo um governo commum ou geral (a Uniao), 
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Arl. 1°. A n:ição brazilcira adopta como fórma de 
gove rn o, sob o rcg im cn representativo, a Republi ca 
fed erativa, e constitu e-sc, por união perpetu a e indisso
luvcl das suas antigas provi nci:1,1 cm Estados Unidos 
do Brazi 1. 

Emenda da Commiss.io eleit;1 pelo Congresso Co11sli1ui 11t e p:1r.1 
cbr µ;1recer sobre o projecto do g-ovi:=rno (:tpprov:.,cb em 2:z de De~ 
zembro de 189c) . 

Acucscent e-se depois da palavra « Fccle r:1tiva » o se
guint e : proclamada :1 1 ~ de Novcm bro de 1 ' 89.-Ln
cuda Co 11/i11ho e out ros. (E menda :, pprovuda em J e 17 de 
Fevereiro ele 189 1) 

a cuj o cargo licou confiada , no interesse de toda 
a collecti vidacle, uma certa ordem de ne
goc ios, da mais a lta· monta e de diflicil ou 
impossível gestão pelos Estados isoladamente, 
com vantag,rn1 para ell es e p-ira a communlião, 
(relações exteri ores, exercito, armada, g uerra , 
commerc io marítimo, intern acional, divida pu
blica nacional , etc.) 

A est e governo geral a Con stitui ção indi tin
ctamente chama U11itio (a rts . 2, 3, 5, etc .), Rc
p11blicn (art. 34 § 23, art. 72 ~§ 2 , 4 e 29) Co-
1•em o federa l (arts. 6, 8, 24 e 28 § 2, etc), C<r,x m o 
11 ncio11nl (a rt. 48 § 4), Governo da U11 ino (art. 34 
~~ 30, art. Go b) 'e) e / ) , e art. 84) e si mples
mente Cavem o (a rt. 34 § 1 1 ). Elle coexiste com 
os gove rn os dos Estados, tendo cada um sua 
esphe ra de acção propri a e di st incta ,- a União 
ou go verno nacional com as funcções que desi
g nadame nte lhe conferi a a Constituição Federal 
e com os poderes (n'ell a expressos ou im
plícitos ) necessa ri os para exercei-as , - os 
Estados com todos os pode res e dire it_os 
qu e lhes nüo são negados ex pressa ou implici
tamente pela mesma Constitui ção. E' o que 
ev identemente decorre da combinação das di
ve rsas di sposições co nstitucionaes referentes á 
orga ni sação fed eral e á dos Estados , especial
mente dos a rts. 6, 63 e 65 ~; 2 • . E é este o cri 
t erio di sc riminativo dos limites respectivos dos 
poderes da União e dos pode r s dos Estados em 
nossa orga ni sação políti ca . 

Confo rm e este sysh:ma , existem dua quali
dades de govern o no mesmo territori o - Go
vern o Naci onal e - Govern o Estad ual ; ha o 
povo nacional e o ele cada Estado; o cidadão 
está sujeito a duas normas soberanas, ás leis 
_federaes e ás dos Estados, a,sim como a duas 
ordens de aut ori dades que entre si não t em sc1-
borclinação hycrarchi ca, -cle um lacto ao chefe, 
cong re ·so, ju sti ça e autoridades da nação, e do 
out ro ás autori dades do Estado particu la r a que 
pertencer. 

Este duali smo, caracte rí stico do « estad o fede
rati vo, » suscitou ext ranheza e disputa entre 
publici sta s, em vista das idéas recebidas quanto 
ás fórmas classicas de governo, soberania, etc. 

Mas a concepção ge nial de Pelat ia l e Noé 
Webster (vide Tiedeman, Tbe 11mL1rit le11 Co11sti
lulio11 of lbc U11i!ed Stntcs, pag. 32) com tanto 
vigor e mestri a defendida por Alexandre Ha
milton, affrontanto theorias, systemas e idéas 
preconcebidas, caminha triumpha nte no do-

Art. 1". A nação brazileira adapta çomo fórma 
de governo, sob o regímen representativo, a Re
publica federativa proclamada a 15 de Novembro 
de 1889, e constitue-se, por união perpetua e in
dissoluvcl das suas antigas províncias, em Esta
dos Unidos do Brazil. 

mrn10 da realidade , apeza r da controversia dos 
sabios . -As objecções e cri t ica cios thcori stas 
so brepõe-se incontrastaYel o facto cios Estados 
Un idos do Norte, do centro e lo sul da Amcrica 
e o da ui ssa, regidos sob a fórma federativa 
imaginada por aq uell es gra ndes espíritos e ma
g istralmente ex plicada no «Federa li sta,» li vro 
q ue dizia o celebre Guizot era o maio r que elle 
conhecia . 

No povo, na universalidade dos cidadãos 
que compõem a nação, como fica dito, reside a 
sobe rani a, á qual é inherente o poder de consti 
tuir, emendar e reformar seo s_ystema de go
verno como que lhe aprouvér. 

Sem que a demitta de si, mas conservando-a 
como fonte primitiva de toda a au toridade Jeo-i
tima, elle, por seus delegados, organisa o plano 
e norm a ct 'esse govern o preferi do, com as cla
sulas, gara nti as e apparelhos que entende dever 
adoptar. E faz, como melhor lhe parece, a dis
tribui ção dos poderes soberan os (isto é, que en
volvem o exercicio da soberania) pelos diversos 
orgãos que, para exercita i-os, crea na consti
tuição política pela qua l tem ele reger-se . 

Entre esses orgãos e appa relhos dos poderes so
beranos, estabelece um ao qua l affecta o que é re
ferente a in teresses prop ri ame nte nacionaes, de 
caracter federatiYo e 1uaesquer o utros que julga 
neces a ri o confia r-lh e por melh r serem assim o-e
ridos cm beneficio da communhão. Esse orgão é 
a U 11Ão, apparelhada com o que é prec iso para 
gerir por si, sem depenclencia, autoridade ou con
selho dos outros orgãos, os negocios que lhe ~ão 
attri l ui dos, ex tendendo para isso seu poder e acção 
a cada cidadão dos EstHcl os particulares, de um:1 
maneira directa e individual, constituindo a sim o 
GovERNO NACIONA i. ou FEDERAL. Ou tra especie de 
orgãos crcacta pela oberania naci onal é o Go
verno Estadual com todos os poderes e direitos 
que, no pla no da Constitu ição Federal, não f i 
preciso reservar á União, e no uso dos quaes os 
Estados são tam li vres e independentes , isto é, 
sobera nos no circulo que lhes pertence, como 
no seu é clelles independente a Un ião . (*) E por-

( · ) Thc powcr~ of th e feder ;ll g0\·ern111c11t :ind of th t st:i. tes are thocce 
of dis tiiu·t :inll scpar:t te sovercigntic ~, un twi thshndin~ both c.\ ist :md ar 
cxcrci scd within lh e '(;1111c t crritori;II limit:.. (Unitccl Statc~ :·u,rns Booth, 
21 ~ow. 7o6. n/111d Baker. Annot. .Const. 18<j 1, p:ig. z54 .) 

Tont es 11."s ce,·rc!I ele l'homme. e t l'i:-.tal lui mcme , n.: soo t )amais que des 
form:itions rr/,1/i;,n. Ceei rcsout logiqucmc11t 13 contr:utict,on . i ,·i\·c:mtnt 
signalêc: ch:iquc E'tat particulier demeurc !iom•er:1in dans te dom:iine de o;cs 
illt rrh.r propns ; et l'Union l'est elle•même ,t:ms cclui ,les iu/t'rlls ,·ommu11s. 

Bluntsdtli. La j>l)lili.Jut , PJris , ! m, c!dition , p:i,g, l6o. 

ARTIGO PR1MEIRO 9 

Art. 10. A naif-ao bnizilcira adopta como forma dc 
govcrno, sob o regimen rcprcscntativo, a Republica 
federativa, c constituc-sc, por uniao perpctua e indisso- 
Uivcl das suas antigas provincias, em Estados Unidos 
do Brazil. 

Hmenda da Comniissao eleita pclo Congresso Constiluinte para 
dar parecer sobre o projecto do governo (approvada em 22 de De- 
zembro de 1890). 

Accrescentc-se depois da palavra « Federativa » o se- 
guinte: proclamada a i ^dcNovcmbro de 18S9.—La- 
ce r da Coil Hit ho C oulros. (Hmenda approvada em 3 c 17 de 
Heverciro de 1891) 

Art. 1". A nagao brazileira adopta pomo forma 
de governo, sob o regimen representativo, a Re- 
publica federativa proclamada a 15 de Novembro 
de 1889, e constitue-se, por uniao perpetua e in- 
dissoluvel das suas antigas provincias, em Esta- 
dos Unidos do Brazil. 

a cujo cargo (icon confiada, no interesse de toda 
a collectividade, uma certa ordem de ne- 
gocios, da mais alta monta e de difficil ou 
impossivel gestao polos Estados isoladamente, 
com vantagem para elles e para a communliao, 
(relapoes exteriores, exercito, armada, guerra, 
commercio maritimo, internacional, di\'ida pu- 
blica nacional, etc.) 

A este governo geral a Constituicao indistin- 
ctamente chama Uniao (arts. 2, 3, 3, etc.), Rc- 
pnblica (art. 34 § 23, art. 72 §§ 2, 4 e 2t)) Go- 
verno federal (arts. 6, 8, 24 e 28 § 2, etc), Governo 
nacional (art. 48 § 4), Governo da Uniao (art. 34 
§ 30, art. 60 b) e) e f), e art. 84) e simples- 
mente Govcrno (art. 34 § 1 1). Elle coexiste com 
os governos dos Estados, tendo cada um sua 
esphera dc accao propria e distincta,—a Uniao 
ou governo nacional com as funcpoes que desi- 
gnadamente Hie conferio a Constituipao Federal 
c com os poderes (n'ella expresses ou im- 
plicitos) necessarios para exercel-as, — os 
Estados com todos os poderes e direitos 
que Ihes nao sao negados expressa ou implici- 
tamente pela mesma Constituicao. E' o que 
evidentemente decorre da combinacao das di- 
\,ersas disposipoes constitucionaes rcferentes a 
organisagao federal e a dos Estados, especial- 
mente dos arts. 6, 63 e 63 § 2. E e este o cri- 
terio discriminativo dos limites respectivos dos 
poderes da Uniao e dos poderes dos Estados em 
nossa organisagao politica. 

Conforme este systema, existem duas quali- 
dades de governo no mesmo territorio—Go- 
verno Nacional c—Governo Estadual; ha o 
povo nacional e o de cada Estado: o cidadao 
esta sujeito a duas normas soheranas, as leis 
federaes e as dos Estados, assim como a duas 
ordens de autoridades que entre si nao tern su- 
bordinacao hverarchica, — de um lado ao chete, 
congresso, justica e autoridades da nacao, c do 
outro as autoridades do Estado particular a que 
pertencer. 

Este dualismo, caracteristico do estado fede- 
rativo, » suscitou extranheza e disputa entre 
publicistas, em vista das ideas recehidas quanto 
as formas classicas de governo, soberania, etc. 

Mas a concepfao genial de Pelatial e Nod 
Webster (vide Tiedeman, The nnicrHlen Consti- 
tnhon of the United States, pag. 32) com tanto 
N'igor e mestria defendida por Alexandre Ha- 
milton, affrontanto theorias, systemas e ideas 
preconcebidas, caminha triumphante no do- 

minio da realidade, apczar da controversia dos 
sabios. — As objeccoes e critica dos theoristas 
sobrepoe-se incontrastavel o facto dos Estados 
Unidos do Norte, do centro e do sul da America 
e o da Suissa, regidos sob a forma federativa 
imaginada por aquelles grandes espiritos e ma- 
gistralmente explicada no « Federalista, » livro 
que dizia o celebre Guizot era o maior que elle 
conhecia. 

No povo, na universalidade dos cidadaos 
que compoem a nacao, como flea dito, reside a 
soberania, a qual e inherente o poder de consti- 
tuir, emendar e reformar seo systema de go- 
verno como que Ihe aprouver. 

Scm que a demitta de si, mas conservando-a 
como fonte primitiva de toda a autoridade legi- 
tima, elle, por sens delegados, organisa o piano 
e norma d'esse governo preferido, com as cla- 
sulas, garantias e apparelhos que entende devcr 
adoptar. E faz, como melhor Ihe parece, a dis- 
tribuicao dos poderes soberanos (isto e, que en- 
volvem o exercicio da soberania) pelos diversos 
orgaos que, para exercital-os, crea na consti- 
tuicao politica pela qual tern de rcger-se. 

Entre esses orgaos e apparelhos dos poderes so- 
beranos, estabelece um aoqual affecta o quee re- 
ferente a interesses propriamente nacionaes, de 
caracter federative e quaesquer putros quejulga 
necessariocon(iar-lhe pormellior screm assim ge- 
ridos cm beneficioda communhao. Esse orgao e 
a Uniao, apparelhada com o que c precise para 
gerirporsi, scm dependencia, autoridade ou con- 
selho dos outros orgaos, os negocios que Ihe sao 
attribuidos, extcndendoparaissoscu podere accao 
a cada cidadao dos Estados particulares, de uma 
maneiradirecta c individual, constituindo assim o 
Governo Nacional ou Federal. Outra especic dc 
orgaos creada pela soberania nacional e o Go- 
verno Estadual com todos os poderes e direitos 
que, no piano da Constituicao Federal, nao foi 
precise reservar a Uniao, e no uso dos quaes os 
Estados sao tarn livres e independentes, isto c, 
soberanos no circulo que Ihes pcrtence, como 
no sen e delles independente a Uniao. (*) E por- 

(*) The powers of the federal government and of the states are lho«e of distinct and separate sovereignties, notwithstanding both exist and ar exercised within the same territorial limits. (United States versus Booth, at Jiow. ^06, afuA Baker, Annol.,Const. 1891, pag. 254.) Toutes les tevres de IMiomme, et I'r.tat Ini meme, ne sont jamais que des formations reLtlives. Ceci rcsout logiquement la contradiction si vivement signalt'c: chaque li'tat particuiier demeure souverain dans le domtune dc ses intertts profues ; et TUnion Best elle-memc dans celui des iutevils communs. 
Blnntschli, Li poliiique Paris, 2<ur edition, pag. 260. 



10 ARTIGO PRllllETRO 

que na pratica é possível dar-se colli são entre po
deres estaduaes e federaes, a uma instituição, que 
na ordem políti ca ve iu a tornar-se um a das mais 
nota ve is, á maior a utoridade judicia ria da nação, 
-ao SUPREMO TRIBUNA L FEDERA L- ficou compe
tindo a mi ssão de interprete final e g ua rda ela 
Constituição, com poderes pa ra defin itiva mente 
solver os co nílictos, no domínio co nstituci onal , 
ela União com os Estados , destes entre si, e em ga
ranti a cio povo e cio cidadão contra as violencias 
perpetradas pelas aut oridades fecleraes ou locaes, 
ela s qu aes os int ressaclos recorram a essa su
peri o r e u ltima in sta nci a, pelos tramites e na 
forma estab lccida pela Constituição e leis ela 
União. 

Os ciosos da ina li enabilidade e indivis ibili
dade ela SOBERAN IA acha rão esse plano attentato
ri o dos prii;cipios .. . Mas isto não o torna máo; 
nem as constituições se fazem por amor á scien
cia e unicamente cm vi sta _de especu lações philo
so phicas ; fazem-se pa ra prove ito e em beneficio 
cios povos . E a melhor para cada povo não se rá 
a que se basear em m éros systemas theoricos, 
mas a qu e a ttender ás condi ções especiaes dell e 
e m elhor lhe puder proporciona r a segurança , 
prosperidade, prooTesso e a rea lisação de suas as
pirações, pondo á margem princípios puramente 
espec ula ti vos , si os entende contrarios a seus fin s 
e não desdenh ·rnd o o empiri smo que prove itoso 
lhe seja. 

Entretanto, essa dcrogaçiío de pri,;cipios (que 
ali ús não são ele t al modo i·-, :oncussos que não 
desa fi em co ntraclicta) não é para escancla lisar . 
O systema até pócle explicar-se perfe itame nte 
sem vio lentai-os , co nsiderand o-se qu e a <, so l,e
rania» continuani n se u lugar, no povo ou 
nação , d modo a lg um é alienada , fica imm a
mente nellc. E são provas di sso - o voto po li
ti c acti\ ·o , direc to o u indired o, a di ssolução 
legal da Camara dos Dep utados pelo lapso do 
perí odo lcg islat i\'O pr 0 fi xado e a rcno \·açào pa r
c ia l e pcri odi C'l d S..: nado afim de qu e o pO\'O 
faça a escolha de n \ ' s represe ntantes , a no
m ·aç:io do Chcf'e da Nação e de seu ·ubs tituto 
pc l \'Oto popular , o dire it o dado a qualque r 
do po1·0 de prorn o1·er a r sponsabi lidadc da s a u
t ridades crimin osas , o julgamento por jurado~ 
tirados d povo e as ju sti ças ele paz. 

Mas . perma nece ndo ina li enave l a so berania , 
pod mi o ser , e co 111·indo 1ue seja , delegad o o 
seu rxcrcicio . - essa delegaçào pode rea lizar- s ele 
m do que as fu ncções s beranas sejam repartidas 
ela fónn a como acima ,·irn os. sern qu e aquc ll a 
ern si mesma p r is ·o fiqu e rracc ionada, ape nas 
se ndo em sua pra tica e movime nto co nf iada a 
orgãos s -pa rad s . 

Nem dcn: lrnHr hc~itaçi:ío cm admittir os Es
tados 1n rticul arcs co nco rrcn lo para o exc1\: icio 
da so berania naci n:1I. e dcst'artc se nd o tamb m, 
cm cc rt modo , org-ãos dcll a. Ellcs são c rpos 
poli tic s c mponcntcs da nação (a rt s . 1 e 2 da 
C nst.). ; n ·ss:1 qu:t lidade que cllcs e111"i a111 ao 
C ng rcss~ 1;tci •nal se n:1dor 0 s c111 numcr cgual 
a rt~. ;1 0 ç 911 ~ ,1'' - por is:;o di 7.-~..: <J li l' o e-

nado é urna corpo ração de embaixadores dos Esta
dos, - e é a inda nesse caracter que elles têm a 
faculdade de propór a reforma da Constitui ção 
Federai (art . 90 § 1 ") . 

A Co nstitui ção da Mexico decl:ira nos a rt s . 39 
e 4 1 : 

<, A sobe rania nacional reside essencial e origi nariamente 
no povo. 

<, O povo exe rce sua soberania por orgão dos poderes da 
Uniào nns materias de competcncia desta e por orgi10 dos 
poderes dos Estados no qu e re~peita ao governo interio r 
del les, nos limites respectiv:uncnte fixado; pela presente 
Constituição Federa l e pelas Constituições parti cu lares dos 
Estados, as quaes não poderão cm caso algum contra vir di s
posições do pacto federal. » 

Pa rece que ist o foi escripto para explicar aos 
mais ex igentes o systema federat ivo em face da 
sobera ni a do povo sem quebra de sua unidade 
e indi v isibi lidade, e explica tambem em que se n
tido se póde, sem erro, dizer qu e os Estados são 
soberanos. como o di sse o primeiro decreto do 
Governo Proviso ri o, de 15 de Novembro ele 1889 
(art . 3). No mesmo sentido a Constituição 
Suissa, que conferindo a autoridade rnprc111a á 
confederação (a rt. 71 ), cha 111a sobcrn 11os os can
tõe (art. 3) . 

E si d 'este feit io não se tiver por conci liada a 
doutrina co m o facto, a theori a co111 a realidade. 
fo rça é então convir que vale o sacritic io ele 
princípios políti cos ahstractos qu a ndo d ':i hi pro
vém real benefi cio para a communhão e para o 
indi viduo . sem offensa de direitos , (') e reco
nhece r com Blüm en , o nota vc l co mrn entaclor 
da - institui ções sui ssas (cit. por J. Dubs, Dro it 
fed . sui sse). qu e na \ 'ida re·tl dos Estados se a pre
sentam muitas vezes phen menos que desa fi am 
os systcmas estabclçcidos pela scicncia ; e co m 
La l'crdays que a logica do · fa ctos é sempre mais 
segura q ue a da s doutrinas (1 ouvell e orga ni sa
ti on de la rép uhliqu c , 18~)2). 

P or u n ião per petua e indiss oluvel de 
suas anti gas pr01·i nci as. A ex pressão pe1pct11a 
e i11dissolm:e! fo i o hj ccto de criti ca; pareceo ser 
inut il 0 11 prcs urnp ~osa ; a União não teri a que 
fica r perm ane nte e a ffrontar os c1·os po r v irtude 
d 'aq ucllas palalTas . qu e não poderi am peiar a 
sohera ni a naciona l: c:ra uma phra se sem effe ito 
pra ti co; tamhem se a rg ui o q ue importava em 
compromi sso de natureza absoluta, improprio 
de fo rmul as politi cas e cuja efficacia vinha el e 
logo desmentida pela s re\·oluçõcs. Emendas 
apparcccra m p:ira supprimir taes palavras. mas 
o Co ng resso prde ri o mantel-a s. e fez bem . Ex
pungil-as da Co nstituição que o governo ha via 
otlc n.:c ido á aprcciaçi:ío e juizo do pa iz poderi a 
pa recer um:i currccção . de proposito fei ta no 
texto constituc iona l para elimina r essa con sa
g-raçã . cs ·e solem ne 1·oto nac ional pela continua 
e indefinida pcrman enc ia das novas institui ções 

( • ) A 1..011:- l i t ui \ ;rn l1nr tc-:1mcrit.i1rn , ~c 1ht,, o ,h: :.1! 11 Vo l\'i111c11to de facto:., 
;rn !t•~ q11c de i,lé .t'- ab~ 1ra1..'t a:-- , km :1 virtmlc ,l c pod..:r :< t: 1,rcst :1r :te,~ oh_i t· <.'. tn:1 
,111e, na rr ,it i.a onli n::irb . o gnva no h: 111 c m \1is ti11 iihlependc1;tcmentc ,t:: 
l 11,fa ,1 c·- rc.:ic 11c prind pio~ rh :ln..orhko;, (~lli 1t S t<Hfh1 F<'n\n ,1, C-011titi~ 
tui,; .i ('I 1!n,, l" l"'1!Q., t: n) ,! o", Ai'J' · {:;1r, 1) , 
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que na pratica e possivel dar-se collisao cntre po- 
deres estaduaes c federaes, a uma instituigao, que 
na ordem politica vein a tornar-se uma das mais 
notaveis, a maiorautoridade judiciaria da na(;ao, 
—ao Supremo Triiiunai. Federal — (icon compe- 
tindo a missao de interprete final e guarda da 
Constitui^ao, com poderes para definitivamente 
solver os conflictos, no dominio constitucional, 
da Uniao com osEstados, destesentre si, e em ga- 
rantia do povo e do cidadao contra as violencias 
perpetradas pelas autoridades federaes ou locaes, 
das quaes os interessados recorram a essa su- 
perior e ultima instancia, pelos tramites e na 
ibrma estabelecida pela Conslitui^ao c leis da 
Uniao. 

Os ciosos da inalienabilidade e indivisibili- 
dade da soberania acharao esse piano attentato- 
rio ilos principios . . . Mas isto nao o torna mao; 
nem as constitui^oes se fazem por amor a scien- 
cia e unicamente cm vista de cspcculagoes pbilo- 
sophicas ; fazem-se para provcito e em beneficio 
dos povos. E a melhor para cada po\'o nao sera 
a que se basear em meros systemas theoricos, 
mas a que attender as condi^oes espcciaes delle 
c melhor Ihc puder proporcionar a seguramja, 
prosperidade, progresso e a realisacao de suasas- 
piravoes, pondo a margem principios puramente 
cspeculativos, si os cntende contraries a sens fins 
c nao desdenhando o empirismo que provcitoso 
Ihe seja. 

Entretanto, essa dcrogagao de principios (que 
alias nao sao de tal modo ivoncussos que nao 
desafiem contradicta) nao e para escandalisar. 
O systema ate pode cxplicar-se perfeitamentc 
sem violental-os, considerando-se que a <» sobe- 
rania** continuara no scu lugar, no povo ou 
nagao, de modo algum c alienada, fica imma- 
mente nelle. E sao pro\'as disso — o voto poli- 
tico active, dirccto ou indirecto, a dissolmyio 
legal da Camara dos Deputados pelo lapso do 
periodo legislativo prelixado e a renovaijao par- 
cial e periodica do Senado afim de que o povo 
faga a escolha de novos represcntantes, a no- 
mcagao do Chefe da Nacao e de sen substituto 
jrelo \'oto popular, o direito dado a qualquer 
do povo de promo\'er a rcsponsabilidade das au- 
toridades criminosas, o julgamento por jurados 
tirades do povo c as justigas de paz. 

Mas. permanccendo inalienavel a soberania, 
podendo scr, c convindo que seja, delegado o 
sou cxcrcicio, — essa delegagao pode realizar-se de 
modo que asfuncgocs sobcranas scjam repartidas 
da forma como acima vimos, sem que aquella 
cm si mesma por isso lique fraccionada, apenas 
sendo em sua pratica e movimenlo conliada a 
orgaos separados. 

Nem deve Inn er hesitagao em admitlir os Es- 
tados particulares concorrendo para o exercicio 
da soberania nacional, c dest'arte sendo lambem, 
cm certo modo, orgaos della. Elles sao corpos 
politicos componentes da nagao (arts, i e 2*da 
(".oust.), e nessa qualidade que elles enviam ao 
Uongresso Nacional senadores em numcro egual 
(arts. 30 e QO § .tu) — por isso diz-^c que o Se- 

nado c uma corporagao de embaixadorcs dos Esla- 
dos, — e e ainda nesse caracter que elles tern a 
faculdade de proper a reforma da Constituigao 
Federal (art. 90 § iu). 

A Constituigao da Mexico declara nos arts. 39 
e 41 : 

<s A soberania nacional reside cssencial e originariamente 
no povo. 

O povo exerce sua soberania por orgao dos poderes da 
Uniao nas materias de competencia desta e por orgao dos 
poderes dos Estados no que respeita ao governo interior 
dclies, nos limites respectivamente ftxados pela presente 
Constituigao Federal c pelas Constituitjoes particulares dos 
Estados, as quaes nao poderao em caso algum contravir dis- 
posi^oes do pacto federal. » 

Parece que isto foi escripto para explicar aos 
mais exigentes o systema federative em face da 
soberania do povo sem quebra de sua unidade 
c indivisibilidade, e explica tambcm em que sen- 
tido se pode, sem erro, dizer que os Estados sao 
soheranos, como o disse o primeiro decreto do 
Governo Provisorio, de 15 deNovembro de 1889 
(art. 3). No mesmo sentido a Constituigao 
Suissa, que conferindo a antoridade snpmna a 
confederagao (art. 71), cbama soheranos os can- 
tocs (art. 3). 

E si d'este fcitio nao se tiver por conciliada a 
doutrina com o facto, a theoria com a realidade, 
forga c cntao convir que vale o sacrilicio de 
principios politicos abstractos quando d'ahi pro- 
vem real beneficio para a communhao c para o 
individuo, sem offensa de direitos, (*) e reco- 
nheccr com Blumen, o notavel commentador 
das instituigoes suissas (cit. por J. Dubs, Droit 
fed. suisse), que na vida real dos Estados se apre- 
sentam muitas vcz.es phenomenos que desafiam 
os systemas cstabelecidos pela sciencia; e com 
Laverdays que a logica dos factos e sempre mais 
segura que a das doutrinas (Nouvelle organisa- 
tion de la republique, 1892). 

Por uniao perpetua e indissoluvel de 
suas antigas provincias. A cxpressao perpetua 
e indissoluvel foi objecto de critica; pareceo scr 
inutil ou presumpgosa; a Uniao nao teria que 
licar pcrmancnte e alfrontar os evos por virtude 
d'aquellas pahu ras, que nao poderiam peiar a 
soberania nacional; era uma phrase sem effeito 
pratico; tambem se arguio que importava em 
compromisso de naturcza absoluta, improprio 
de formulas politicas c cuja efficacia vinha de 
logo desmentida pelas rcvolugoes. Emcndas 
appareceram para supprimir taes palavras, mas 
o Congrcsso preferio mantel-as, e fez bcm. Ex- 
pungil-as da Constituigao que o governo havia 
ollerecido a apreciagao e juizo do paiz poderia 
parecer uma corrccgao, de proposito feita no 
texto constitucional para climinar essa consa- 
gragao. esse solemne \-oto nacional pela continua 
e indellnida permanencia das novas instituigoes 

f*) A constitiiig.io tinrtoamcricanii, sciutn o tlcsenvnlviiucntn tie factor, 
antes que i(e hlcas ubstraclas, teni a virtiuie Jc pndcr sc prcstar aos objectos que, no pratica onlinarla. 0 gnverno tent cm vista, Indcpeiuicntcmentc «lc toda a cpcvie i?c principios phflosophicoi (lilliii Stevens, FonWs »'■ Ccnstl' txigao dn« bstu«!o; Uuldo., App- ('ap. I). 
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e pela fi rmez? e cimento da Un ião cm que se 
consti t uíram as províncias para rea li sar a a nt iga 
as? iração federa tiva . O fa cto d 'essa eli m inação 
poderia tah ·ez fo rnecer mes111 0 a rg u111 cnto e 
pretexto pa ra fo mentar vellcidadc se parati stas . 

E assim o regist ro, no a rt. 1 , d 'esse g randi oso 
com promi sso ela perpet ui dade e indi ssolubil i
dade de uma u nião de t inada a da r-n os <, u m 
regímen livre e dcmoc rati co, >) não fi cou sendo 
mal cabido, nem inut il , mas antes traz sua va n
tage m . Ell e lemt ra q ue a un ião faz a g randeza 
e a força , - qu e sem ell a os Estados cam inha rão 
fata lmente para a sua ruín a e com ell a teremos , 
na ph rasc do celebre magistrado norte-ameri
cano , Estndos i11 dcs/m ctit·cis 11 '1111,n U111iio i11dl's
lmclivel (cHASE) 

Estados Unidos do Brazil. A denom i
nação « Estados Unidos Brazilciros > encontra-se 
nas « Bases pa ra a Constitui ção do Estado de 
S. Paulo >) pela co111111i ssão do .cong resso rep u
blicano em 19 de O utubro de 18 73 (art. 1) . O 
el ec r. n . 1 de 1:; de Nove111 bro el e 1 '89 adoptou 

/ 

a de « Estad os Un idos ci o Brazil , (a rt. 2), que 
passo u pa ra a Consti t uição e ahi fi g ura, além 
do titu lo, nosarts . 1, 4 1, 4 .~ 3, art s. 53 e 8, 
e a rt. 1 das Disposições lrn 11sitorins . Ha os Es
tados, co 111 s ua cxist cncia autonoma , com seus 
gove rn os á parte . se parados qua nto ao regímen 
de sua vida local ; 111 as clles são do Brnz il , da 
mesma un a e g ra nde patri a, el e cu ja inteo-ridadc 
ta nto se mostrou sempre cioso e zelador o po, ·o 
qu e os destinos humanos coll oca ram n'esta pa rte 
d 'Ameri c<\ , Aq uell a denominação indi ca qu e 
pela nova o rdem de cousas constit uíram-se no 
so lo nacional va ri os Estados, mas a patri a não 
sc indio-sc, consta cl 'cll es todos , é uma só e con
tinúa com o ta l,- o mesmo terrilo ri o, um só 
pa iz, t odo ellc um a nação só , a< livre terra de 
li vres irmãos » da canção naciona l, o Brazil todo 
inteiro, conqu istado ao índi o, di sputado ao in 
vasor fra nccz, ao hollandcz em g loriosas pu o-nas, 
desv inculado da antiga met ropole e a rrebatado 
á monarchi a por esforço commum dos brazil eiros 
sem disti ncções ba irristas e em inteira un ião de 
sent imentos e identidade de aspirações . 

ARTIGO PRIJIKIRO II 

e pela firmeza e cimento ila Uniao cm quc se 
constituiram as provincias para rcalisar a antiga 
aspirai^ao feclerativa. O faclo d'cssa elimina^ao 
poderia talvez fornecer mesmo argumcnto c 
pretexto para fomentar vellcidades separatistas. 

E assim o registro, no art. i, d'esse grandioso 
compromisso da perpetuidade e indissolubili- 
dade de uma uniao destinada a dar-nos « inn 
regimen livre e dcmocratico,» nao ficou sendo 
mal cabido, nem inutil, mas antes traz sua van- 
tagem. Elle lembra que a uniao faz a grandeza 
e a forija,—que sem ella os Estados caminharao 
fatalmente para a sua ruina e com ella teremos, 
na phrase do cclebre magistrado norte-ameri- 
cano, Esiados indcsiruclivcis ti'imm Unnw indcs- 
frnctkvl (chase) 

Estados Unidos do Brazil. A dcnomi- 
nai;ao « Estados Unidos Brazileiros >> encontra-se 
nas Bases para a Constituiigto do Estado de 
S. Paulo» pela commissao do congresso repu- 
blicano em i q de Outubro de 1873 (art. 1). O 
deer. n. 1 de 15 de Novembro de 1889 adoptou 

a de « Estados Unidos do Brazil » (art. 2), que 
passou para a Constituicao e ahi (igura, alem 
do titulo, nos arts. 1, 41, 48 § 3, arts. 33 e 88, 
e art. 1 das Disposifoes irnnsilorias. Ha os Es- 
tados, com sua cxistencia autonoma, com sens 
governos a parte, separados quanto ao regimen 
de sua vida local; mas dies sao do Brazil, da 
mesma una e grande patria, de cuja integridade 
tanto se mostrou scmpre cioso e zelador o povo 
que os destines humanos collocaram n'esta parte 
d'America. Aquella denominacao indica que 
pela nova ordem de cousas constituiram-se no 
solo nacional varies Estados, mas a patria nao 
scindio-sc, consta d'elles lodos, c uma so e con- 
tiniia como tal,—o mesmo territorio, um so 
paiz, todo elle uma na<;ao so, a »livre terra de 
livrcs irmaos » da cangao nacional, o Brazil todo 
inteiro, conquistado ao indio, disputado ao in- 
vasor francez, ao hollandez em gloriosas pugnas, 
desvinculado da antiga metropole e arrebatado 
a monarchia por esforco commum dos brazileiros 
sem distincijoes bairristas e em inteira uniao de 
scntimentos e identidade de aspira^oes. 



]2 ARTfGO SEGUN DO 

Arl. :?''. As provincias cio Brnzi l, 
reunidas pelo laço da fede ração, fi
«:a111 consti tuindo os Es tados Unidos 
do 13ra7.il. 

(Decreto n. 1 ele 15 de Nove mbro de 
1889). 

Art. :i". As anti gas provín cias são 
consid eradas Estados, e o dislrido 
federa l, outr'o ra 111unicipio neutro, 
co nlinu arii a ser a cap iU1 l da Un ião, 
até q uc o congresso resolva sobre a 
t ra nsfcrc ncia. 

Art. :iº . Cada u111a elas antigas 
provin cias for111ará um Estndo, e o 
antigo município neutro constituirá 
o Di striclo Fccler:11 , continuando a 
se r a ca pi ta l da Uni ão, c111 quanto 
out ra cousa n:io deliberar o Con-

(Projecto d.1 Commissúo do Go verno Pro- grcsso. 
v isorio). (Decretos n. ;iode 22 de Junho e n. 914 A 

de 23 ele Ou1ubro de 1890). 

Art. 2.° Formará um Estado. Cada Esta
do-por isso que o é- ha de reger-se pela con
stitui ção e leis que adapta r (art. 63); mas sendo 
membro de uma U11iiío fcdcrn l é bem de ver que, 
para subsistir n 'ella como tal, não póde ter com
pleta a sua personalidade politica a respeito ele 
certos interesses e negoc ios , daquell es que fo ram 
reservados, como incli spensave is, a essa União. 
Os membros d'ella para ella são Estados , mas 
no domini o das relações exte ri ores, perante o 
direito intern aciona l, o que existe é o Governo 
Federa l ; cll cs não têm capacidade politica ex
terna, não póclem fazer tratados, declara r gue rra , 
env iar e recebe r embaixadores , manter corpo 
diplomati co, coil su lar, etc . E a inda quanto á 
capacidade polit ica intern a, sua esp hera de acção 
t em limitações, esse nciaes ao regimen federati vo, 
deduzidas da ex istencia em commum e res
peito rec ip roco dos Estados sob a egide da União, 
se ndo a Constitui ção hderal a- Lei Suprema. 
E' por isso que o art. 63 os obriga a rcspcilnr os 
pri1!npios ro11 s!i! J1cio J1 nes dn UJ1iiío, e o a rt. 6 au 
tori sa a intervenção (excepcional) do Gove rn o 
Federal nos neg cios peCLi liares d'elles , quér para 
ampara i-os contra o-raves desordens intestinas, 
quér para fo rçai-os, quando preciso, ú exec ução 
ela s leis fecleraes, etc. 

- Fundada para ge rir superi ores interesses 
communs e gara ntir a segurança e tr:111q ui l
lidacl ge ra l. a União tem necessidade de ag ir 
d irectamente so bre a pessoa dos cidadãos, sem 
o interm ed io de a utoridades locaes , mas por 
age ntes seus prop ri os e com po lerc: s bastante 
cllicazes para a vig-encia ela acção federal. E os 
Estados, em bora estados sejam , ficam acl str ictos 
a ace ita r essa i nfrerencia no se u t erritori o (não 
cm seus negoc ios, obsen ·ada a cxcepção do 
cit. a rt. 6) . E' isto da indole do systema: do 
c ntra ri o , ell es não se achari am so b regim en 
fed erati vo, mas sob ou tra differente fórm a de 
n· ve rn o. 

- A fo rm ação dos , Estados>> no Brazil ope
ro u-se por modo diverso do que se deu na Re
publica Norte Americana , cujo systema de 
cr vemo im itám s. A' Uni ão precedera all i a 
xistc ncia das co lonias, sem um gove rn o que 

lhe fosse commum. mas tendo cada uma. para 
cu rrovc rno e admini -tração, sua ca rta ou fora l 

por mie se regi·1 de mod mai s u menos auto
nomi · , com as prerogativas e franqu ezas que 

por taes instrumentos lhes conferia a coroa da 
Ing laterra , ele que depend iam. Essas coloni as 
romperam o vincu lo de sujeição e proclama
ram-se cslndos livres e i11dcpe11dc11tes, assumindo 
os poderes soberan os inherentes a essa nova 
situação em qu e se collocaram . No terce iro 
anno ele sua inclependencia instituiram , sob o 
titulo de « confe leração e un ião perpetua entre 
os Estados>> 11111n .fir111c lign de n/1/isadc, pnrn de
ft'za co11111111 111 , scgmn11ça de suas liberdndes e br:111 
csln r geral sob a direcção de um Cong resso de 
delegados dos Estados (arts . III e V dos da Conf.) 

Mas pouco tempo bastou para mostrar prat i
camente o desace rto e incon ve ni encia de seme
lha nte reg ímen (•); e, para conso lidar a União , 
orga ni sa ram-se os Estados, a ella preex isten tes, 
em-estado federal- que tiveram por mais 
propri o e adequado á sua situação, segurança, 
interesses e aspirações . 

Entre nós, diverso foi o caso . Os Estados não 
precederam á federação, não ex isti am , fizeram-se 
com el la , ao mesmo tempo que ell a e para ell a . 
Supprimio-se a autoridade imperi a l e fragmen
to u-se a _ju r isdi cção so beran a, uni a parcella para 
cada uma das ant igas g randes ci rcum scripções 
administrativas, as provinciaes , eregidas agora 
em entidades politicas , em Estados, nas condi
ções que a Constitui ção estabelece. 

Esta clifTerença não a t razemos para. aqui, 
porC: m , por méro interesse hi sto rico. Elia se 
adduz como elemento a ter-se em conta no con
siderar-se a pos ição respect iva cios Estados para 
com a Un ião . A preexistenc ia cl 'e ll es a esta nos 
Estados Unidos N. A. assegura va-1 hes de facto 
uma situação de força e v igo r. superi oridade 
mesmo, sobre o govern o central , c rcado de 
no \·o e não sem muita desconfi ança dos inte
resses regionaes . E isto a ta l ponto que, feita 
a Const ituição em 178 7, a inda Washington ju l
gava necessa ri o lembrar aos Estados que, assim 
como os indi \·id uos, ao entrarem para a so
ciedade, tin li'am que sacrifi ca r uma parte el e sua 
liberdade para assegu rar o resto, do mesmo 
modo no regimen fede ral os Estados não podi am 
pretender a posse completa de todos os seus di 
reitos de soberani a e independe ncia e ao mesmo 

(") Th c imprnpcrty oí dc lcg:tting sm·h C'( tcmive trust to onc boc!y of meu 
i-. cvidc:11l : hc ncc r.: :- ult s th c ncccs:- it y nf a difícrl!nl org:tnis:1tion,- cliz iu 
\V :1 sh111 bon ao submctter :tO'- Estados :t Cnnsti t 11iç:io de 1787- (Ap11d 
li. Fl.1n.lc rs , Com,t. ot tht.! Un. St.i t ., 1~35, p:1s, 1.8 1). 
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Art. 2". As provincias do Brazil, 
rt'Linidas pelo la^o da fcdcrafao, H- 
cain constituindo os Eslados Unidos 
do Brazil. 

fDecreto n. i dc 15 de Novembro de 
.889), 

Art. 2". As anligas provincias sao 
consideradas Estados, c o districlo 
federal, outr'ora mnnicipio ncutro, 
conlinuara a ser a capital da Uniao, 
ate que o congrcsso resolva sobrc a 
transfcrcncia. 

(Projecto ti.i Commissao do Govcrno Pro- 
visorio). 

Art. 2". Cada uma das antigas 
provincias formara urn Estado, e o 
antigo municipio ncutro constituira 
o Districlo Federal, continuando a 
ser a capital da Uniao, 'cm quanto 
oulra cousa nao dclibcrar 0 Con- 
grcsso. 

(Dec ret os n. ^io de 22 de Junho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1S90). 

Art. 2." Formaraum Estado. Cada Esta- 
do—por isso que o e—ha dc rcgcr-sc pcla con- 
slitui^ao c leis que adoptar (art. (33); mas sendo 
membro dc uma Uniao federal e bem de verque, 
para subsistir n'ella comotal, nao pode ter com- 
pleta a sua personalidade politica a respeito de 
certos interesses e negocios, daquellesque Ibram 
reservados, como indispensaveis, a essa Uniao. 
Os membros d'ella para ella sao Estados, mas 
no dominio das relagoes exteriores, perantc o 
direito internacional, o que existc e o Governo 
Federal; clles nao tern capacidade politica ex- 
terna, nao podem fazer tratados, declarar guerra, 
en\iar c receber embaixadores, manter corpo 
dijilom itico, consular, etc. E ainda quanto a 
capacidade politica intcrna, sua esphera de acijao 
tern limitacoes, essenciaesao regimen lederativo, 
deduzidas da cxistencia em commum e res- 
peito reciproco dos Estados sob a egide da Uniao, 
sendo aConstituicao Federal a—Lei Suprema.— 
E' por isso que o art. (33 os obriga a rcspcilar os 
prir.cipios coitsliliicionaes da Uniao, e o art. 0 au- 
torisa a interveni;ao (excepcional) do Gonxtiio 
Federal nos negocios peculiarcs d'elles, quer para 
amparal-os contra graves desordens intestinas, 
quer para Ibrgal-os, quando precise, a execui;ao 
das leis (edcraes, etc. 

— Fundada para gerir supcriores interesses 
communs e garantir a seguranca e tranquil- 
lidade geral, a Uniao tern ncccssidade de agir 
direclamente sobre a pessoa dos cidadaos, sem 
o intermedio de autoridades locaes, mas por 
agentes sens proprios c com poderes bastantc 
cflicazes para a vigcncia da acijao federal. E os 
Estados, embora estados sejam, ficam adstrictos 
a aceitar essa ingerencia no sen territorio (nao 
cm sens negocios, obser\-ada a excepgao do 
cit. art. ()). E" isto da indole do svstema; do 
contrario, clles nao se achariam sob regimen 
federative, mas sob outra dilfercnte forma de 
govcrno. 

— A formagao dos « Estados » no Brazil ope- 
rou-se por mode diverso do que sc deu na Rc- 
publica Norte Americana, cujo systema de 
governo imitamos. A' Uniao precedcra alii a 
cxistencia das colonias, sem um governo que 
llies fosse commum. mas tendo cada uma, para 
sen governo e administra?ao, sua carta ou foral 
por onde se regia de modo mais ou menos auto- 
nomico, com as prerogativas e franquezas que 

por tac» instrumentos Hies conferia a coroa da 
Inglatcrra, dc que dependiam. Essas colonias 
rompcram o vinculo de sujei^an e proclama- 
ram-se estados livrcs e independentes, assumindo 
os poderes sobcranos inherentes a essa nova 
situa^ao em que se collocaram. No terceiro 
anno de sua independencia instituiram, sob o 
titulo de « confederafao e uniao perpetua entrc 
os Estados » tuna finne liga de amisade, para de- 
fe^a connnnm, segnmn^a dc snas liberdades c bent 
cs/ar geral sob a direcgao de 11113 Congresso de 
delegados dos Estados (arts. Ill e V dos da Conf.) 

Mas pouco tempo bastou para mostrar prati- 
camente o desacerto e inconveniencia de seme- 
Ibante regimen (*); e, para consolidar a Uniao, 
organisaram-se os Estados, a ella preexistentes, 
em—estado federal — que tivcram por mais 
proprio e adequado a sua situa^ao, seguranca, 
interesses e aspiracoes. 

Entre nos, diverso foi ocaso. Os Estados nao 
preccderam a federacjao, nao existiam, fizeram-se 
com ella, ao mesmo tempo que ella e para ella. 
Supprimio-se a autoridade imperial e fragmen- 
tou-sc a jurisdiccao soberana, uma parcella para 
cada uma das antigas grandes circumscripcoes 
administrativas, as provinciaes, eregidas agora 
em cntidades politicas, cm Estados, nas condi- 
foes que a Constituigao estabelece. 

Esta diflercnca nao a trazemos para, aqui, 
porcm, por mero interesse historico. Ella se 
adduz como elcmento a ter-sc em conta no con- 
siderar-sc a posicao respectiva dos Estados para 
com a Uniao. A preexistencia d'elles a esta nos 
Estados Unidos N. A. assegurava-lhes de facto 
uma situaijao dc forca e vigor, superioridade 
mesmo, sobrc o governo central, crcado de 
novo e nao sem muita desconlianca dos inte- 
resses regionacs. E isto a lal ponto que, feita 
a Constituii;ao em 1787, ainda Washington jul- 
gava necessario lembrar aos Estados que, assim 
como os individuos, ao entrarem para a so- 
ciedade, tinham que sacriticar uma parte de sua 
liberdade para assegurar o resto, do mesmo 
modo no regimen federal os Estados nao podiam 
pretender a posse completa de todos os sens di- 
reitos de soberania c independencia e ao mesmo 

(*) The i 111 property of delegating such extensive trust to one body of meu is evident; hence rcsnlts the necessity of a different organisation, — dizui 
Washingnn ao submctter aos list ados a Const itni^ao dc 1787— H. Flanders, Const, of the Un. Stat., 1835, Pa8- 



ARTIGO SEG üKDO 13 
------------ ----------- -------------------

Ao art. 2° : 
E111 q u~nto o Congresso 11:10 tom:t r ou t ra delibe ração . 
(E mend:1 da Com miss,io do Congresso. :,pprov:tdíl em 22 de De-

zembro de 1890). 

Art. 2° . Cada urn a d:ts antigas prov in ( i:is fo nna r,1 
um Estado, e o ant igo 111 uni cipio neut ro const itui rá o 
Di s tric to Federa l. co ntinu ando a se r a c:1 pi t: tl da U11 i:10, 
cmqu :i nt o n:io fà r observado o di spos to no :1 rt igo s~
gu; nt c. 

Recl:1cç~o â:t Co mmiss?10 do Congrcs~o c m :!: 1 e :1ppro,·:1d:1 em 
:::3 de Fc,·crc iro de 18'.)1). 

Ao ,irt. ~º : 
Su bstit ua111 -sc as p;il :tv ras-fà r obscrv~do o-pcl:is ,c

gu int l's :- s i der cxcc uç:10 ao-. Mâra d,· V ,1sco11cdlos 
( Emencl:l :1pprov:1da cm :::3 de Feve reiro de 1891). 

te mpo o goso das ,·a ntage ns e segura nças qu e na 
União buscavam e antes d 'ell a não co nsegui ram , 
e accrescentava: « The constituti o n w hich we 
now present is t he resu lt of a spirit of a mity 
a nel o f th at mutual defcre nce n11d co11assio11 
w hi ch th e pec uli a rit_y o f o ur po liti ca l s itua ti o n 
rende red indi spe nsahlc . •> (") 

Alli , Es tados cheios de puj a nça e c iosos ele 
se us d ire itos, a usc ncia de pode r centra l, accô r lo 
e tra nsacção pa ra a creação d 'c ll e . Aqui pode r 
centra l, v igoroso, a bsorve nte, sem contraste, 
anteri or ú appa ri ção dos E ·t ados, - e creação 
d 'estes, sobre o a li cerce das prov ín cias fraca·, 
pobres .' se m d ireitos, - não por arra njo e pacto 
e ntre cll as , m as por acto ele poder a ellas supe
ri or qu e as eri g io úqu ell a nova categori a. 

E, po is, cm v ista cio ex posto, o q ue cumpre 
entre nôs não é rcstrin~ ir e a pouca r a acção dos 
Estados, mas fo rta lece i-a e revigorai-a . S i na 
Uni ão Norte-am eri ca na e ll es ent rara m em co n
dições de v irilidade e plenitude de fo rças, - no 
Brazi l , ao contra ri o , apparecera m na debilidade 
da primeirain fan cia. Era po is com razão q ue no 
Congresso Constituinte di zia o deputado Julio 
de Cast ilhos : 

Por ci rcum stanc ias pecu liares . que não se dão no Braz il , 
na Am e ri ca do Norte o movi mento partia dos Estados para 
o ce nt ro. e ram os Esta,los qu e t in ham dem asiada força e 
porli111 to tornava-se ncccssnrio proteger a Unif10. Mas aq ui 
chi-se o contrario: aq ui é preciso proteger os Estados contra 
a abso rpçüo cen t ra l. 

Esta ,liffc rcnça é ca pita l, e , a meu ver, t em sid o. por 
assi m dize r, a ca usa pela qual se h:io equivocado alguns 
dos nossos mai s di s tinctos coll cgils , que que rem id en ti ficar 
a si tu ação d o Brn,. il co m a dos Estad os Un idos da Amcrica 
do No rte, qu ando as co nd ições são in teiram ente d iversas. 

L:í , o mov im ento era dos Estados para a União , aq ui é 
da U ni ão para os Estados . (A nn aes do Co ng r. Co nst. 
vol. t , pag . 68S) . 

(") M. Flandcrs cit. , pug. :81. 

Art. 2". Cada uma das antigas províncias fo::-
mará um Estado e o antigo município neutro 
constituirá o Districto Federal, continuanrlo a f.: er 
a capital ela União, em quanto 11 § 0 se dér execuç:<o 
ao disposto no artigo seguinte. 

O Districto Federal. E' ele evi dente neces
sidade qu e o Governo Federa l ten ha sua séde 
em territo ri o neut ro , não perte nce nte a a lg um 
dos Estados. 

S ua coll ocação em qualq uer cl'elles influiri a 
co nside rave lme nte, pela fo rça elas co usas, de 
111 odo fa , ·o ravel ao p refericl . p r voca ndo nos 
o utros, por essa fo r tun a, c iu mes e consequente 
a nimadversão, e poria o govern o fede ral, em 
mu itas circumstancias, sob a clcpe ncle ncia, sob 
a i nl1 ue ncia das a uto ridades , em c ujo t erri torio 
e ll e est ivesse hospedado. C2!.1a lque r destes gran
des incon ve ni entes aco nse lh ari a a se ev itar essa 
hos pedagem . 

Governo Fede ral precisa es ta r em s ua casa. 
Os consti tuintes no rte-a m erica nos j (t por expc
ri encia o t inham conh ecido e d 'a hi a di sposição 
qu e na sua constitu ição consagra ram , crea ndo 
um cli st ri cto especia l para séde cio gove rn o da 
Uni ão (art. 1, secção 8 .11 • n. 17) . (') 

Já entre nôs o acto adcl ic io nal á co nsti t u ição 
cio lmperi o (d e 12 de ele O u tu bro de 1832), 
dese n volvendo e acce ntua nclo o que se d ispuzera 
no a rt. 72 clella , t inha retirado da j ur i d icção ela 
assem bléa prnvi ncial cio Ri o de J a neiro a séde 
do govern o geral, o município ela côr te (art . 1 ) . 

Posto ass im fóra da acção dos Estados o Di s
tri cto Fede ral , a Co nst it ui ção te , ·e ele proYer sobre 
a orga ni scição clell e e é o objecto dos a rts . 34 -~ 
30 e 6 7, segun do os quaes o Co ng resso Nacio na l 
Íl cou incu mbido el e faze i-a, regula ndo-a quér 
qua nto á administração, q uér qu a nto á cl espeza 
qu e não fôr d e ca racter loca l, cio qu e adia n te nos 
occupa rem os em co rnmenta ri o aos cits . a rts. 

a11~~?i1~::::~c;o~::;~n~l~oi;~;~i:~c~;~~c~j~~~~\~~t~~~lo~':S!.?1 ~t11~1;1 j~~1:~~s~rt'f/ g~~ 
vcrno locu l, solidlõHlo para ir contnt cssu revolta, moslrou•sc pouco di!-po:-to 
ô1 isso e a altitude da popnlaç;in tia ci,h1dc não crôt sympa thka ao Cong rc-sso. 
Sah•o11 a s itu aç.;io a vind;i tlc 11 111 contingente tlc tropas :1 toda pressa cm·iado 
por Vh, shington . O Ccng n:sso teve de relirar•sc para Pri1m:ton e ir innccio
nar no cdiiicio da Uni,·crs id;idc . posto :1 ~na ,li sposiç iin. -A, arlicr 1 La Rcr. 
Amcr. li , p:1 g. ;.p ; \Vulkcr, lntrO\l. to Amer. Law, § 6: . 

ARTIGO SEGUNDO 13 

Ao art. 20: 
Hinqnanto o Congrcsso nao lomar outra dclibcra^ao. 
(Hmenda da Commissao do Congrcsso. approvada em 22 dc De- 

zcmbro de 1890). 
Art. 2n. Quln uma ilns nnligns provincias formara 

uni Estado, c o anligo inunicipio ncutro constituira o 
Districlo Federal, conlinuando a sera capital da Uniao, 
emquanto nao lor observado o dispo.sto no arligo se- 
guinle. 

Rcdnc^ao ctn Commissao do Congrcsso cm 21 c approvada em 
23 de Kevereiro de i8pl). 

Ao art. 2": 
Substitnam-sc as palavras—for observado o—pelas sc- 

guintes:—si dor execufao ao—. Meira de yjseoiuellos 
(Emcnda approvada em 2; de Fevereiro de iSpl). 

Art. 2". Cada uma das anligas provincias for- 
mara um Estado e o antigo municipio neutro 
constituira o Districto Federal, continuando a ser 
a capital da Uniao, em quantonso sc der execugf.o 
ao disposto no artigo soguinlc. 

tempo o goso das vantagens c seguran^as quc na 
Uniao huscavam e antes d'ella nao conseguiram, 
e accrescentava : « The constitution which we 
now present is the result of a spirit of amity 
and of that mutual deference and concession 
which the peculiarity of our political situation 
rendered indispensable. »> (*) 

Alii, Estados cheios dc pujatnja c ciosos de 
scus direitos, auscncia de poder central, accordo 
e transac^ao para a creatjao d'elle. Aqui poder 
central, %'igoroso, ahsorvente, scm contrastc, 
anterior a apparigao dos Estados,— e creaqao 
d'estes, sobrc o alicerce das provincias fracas, 
pobres,' scm direitos,— nao por arranjo e pacto 
entrc ellas, mas por aclo dc poder a ellas supe- 
rior quc as crigio aquella nova categoria. 

E, pois, em vista do exposto, o quc cumpre 
entrc nos nao c rcstringir c apoucar a acqao dos 
Estados, mas fortalecel-a e revigoral-a. Si na 
Uniao Norte-americana clles entraram em con- 
difoes de virilidadc e plenitude dc forcas,— no 
Brazil, ao contrario, appareceram na debilidadc 
da primcirainfancia. Era pois com razao que no 
Congrcsso Constituintc dizia o deputado Julio 
de Castillios: 

Por circumstiincias peculiarcs, que nao se dao no Braail, 
na America do Nortc o movimento partio dos Estados para 
0 centre, cram os Estados quc tinham tieniasiada for^a c 
portanto tornava-sc ncccssario protegcr a Uniao. Mas aqui 
da-sc 0 contrario; aqui c prcciso protegcr os Estados contra 
a absorpcao central. 

Esta diffcren^a e capital, c, a mcu vcr, tcm sido. por 
assim direr, a causa pcla qua! se hao cquivocado alguns 
dos nossos mais distinclos collcgns, quc qucrcm identificar 
a situa;ao do Brazil com a dos Estados Unidos da America 
do Nortc, quando as condifocs sao inteiramente diversas. 

l.a, o movimento era dos Estados para a Uniao, aqui e 
da Uniao para os Estados. (Annacs do Congr. Const, 
vol. 1, pag. ASS). 

(*) H. Flanders fit., pag. 281. 

O Districto Federal. E' tie cvidcnle neccs- 
sitlatlc que o Governo Federal tenha sua scde 
cm territorio neutro, nao pcrtcncente a algum 
dos Estados. 

Sua collocatjao em qualqucr d'clles influiria 
consideravclmentc, pcla ton;a das cousas, de 
niodo favoravel ao preferido, provocando nos 
outros, por essa fortuna, ciumes c consequente 
animadversao, c poria o governo federal, cm 
muitas circumstancias, sob a dependcncia, sob 
a inlluencia das autoridades, cm cujo territorio 
elle estivesse hospedado. Qiialquer destes gran- 
des inconvenientes aconselharia a se evitar essa 
hospedagem. 

O Governo Federal prccisa estar cm sua casa. 
Os constituintes norte-americanos ja por cxpe- 
riencia o tinham conhecido e d'alii a disposiijao 
que na sua constitui^ao consagraram, crcando 
um districto especial para sedc do governo da 
Uniao (art. i, seci;ao 8.". n. 17). (') 

|a entrc nos o acto addicional a constituigao 
do Imperio (de 12 de de Outubro de 1832), 
desenvolvendo eaccentuando o quc se dispuzera 
no art. 72 dclla, tinha retirado da jurisdic^ao da 
assemblea provincial do Rio de Janeiro a sede 
do governo geral, o municipio da corte (art. 1). 

Posto assim fora da acqao dos Estados o Dis- 
tricto Federal, a Constituigao tcve de prover sobre 
a organisa^ao dellc ceo objccto dos arts. 34 § 
30 e 67, segundoos quacso Congrcsso Nacional 
flcou incumbido de fazel-a, regulando-a quer 
quanto a administra^ao, quer quanto a despcza 
quc nao for de caracter local, do que adiantc nos 
occuparcmos em commentario aos cits. arts. 

(*) Funcionava o Congrcsso cm Philndclplm (1783) c nm gramlc grupo de amotinados prclcndco impdr-se-lhc, pcrturbando-o cm snas limeades. O go- verno local, solicitado para ir contra essa rcvolta, mostron-sc pouco disposto a isso c a attitude da popula^ao da cidade nao era sympathica ao Congrcsso. Salvoti a sitnafjo a vinda dc um contingcntc dc tropas a to<la prcssa enviado 
por Washington. O Ccngresso teve dc retirar-sc para Princeton c ir limccio- nar no cditicio da Univcrsidadc, posto a sua disposii,-ao. —A. Carlicr, La Rep. Aimlr. 11, pag. 341; Walker, Introtl. to Amcr. Law, § 62. 



14 ARTIGO TERCF.lRO 

. uni co (:irt. 2). 
Escolhido para este firn o terri(o

rio co111 assen timento do E ·lado ou 
Estados ele que houver de se r des
mcmbr;1 do, o referido districto será 
:inncx:ido ;10 Es tado do Rio de Ja
neiro ou formm{1 novo Estado con
forme determinar o Congresso. 

Art. 2°. ~ unico. Si o congresso 
resolve r a muda nça cb capital, esco
lhido, para este fim, o lerrilorio 
mediante o consenso do Estado ou 
Estados de que houver de des 111 e111-
hrar-se, pass:irú o aclua l Districlo 
Federal, de per si, a const itui r urn 
Estado. 

Ao art. 3º ou onde convier 
Accrescen !e-se : 
Fica pertencendo á UniJo uma 

zona ele 400 Icguas quadrada s, si
tu ,1cla no pl anato cent ra l da RepL:
blica , :i qua l será opporluna111 cnte 
dc1narcada para nell a estabelecer- se 
a futura Ca pit al Fede ral.-Mursa. 
F. S,·bi111idl e outros (Emenda :1ppro
vad:1 em 22 de Dezembro de 1890) . 

. (P~ojccto da Comm iss~o do Governo Pro
v1sor10J, 

(Decretos n. 510 de ll de Junho e n. 9 1--1 A 
de >J de Outubro ele 1890). 

Art. 3 ·'. Planalto central. Não basta 
que a sédc do Governo Federa l esteja fóra da 
juri sdicção territoria l cios Estados. Tudo acon-
clha que além disso seja cm loga r central. E 

não pode ríamos demonstral-o melhor do que 
começando por transcrever o que sobre isto 
magistralmente escreveu o Vi sconde de Porto 
Seguro , combatendo a situação marítima das 
capitaes: 

« A nossa terminante afrirma ti va parc..:cr{1 por certo ao 
lciLo r mais fu nd:im ent:ida. qu:i nd o se der :io trab:ilho de 
percorrer com nosco o catalogo das nações d:i Europa e da 
A1ncrica, e fizer o rcp.iro de como as ma io res dell as . e ainda 
as consicfr rad as co 1no primeiras potcnci.is nrn ri ti rnas , não 
tém suas capitacs junto do m.1r. como si a política o u o 
in:-;ti ncto da propri:1 defesa lhes dissesse que estava m co mo 
estão, assim ma is seguras ... 

Estão sim . . . ,\ margem de rios: mas que esquadra 
!i-C atreveria a percorrer o ·r amis;1, com toda s as s uas voltas. 
nt t.! chegar a Londres? Que valem os barcos que podem 
sul ir o Sena até Paris ou o Elba e o Spréc até Berlim ? 

Quantos obstacu los nüo ofTerecem o Baltico e o golpho de 
Finlandia a uma naçiio poderosa como a Russi;1. par., defen
der . Petersburgo? Por ventura pensou jamais a Austria 
cm tirar do se io do Danuhio sua córtc. afim de levai-a a 
·rricstc ou a Veneza. ernbora a fizesse talvez se nhora do 
Adriatico? Ou occorrc u algurna vez ú Pru s:,;.ia le var .'L foz 
do de r a capita l do granJc Fre<l c rico 1 afim de proteger a 
marinha cio Zoll-Verein ou iníl uir no B:i ltico? Pergunte-se 
aos mesmos russos si acaso ga nh aram e m troc:1 r a rcspcita
vcl Moscow com seu Krcm lim pela afrancczada c id ade do 
Neva ? Os czares ga nh ararn sim cm tomar mais inllucnci a 
nos dcHinos da Europa: mas a Russia no si.:: u interior perdeu . 
Apczar de não ser c:ipi t:11 , tal é a inílucnci:1 de Moscow. que 
Napoleão concebe u o pl:ino de oceupal-a para que S . Pete
rsburgo com isso s · lh e entregasse, o que chega ria talve z. 
a rca liz:,r si Mosco w nilo se achasse tam internada pelo 
~crtào. 

Ainda no scc ul o p:1ssad um dos pri nc ip c:,;. mais c:-.cl:1-
reciclos da IL:i lia e o fundador do .. . reino de N:ipoles. ao 
depois Carlos 111 de Hcspanh:i. co nhecendo a fraqu ew do seu 
rei no quando cm 17 ... p os inglczcs :lmcaçaram de bombar
dear a capit:il. concebeu logo o plano de leva r esta p:i r:1 
Cascstrc no intl.'rior , e na l.'Xcc uçito d sse plan o se achava, 
quando a sorte o chamou a maion.:s destinos. 

E o grnndc politico , os nhor de quasi tod:i a terr:i . Fi
lipe 11 1 vi mol-o scc ul o e meio nnt ·s. fixando a sua capital 
cm ~\adrid. e. com tam formidavcl marinha como a que 
tinh:i. desprezando o magnifico porto de Lisboa (ele que 
es ta va se nh or) e a foz do T ejo , para se cst.1bt.:lcccr 1rn :-- ca
beceiras deste rio. 

E aqui temos na Amcrica norns exemplos . J\ l,'m d as 
capitacs do Me,ico, Nova Granada, Venczuel:i , Equador, 
ctc . 1 como teria a Republica Argentina resis tido com tanta 
aud~,cia :·, França , :i Inglaterra e a mai s alguem. si a sua ca
pital estivesse situ.1dn como Montcvidt~o , e não :í be ira de 

Ao art . 2 ° ~ unico : 
Suppri111 :1 111-se as p;1lavras-1•.s.-o

/ bido até d1·$111r111brar- ,c- ( par:1 q uc 
o mesmo § se hann oni se corn o 
art. , º. -)o$,: Hygiuo. (Emenda ap
provada cm; de Fev~reiro de 189 1 ). 

um rio , cujo pouco fundo. qu e permitem rodarem nc llc car
ros para fo1.t.·rcm o serv iço. n,io consente que uma esquadra 
possa estender-se cm linha diante de Bucnos-Ayrcs. abrir as 
portinholas e de morrõcs acccsos impór as condições co mo 
se tem visto cm outras partes ... 

Na Europ:i. que d igam Copcn hague. Li sbo:i. Napoks e a 
rn csma Constantinopla. si é agrndavel o simples cheiro dos 
marrões acccsos . e si a vista de uma deliciosa bahia e dos 
navi os que e ntram e saem compe nsa ao homem po litico essas 
crises: em que uma nação inteira so ffre um vcxarnc. que vac 
:'r hi storia , sô porque a si tua çüo da ca pita l e o respeito q ue 
esta teve ao imponente bombardeio, ohri gc1r.1 m o governo a 
capitular . .. por qua nto o re media da retirada no momento 
da crise da ria Jogar ao dese mbarqu e. e sinito ao saq ue. pelo 
menos a um forte tributo . como impoz Duguay Trouin 
quando se assenhoreou do Ri o de J aneiro . E nc111 se d i5a 
que este po rto estit hoje 111ais defendido que en tüo: que 
qualquer oflicia l da armada sabe que :i 111ar,nha de g ucrr:i 
tem fei to taes pro o-ressos cm proporçüo da dc!Cza das 
forta le,.as , qu e hoje nüo ha porto do mu ndo que nüo 
possa se r forçado por u111 a esq uad ra , q ue vú depois de
fronte da c idade indcmnisar-se das dcspezas que fc1. com o 
bloqucio 1 mcttendo cm conta g-astos de botica, segundo se 
conta que fez cm Li sboa o almirante Rou ssi n . sem ha ve r 
tid o ferido al g um na sua esq uadra ve ncedora na foz do T ejo. 
Quanto ao est:ido defensave l do Rio , e a possibilid:ide de re
sistencia , mai s haveria que di ze r : m as po up emo-n os a men
cionar exemp los de triste rccorda ç~,o p:lra todo o bom cida
dão, e mbo ra podcsscrn fazer argu me nto cm nosso fovor,>. 

Para de\·er ser interi or , e não á beira mar, a 
séde do governo, acodem ainda outras razões, 
além da estrategica e de segu rança com relação 
a inimigos externos. Collocada em Jogar prox i
mamente equidi stante dos extremos, como pre
tende a Constitu ição, facilitam -se as commu ni
cações e relações co111 os Estados, em multipla 
va ntagem para ell cs e para União. Mai s célere 
e prompta (e 111uita vez só por i so mais enicaz) 
se rá a ex pedição das providencias e medidas fc
dcraes cm todo o paiz ou de que tenha urgencia 
alg um Estado . Mai s proítcua virá a ser a acção 
do Governo Federal em prol ela ge neralidade dos 
Estadoscm ca ·os dcgucrra , invasão, sublevação, 
calamidade publica. etc . Com maior fac ilidade 
se poderá acudir ás fronteiras ameaçadas ou in
vad idas, nã0 sendo preciso para isso em caso 
algum sahir do paiz e ir por territorio estran
ge iro, como nas condições actuaes se poderá dar. 
O vast íssimo, ri co e ubertoso interi or do paiz 
t erá de desenvolver-se em civili sação e em apro
ve itamento de suas riquezas, deixando de ser 
g rande sómente na extensão de suas terras, 
fauna , rios e fl orestas . 
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unico (art. 2). 
Escolliido para estc fim 0 tcrrito- 

rio com asscntimcnto do Eslado ou 
Estados do quo houvcr do scr dcs- 
mcmbrado, o refcrido districlo sera 
anncxado ao Estado do Rio do Ja- 
neiro 011 formara novo Estado, con- 
fonnc dclcrniinar o Congrcsso. 

(Projccto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 20. § unico. Si o congrcsso 
rcsolvcr a mudan^ada capital, esco- 
lliido, para cstc fim, o tcrritorio 
mcdiantc o consenso do Estado ou 
Estados dc quc houvcr dc dcsmcm- 
brar-sc, passara o actual Districto 
Federal, dc per si, a constituir urn 
Estado. 

(Decretosn. sio dc 22 dejunho e 11. 914 A 
dc 23 de Outubro de 1890). 

Ao art. 30 ou ondc convicr 
Accrcsccntc-sc: 
Pica pcrtcnccndo a Uniao uma 

zona de 400 leguas quadradas, si- 
tuada no planalo central da Rcpi;- 
blica, a qual sera opportunamentc 
demarcada para nclla cstabclcccr-sc 
a futura Capital Federal.—Mursa.— 
F. Sf bin I id I C outros (Hmenda appro- 
vada em 22 de Dezembro de 1890). 

Ao art. 20 § unico: 
Supprimam-sc as palavras—csco- 

Ihido ate desnicinbrar-se—(para quc 
o nicsmo § sc harmonise com o 
art. 30.—Jose Hygino. (Emcnda ap- 
provada cm 3 de Fcverciro dc 1801). 

Art. 3°. Planalto central. Nao basta 
quc a sede do Governo Federal esteja fora da 
jurisdic(;ao territorial dos Estados. Tudo acon- 
sclha que alem disso scja cm logar central. H 
nao poderiamos dcmonstral-o melhor do que 
comcgando por transcrever o quc sobre isto 
magistralmente escreveu o Visconde de Porto 
Scguro, combatendo a situacao maritiina das 
capitaes: 

« A nossa terminante aflirmntiva parcccra por ccrto ao 
Icitor mais fundamcntada. quando se dcr ao trabalho dc 
pcrcorrcr comnosco o catalogo das naqocs da Europa c da 
America, c fixer o rcparo dc como as maiorcs dellas, e ainda 
as considcradas como primciras potencias maritimas, nao 
lem suas capitacs junto do mar, como si a politica ou o 
instincto da propria defesa Ihes dissessc quc cstavam como 
cstao, assim mais seguras . . . 

Eslao sim ... a margem de rios; mas quc csquadra 
sc atrcvcria a pcrcorrcr o Tamisa, com todas as suas voltas. 
ate chcgar a Londres? Quc valcm os barcos quc podem 
subir o Sena ate Paris ou o Elba e o Spree ate Berlim ? 

Qiiantos obstaculos nao ofTerccem o Baltico c o golpho de 
Finlandia a uma naqao podcrosa como a Russia, para defen- 
der S. Petcrsburgo? Por ventura pensou jamais a Austria 
cm tirar do seio do Danubio sua cortc. afim dc leval-a a 
Trieste ou a Veneza, embora a fizesse talvcz senhora do 
Adriaticor Ou occorrcu alguma vcz a Prussia levar a foz 
do Oder a capital do grande Frederico, afim de protcgcr a 
marinha do Zoll-Verein ou inlluir no Baltico? Pcrgunte-se 
aos mcsmos russos si acaso ganharam em trocar a respcita- 
vcl Moscow com scu Kremlim pcla afrancczada cidadc do 
Neva ? Os czarcs ganharam sim cm tomar mais infiucncia 
nos destines da Europa; mas a Russia no scu interior pcrdcu. 
Apezar dc nao scr capital, tal e a infiucncia dc Moscow, quc 
Napoleao concebcu o piano de occupal-a para quc S. Petc- 
rsburgo com isso se Hie cntrcgassc, o quc chcgaria talvcz 
a rcalizar si Moscow nao se achasse tarn intcrnada pclo 
scrtao. 

Ainda no scculo passado um dos principcs mais cscla- 
rccidos da Italia c o fundador do. . . reino de Napolcs, ao 
depois Carlos III de Hcspanha. conhecendo a fraqucza do seu 
reino quando em 1742 os inglczcs amcaqaram dc bombar- 
dear a capital, concebcu logo o piano dc levar csta para 
Casestre no interior, e na execuqao desse piano sc achava, 
quando a sorte o chamou a maiorcs destines. 

E o grande politico, o senhor de quasi toda a terra. Fi- 
lipe II, vimol-o seculo e meio antes, fixando a sua capital 
em Madrid, c, com tarn formidavel marinha como a quc 
tinha, dcsprczando o magnifico porto de Lisboa (dc quc 
estava senhor) c a foz do Tejo, para sc cstabclcccr nas ca- 
bccciras deste rio. 

E aqui temos na America novos cxemplos. Alem das 
capitaes do Mexico, Nova Granada, Venezuela, Equador, 
etc., como tcria a Rcpublica Argentina rcsistido com tanta 
audacia a Franqa, a Inglaterra c a mais alguem, si a sua ca- 
pital estivesse situada como Montevideo, e nao a bcira de 

um rio, cujo pouco fundo, quc pcrmitcm rodarem nellc car- 
ros para fazerem o serviqo, nao consente que uma csquadra 
possa estender-se em linha diantc dc Bucnos-Ayrcs, abrir as 
portinholas e dc morroes acccsos impor as condiqoes como 
sc tcm visto cm outras partcs . . . 

Na Europa. quc digam Copenhaguc, Lisboa, Napolcs c a 
mcsma Constantinopla. si e agradavel o simples cheiro dos 
morroes acccsos. c si a vista dc uma deliciosa bahia e dos 
navios que entrain e sacm compensa ao homem politico cssas 
crises, cm que uma naqao inteira soflrc um vcxamc. que vac 
a historia, so porque a situaqao da capital e o rcspcito que 
csta teve ao imponcnte bombardcio, obrigaram o governo a 
capitular . . . por quanto o rcmcdio da rctirada no momento 
da crisc daria logar ao desembarquc, c sinao ao saquc. pclo 
menos a um forte tribute, como impoz Duguay Trouin 
quando se asscnhorcou do Rio dc Janeiro. E ncm se diga 
quc cstc porto csta hoje mais defendido que entao: que 
qualqucr oflicial da armada sabc que a marinha de guerra 
tcm feito taes progresses cm proponjao da defcza das 
fortalczas, que hoje nao ha porto do mundo quc nao 
possa scr forqado por uma csquadra, quc va depois dc- 
frontc da cidadc indemnisar-se das despczas quc fez com o 
bloqucio, mettendo cm conta gastos dc botica, scgundo se 
conta quc fez cm Lisboa o almirantc Roussin, sem haver 
tido ferido algum na sua csquadra vencedora na foz do Tcjo. 
Quanto ao estado defensavel do Rio, e a possibilidade de re- 
sistencia, mais haveria que dizer; mas poupemo-nos a mcn- 
cionar cxemplos de tristc rccordacao para todo o bom cida- 
dao, embora podessem fazer argumento cm nosso favor». 

Para dever ser interior, e nao a beira mar, a 
sede do governo, acodem ainda outras razoes, 
alem da estrategica e de seguranfa com relai;ao 
a inimigos cxternos. Collocada cm logar proxi- 
mamcntc equidistante dos extremos, como prc- 
tende a Constituicao, facilitam-se as communi- 
ca^oes c rela^ocs com os Estados, em multipla 
vantagem para elles e para Uniao. Mais celcrc 
c prompta (c muita vez so por isso mais ellicaz) 
sera a cxpedii;ao das providencias e medidas fc- 
dcracs cm todo o paiz ou de quc tenba urgencia 
algum Estado. Mais proficua vira a ser a acfao 
do Governo Federal em prol da generalidade dos 
Estados em casos dc guerra, invasao, sublevagao, 
calamidadc publica, etc. Com maior facilidadc 
sc podcra acudir as fronteiras amea^adas ou in- 
vadidas, nao sendo preciso para isso cm caso 
algum sahir do paiz e ir por tcrritorio cstran- 
gciro, como nas condicoes actuaes se podera dar. 
O vastissimo, rico c ubertoso interior do paiz 
tera de desenvolver-se cm civilisagao e em apro- 
veitamento de suas riquczas, deixando de ser 
grande somente na extensao de suas terras, 
fauna, rios e florestas. 
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Art. ,º. Fica pertencend o ,1 Uni ão uma zona de 
14.4 00 kil ometros qu~drad os, no pl :mat o cent ra l da 
Republi ca, ~ qual scrú opportunamente demiircada para 
nell a est:1belecer-se a futura capita l federa l. 

§ uni co. Effect uada a mud ança da c;1 pital. o aclu :1 I 
di stri cto federa l p:1ss:1rf1 a const ituir u111 Est:1do. 

(Red:1cçào d:1 Commi ssào do Co ng resso Conslituinte, em :? 1 e 
:tpprovad:1 em 23 de Fe verei ro de 18') 1) . 

Art. 2". Fica pertencendo ú Uni ão, no pl an:1to cen
tral da Republi ca . um:1 zona ck 14 .400 kil o1 11d ros qua
drados, a qu,11. . . etc. A11lo11io E11;_cbio (E mend" ,, 
redacçào da Commissào 1 em 2; de Fevereiro ele 189 1). 

A nova ca pital , por natura l inílu xo, desde que 
achar-se ahi estabelec ida. não será s ::Í lll ente ce n -
tro de gO\·ern o, mas via de di sse lllinação de 
progresso , ve hiculo de prosperid ade e enrrra nde
cilllento das regi ões circumvi sinha . . 

As g randes cidades, de llluita popu lação e 
lll ovimento, não conve lll para residencia do go
vern o e luga r de reunião cio Cong resso, que 
n 'ellas ficam muito ex postos á int1uencia de 
pode rosos interesses colli o-ados e á pressão das 
g randes massas populares, capitaneadas por 
agitadores perigosos . N'outro meio mai s sereno 
e isento precisam de achar-se os que tem a su
prema 1irecção dos negocios puplico · . Por isso 
para capitaes políticas a preferencia cabe a cida
des de menos proporção e de menos importancia. 
Nos Estados Unidos American os do Norte a 
União creo u o di stricto de Columbia ~ ahi se 1 fez 
a capital, Washingto n , á marge m do Potomac, 
em terras cedidas pelo Estado de Mary la nd. Os 
Estados d 'essa g rande nação tambem cm reo-ra 
tem suas capitaes em pequenas cidades . Ntw
York , Philadelphia . Chicago, Cincinnati , S. Fran
ci sco, send o as mais importantes cidades dos 
Estados a qu e pertencelll, não são entretanto 
suas capitaes. 

Como remini sccncia hi storica e em homena
gem aos gnndes patriotas da malloo-rada « Con
federação do Equador» em 1824, kmbraremos 

• 

Art. 3-' . Fica pertencendo á União , no planato 
central da Republica, uma zona de 14.400 kilo
metros quadrados , que será opportunamente de
marcada para nella estabelecer-se a futura capital. 

§ unico. Effectuada a mudança da capital, o 
actual Districto Federal passará a constituir um 
Estado. 

que era proposito d 'ell es e lhes parec ia cousa 
esse ncial, fo rmando uma republica das prov in
cias de Pern ambuco e suas visinhas, /1111dar , c111. 
lcc,11 f ertil , sadio e ab1111da11le d'ag11as, 1111,n ci 
dade cl!11/ral para capital , que pelo 111e11os distasse 
q11nre11fn leg11as da costa do 111ar (Vide « Os Mar
ty res Pernambucanos» por J. Dias Martin s, 
1853 , edição do Dr. Felippe Lopes Netto, 
pag. 320). 

O art. 3.0 resultou de um add iti vo apresen
tado por '6 rep resen ta ntes e teve por base a x
posição que em 28 de Julh o de 1887 diri g ira ao 
govern o do imperi o o Vi scond e de Porto Seg-uro, 
na qual este indicava como apropri ada á futura 
capital brazileira a região , por ell e ahi descripta , 

• do planalto central do Brazil. (ANNAES do 
Cong r. Con st. , vol. 1, pag. 29 1). 

J\'las , estabelecida a nova capital nos term os 
do art. 3 .0 , é possivel qu e circum stancias ve
nh am a dar-se qu e ex ijam sua tran sferencia para 
outra localidade, por motivo superveniente de 
segurança ou de outra natureza e não menos 
valioso; e fô ra imperdoavel deixar o govern o e 
o parlamento adstrictos irremediavelmente a 
essa má situação. Obviou a isso a di sposição 
do art. 34 § 13 , att ribuindo ao Cong ress'.> a fa
culdade ele ( mudar a Capital da União.>~ 

(Vide comment. ao cit. §) . 

ARTIGO TERCE1RO 15 

Art. Pica pcrtcncendo a Uniao uma xona dc 
14.400 kilomctros quadrados, no planato central da 
Republica, a qua! seraopportnnanicnte denrarcada para 
nella cstabcleccr-sc a futura capital federal. 

§ imico. Effectuada a nuidanfa da capital, 0 actual 
districto federal passara a constituir um Estado. 

(Redac^no da Commissao do Congresso Consiituinte, em 21 e 
approvada em 23 dc Fevereiro de iS")!). 

Art. 2". Pica pcrlcnccndo a Uniao. no planato con- 
tral da Republica, uma zona de 14.400 kilomctros qua- 
drados, a qual... etc. Aiilanio Eu^chio (Kmcnda .i 
redac^ao da Commissao, em 25 dc Fevereiro dc 1891). 

Art. 3". Pica pertencendo a Uniao, no planato 
central da Republica, uma zona de 14.400 kilo- 
metres quadrados, que sera opportunamente de- 
marcada para nella estabelecer-se a futura capital. 

§ unico. Effectuada a mudanga da capital, o 
actual Districto Federal passara a constituir um 
Estado. 

A nova capital, por natural influxo, desde quc 
achar-sc ahi estahelecida, nao sera somcnte cen - 
tro dc govcrno, mas via de disscminagao dc 
progrcsso, vchiculo de prospcridadc e cngrande- 
cimcnto das regiocs circumvisinhas. 

As grandes cidades, dc inuita populagao e 
movimento. nao convem para residencia do go- 
verno e lugar dc reuniao do Congresso, quc 
n'ellas ficam muito expostos a intluencia dc 
podcrosos interesses colligados e a pressao das 
grandes massas populares, capitaneadas por 
agitaelorcs perigosos. N'outro mcio mais sereno 
c iscnto precisam de achar-se os que tem a su- 
prcma iirccgao dos negocios puplicos. Por isso 
para capitaes politicas a preferencia cabe a cida- 
des de menos proporgao edc menos importancia. 
Nos Estados Unidos Americanos do Norte, a 
Uniao crcou o districto de Columbia e ahi sc fez 
a capital, Washington, a margem do Potomac, 
cm terras cedidas pelo Estado de Maryland. Os 
Estados d'essa grande nacao tambem cm regra 
tem suas capitaes em pequcnas cidades. New- 
York, Philadelphia, Chicago, Cincinnati, S. Fran- 
cisco, sendo as mais importantes cidades dos 
Estados a que pertencem, nao sao entretanto 
suas capitaes. 

Como reminisccncia historica c cm homcna- 
gem aos grandes patriotas da mallograda « Con- 
federagao doEquador» em 1824, lembraremos 

que era proposito d'cllcs c Ihcs parecia cousa 
essencial, formando uma republica das provin- 
cias de Pernambuco e suas visinhas, fundar, cm 
Iccal fcrti!, sadio c nhundantc d'aguas, uma ci 
dade central para capital, quc pcto mcuos disfassc 
quarcuta leguas da costa do mar (Vide * Os Mar- 
tyres Pernamhucanos» por |. Dias Martins, 
1853, edigao do Dr. Felippc Lopes Nctto, 
pag. 320). 

O art. 3.0 resultou de um additivo aprcscn- 
tado por 86 rcpresentantes e teve por base a cx- 
posigao que em 28 dejulho de 1887 dirigira ao 
governo do impcrio o Visconde de Porto Scguro, 
na qual estc indicava como apropriada a futura 
capital brazilcira a rcgiao, por clle ahi descripta, 

' do planalto central do Brazil. (Annaks do 
Congr. Const., vol. I, pag. 291). 

Mas, estabelecida a nova capital nos termos 
do art. 3.0, e possivel que circumstancias ve- 
nham a dar-se que cxijam sua transferencia para 
outra localidade, por motivo supervenicnte de 
seguranga ou de outra natureza e nao mcnos 
valioso; c fora imperdoavel deixar o governo c 
o parlamento adstrictos irremediavelmcnte a 
essa ma situagao. Obviou a isso a disposigao 
do art. 34 § 13, attribuindo ao Congresso a fa- 
culdade dc « mudar a Capital da Uniao. » 

{Vide comment, ao cit. §). 



] 6 ARTJOO QUART O 

Art. ,". Qyal4uer dos E ·tados 
ac tuacs poclcr:'1 cnrn rpora r-se a ou tro 
Estado com o consent ime nto des te 
e approvaç~o do Cong resso . 

Ar!. 4''. Os actu:1cs Estados e 
aquc llc u aq uc ll cs qu e resultare m 
de :m ncx:1ç~o, e n forn1c o artigo 
prcccdcnl ·, podcrf10 s' subdi vidir , 
a todo o tempo. me li ant e rcso luç:10 
cio ·cu poder lcgisl:it ivo e autorisa
ção do ongrcsso. 

Art. _;'' . Os Es t:1dos pode m cn
co rpornr-se ent re si, subdi v idir-se, 
ou dc -mcm brar-se , para se ann exa
rem a out ros , o u fonn arl' lll novos 
Estados, med iante acqu icscc nci:1 das 
respec tivas leg islaturas locaes . cm 
dous annos succcss ivos . e approva
çito cio Cong resso Nac ional. 

No art. • 0 - subs tilu :irn-so as pa
'3v ras-lcg islatu ras locaes - por
assc mbl é:1 s legislativ:1s. 

Emenda da Commi ssÃo do Congresso (ap
prov:ida em 2z de Dezembro de 1890). 

(Decretos n. c; 1ocle22de j unhoen.9 14A 
de 2J de Ot1 tt1 bro de 1890). 

1 arag raph o llni rn. N5o ser{1 des
memb rada por~;ío alg um a ele um 
Estado para ann cx,1r-sc a out ro, nem 
se póde forma r Es tado novo por 
juncção de fracções de territorios 
diffe rent es , sem propos ta e assen ti
ment o dos Est.1d os interes ·acl os e 
approvação do Congresso. 

(Projccto da Comm issão do Governo Pro
v isorio). 

Art. 4. 0 Mediante acquiescencia. A re
união de do us ou mai Estados para constituir em 
um só (e ncorporação), a di visão de alg um d'e ll es 
quér para an nexação de uma pa rte do seu terri 
t o ri o ao de outr , q uér para da p rçao separada 
fo rm ar-se um 11 v Estado, são operações polí 
t icas, 1u e não só entende m com o direito dos 
cidadãos dos E tados a que accrescerem o u de 
que e desmem bra rem partes ou que se redu
zirem a um só, mas tam bem interessam á União, 
le que elles são membros . 

Isto é obvia razão para a exige nci a do conse n
tim nto cl 'ell a e d 'e lles , como condição si,,c q11n. 
d'es as ope rações . E' uma consequcncia de se 
t er adoptado um rcg i111c11 democratico e fcdcrn th ,o. 

I-l a, cm todos os ca os deste a rti go, submissão 
de cidadãos, ele povo, a autoridades a que 
d 'antes não estavam suj eitos e tam bem perda ou 
accre cilllo de terri tori o . E isto en volve acto 
de soberania; pelo que , torn a-se necessa ri a lll a
nifestação a rfi rm ati va da vo ntade popular . Essa 
ma ni festaç~to a Constitui ção proporcionou fosse 
feita por intermed io do- corpos legislati vos dos 
Estados intere sad os, e pelo Cong resso Federal. 

Mas si n ' isso entra em causa a sorte política 
dos ind ivídu os ex i ·t entes n 'cssas porções de ter
rilori o a desmembrar para aggrega r a outro ou 
para c nsl ituir novo e tado , parece qu e não 
bastam a acqui esce ncia da legislatu ra do Estado 
a q u ll es pe rte nce lll e a homologação ela União . 
A índole e essencia do r g im en delllocrati c não 
se e m pad cc COlll essa mudança e sepa ração de 
g ve rn o sem espec ial consulta a s ma is intercs
sad s, sem a in terve nção cios prop rios hab ita ntes 
d te rrito ri qu ' tcmde passar aoutra juri ·d icção . 

A a utoridade q ue sobre ell es tem o Estado a 
q ue p rlence lll nào p ' de ir até es e ponto. O 
govern o d Estado (e tam pouco o da Uni ão) não 
p ' de cl isp ' r dos cidadãos ·e do terri to rio q ue 
elles ll ahilam , COlll si ~· ram se rvos da g l ha 
passando com o dolll ini da terra a n vos 
sen hore · . Nada haveri a mais absono dos prin
cipio - rep ubli canos que essa especie de c11pitis 
mi1111/io. 1 or ' i ·so torna-se indispensaYel em 

taes casos, elll bora não ex ig ido por ex pressa 
clausula consti t ucional. o voto dos interessados, 
a lém da acquiescenci a dos parl alll entos estadoa l 
e fede ral. Por lei ordin ari a se poderá prover 
(Const. arts . 4 e 34 ~§ 3' e 34) quanto ao lll eio 
prat ico de ve rifi car-se esse voto . 

Das respectivas assembléas ... e do 
Congresso Nacional. Não diz o art. ,< cios 
go'vem os do Estado e da União, )) lll as das asse111-
bléas, etc. 

Com effe ito, trata-se de funcção ou prerogati va 
propria dos representantes do povo elll seus par
lam entos , - não de ulll a simples medida de 
gove rn o ou de admini stração, porém de um acto 
cio lll a is genuíno e exclu sivo caracter políti co e 
soberano . E n'el\ e não cabe a interve nção do 
poder executi vo, sinão para applicar, na parte 
que lhe possa tocar, as providencias de ord em 
admini strati va que de sua autoridade depen
derelll . para que esse acto se ponha elll prat ica e 
seja executado. 

Essa encorporação ele ma is l\ma unidade poli
ti ca aos Estados já aggregados sob o v inculo 
federati vo, essa adllli ssào de um novo Estado ao 
se io na União é Clll certo sentido Ulll acto consti
tuinte, Ulll ac to orga nico; -depois d 'ell e, e p r 
ell e, a nação fi ca constituída com ma is esse ele
mento e a federação co lll esse membro mai s . 
Ha uma alteração no orga ni smo político com 
essa accessão. E é um caso qu e, COlllO o da 
refórma ou addi ção constitucio nal , não depende 
de sancção presidenci al , parecendo t r sido com 
esse proposito empregada étrJu el\ a phrase (qu e 
exclu e da approv,tção de que se trata a interfc
rencia do gove rn ) : << acqui escencia das res
pecti vas assem bléas leg islati vas .. . e approvação 
do Cong resso Nacional.') 

E NÃO HAVERÁ CASO EM QUE SE T EN H A DE DAR 

ADM IS ÃO DE AI.GUM NOVO ESTADO QUE SE CONSTI

T UA SEM SER POR DESMEMBRAMENT O, ACCESS.À.O OU 

ENCOR PORAÇÃO DE T ERRITORIO DOS OUT ROS DA 

UN1,i.o? A Constituição prohi be as g uerra de 
conqui sta (art . 88) e por meio d 'est a novo territo• 

](i ARTIGO QUARTO 

Art. Qualqucr dos Estados 
actuaos podcra cncorporar-sc a outro 
Eslado coin o consent imcnto deste 
c approvaplo do Congrcsso. 

Art. 4". Os actuacs Eslados, c 
aqucllc ou anuclles quo rcsuUarcnr 
do annex,-ifSo, conformc o artigo 
prccedentc, podcrao so subdividir, 
a todo o tempo, mcdiantc resoluy'ao 
do sou podcr legislnlivo c autorisa- 
jao do Congrcsso. 

Paragrapho imico. Nao sera des- 
mcmbrada porjao nlgumn do inn 
Estado para anncxar-sc a outro, neni 
sc podc formar Estado novo por 
juncfao do fracyoes do tcrritorios 
diffcrcnlcs, scm proposta c asscnti- 
mcnto dos Estados intorcssados c 
approvayao do Congrcsso. 

(Projcclo da Commissao do Governo Pro- 
vlsorlo). 

Art. Os Estados podom cn- 
corporar-sc entro si, subdividir-se, 
ou dcsnicnibrar-sc, para so anncxa- 
rcm a outros, ou fomiarcm novos 
Estados, modiantc acquioscencia das 
respcctivas logislaturas loeacs. cm 
dous annos succcssivos. c approva- 
yao do Congrcsso Nacional. 

(Decrelos n. siode22 dejunho e n. 914 A 
de 2) de Oulubro de 1890). 

No art. 30—substituam-sc aspa- 
lavras—logislaturas loeacs — por— 
assembleas Icgislativas. 

Emcnda da Commissao do Congrcsso (ap- 
pro vada em 22 de Dczembro de 1890). 

Art. 4." Mediante acquiescencia. A rc- 
uniaode dous ou mais Estados paraconstituirem 
urn so (cncorporayao), a divisaode algum d'elles 
quer para anncxayao de tuna parte do sen terri- 
torio ao de outro, quer para da poryao separada 
formar-sc um novo Estado, sao opcrayocs poli- 
ticas, quo nao so cntendeni com o direito dos 
cidadaos dos Estados a quc accrescercm ou de 
quc sc desmembrarcm partcs ou quc se redu- 
zircm a um so, mas tambem interessam aUniao, 
dc quc cllcs sao membros. 

Isto c obvia razao para a exigencia do conscn- 
timento d'clla c d'elles, como condiyao sine qua 
d'essas opcracoes. E' uma consequencia dc se 
tcr adoptado um regimen demccratico c federalivo. 

Ha, cm todos os casos deste artigo, submissao 
dc cidadaos, dc povo, a autoridades a quc 
d'antcs nao cstavam sujeitos e tambem perda ou 
accrescimo dc tcrritorio. E isto envolve acto 
de sobcrania; pelo quc, torna-se neccssaria ma- 
nifestayao aflirmativa da vontade popular. Essa 
inanifestayao a Constituiyao proporcionou fosse 
feita por intermedio dos corpos legislativos dos 
Estados intcressados, e pclo Congrcsso Federal. 

Mas si n'isso cntra cm causa a sorte politica 
dos individuos existcntes n'essas poryoes dc tcr- 
ritorio a desmembrar para aggrcgar a outro ou 
para constituir novo estado, parccc que nao 
bastam a acquiescencia da legislatura do Estado 
a quc cllcs pertcncem e a homologayao da Uniao. 
A indolc c cssencia do regimen dcmocratico nao 
se compadecc com cssa mudanya c scparayao ilc 
governo scm especial consulta aos mais intcres- 
sados. scm a intervenyao dos proprios habitantcs 
do tcrritorio quc tern de passar a outra jurisdiccao. 

A autoridade quc sobrc cllcs tcm o Estado a 
quc pertcncem nao podc ir ate csse ponto. O 
governo do Estado (c tampouco o da Uniao) nao 
podc dispor dos cidadaos o do tcrritorio quc 
cllcs habitam, como si foram servos da gleba 
passando com o dominio da terra a novos 
senhores. Nada haveria mais absono dos prin- 
cipios republicanos que essa especie de capitis 
ininulio. Por isso torna-se indispensaxel em 

tacs casos, cmbora nao cxigido por expressa 
clausula constitucional, o voto dos intcressados, 
alem da acquiescencia dos parlamentos estadoal 
e federal. Por lei ordinaria se podera prover 
(Const, arts. 4 e 34 §§ 33 e 34) quanto ao meio 
pratico dc verificar-se esse voto. 

Das respectivas assembleas... c do 
Gongresso Nacional. Nao diz o art. « dos 
goivrnos do Estado c da Uniao, >> mas das assem- 
bleas, etc. 

Com cffcito, trata-sc de funcyaoou prcrogativa 
propria dos representantes do povo em sens par- 
lamentos, — nao dc uma simples medida dc 
governo ou dc administrayao, porem de um acto 
do mais genuino e exclusivo caracter politico c 
sobcrano. E n'elle nao cabe a intervenyao do 
poder cxecutivo, sinao para applicar, na parte 
que Hie possa tocar, as providencias de ordem 
administrativa que de sua autoridade depen- 
derem.para que esse acto se ponha em pratica e 
seja executado. 

Essa cncorporayao dc mais uma unidade poli- 
tica aos Estados ja aggregados sob o vinculo 
federativo, essa admissao de um novo Estado ao 
seio na Uniao e em certo sentido um acto consti- 
tuinte, um acto organico; —depois d'elle, c por 
clle, a nayao (ica constituida com mais esse cle- 
mento c a fedcrayao com esse membro mais. 
Ha uma altcrayao no organismo politico com 
cssa acccssao. E c um caso que, como o da 
refdrma ou addiyao constitucional, nao depende 
dc sancyao presidcncial, parecendo tcr sido com 
esse proposito empregada aquella phrase (quc 
excluc da approvayao de quc se trata a interfc- 
rencia do governo): «acquiescencia das res- 
pcctivas assembleas legislativas... c approvayao 
do Congrcsso Nacional.» 

E NAO HAVHRA CASO F.M QUE SE TENHA DE DAR 
ADMISSAO DE AEGUM NOVO ESTADO QUE SE CONST1- 
TUA SEM SER POR DESMEMBRAMENTO, ACCESSAO OU 
ENCORPORAyAO DE TERR1TORIO DOS OUTROS DA 
Uniao? A Constituiyao prohibe as guerras de 
conquista(art, 88) e por meio d'esta no\'o territo- 



ARTIGO QUAR'fO 17 

Art. 4''. Os Estados podem encorporar-se entre si, 
subdividir-se ou dcs rn emhrar-se, para se ann cxarem a 
ou tros ou fo rmarem novos Estados, mediante acquies
ccncin cb · respect ivas assem biéas legislativas em duas 
sessões ,inn uacs successiva · e approvaç:ío do Congresso 
Naciona l. 

(Redacç;\o d.t Commissão do Congresso Constitui nte, em 2 1 de 
Fe,·ereiro de 1&;1). 

ri o não poderá accresce r ao do Brazi l. Mas a 
União póde fazer tratados com paizes estrangeiros 
(a rts. 34 § 1 2 e 48 § 16) e por este meio não lhe 
é vedado adqu irir territori os, por compra , por 
cessão, por convenção de limites . A encorpora
ção em taes casos não fo i regulada, mas po !cd1 
o Congresso Nacional estabe lecer-lhe as normas 
e, conforme as condições de população, recursos , 
etc., do novo territorio, crear ahi uma administra
ção prov isoria até que clle possa ser eregido em 
Estado, ou annexal-o a algum dos da União , sob 
consulta de seus habitantes e respeitados os 
principios constitucionaes d'esta . 

A competencia do Congresso Nacional nesse 
caso resulta da que lhe confere o art. 34 §§ 34 e 
35. Com a acq ui sição do no vo territorio ha 
necessidade de regu lar n'elle o exerâcio dos po
deres que pcrtc11ccm á U11iiío, e de prover á cxecn-

Art. 4.0 • Os Estados podem encorporar-se entre 
si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se an
nexar a outros ou formar novos Estados, mediant:e 
acquiescencia das respectivas assembléas legisla
tivas, em duas sessões annuaes successivas e ap
provação do Congresso Nacional. 

çiío completa da Co11stit11içiío com referencia a essa 
parte accrescida ao paiz, afim de qu e a ella se 
extenda o regi111e11 livre e de111ocratico que a Con
stituição assegura a todo o povo brazile iro 
(Preambulo). 

Os novos Estados são recebidos na União no 
me mo pé de egualdade, com os mesmos direitos 
e prerogati vas dos que já a constituiam e, liga
dos pelo laço federatiYo , ficam tam bem como 
ell es suj eitos á acção con stitucional dos poderes 
federaes . Sua Constituição deve conformar-se 
com os princípios cardeaes da União (art. 63). 
Uma federação republicana, composta de Estados 
republicanos, não poderia , sem desvirtuar-se e 
sem perder a sua homogeneidade (indispensavel 
a seus fin s), receber em seu seio e adoptar entre 
suas unidades componentes uma de caracter 
estran ho ás suas bases fundamentaes. 

8 

ARTIGO QUARTO 17 

Art. 40. Os Estados podcm cncorporar-sc cntrc si, 
subdividir-se ou dcsmenibrar-sc, para sc anncxarcm a 
outros ou formarcm novos Estados, mcdianlc acquies- 
ccncia das rcspcctivas asscmbleas Icgislativas cm duas 
scssdcs annuacs sticccssivas c approvajao doCongrcsso 
Nacionnl. 

(Redac^aoda Commissao do Congresso Consliluinlc, em 21 de 
Fevereiro de 1891). 

Art. 4°. Os Estados podem encorporar-se entre 
si, subdividir-se ou desmerabrar-se, para se an- 
nexar a outros ou formar novos Estados, mediantc 
acquiescencia das respectivas assembleas legisla- 
tivas, em duas sessoes annuaes successivas e ap- 
provagao do Congresso Nacional. 

rio nao podera accresccr ao do Brazil. Mas a 
Uniao podc lazer tratados com paizcseslrangeiros 
(arts. 34 § 12 e 48 § 16) c por cstc mcio nao Hie 
c vcdado adquirir territorios, porcompra, por 
cessao, por convcn^ao de limites. A encorpora- 
cao em tacs casos nao foi regulada, mas podera 
o Congresso Nacional estabclccer-lhe as normas 
c, conforme as condicdes de populai^ao, recursos, 
etc., do noi'o tcrritorio, crear ahi umaadministra- 
Qao provisoria ate quc cllc possa ser eregido em 
Estado, ou annexal-o a algum dos da Uniao, sob 
consulta de sens habitantes c respeitados os 
principios constitucionaes d'csta. 

A competencia do Congresso Nacional ncssc 
caso resulta da quc lire conferc o art. 34 §§ 34 c 
35. Com a acquisii^ao do novo tcrritorio ha 
necessidadc de regular n'elle o cxcrcicio Jos po- 
dcrcs qiie pertcnccm a Uniao, e de prover a cxccu- 

(iio complcla da CousiHuigdocom referenda a cssa 
parte accrescida ao paiz, afim de que a clla sc 
extenda 0 regimen livrc e democratico quc a Con- 
stitui^ao assegura a todo o povo brazilciro 
(Preambulo). 

Os novos Estados sao rccebidos na Uniao no 
mcsmo pe de cgualdadc, com os mesmos direitos 
c prerogativas dos que ja a constituiam c, liga- 
dos pelo la^o federativo, ficam tambem como 
dies sujeitos a accao constitucional dos poderes 
fedcraes. Sua Constitui^ao deve conformar-se 
com os principios cardeacs da Uniao (art. 63). 
Uma federa^ao republicana, composta de Estados 
rcpublicanos, nao poderia, scm desvirtuar-se c 
sem perder a sua homogencidadc (indispensavel 
a sens fins), rccebcr cm sen seio e adoptar entre 
suas unidades componentcs uma de caracter 
estranho as suas bases fundamentaes. 

8 



JS ARTJGO QUINTO 

Art. 5°. Compe le a cnd:l Estado 
prover, a expensas propri;ts, ás ne
cess idad es cio seu governo e acl mi
ni st rnção, podendo :1 União subsi
di ai-o só mente no caso excepcional 
el e ca la111i !ade publi ca. 

· Art. 4°. Co mpete a cada Estado 
prover, a expcn as proprias, its ne
ccss idacles de se u governo e acl 111 i
ni st ração, podendo a União subsi
di ai-o só mente nos casos excepcio
naes ele ca lamicl acle publi ca. 

Ao art. 4°- supprima-se a pala
v ra- cxcepcionacs- , e substitu a-se 
a palavra - Compete - por - In
cum be. 

Ao art . 4°, depois da p:1l avra 
:1rl111inistraçI10-d iga-se-a União, 
porém subsid iará cm caso ele ca la
miclacl c publica, quando o Estado ou 
Estados solicitarc111. 

(Projeclo dn Commiss:io do Governo Pro
visorio), 

(Decretos n . 5 10 de 2 2 de Junho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 5 •' . P rover a expensas proprias. 
Desde que são Estados auto nomos, desde que 
cada um delles t em seu gove rn o propri o e sua 
adm ini stração, está claro que as despezas respe
ctivas não poderi am incumbir sinão a clles mes
mos . Por isso mesmo que são cslrrrfos, t em o direi to 
de regular essas despezas e consequ entemente ele 

stabelecer os i rn post s necessarios para ha ve
rem a receita com que a ell as tenham de fazer 
face. Est e é um att ributo de caracter soberano 
cios Estados, como taes . E seu exercicio não de
pende da União; é de prop ria e exclusiva a uto
ri dade clelles, dentro do circulo que lhes é traçad o 
pela Constituição Federal (arts . 9 a 12) , como so
berana é a União !entro dos limites que a ella 
nesta materi a são fi xados (arts . 7, 10, 11 e 12) . 

O governo e administração dos Es
tados é o qu e livremente e no goso de sua sobe
rania , o povo dos Estados, por seus delegados e 
representa ntes, tem estabelecido nas suas Con
stituições e leis de suas assem bléas . E porqu e a 
fed eração fo i feita so b a fórma republicana e re
presentat iva , para term os 11111. regillle11 livre e n t!/1/0 -

cratico, cada Estado póde, g uardada essa fórma , 
govern ar-se e a !mini stra r-se como bem lhe 
parecer, sem immi xtão dos poderes fede racs, 
c mtanto que esse gove rn o seja, em sua 
ssencia e em seu cxercicio, - um O'0verno livre 

e democrat ico.- Para isso basta rá que ell e não se 
afaste dos principios ca rdeaes da Con stituição Fe
deral e, quér· no texto de sua · le is constitucio na~s 
e ordi naria s, quér na execução dellas. esses prin
· ipios prevaleçam e nunca deixem de se r rcs pei
t ad s. A inobsc rvancia delles moti va a inter
v n ·ão de que trata o a rt. 6'1 § 2, para ga rant ia da 
liberdade e direitos dos cidadãos e pa ra a effect i
v idade e pro fi cuo resu ltado d systema de go
verno adoptado pelo p vo brazi leiro. 

A União porém prestará soccorros . 
ua lqucr qu sc.:ja conceito fund amental que 

se ad ptc para caractc ri sar o < estad , > e não 
obsta nte as bjeei,:õcs de.: c.:conomi stas qu e aco i
mam de socia listas e f'óra da mi ssão d 'ellc as 
pr vide ncias tomadas pcl g-ove rn o cm bene fi cio 
da pobreza. orpha nclade e mi se ri a, incontcstavc\ 
é qu e não int rcssam lias uni ca m ntc á ln 1111 a
nidacl ', nem co nstitu em só uma pratica philan
tr pica, 111a. ' ntcndern com altas e nsiderações 
de ordem pu~lica e de policia, c o go vern o que 
d' isso hoje pre cind i e não seria di O'no d 'este 
nome, comprometteria muita , ·ez a sua segu-

Emenda da Commiss:io do Congresso 
Constituinte (approvada na sessão de 2 2 ele 
Dezembro de 1890). 

rança e se collocaria fo ra do cspirito da civi
lisaçã moderna. 

N'um reg imen federativo taes cu idados , por 
se rem de ordem local, incumbem aos Estados 
e Municip ios. 

Mas ha circum sta ncias em que pódem se r, 
por in suíli cientes e escassas, inelli cazes as prov i
\enc ias por ell es tomadas . Tae5 são os casos 

de g randes desgraças publicas, peste, fome , 
secca , etc. , qu e alg um Estado só com seus re
cursos não possa debe llar. 

1 A' União . dada essa fa lta el e recursos, e em 
, ·ista da g ra vidade e ex tensão cio mal, deve com
petir a uxili a r o Estado em que surg irem taes cala
midades, proporci onando-lhe os soccorros prec i
sos . A isso prove a segunda parte do art. 5 .. A a u
toridade federal competente é o Poder Legislativo 
(art. 34 § 14), mediante soli citação cio Estado ( cit. 
art . . 5 i11 .fi11e), pois ao Congresso é que incumbe 
determi nar o emprego dos dinheiros publicos. 

Cogitando porém da poss ibilidade de casos 
taes na ausencia do Cong resso Nacional , tem este 
nas lei s de orçamento, para a . occurrencia d 'clles , 
consig nado certa q uantia . Quando não o haja 
feito ou seja i nsu!Tici ente a verba votada , ha
ve ndo urgencia, o gove rn o poderá providenciar 
pela abertura do competente credito , preenchi
das as respect ivas d isposições legaes. (Vide leis 
n. 589 de 9 de Setembro de 1850, a rt. 4 § 2, 
n , 1177 de 7 de Setembro de 1862, decr. n . 392 
el e 8 de Outubro de 1896, élrt. 70 § 5 e 148 , 
Tit. IV cio reO'ul amcnto a nn exo ao decr. n. 2458 
de 1 de Fevereiro e avi so circu la r de 22 de 
Março de 1897). 

Oeste poder usou ultimamente o Govern o Fe
deral , indo em auxilio do Dist ricto Federal e do 
Estado de S . Paulo, por occasião da peste qu e 
infelizmente n 'clles se clesenvolveo, e em soe
corro do Estad o do Cea rá, por moti vo da secca 
que a lli a ppareceo causando immensos prejuizos 
e desgraças ( 1 900). 

A g rav idade e extensão do mal ped iam as 
prov idencias realisadas; sómente lia a notar que 
nos dous prim eiros casos o governo declarou ter 
rc.:solvido i11/cr1 1ir na admini st ração do Estado e 
do Municipio para o fim de prestar-lhes soccor
ros; mas intervenção tal não lhe era facu ltada, 
antes esca pando á di spos ição do art. 6, ficava- lhe 
prohi bida. Os auxilios deveriam ser confiados 
ao gove rn o local para admini strai-os . Ao go
vern o federa l compete apenas tomar as provi-
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Ail. 5°. Compete a cada Estado 
provcr, a cxpcnsas proprias, as ne- 
ccssidades do sen govcrno c admi- 
nistrafiio, podcndo a Uniao subsi- 
dial-o somcnte no caso cxccpcional 
dc calamidade publica. 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

ARTIGO QUINTO 

Art. 40. Compete a cada Estado 
provcr, a cxpensas proprias, as ne- 
ccssidades dc sou govcrno c admi- 
nistrafao, podcndo a Uniao subsi- 
dial-o somcnte nos casos cxccpcio- 
nacs dc calamidade publica. 

(Decretos n. 510 de 22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 5°. Prover a expensas proprias. 
Desdc quc sao Estados autonomos, desde quc 
cada um dcllcs tent sen govcrno proprio c sua 
administra^ao, csta claro quc as despezas rcspe- 
ctivas nao podcriam incumhir sinao a dies mes- 
mos. For isso mesmo quc sao csta Jos, tcm odireito 
dc regular cssas despezas c conscquentcmente dc 
cstaheleccr os impostos ncccssarios para have- 
rcm a receita com quc a ellas tenham de fazer 
face. Este c um attrihuto de caractcr soberano 
dos Estados, como tacs. li scu cxcrcicio nao dc- 
pende da Uniao; c de propria e cxclusiva auto- 
ridadc delles, dentro do circulo quclhcs e tracado 
pela Constitui(;ao Federal (arts. 9 a 12), como so- 
berana e a Uniao dentro dos limitcs quc a ella 
nesta materia sao fixados (arts. 7, id, 11 c 12). 

O governo e administraijao dos Es- 
tados e o quc livremente e no goso de sua sobe- 
rania, o povo dos Estados, por sens delegados e 
rcprescntantes, tern estabelecido nas suas Con- 
stituii^oes c leis dc suas asscmbleas. E porquc a 
fedcracjao foi feita sob a forma republicana e re- 
prcsentativa, para termos inn regimen livrc edemo- 
cratico, cada Estado podc, guardada essa forma, 
govcrnar-se c administrar-se como bem Ihe 
parcccr, sem immixtao dos poderes federacs, 
comtanto quc cssc go\'crno scja, cm sua 
csscncia c em sen cxcrcicio,— um governo lit re 
c dcmocratico.— Fara isso bastaraque elle nao sc 
afastc dos principios cardeaes da Constitui^aoFe- 
deral c.quer notcxto de suas leisconstitucionacs 
e ordinarias, qucr na cxccu^ao dellas, esses prin- 
cipios prevalcijam c nunca deixcm dc scr rcspei- 
tados. A inobservancia dcllcs motiva a intcr- 
venipio de que trata o art. 6" § 2, para garantia da 
liberdade c dircitos dos cidadaos e para a eflecti- 
vidade c proficuo resultado do systema dc go- 
vcrno adoptado pclo povo brazileiro. 

A Uniao porem prestara soccorros. 
Qualquer quc scja o conccito fundamental quc 

sc adoptc para caractcrisar o « estado, » c nao 
obstante as objccybcs de cconomistas que acoi- 
mam dc socialistas c fora da missao d'cllc as 
providencias tomadas pclo govcrno cm bencficio 
da pobrcza, orphandade c miscria, incontestavcl 
c quc nao intcrcssam ellas unicamcnte a luima- 
nidadc, nem constitucm so uma pratica philan- 
tropica, mas entendem com altas consideragocs 
dc ordem publica e de policia, c o governo que 
d'isso hoje prescindisse nao seria digno d'este 
nome, comprometteria muita vez a sua segu- 

Ao art. 4"—supprima-so a pala- 
vra—cxccpcionacs—, c substitua-se 
a palavra — Compete — por — In- 
cumbc. 

Ao art. 4'1, depois da palavra— 
ndministrapio—diga-sc—a Uniao, 
porem subsidiara em caso dc cala- 
midade publica, quando o Estado ou 
Estados solicitarcm. 

Hmenda da Commissao do Congrcsso 
Constiluinte (approvada na sessao de 22 de 
Dezembro de 1890). 

ranga e sc collocaria fora do cspirito da civi- 
lisacao moderna. 

N'um regimen federativo tacs cuidados, por 
screm dc ordem local, incumbcm aos Estados 
c Municipios. 

Mas ha circumstancias cm quc podem scr, 
por insuflicientes e cscassas, inefficazes as provi- 
dencias por dies tomadas. Taes sao os casos 
dc grandes desgracas publicas, peste, fome, 
sccca, etc., que algum Estado so com sens re- 
cursos nao possa debcllar. 

v A' Uniao, dada essa falta dc rccursos, e em 
vista da gravidadc c extensao do mal, deve com- 
petir auxiliar o Estado cm que surgirem taes cala- 
midades, proporcionando-lhe os soccorros prcci- 
sos. A isso prove a segunda parte do art. 5. A au- 
toridade federal competente e o FoderLegislativo 
(art. 34 § 14), mediante solicitagao do Estado (cit. 
art. s in fine), pois ao Congresso e quc incumbc 
dcterminar o cmprego dos dinheiros publicos. 

Cogitando porem da possibilidade dc casos 
taes na ausencia do Congresso Nacional, tern cste 
nas leis de orgamcnto, para a occurrencia d'clles, 
consignado certa quantia. Quando nao o haja 
feito ou scja insulliciente a verba votada, ha- 
vendo urgencia, o governo podera providcnciar 
pela abcrtura do competente credito, preenchi- 
das as respectivas disposigoes legaes. (Vide leis 
n. de 9 de Setembro de 1850, art. 4§ 2, 
n, 1 177 de 7 dc Setembro de 1862, deer. n. 392 
dc 8 de Outubro de 1896, art. 70 § 3 e 148, 
Tit. IV do regulamcnto anncxo ao deer. n. 2458 
dc 10 dc Fcvcreiro c aviso circular dc 22 de 
Margo dc 1897). 

Deste poder iisou ultimamente o Governo Fe- 
deral, indo em auxilio do Districto Federal c do 
Estado de S. Faulo, por occasiao da peste que 
infelizmente n'elles se descnvolveo, e cm soc- 
corro do Estado do Ccara, por motivo da sccca 
quc alii apparccco causando immensos prcjuizos 
c desgragas (1900). 

A gravidadc c extensao do mal pediam as 
providencias rcalisadas; somente ha a notar quc 
nos dous primciros casos o govcrno declarou tcr 
rcsolvido inlereir na administragao do Estado c 
do Municipio para o fun de prcstar-lhcs soccor- 
ros; mas intervengao tal nao Ihe era facultada, 
antes escapando a disposigao do art. 6,licava-lhc 
prohibida. Os auxilios deveriam ser confiados 
ao governo local para administral-os. Ao go- 
verno federal compete apenas tomar as provi- 



ARTIGO QUINTO 19 

Art. 5°. Incumbe a cada Estado prover, a expensas 
proprias, ás necessidades de seu governo e administra
ção; a União, por~rn , prestar_{1 soccorros_no Estado que, 
em caso de cala1111d~de publi ca, o so li citar. 

(Red:1.cç:io da Commissão do Co ng resso , em 21 de Feve reiro 
de 1891). 

dencias dentro de sua esphera , concommitantes 
com as da administração reg ional. 

Tomar a seu cargo um dos serviços locaes é 
i11tervir em 11egocio pewlia r no Estado e isto a 
Constituição formalme nte prohibe no cit. a rt . 
El ia sómente autori sa a prestação de « soccorros 
ao Estado, » cousa mui di stincta de interferencia 
na admi ni stração d 'e ll e. E' o Estado que por 
seus fun cc ionarios e age ntes ha de appli ai-os . E 
muito mai s a pto é elle para isto , que o govern o 
da União . 

Os soccorros poderão ser em di nheiro , em ef
feitos mercantin s, em meios de t ransporte , etc., 
pois o texto não traz limitação alg uma e a natu
reza do mal é que ha de indicar o ge nero elo 
soccorro. 

O gove rn o federal , cm 22 de Março de 1897, 
exped io pelo mini sterio cios negocios inter iores, 
a seO'uinte circu lar aos govern adore s cios Estados: 

- Depois da pronuilgaçiio da Constitu içfo de 24 de Fe
vereiro de 189 1 recebeu o Governo Fede ral Uivcrsas rcciui
siçõcs dos gove rnos dos Estados no sen tido de lh es se r 
prcstado 1 1m co nform idacic do art. 5°, o auxi li o da Un ião, 
afi 1n de sa tisfazer despcl.:tS rt::clamadas por perturbações das 
co ndições sanit;1rias occo rridas nos respec t ivos te rritorios, 
e a que attribui ram o caracte r de calamidade publica . 

T endo-se suscitado du vidas :ícerca da intell igc ncia do dito 
a_rt1~0 1 rcso lveo o govcrno 1 após detido exa me da materi ;;1, 

s1gn1ficar-vos o n, odo po r que , definidas as circumstancias 
cm que aqucllas e ou tras eve ntualidades cons litucm o caso 
de calamidade publica alli prev is to, entende deve r ser exe
cutado o preceito constituciona l, emquanto não de libe ra r 
definitivamente o Congresso Nac ion al a este re:-.pe ito . 

Art. 5°. Incumbe a cada Estado prover, a ex
pensas proprias , ás necessidades de seu governo 
e administração; a União, porém, prestará soc
corros ao Estado que, em caso de calamidade 
publica, o solicitar. 

Como calamidade publica só pode ser considerada , cm 
th csc , além das seccas prolongndas e devastadoras , dos 
grandes incendios e innundações e de outros flagellos seme
lhan tes, a in vasão subita do territorio de um Estado por 
molest ia contagiosa ou pest ilencia l; susceptive l de gra nde 
expansão epidcmica , de di sseminação rapida e de alta letha
lidadc , diversa daqu ell as que só se desenv olvem ao favor da 
ausencia de providencias adequadas e do descuido no em
prego dos meios conh ecidos de prophylaxia usual. 

Mas, attentos os limites das attribuiçõcs dos poderes da 
União e dos Estados e a propria accepçüo dos dous voca
bulos , para te r lagar a intervençfto da niito nã o basta 
apenas que se manifeste e dese nvo lva cm alg um dos Esta
dos um dos flagc ll os alludidos . No ponto de vi sta de que 
se trata , a ca lamidade publica é relativa. Assim, póde as
sumi r esse caracte r qualquer daquell es acontecimentos, 
qu ando se dê cm Est ado qu e di sponha de poucos recursos; 
outro tanto , porém, não teni cab im ento affirmar si o caso 
se der cm territorio de Estado cuja admini stração esteja 
apparclh:u.la com os meios neccssa rios para soccorrer efli
cazmen tc a população. 

·rorna-sc , pois, prec iso que pr~viamcnte demo nstre o Go
verno respec tivo tc rcn1 sido j:i. tomadas , qu ér por e ll e, quér 
pela administração loca l, si o serviço fà r de natureza mu
ni cipal , t odas as providencias que a s itua ção ex igia , e , 
ai nd a mais, have rem-se ex haur ido todos os recursos à ispo
nivc is sem que , c ntre t.into , se conseguisse dcbcllar o mal. 

Tal dem o ns tração é tanto ma is necessari:i qutmto, um a 
vez que tem de ser levada , prov isoriam ente, ;:Í vc rba-Soc
corros Publicos - a despem resultante cio auxi lio , imp res
c indí ve l ser,, justifi ca r o credi to su 1 p lcmentar gue á m .sm a 
verba houve r ele se r aberto . 

Si o Governo Fede ral reconhecer qu e se ve rifi ca m as con
di ções cm que, de accordo com o que ~e ach a reso lvido , 
deve ser prestad o o auxi lio da Un i~1 01 este se cflt!c tu ar:'t na 
forma prescripta no t itulo IV cio regulam ento ela Direc toria 
Gera l de Saude Publi ca , anncxo ao dec reto n. 2.458, de 
10 de Feve reiro proximo findo , de que vos envio cxempla
re~ im pressos . 

ARTIGO QIJINTO 19 

Art. 50. Incumbc a cada Estado prover, a expcnsas 
proprias, as nccessidadcs de seu govorno c administra- 
cao; a Uniao, porem, prcstara soccorrosao Estado quo, 
cm caso dc calamidadc publica, o solicitar. 

(Redaccao da Commissao do Congresso, em 21 de Fevereiro 
de 1891). 

Art. 5". Incumbe a cada Estado prover, a ex- 
pensas proprias, as necessidades de seu governo 
e administragao; a Uniao, porem, prestara soc- 
corros ao Estado que, em caso de calaraidade 
publica, 0 solicitar. 

dencias dentro de sua esphera, concommitantes 
com as da administragao regional. 

Tomar a sen cargo um dos servigos locaes e 
inlervir cm uegocio peculiar no Estado e isto a 
Constituigao formalmente prohibe no cit. art. 
Ella somente autorisa a prestagao de « soccorros 
ao Estado, » cousa mui distincta de interferencia 
na administragao d'elle. E' o Estado qne por 
sens funccionariose agentes ha de applical-os. E 
muito maisapto e clle para isto, que o governo 
da Uniao. 

Os soccorros poderao ser em dinheiro, em ef- 
feitos mercantins, cm meios de transporte, etc., 
pois o texto nao traz limitagao alguma e a natu- 
reza do mal e que ha de indicar o gencro do 
soccorro. 

O governo federal, em 22 de Margo de 1897, 
expedio pelo ministerio dos negocios interiores, 
a seguintecircular aosgovernadoresdos Estados: 

— Depois da promulgn^ao da Constituicao de 24 de Fe- 
vereiro de 1891 rccebeu o Governo Federal diversas requi- 
si^oes dos govcrnos dos Estados no sentido de Ihes ser 
prcstado, na conformidadc do art. 5% o auxilio da Uniao, 
afim de satisfazer despezas rcclamadas por pcrturbatjoes das 
condiqoes sanitarias occorridas nos respcctivos tcrritorios, 
e a que attribuiram o caractcr de calamidade publica. 

Tendo-se suscitado duvidas acerca da intelligencia do dito 
artigo, resolveo o governo, apos detido exame da materia, 
significar-vos o modo por que, definidas as circumstancias 
em que aqucllas e outras eventualidades constituem o caso 
de calamidadc publica alii previsto, entende dever ser exe- 
cutado o preceito constitucional, emquanto nao deliberar 
definitivamente o Congresso Nacional a este respeito. 

Como calamidade publica so pode ser considerada, cm 
these, alem das seccas prolongadas e devastadoras, dos 
grandes incendios e innunda(;6es e de outros flagellos seme- 
Ihantes, a invasao subita do territorio de um Estado por 
molestia contagiosa ou pestilencial,- susceptivcl de grande 
expansao cpidcmica, de dissemina^ao rapida e dc alta letha- 
lidadc, diversa daquellas que so se dcsenvolvem ao favor da 
ausencia de providencias adequadas e do descuido no em- 
prego dos meios conhecidos de prophylaxia usual. 

Mas, attentos os limites das attribui^ocs dos poderes da 
Uniao c dos Estados e a propria accep<;ao dos dous voca- 
bulos, para ter logar a intervengao da Uniao nao basta 
apenas que se manifestc e desenvolva em algum dos Esta- 
dos um dos flagellos alludidos. No ponto de vista de que 
se trata, a calamidade publica e relativa. Assim, pdde as- 
sumir esse caracter qualquer daquelles acontecimentos, 
quando se dc cm Estado que disponha de poucos recursos; 
outro tanto, porem, nao tera cabimcnto aflirmar si 0 caso 
se der cm territorio de Estado cuja administragao csteja 
apparelhada com os meios neccssarios para soccorrer efli- 
cazmente a popula^ao. 

Torna-se, pois, precise que previamente demonstre o Go- 
verno respectivo tcrcm sido ja tomadas, quer por elle, quer 
pcla administragao local, si o service tor de natureza mu- 
nicipal, todas as providencias que a situa^ao exigia, e, 
ainda mais, havcrem-se exhaurido todos os recursos dispo- 
niveis sem que, entretanto, se conseguissc debcllar o mal. 

Tal demonstra^ao c tanto mais necessaria quanto, uma 
vez que tern de ser levada, provisoriamente, a verba—Soc- 
corros Publicos—a despeza resultante do auxilio, impres- 
cindivel sera justificar o credito supplcmentar que a mesma 
verba houvcr dc ser aberto. 

Si o Governo Federal reconhecer que se verificam as con- 
diodes em que, de accordo com o que se acba resolvido, 
devc ser prcstado o auxilio da Uniao, este se efiectuara na 
forma prescript.! no titulo IV do regulamento da Directoria 
Gcral de Saude Publica, anncxo ao decrcto n. 2.458, de 
10 dc Fevereiro proximo lindo, de que vos envio exempla- 
rcs impressos. 
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- -- --- - -
Arl. 6v. E111 qualquer los E la

dos mie a ord em publi ca fô r per
turbada e onde fa ltem ao govc ,no 
loca l 111 cios cífi cazes para repri 111 ir 
as clcsor lcns e assegurar a paz e 
t ranquillidade publi ca, cffcctu ará o 
Governo Provi so ri o a intervenção 
ncccssa ri a para co111 o apoio ela 
força, ;1sscgurar o livre cxcrdcio cios 
direitos dos cid adãos e a livre acç:ío 
das autor i bclcs consli tuidas . 

Arl. 6°. O Governo Feder.11 n:ío 
poderit interv ir cm negocios peculi
ares dos Estados, salvo : 

Art. 5". Governo Federal nfo 
podcr:1 interv ir em negocios pcCLili 
arcs aos Estados, salvo: 

1v p:1ra rcpellir in vasão estran
ge ira ou de ou tro Estado; 

1° para repellir in vas:ío estran
geira, ou de um Estado em ou tro; 

:i " para manter :1 fórma republi
cana fede rativa ; 

:i " para garantir a fórma repu
blicana; 

3" para restabelece r :1 orde m e 
lr3n 1uillidadc no Estado,~ requisi
ção de se u gove rn o ; 

; º par:1 rest;ibelccer a ord em e a 
lrnnquillicbde nos Estados, it requi
siç:ío dos poderes locaes; 

Art. 7° . Sendo a Republica Fe
derativa Braz ileira a fór111a de go
ve rn o proclamada, o Governo Pro
vi so rio não reconhece nem reconhe
cerí, nenhum gove rno loca l contra rio 
ú fórnrn repub licana. 

4" p:ira garantir a execução e 
cum pri 111 ento das sentenças fcderaes. 

(Projecto da Commiss:io cio Governo Pro
visorio), 

,1'' para assegurar a execução cbs 
leis do Congresso e o cumprimento 
das sentenças fe leracs. 

(Decretos n. 510 de 22 de J unho e n. 914 A 
de z • de 0111ubro de 1890). 

(Decre to n. 1, de 15 de Novembro de 
1889). 

Art . 6 .0 O Governo Federal. Esta lo-
ução é aqui empregada como eq uipollcnte a 

« A União > ou ::i < Os poderes ela União,)> mas 
não como i equiv:tl esse a «o poder executi vo ,>. 
E claramente o indicam: 

1 .0 Os termos cm que está conceb ido o art. e 
ua collocação n'esta primeira parte da Consti

tui ção, ao se rem traçadas as linhas geraes da 
construcção poli ti ca que ella tem em vista e 
assignadas as espheras di stinctas da União e dos 
Estados, antes de entrar-se na particu larisação 
elas a tt ri bu ições cspeciaes de cada um dos Poderes 
ou orgãos funccionacs do Governo Federal, e di
zendo-se - Cavem o Federal- por contraposição 
a - governos locaes; 

2. 0 A i ncl ole e i m portancia cio p der ele inter
ve nção, melind roso cm seu uso e de summa g ra
vidade para ficar exclus ivamente competindo ao 
execut ivo, que é cm n 'gocio - d'esta natureza o 
pode r mais capaz !e abusos; 

3 .0 A li ção d s trabalhos prcparatori os da 
Const ituição, notando-se n'esta parte o empreo-o 
das palavras- Poder Federal, Governo Federal
com sy noni111 as de U11iâo ji•dera! e não no -cn
t iclo restri cto d Poder Execut ivo ou Prc ·iclcntc 
da l, epublica(projcctos preli111inares :- Werneck
Pest::i na, art . 6 co111binado com os arts . 14, 18, 
23, 2(: , 30, 3 ' , etc . ; Magalhães Castro, arts. 3, 
6. ' § un.; e A111erico l:lraziliensc, arts. 7 e 4' 
Ili n); pr jecto ela Commissão nomeada pelo Go
verno Provisorio, arts. 6, 68 d) , 69 n) e 100 - . 
e d'ahi pas ::iram aq ucllas pa la,-r:is «Governo 
f·ederal " ,como mesmo scnt id , para o art. 6 da 

on-tituição, neste ponto v tada sem emenda 
pelo ConoT s ·o ; 

4 .º O emprego das mes111 as p:1L vras 111 ou
tr s arts . da onstituiçã , para exp ri mir o con
juncto dos poderes f edemes ou a ,, ni ão Federal'> 
(e nã restr ictamenle o Poder Exc ·uti,·o) , co1110 
n s arts. ', 24, 5-+ n . 2 , e 6 ~ 2, bc111 como 
no art. 6, ultima parte, das Disposições Trans i
torias ; e o emprego das pa lan::is <, Poder Execu
ti v " , 1t1a ndo a este. independentemente cios 

utros p deres, quer se referir a Constituição, 
art -. 2, 29, H~ · 2 e2 1. 37 pr. e §3 , 3 , 41 , 

b), 71 § - b) e § 1; 

5 .'' O estudo comparado desta p:irte ela nossa 
com as con stituições de estados regidos por 
egual forma de o·ove rno , cabendo a funcção in 
terve ntora, na cios Estados Un idos Nor te Ameri
canos a ,,Os Estado -Un idos,~ (::irt, 4. secç . 4 , 
n. 1 ), a «Os poderes da União,> na do Mexico 
(art . 1 16) e á «Confederação,> na da Su issa, 
(art. 5,)-nen huma cl'ellas se referindo exclusi
va mente a algum dos ramos. em que se clivi !e o 
<,Governo Federal,> (') ; 

6 .0 A opi nião !e com111cntadores da consti
tuição los Estados Unidos norte-americanos, 
bastando citar o autorisado Coolcy: 

«A ob rigação de garantir uma fo rma republ i
cana de gove rno aos Estados e de os proteger 
contra in vasão e pcrturbaçôes intestinas · uma 
las que incum bem aos Estados-Un idos (á União). 

A ill ação é que o cumpri 111ento d'esse dever não 
d 'pende excl usivamente do córpo leg-islat ivo, 
111as el e todos os ramos do gO\·c rno ou ao 111 enos 
de mais de um d 'cl l s. Até agora o Congresso 
tem assumido a com pc::te ncia ele :16 ir úcerca da 
referida o-arantia, ao mesmo t empo que. de outro 
lado , é ao poder executivo que tem sido pedida 
a protccção contra as perturbações intcsti nas . Se
g undo ::i natureza do caso, o judiciario pouco ou 
nada terá que fazer soL,re qucstõc- le,·an taclas 
,·x--vi desta. di ·posiçõcs da Con stituição '); 

7° A a!Tirmação irrccusa,·e l, por ocasião de t ra
ta r-se de assumpto tendente ao cxcrcic io ela in
ter 1enção , ele sig nata ri os ela Constitui ção pelo 
gove rno submctti cl::i ú nação. E' assim que : 

n) O Vice-Presidente da Republica , Marecha l 
Floriano Peixoto, na mensage m de abert ura cio 
Congrc ·so Nacional cm 18 ele Dczem bro de 189 1 , 

declarando que, nas perturbações que se produzi
ram com as deposições de ,rovcrn::idores, se limi
tira a acaute lar quanto possivel a ordem pu bli ca, 
ju lgou de seu deve r (sic) entregar ao Cong resso o 
estudo e clelibcracão definitiva do caso. accres
ccntando: , V · s 'decid ireis esta questão como o 
Poder L g islat i vo dos Estados Unidos da Ame-

( · ) O g, ,~•,.1·110 f .:,ln·.1 / iutcn•cm . . . , ll iz o art. 6 11:l Const. Argent. e islo, 
( <! '!plica Lui.e V11re ll a, E-. tu~los sobre a Const. Nacion:1 1 Argen ti na , pag . -::: 8). 
i11,li.::1 que cssu l:1 \."uht:11 lc n:io tocu só 1,., podl! r li:~h.l,1 ti vo e :io exe -:ut ivo, mas 
:t lodos o-. po,.lercs, iudu i,lo o jucl i .. · inrio . 
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Art. 6". Em qualquer dos Esta- 
dos ondo a ordem publica for per- 
turbada c ondc faltem ao govcino 
local mcios cflkazcs para rcprimir 
as dcsordcns e assegurar a paz c 
tranquillidnde publica, effectuara o 
Governo I'rovisorio a intcrvcnfao 
ncccssaria para com o apoio da 
fori^a, assegurar o livrc cxercicio dos 
direitos dos cidadaos e a livre acfao 
das auloridades constituidas. 

Art. 7°. Scndo a Republica Fc- 
dcrativa Brazilcira a forma dc go- 
verno proclamada, o Governo I'ro- 
visorio nao reconhccc nem reconhe- 
ccra ncnhum governo local contrario 
a forma ropublicana. 

(Decreto n. I, dc 15 de Noveinbro do 
1889). 

Art. 6". O Governo Federal nao 
podcra intervir cm ncgocios pcculi- 
arcs dos Estados, salvo: 

iu para rcpellir invasao eslran- 
gcira 011 de outro Estado; 

2° para garantir a forma repu- 
blicana; 

3° para restabelcccr a ordem c 
tranquillidadc no Estado, a rcquisi- 
fao dc sen governo ; 

q" para garantir a cxccucao e 
cumprimcnlodas scntenjasfcdcraes. 

(Projecto da Contnrissao do Governo Pro- 
visorio), 

Art. 5". O Governo Federal nao 
podera intervir cm ncgocios pcculi- 
arcs aos Estados, salvo: 

iu para rcpellir invasao cslran- 
gcira, ou dc urn Estado cm outro; 

2" para mantcr a forma republi- 
cana fcdcrativa; 

3° para restabelcccr a ordem c a 
tranquillidadc nos Estados, a requi- 
sifao dos poderes locaes; 

q" para assegurar a execufiio das 
leis do Congresso c o cumprimento 
das scntenfas fedcracs. 

(Decretos n. s«o de 22 de Junho e n. 914 A 
de 2) de Omubro de 1890). 

Art. 6." O Governo Federal. Hsta lo- 
ctiijao e aqui empregada como equipollente a 
«A Uniao» ou a t<Os poderes da Uniao,» mas 
nao como si equivalesse a «o poder executivo^. 
K claramenle o indicam : 

1.0 Os termos cm quc csta concebido o art. c 
sua collocagao n'esta primeira parte da Consti- 
tuigao, ao serem tra^adas as linlias geracs da 
construcfao politica quc clla tcm cm vista c 
assignadas as espheras distinctas da Uniao e dos 
Estados, antes dc entrar-se na particularisa^ao 
das attribuifoes especiaes de cada um dos Poderes 
ou orgaos funccionacs do Governo Federal, c di- 
zendo-sc — Governo Federal — por contraposifao 
a—governos locaes; 

2.0 A indolc e importancia do poder dc intcr- 
vem;ao, mclindrosoem sett usoede summa gra- 
vidade para Hear exclusivamente compclindo ao 
executivo, que c em ncgocios d'esta naturcza o 
poder mais capaz de abusos ; 

3." A liifao dos trabalhos preparatorios da 
Constituiigio, notando-se n'esta parte o emprego 
daspalavras—Poder Federal, Governo Federal— 
como synonimas dc Uniao federal e nao no sen- 
tido restricto de Poder Executivo ou Presidente 
da Republica(projcctos preliminares:—Werneck- 
Pestana, art. 6 combinado com os arts. 14, 18, 
23, 26, 30, 33, etc.; Magalhaes Castro, arts. 3, 
(), 36 § tin. ; e Americo Braziliense, arts. 7 e 48 
111 a); projecto da Commissao nomcada pelo Go- 
verno Provisorio, arts. 6, 68 </), 69 a) c too—, 
c d'ahi passaram aqucllas palavras «Governo 
Federal», comomcsmo sentido, para o art. 6 da 
Constituii^ao, neslc ponto votada sem emendas 
pelo Congresso; 

4.'1 O emprego das mesmas palavras cm 011- 
tros arts, da Constituii;ao, para cxprimir o con- 
junctodospoderes federaes ou a ^Uniao Federal^ 
(e nao restrictamcnte o Poder Executivo), como 
nos arts. 8. 24, 34 n. 2, e 66 § 2, bem como 
no art. 6. ultima parte, das Disposiijocs Transi- 
torias ; e o emprego das palavras Poder Execu- 
tivo quando a esle. independentemente dos 
oittros poderes, quer sc referir a Constituivao, 
arts. 23, 29, 34 §§ 2 e 21, 37 pr. e § 3, 39, 41, 
60 l>), 71 § 2 f>) e So § 1; 

5." O estudo comparado desta parte da nossa 
com as constituitpjcs de estados regidos por 
egual forma de governo, cabendo a funccao in- 
terventora, na dos Estados Unidos Norte Ameri- 
canos a vOs Estados-Unidosv (art, 4, sect;. 4, 
n. 1), a <-;Os poderes da Uniao,» na do Mexico 
(art. 116) e a .xConfcdcracaov na da Suissa, 
(art. 5,)—nenhuma d'ellas sc referindo exclusi- 
vamente a algum dos ramos em quc se divide o 
«Go\'erno Federals (*); 

6.° A opiniao de commentadorcs da consti- 
tuicao dos Estados Unidos norte-americanos, 
bastando citar o autorisado Coo lev: 

«A obrigaqao de garantir uma forma republi- 
cana de governo aos Estados e de os proteger 
contra invasao e pcrturbagoes intestinas e uma 
das que incumbem aos Estados-Unidos (a Uniao). 
A illaijao e que o cumprimento d'esse dever nao 
depende exclusivamente do corpo legislativo, 
mas dc todos os ramos do governo ou ao mcnos 
de mais do um d'cllcs. Ate agora o Congresso 
tcm assumido a competencia de agir accrca da 
referida garantia, ao mesmo tempo que. de outro 
lado, c ao poder executivo quc tein sido pedida 
a proteci;aocontra as pcrturbagocs intestinas. Se- 
gundo a naturcza do caso, o judiciario pouco ou 
nada tcra que fazer sobrc questdes levantadas 
ex-vi destas disposi^ocs da Constituicao »; 

70 A allirmaijao irrecusavel, por ocasiao de tra- 
tar-se de assumpto tendente ao cxercicio da in- 
tervengao, de signatarios da Constituicao pelo 
governo submettida a nacao. E' assim que ; 

<7) O Vice-Presidente da Republica, Marcchal 
Floriano Pcixoto, na mensagem de abertura do 
Congresso Nacional em 18 dc Dezembro de 1891. 
dcclarando que, nas pcrturbacocs que se produzi- 
ramcom as deposicdes de governadores, se limi- 
tara a acautelarquanto possivel a ordem publica, 
julgou de sen dever (sir) entregar ao Congresso o 
estudo e delihcracao delinitiva do caso, accres- 
centando: «V6s decidireis esta questao como o 
Poder Legislative dos Estados Unidos da Ame- 

(*) ^ governo intcrvcm. . Jtz o art. 6 da Const. Argent, c islo, (oxplica Luiz Varella, Estndos sobrc a Const. Nacional Argentina, pag. 228), indica que essa t'aculda>le nao toca so aj porter legislativo e ao executivo, mas a todos os poderes, inclnido o judiciario. 
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Ao art. 5º, n. ; º, d epo is d a palav ra-trnn 1ui lli
d;ide-d1g a-se-nos Esb1d os, á rr qu isi,:ão dos re spe

ct ivos g overn os. 
Emenda d:1 Co mmiss~o do Cong resso (approv:1da em ~~ de De

zembro de 1890). 
Art. 6º. O Gove rno Federa l nfo poderá intervir em 

neg ocios pecu liare~ aos _E stados , sa_lvo: _ 
. 1o para r pell1r 1nvasao es t range ira ou ele um l:staclo 

em ou t ro; 
2 u p:Ha 1rn111te r a fó rrna republicana fe Ic i·at_iva ; 
3º para res t,1belccer a ordc11 1 e a tran ~u1 ll 1dade pu

bl ica n os Estados ,\ rcq u 1s1 ção cios rcspcc t1 vos g ove rn os ; 
4º para assegurar a execução das le is e das s entenças 

fcd eraes . 
(Red:tcçào d:t Com111i ssZlO do Congresso cm ~ 1 de f-cvcrciro de 

189 1). 
Ao arl. 6° § 4 ... cl:\s le is e senten ças feder:1es - A 11-

/011io E11 í_ebio (E111end:1 cm 23 de Feve re iro de 1 9 1 ) . 

ri ca do Norte , da Su issa e ela Rep ubli ca Argen
tina t em decidido icl enti cas, que hão surg ido na 
\'ida desses povos reg idos pelo syste rn a feclera
ti vo. » 

b) O ex-Min istro dos Negocios Exte ri ores, Ge
neral Qu intino Bocayuva, q ue, com seus collegas 
cio Governo Provisorio, reierendou a Con st itui
ção apresentada ao Cong resso Nacional , dizia 
na sessão do Senado de 18 ele Agosto de 189 1, 
occu pando-se de organi sação dos Estados e enten
dendo que a isso se extendia a fa,· uldade do a rt. 6° 
da Con stituição : 

<, . 1os Estados Unidos, na Const itui ção Am e ricana ha dous 
arti gos cuj o espi rita foi trasladado para a prop ria Co 11 stitu i
çf10 Br:tzil eira ; cmhora por fórma mais con cisa e, a seu ve r, 
menos perfei ta: mas o espiri ta da disposição constituciona l 
é id enti co cm uma e cm outra Co nstitui ção . 

Os Estados Unidos, - e note o Senado q uc cm toda a 
Const itui çfw Am ericana o uni..:o ;1rti go a qu e css:i referencia 
aos Es!ados U11 idos é fcit,1 1 l! esse , -os Esb.1d os Unidos, isto 
é, a rol/cclividmfo dos f'a ,/er,•s es/,1belecidos pela Co11slil11içii11, 
a representação nacional da União de todos os Estados 
outr·ora confede rados, gar:mt io aos Estados a manutenção 
d:ts suas institui ções repub licanas . Por uma fórn1a livc rsa 
chego u-se a definir o mesmo pri ncipio ... da não in tc rv cn
ç ,i o rio go-v,•r110 j °iJdernl ~· isto é, n ex/wi:.ssno da u11idndc ua
rioual rtf'rcsculn,ln pelos Ires j,odercs não poderá in tervir, diz 
a Constituiçüo , nos negocios pecu liares aos Estados, sa lvo 
1. "' para rcpellir in vasão estra ngeira ou de um Estado cm 
outro ; '.?. ú para m::rnter a fórma federativa .. . Ora , pcr
,., unta , si, diante desta disposição constitucional , tem ou não 
tem o Cong resso dire ito não sómentc 1 mas o dever de acudir 
a qualquer Estado nndc a fórma republicana fed erati va não 
esteja sendo praticada ? '> (ANNAES DO SENAno, 189 1, vo l. Ili , 
pags . 1 7 e 18) . 

e) No mesmo sentido é o parecer n. 34 de 24 
de Maio de 1893 , relator o mesmo ex-mini stro e 
assignaclo tambem por seu ex-collega elos ne
gocios interi ores, Senador Aristi des Lobo, que 
com elle refe rendára o clecr . n. 1 de 15 ele No
vem bro ele 1899, no qua l fóra t ambem empre
gada aquella locução ,< Gove rn o Federal. » Diz 
esse parecer : 

O <, Governo Federal >> no Brazi l, como nos Estados Unidos 
da America compõe-se de t res poderes: o Legislativo , o 
Executivo e o Jud iciario. - Foi por/nulo a esses poderes 
re11111dos que a Cous/iluição i111poz a restricção contida no 
art. 6, proh_ibindo-lhes a intervenção nos Estados, sa lvo nos 
casos especificados nos seus ns. 1, 2 , 3 e 4 e para os fins 
nelles declarados. ( A NNATIS DO SENADO, 1 893, vo l. 1, pag. 2 1 1 ) . 

Art. 6''. O Governo Federal não poderá intervir 
em negocios peculiares aos Estados, salvo: 

1° para repellir invasão estrangeira ou de um 
Estado em outro ; 

2° para manter a fórma republicana federativa; 
3° para restabelecer a ordem e a tranquillidade 

nos Estados, á requisição dos respectivos gover
nos; 

4° para assegurar a execução das leis e senten
ças federaes. 

d) Outro dos sig natari os ela Constituição e elos 
1ue não pequena parte tomaram em sua elabo

ração, o ex-ministroCampos Sall es, el o Governo 
Provi sori o, sustentava, em di scussão do Senado , 
-que a intervenção cabia , conforme a oppor
tuni dacle, a cada um dos t res g randes orgãos 
da soberania nacional e não ao executi vo excl usi
va mente (ANNA ES DO SENADO, 189 1, vol. Ili, 
pag . 123): 

<, T enho co mo verdadeira a do ut rinA que estabelece, como 
lrn pouco disse, a competcncia de cada um dos grandes 
orgãos da soberania federa l para inte rvir 01 portunamente 
nestes coníli c tos e para reso lvei-os . Ha casos cm que com
pete ao Poder Executivo intervir, ha ou tros cm que a inte r
ve nção J crtc nce ao Poder Legislati vo; ha aqu elles, fin almente , 
que recaem sob a jurisclicção do Poder Judic iario . A ques
tão é saber qual seja a natureza do acto que provocou 
o conílicto e em virtuJe lo qua l, a bem Jo regula r func
c ionam ento dos dive rsos orgàos ou departamentos pol iticos , 
surg io a nl!cessicbde la intervenção por parte de um dos 
t rc s poderes, 1 ara qu e o conílicto se pos:;a resolve r dentro 
da orbita lega l, ou dentro dos limites marcados na Consti
tui ção. Na grande União Ameri cana , a do utri na estabdccida 
foi esta. >> 

Intervir. A intervenção é a sancção el o pri n
cip io fed erat ivo; sem ella a União -s~ria um nome 
vão. E as O'a rantias e van tage ns que a lecle ração 
eleve proporcionar aos Estados e ao povo, se re
duzi riam a simples miragem . 

E' ella , com effe ito, que assegura o laço federa l. 
Nos Estado compostos não pócle deixar de ex istir. 
Yemol-a inherente ás Confederações de Estados, 
como clausula essencial pa ra impôr o cumpri
mento los deveres fecleraes , qua ndo esq uecidos 
ou sophi smados, e aos quaes póclem os Estados 
Confederados se r chamados até por meio ela 
fo rça material. D'ahi naturalmente passou para 
a organ isação polí tica conhecida pelo nome de 
;,Estado federativo ,>> como medida necessaria 
para a efficiencia e con servação cio systema, que 
sem ella mentiria a seus fins . 

Entre nós, ainda no lrnperio,- quanclo, em \·ista 
das exigencias da aspiração federal ista, se cleo, 
ou se pretencleo dar, ás provincias, com o Acto 
Adcl icional, o direito ele geri rem por manclatarios 
seus certa ordem de -negocios -i111111edia!a111e11 te rela
t 1vos a sens pecnliares i11tere-sses,- essa tal ou qual 
autonomia local fo i regu lada ele modo que aos 
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Ao nrt. j", n. 30, dcpois da palavra—tranquilli- 
dadc—diga-se — nos Estados, a rcquisirao dos rcspe- 
ctivos govcrnos. 

Emendii da Commissao do Congresso (approvada em aa dc De- 
zembro de 1890). 

Art. 6°. O Governo Federal nao podcra intcrvir em 
negocios peculiarcs aos Estados, salvo: 

i0 para repcllir invasao cstrangciraou dc um Estado 
cm outro; 

20 para manter a forma republicana fedcrativa; 
a" para rcstabclcccr a ordem c a tranquillidade pu- 

blica nos Estados a rcquisifao dos respeclivos govcrnos; 
4" para asscgurar a cxccufao das Icis c das scntenfas 

fcdcracs. 
(Redacfao da Commissao do Congresso em 21 de Fcverciro de 

1S91). 
Ao art. 6° § 4... das Icis c scntenfas fcdcracs—An- 

tonio F.it^ebio (Emcnda cm 23 dc Fcverciro dc 1891), 

Art, 6". 0 Governo Federal nao podera intervir 
em negocios peculiares aos Estados, salvo: 

1° para repellir invasao estrangeira ou de um 
Estado em outro; 

2 ' para manter a forma republicana federativa; 
3° para restabelecer a ordem e a tranquillidade 

nos Estados, a requisigao dos respectivos govcr- 
nos; 

4° para assegurar a execugao das leis e senten- 
gas federaes. 

rica do Nortc, da Suissa c da Republica Argen- 
tina tern decidido identicas, que liao surgido na 
vida desscs povos regidos pelo systema ledera- 
tivo.» 

h) O cx-Ministro dos Negocios Exteriores, Ge- 
neral Quintino Bocayuva, que, com seuscollegas 
do Governo Provisorio, referendou a Constitui- 
cao aprescntada ao Congresso Nacional, dizia 
na sessao do Senado de 18 dc Agosto dc 1891, 
occupando-se de organisacao dos Estados e enten- 
dendoquea isso seextendia a faculdade do art. 6" 
da Constituigao: 

<% Nos Estados Unldos, na Constituigao Americana ha dous 
artigos cujo espirito foi trasladado para a propria Constitui- 
Qao Braziieira, embora per forma mais concisa c, a sea ver, 
menos perfeita; mas o espirito da disposiqao constitucional 
e identico em uma e cm outra Constituifjao. 

Os Estados Unidos, — e note o Senado quo em toda a 
Constituiqao Americana o unico artigo a que cssa referencia 
aos Estiuios Unidos c feita. e esse, — os Estados Unidos, isto 
e, a collect ividade dos podcres es/iibelecidos pela Const it it if do, 
a reprcsenta^ao nacional da Uniao de todos os Estados 
oulr'ora confedcrados, garantio aos Estados a manuten^ao 
das suas instituigoes republicanas. Por uma forma divcrsa 
chegou-se a definir o mesmo principio... da nao interven- 
gao do governo federal; isto e, a expressdo da unidadc na- 
cional reprcseniada pclos ires podcres nao podcra intervir, diz 
a Constituigao, nos negocios peculiarcs aos Estados, salvo 
1." para repellir invasao estrangeira ou dc um Estado cm 
outro; 2.° para manter a forma federativa... Ora, per- 
gunta, si, diantc desta disposigao constitucional, tern ou nao 
tcm o Congresso dircito naosomente, mas o dever de acudir 
a qualquer Estado onde a forma republicana federativa nao 
esteja sendo praticada?» (Annahs do shnado, 1891, vol. Ill, 
pags. 17 e IS). 

c) No mesmo sentido e o pareccr n. 34 de 24 
de Maio de 1893, relatoro mesmo ex-ministro e 
assignado tambem por sen ex-collega dos ne- 
gocios interiores, Senador Aristides Lobo, que 
com elle referendara o deer. n. 1 de 15 de No- 
vembro de 1899, no qual fora tambem empre- 
gada aquella locu^ao « Governo Federal. » Diz 
esse parecer: 

O sx Governo Federal » no Brazil, como nos Estados Unidos 
da America compoe-se de tres poderes: o Legislative, o 
Executive e o Judiciario. — Foi portanto a esses podcres 
reunidos que a Consiituifdo impo* a restricgao contida no 
art. 6, prohibindo-lhes a intervengao nos Estados, salvo nos 
casos especificados nos seus ns. I, 2, 3 e 4 e para os fins 
nelles declarados. (Annahs do senado, 1893, V0L '»211). 

(I) Outro dos signatarios da Constituigao e dos 
que nao pcquena parte tomaram em sua elabo- 
ra»;ao, o ex-ministro Campos Sailes, do Governo 
Provisorio, sustentava, em discussao do Senado, 
— que a intervengao cabia, conforme a oppor- 
tunidade, a cada um dos tres grandes orgaos 
dasoberania nacional c nao ao executivo exclusi- 
vamente (Annaes do senado, 1891, vol. Ill, 
pag. 123); 

« Tenho como vcrdadeira a doutrinn que estabelece, como 
ha pouco disse, a competencia de cada um dos grandes 
orgaos da soberania federal para intervir opportunamente 
nestes conflictos e para resolvel-os. Ha casos cm que com- 
pete ao Podcr Executivo intervir, ha outros em que a inter- 
vengao pertcnce ao Poder Legislative; ha aquelles, linalmente, 
que recaem sob a Jurisdicgao do Poder Judiciario. A ques- 
tao e saber qual seja a natureza do acto que provocou 
o conllicto e em virtude do qual, a bem do regular func- 
cionamento dos diversos orgaos ou departamentos politicos, 
surgio a necessidade da intervengao por parte de um dos 
tres podcres, para que o conflicto se possa resolver dentro 
da orbita legal, ou dentro dos limites marcados na Consti- 
tuigao. Na grandc Uniao Americana, a doutrina estabelecida 
foi csta.» 

Intervir. A intervengao e a sancgao do prin- 
cipio federative; sem ella a Uniao seria um nome 
vao. E asgarantias e vantagens que a federagao 
deve proporcionar aos Estados c ao po\'o, se re- 
duziriam a simples miragem. 

E' ella, com effeito, queassegura olago federal. 
Nos Estados compostos nao pode deixar de existir. 
Vcmol-a inhercnte as Confederagoes dc Estados, 
como clausula esscncial para impor o cumpri- 
mento dos dcvercs federaes, quando csquccidos 
ou sophismados, e aos quacs podem os Estados 
Confedcrados ser chamados ate por meio da 
forga material. D'ahi naturalmente passou para 
a organisagao politica conhecida pelo nome de 
wEstado federative,» como medida necessaria 
para a cfficicnciac conservagao do systema, que 
sem ella mentiria a seus (ins. 

Entre nos, ainda no Imperio,—quando, em vista 
das exigencias da aspiragao fcderalista, se deo, 
ou se prctendeo dar, as provincias, com o Acto 
Addicional, o direito degerirem por mandatarios 
seus certa ordem de negocios iinmedialaincnlc rela- 
hvos a sens peculiares interesses,—essa tal ou qual 
autonomia local foi regulada de modo que aos 
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orgãos lo poder central fi cou reservada a funcção 
interve ntora , para os casos de offensa de uma 
provincia aos direitos de outra , aos tratados com 
nações estra ngeiras, aos impostos geraes e á 
Constituição . Seri am suspensas e revogadas 
as leis provi nciaes que assim exorbitasselll. 
(Lei de 1 2 ele agosto de 1 34, arts, 16, 20 e 24 
§ 3). Esta foi em nosso direito pu bli co consti
tucio nal , pode-se dizer, a primeira manifestação 
do poder de interve nção, que surg io desde 
quando o governo 0 eral teve de achar-se elll 
presença de govern os locacs ou prov inciaes colll 
uma certa , si bem que incompleta autonomia; 
interve nção indi spensavel , m bora pela nimia 
extensão que então e depo is se lhe d o, v iesse a 
torn ar-se vexatori a e atrophiadora . 

D"ella, estabel cida em justos lilllites, não . 
poderi a presc indir a repu blica federat iva brazi
leira, como não prescidiralll as dos Estados 
Unidos do orte , da Sui ssa, do Mexico, da Re
publica Arge ntina , etc. O decreto n. 1 de 15 de 
novembro ele 188 , proclamando entre nós a 
nova fo rma de govern o (arts. 1 a 3), cstabe lcceo 
aq uella providenci a salu tar ao povo e aos Est·'l
dos em casos de excepcional g ravidade, de modo 
a assegurar o livre excrcicio dos direi/os dos cida
dãos e a livrl' acção das autoridades locacs (a rt. 6), 
não sendo reconhecido governo alg 11111 que nos 
Estados se estabelecesse co11/rario ri Jor111a rep11 -
blica 11a (art. 7) . E este decreto, com muita preci
são e acerto, inculca nas palavras - «assegurar 
o li vre exc rcicio dos direitos dos cidadãos e a 
livre acção das autoridades locaes,>- o fim pri
mordial e supremo da intervenção . E' com este 
mesmo proposito que vemol-a estatuida no 
art. 6 da ConstitLiçfo . 

Com effoi to, o preambu lo a nnuncia a ado
pção de um ,<reo-imen li vre e democraticoi' ; o 
art. 1 escolh , como adequada a esse proposito , 
a fórma rep11blica 11a federa tiva, sob o s_ stema 
representativo, mcdiant a união perpetua e in
di ssolu vel das prov incias , const ituidas cm Esta
dos ; e o art . 6 ga rante a cffocti,·idadc do procla
mado rco-imen de li berdade e democracia , isto é , 
do regimen no qual o povo li,-rcmente escolhe 
as autoridades para o govcrn arelll , respe itando
lhe sua li berdade e seus direitos . E como é que 
a gara nte? Abrindo espaço ú acção dos poderes 
federaes nos Estados em qu e essa li be rdade e 
esses direitos corram peri go, que as ·iutoridadc:s 
locaes não possam ou não queiram remo,·er. 
Esses casos são os q ue se comprchendem nos 
quatro .~§ do arti go e cada um destes, em ul 
tima a nalyse, outra cousa não v isa sinão o re
stabelecimento da situação creada pela Con5ti 
tui ção para os Estados , para o po, ·o, para a 
communhão fede ral, vi ndo assim , e de facto, a 
s r a in te rve nção a um tempo elemen to Yincu
lativo da União e o-aranti do r do dir(; ito dos ci
dadã s. 

Fóra da situação creada pela Constituição fi
carú. sem dll\· ida , o regimen por ella in stituido, 
em qualquer Estad ou em parte de alg um, 11) 
quand ahi e dêr inv:1 ·ã e tnngt: ira u de 

outro Estado, não sendo repellido o in vasor, -
b) quando a ordem publica soffrer t amanha per
turbação interna que embarace a acção legal da 
autoridade e o gozo pacifico e seguro dos di reitos 
do cidadão, e) quando deixar de se r repu blicana a 
Constituição do Estado ou quando, sob as ap pa
rencias dessa fo rma, na rea lidade e na pratica 
lhe fõr contraria , e d) quando as leis e sentenças 
federaes não forem executadas ou forem violadas- · 
por culpa, opposição ou conni vencia dos poderes 
estaduaes. Estes casos impõem-se evidentemente 
á acção interventora , energ ica e prompta, dos 
poderes federacs, cabendo a iniciativa áquelle 
cl 'esses poderes que as circum stancias, o mo
mento e a natureza do negocio indicarem . 

Art. 6 ° § 1°. Repellir invasão. Na pa rte 
in vad ida , além do atte ntado contra a soberani a 
t erri tori al, succede que os cidadãos fi cam sujei
tos a autoridade est ranha , não est abelecida por 
ell es , e ao arbit ri o della ficam-lhes a ,·ida, s 
bens, os di, eitos . E' então neccssa ri o varrer 
qua nto a ntes o solo il1\·adido, vin o-a r a sobera ni a 
e resta be lece r no lugar a ordem e governo lega l 
e com cll c restituir aos cidadãos o goso dos di
reitos qu e estava m sem garant ias . Ora, como 
isto seja urgente e ao Poder Executi vo não só cabe 
o comma ndo supremo das fo rças militares 
(art . 48 § 3°), corn o t em ellc á mão os 1_11eios ma
teri aes a emprega r com efli cacia no caso, sendo 
quem prornptamente e com mais segura nça 
póde agir, - a Constitui ção (a rt. cit. § 8·1) im
põe-lhe que ,< immediatarn ente i> declare g uerra 
ao in vasor estrangeiro . 

Pelas mesmas razões (urgencia do caso, 
prornpta ex pedição e acção irnmediata) cabe 
tambe rn ao Poder Executi vo intervir contra a 
invasão de um Estado em outro . A iniciati va 
desse procedimento lhe compete, em ambos os 
cas s, corn o g uarda e res ponsave l pela segurança 
in tern a e extern a da nação (Co nst., cits. a rt. 48 
§§ 3, 8 e 15 e lei n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, 
art. 7°) . 

Não quer isto porém di ze r qu·e o Poder Le o- is
lativo fiqu e á margem em taes ern erge ncias; ao 
contrario , den tro de suas a ttri bui cões, cll e ter!t 
de prov idenciar quanto ao q ue fó r' de mister no 
caso , relati ,·a rn ente ás despczas extraordi na ri as, 
ao aug rn cnto da fo r.,:a armada , ú mobili sação da 
g uarda nacional, sendo necessari a ( Const . 34 
§ 20) . e á decretação de quaesquer outras medidas 
que a segurança nacional no momento exija . 

Sobreleva notar que não é necessari o que a in
vasão esteja consumada, para dar- se então a inter
Yenção, como poderia parecer em , ·ista dos term os 
do § 1° ; basta a ameaça o u a immincncia della 
para pór cm g uarda o poder publi co, apparelhar 
os meios de conj urai-a e de a fin al repellil-a ; as 
raz ~ es de scguran.,:a são as mesmas, a compe
tcncia tam bem a mesma . O contrari o Ia ra 
incuri al , absurdo e pe rigoso. Por isso dizem os 
pu blici stas americanos qu e no poder de repellir , 
est ú incluído o de imped ir ou ev ita r a ill\·asão , si 
el la fór te ntad::1 OLI est iver im111ine nte. 

22 AUTIGO SEXTO 

orgaos do poder central ficou reservada a funajao 
intcrventora, para os casos dc oflcnsa dc uma 
provincia aos direilos dc outra, aos tratados com 
nances estrangeiras, aos impostos geracs c a 
Constituigao. Scriam suspcnsas e revogadas 
as Icis provinciacs quc assim exorbitassem. 
(Lei dc 12 dc agosto dc iiSjq, arts, 16, 20 c 24 
§ 3). Rsta foi em nosso direito publico consti- 
tucional, podc-se di/er, a primeira manifostagao 
do podcr dc intcrvcngao, quo snrgio dcsde 
quando o governo geral tevc de achar-sc em 
presenca de govcrnos locacs on provinciacs com 
uma ccrta, si hem quc incompleta autonomia; 
intervengao indispensavel, emhora pcla nimia 
extensao quc entao e depois sc llic deo, % iesse a 
tornar-se vexatoria e atrophiadora. 

D elia, cstabelecida em justos limites, nao 
poderia prescindir a republica federativa brazi- 
leira, como nao prescidiram as dos Hstados 
Unidos do Nortc, da Suissa, do Mexico, da Re- 
publica Argentina, etc. O decrcto n. 1 dc de 
novembro de 1889, proclamando cntre nos a 
nova forma de governo (arts. 1 a 3), cstabclcceo 
aquella providencia salutar ao povo c aos Esta- 
dos em casos de exccpcional gravidade, de modo 
a assegurar 0 livre exercicio dos direilos dos cida- 
ddos c a livre ac(tio das auloridadcs locacs (art. 6), 
nao sendo reconhccido governo algiim que nos 
Estados se estabelecesse conlrario d forma repn- 
hlicana (art. 7). E este decreto, com muita preci- 
sao e acerto, inculca nas palavras—«assegurar 
o livre exercicio dos direitos dos cidadaos e a 
livre acvao das autoridades locaes*— o fun pri- 
mordial c supremo da intervengao. E' com este 
mesmo proposito que vemol-a estatuida no 
art. 6 da Constiti igco. 

Com ett'eito, o preambulo annuncia a ado- 
pgao de um ,<regimen livre e democratico»; o 
art. 1 escolhe, como adequada a essc proposito, 
a forma repnhlicana federativa, sob o systema 
representativo, mediantc a uniao perpetua e in- 
dissoluvel das provincias, constituidas cm Esta- 
dos; e o art. 6 garante a elTectividade do procla- 
mado regimen de liberdade c democracia, isto c, 
do regimen no qual o povo livrcmcntc escolhe 
as autoridades para o govcrnarem, rcspcitando- 
Ihe sua liberdade c sens direitos. E como e quc 
a garante? Abrindo cspago a accao dos podercs 
federaes nos Estados em quc cssa liberdade e 
esses direitos corram perigo, que as autoridades 
locaes nao possam ou nao queiram remover. 
Esses casos sao os que se comprehendem nos 
quatro §§ do artigo e cada um destes, em ul- 
tima analyse, outra cousa nao visa sinao o rc- 
stabelecimento da situagao creada pcla Con^ti- 
tuigao para os Estados, para o povo, para a 
communhao federal, vindo assim, e dc facto, a 
ser a intervengao a um tempo elemcnto vincu- 
lativo da Uniao e garanlidor do direito dos ci- 
dadaos. 

Fora da situagao creada pela Constituigao (i- 
cara, sem duvida, o regimen por ella instituido, 
em qualquer Estado ou em parte de algum, a) 
quando alii se detr invasao estrangeira ou de 

outro Estado, nao sendo repellido o invasor,— 
h) quando a ordem publica soffrer tamanha per- 
turbagao intcrna quc embarace a acgao legal da 
autoridadc e o gozo pacilico c seguro dos direitos 
do cidadao, c) quando deixar de ser republicana a 
Constituigao do Estado ou quando, sob as appa- 
rencias dessa forma, na realidadc c na pratica 
llic for contraria, e d) quando as Icis e sentengas 
federaes nao forcm executadas ou forem violadas- 
por culpa, opposigao ou connivencia dos poderes 
estaduaes. Estes casos impoem-se evidentemente 
a acgao intcrventora, cnergica c prompta, dos 
podercs federaes, cabcndo a iniciativa aquelle 
d'esses podercs que as circumslancias, o mo- 
mento c a natureza do negocio indicarem. 

Art. 6'J § 1". Repellir invasao. Na parte 
invadida, alem do attcntado contra a soberania 
territorial, succcde quc os cidadaos ficam sujei- 
los a autoridadc estranha, nao cstabelecida por 
ellcs, e ao arbitrio della ticam-lhcs a vida, os 
bens, os diieitos. E' entao nccessario varrer 
quanto antes o solo invadido, vingara soberania 
e restabelecer no lugar a ordem c governo legal 
e com clle restituir aos cidadaos o goso dos di- 
reitos quc estavam sem garantias. Ora, como 
isto scja urgente e ao Podcr Executivo nao so cabe 
o commando supremo das forgas militares 
(art. 48 § 3"), como tern clle a mao osmeios ma- 
teriaes a emprcgar com efficacia no caso, sendo 
quern promptamente e com mais seguranga 
podc agir,— a Constituigao (art. cit. § 8°) im- 
poe-lhe que «immediatamente » declare gucrra 
ao invasor estrangeiro. 

Pelas mesmas razoes (urgencia do caso, 
prompta expedigao c acgao immediata) cabe 
tambem ao Poder Executivo intervir contra a 
invasao de um Estado em outro. A iniciativa 
desse procedimento the compete, em ambos os 
casos, comoguarda e responsavel pela seguranga 
intcrna e cxterna da nagao (Const., cits. art. 48 
§§3,80150 lei n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, 
art. 7"). 

Nao quer isto porem dizcr que o Poder Legis- 
lativo lique a margem em taes emergencias; ao 
contrario, dentro de suas attribuigoes, clle tcra 
de providcnciar quanto ao quc for de mister no 
caso, relativamente as despezas cxtraordinarias, 
ao augmento da forga armada, a mobilisagao da 
guarda nacional, sendo necessaria ( Const. 54 
§ 20). e a decretagaode quaesquer outras medidas 
que a seguranga nacional no momento exija. 

Sobreleva notar que nao e necessario que a in- 
vasao cstcja consumada, para dar-se entao a inter- 
vengao, como poderia parccer em vista dos termos 
do § 10; basta a amcaga ou a immincncia della 
para por cm guarda o poder publico, apparelhar 
os mcios de conjural-a e de afinal repellil-a; as 
razoes de seguranga sao as mesmas, a compe- 
tcncia tambem a mesma. O contrario fora 
incurial, absurdo e perigoso. Por isso dizem os 
publicistas americanos que no poder de repellir, 
esta incluido o de impedir ou evitara invasao, si 
ella lor tentada ou estiver imminente, 
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Os mesmos r feridos motivos abonam ai nela 
a accão do Poder Execut ivo quando por algum 
Estado fó r ella reclamada para restabelecer a 
ordem e tranquil li dade publica· dos poderes fe
de raes ell e é o que di spõe los meios a isso adequa
dos e promptos. E autori sam tnmbem, si não est i
ver reunido o Congresso Nacional , a decretação do 
es"tado ele sitio nos casos do art. fr, .~ § 1 º e 3º 
(art. 48 § 15) pelo Presidente da Republica. 

Art. 6 .o' § 2 . Manter a fórma repu
blicana federativa. O que seja- forma rep 11-
blica11a - encontra-se claramente definido em 
uma das boas pag inas do «Federali st , » n'um 
artigo de Madison (cap. 39): 

<, E quacs são os verdade iros caracteres da fôrma republi
cana ? Si quii'.c rmos reso lve r a qucstJo sem recorrer aos 
principias . . . por cc tto nunca obteremos ~oluçt10 s:itis fo c to
ria ..... Si. porén1 , para fixarm os o ve rdad ei ro se ntid o da 
expressão , recorrermos aos principias gue servem de base ;1s 
d illcrcnt cs fô nn as de gove rno , nc:;sc caso diremos que go
verno rrp11blirn110 é m111cllc c111 que lodos os / ,odrrrs proad,·111 
dirrrla ou iudiralnmi'ult do por.:o., cujos n imiuislrmfores uito 
gosn111 .liuão de f odrr lw1fornrio, n nrbilrio do f>o-,·o 011 em
q11n11/o br111 f>rorcdrrw, . .. E' bastante para qu e ta l gove rn o 
exista. que os admini strad ores do poder sejam desig nados 
dircc ta ou indircctamcntc pelo po vo: mas sem esta co ndi ç flo 
siu e qua uo11, qualqu er g overno popular (]UC se o rg ani se nos 
Estados Unidos, embo ra bem org ani sado e bem admini strado , 
perder.i infallivclmcntc todo o caracte r republi can o .-., 

Por aqu i se ve qua nto é lata e comprehensiva 
a expressão ,<forma republicana », tendo deixado 
a Constituicão de fixar um molde uniforme , 
rçstricto , u1{ico , mas deixando grande margem 
aos Estados para se orga ni sa rem republicana
mente . 

E nos publicistas que posteriormente com
mentaram a Constituição dos Estados Unidos da 
America do Norte, encontra-se ainda a mesma 
doutrina. E' assim que entre outros se le em 
Wn lkcr, A111erica11 Lnw : 

~ 67 : 1 . • Com relação .i fó rma dos ~ovemos estaduaes: cm
quanto cll es se conse rvam <, rcpuhlic.tnos, '> a intcrvcnçào 
não é autori sada. Este termo admittc uma g rnndc va
riedade de modificações para deixar campo livre aos Estados 
cm suas escolhas. E'-lhes apenas prohihi la a admissão de 
governos dcspoticos, ari stocra ticos, monarchicos, ou , em uma 
p;davra , nuli-re/utblicn110s. As tcntativ:1s nesse sentido 
;1meaçam o bem estar da communhão e d'ah i a necessidade 
de se lhes prohibir isso; mas a menos gue procedam assim , 
não se deve dar a intervenção ,'> 

Mas estará preenchido o fi m a que se destina 
a oro-an isação federal architectada pela Consti
tuição, sómente com a ex istencia , nos Estados . 
de umafór111a republi ca na,- qualqu cr que seja, 
ele facto e em essensia, a rea lidade pratica do go
verno? Com o nome de republica e com institui
çõe~ appa rentemente republicanas pódem (e não 
sera novo na hi stori a) existir ,,.overnos despo
ti cos. E pois para que em cada Estado haja o 
go ,·erno de111ocratico e livre que a Constituição 
teve em vista, e não uma simulação d'elle, em 
ludibrio do povo , devê ficar entend ido que a 
expressão-jón11a rep11blica11a- não desig na sim
plesmente o apparelho forma l da Republica , não 
comprehende uqicamente a ex istencia do mecha-

ni smo que constitue o sy tema repu blicano, mas 
envolve , implícita e v irtualmente, tambem o 
seu funccionamento regu lar , a sua pratica effe
ctiva e a rea lidade das garantias que este sys
tema estabelece. Isto ev iden temente resulta da 
natureza e fins do direi to de interve nção . 

E é por isso que diz Von Holst , na sua 
« Lei constitucional>>, (trad. ing leza de Mason , 
p . 236): 

<,A interpretação acceita da palavra - republicana -
confere uo Cong resso o de te rm in ar , nf,o só si a fôrma cio 
"0Verno dos estados é republicana , mas ainda s i na realidade 
(iu s11bsln11a) os estados são repu blicas .. . Demais o exerc ício 
desse direito pôde cm certas circumstancias tornar-se um 
de ver imperioso.'> 

Explicando a Constituição de seu paiz , de
monstra o publici sta arge ntino , Dr. José Manoel 
Estrada , professor da uni versidade de Buenos 
Ayres , no seu cu rso de direito constitucional, 
que: 

<,Os casos cm que o Governo Federa l póclc intervir no 
tcrritorio dt1 s prov in ci.is são quatro. Em dous pódc intervir 
<, n10tu proprio )) : nos outros dous sô ~í requi sição da auto
ridade local". 

<, Intervém <,motu proprio» para garantir a fórm a repub li
cana de governo e o e.:rcrririo dns iuslil uiçõcs loracs, asse
g urada pelo art. ,; da constituiç:10. 

<,Aqui surge uma questi"i o: 
(\ Si a fórma de g ove rno não tiver variado, isto t , não 

tiver sido convertida de republicana cm outra de typo di
ve rso , mas esti verem corromp idas e abastardadas as ins ti
tui ções locae~, ainda assim pôd e ter Jogar a intervenção <, motu 
proprio,, ? 

<,Penso qu e sim ; e isto mesmo resu lta da forrnu la con
stitucional: i> A n:1 ção argentina ou o Governo Federa l ga
rante a cada provincia o gozo e cxcrcicio das suas institui
ções locacs . "> 

«Este texto não admittc outra interp retação . .. 
<, A un1·iio g,irnule uiio só n f ór111n rcpub/icnun, ,uns o cxcr

cicio rtgulnr rins i11slil11i(1>ts ; e portanto , ainda que se con
serve a fôrnrn , s i o cxcrcicio regular das instituições esti ve r 
interrompido e o povo da província p rivado cio goso e 
cxcrci cio d'ell as, a nação deve interv ir para fazer effcctiva a 
garantia pro mettida no art. 5.• da Constitui ção . » 

Noçôl's de Dirrilo Federal , § Si , .30 e , .3 1. 

A Constituição Suissa , mais minuciosa sobre 
o assumpto (arts. 5, 6, 15 , 16, 17 e 85) , declara 
garantir aos cantões sua Constituição, soberan ia, 
os di reitos e attri bui ções conferidas ás autori
dades, bem como a liberdade e os direitos do 
povo e os direitos constitucionaes dos cidadãos. 
N'isso vae sem du v-ida garantida n fór 111a rcp11-
blicn11n, mas vae t ambem a effecti vidade d'ella, 
e a acção federal tem sido i n vacada até por mo
ti vos eleitoraes , entendendo-se que não se 
fizeram constituições e leis para ficarem ú merce 
de amotinadores nem ao capricho das autori
dades. Quér a segurança indi vidual, quér a 
segurança política nos Estados, caminhando 
uma ao par ela outra. levem constituir-se objecto 
ele constante solicitude do poder central , pon
dera J. Novicow, o qual considera hoje a confe
deração Suissa como talvez o mais admiravel 
exemplo d'uma justa ponderação entre os po
deres regionaes e o poder central. (Lcs lnttes entre 
societés lm111ai11es, Pari s, 1892 , pag. 6:23). 

ARTIGO SEXTO 23 

Os mesmos rcferidos motivos abonam ainda 
a accao do Foder Executive quando por alguni 
Estado for clla reclamada para restabelecer a 
ordeni c tranquillidadc publica; dos poderes fe- 
deraes elle c o que dispoe dos meios a isso adequa- 
dos e promptos. E autorisam tambem, si naocsti- 
vcr rcunido oCongrcssoNacional, a decretaijao do 
estado de sitio nos casos do art. 6° §§ i0 e 30 

(art. 48 § 1,) pelo Fresidcnte da Republica. 

Art. 6.° § 2. Manter a forma repu- 
blicana federativa. O que seja—forma npn- 
blicanci — encontra-se claramente definido cm 
uma das boas paginas do «Federalist,» n'um 
artigo de Madison (cap. 39); 

aK quacs siio os vcrJadciros caractercs da forma rcpubli- 
cana? Si quizermos resolvcr a questao scm rccorrcr aos 
principios... por ccrto nunca obtcremos solu^ao satisfacto- 
ria  Si, porem, para fixarmos o vcrdadciro scntido da 
expressao, rccorrermos aos principios que servcm de base as 
dillercntcs fonnas de govcrno, nessc caso diremos que go- 
vcnio re publica no c aquellc cm que fodos os poderes proccdem 
directa on iudirectameute do povo, cujos administradorcs ndo 
go sain si ndo dc poder femporario, a ar hi trio do povo on cm- 
quanto hem procederem. . . E' bastantc para que tal govcrno 
cxista, que Os administradorcs do poder sejam designados 
directa ou indircctamcntc pelo povo; mas scm csta condiqao 
sine qua non, qualquer govcrno popular que se organise nos 
Estados Unidos, cmbora hem organisado c bem administrado, 
perdcra infallivclmcnte todo o caracter ropublicano.» 

For aqui se ve quanto e lata e comprehcnsiva 
a expressao «forma republicana», tendo deixado 
a Constituicao de lixar um molde uniformc, 
restricto, unico, mas deixando grandc margem 
aos Estados para se organisarem rcpublicana- 
mentc. 

E nos publicistas que posteriormcnte com- 
mcntaram a Constituicao dos Estados Unidos da 
America do Norte, encontra-se ainda a mcsma 
doutrina. E' assim que entre outros se le cm 
IVa I her, America 11 Laic: 

§ 67; I. Com rcla^ao :i forma dos governos estnduaes: cm- 
quanto dies se conscrvam « republicanos, » a interven<;ao 
nao e autorisada. Hste termo admittc uma grandc va- 
ricdade de modifica;des para deixar campo livre aos Estados 
em suas escolhas. K'-Ihcs apenas prohihida a admissao tie 
governos dcspoticos, aristocraticos, monarchicos, ou, cm uma 
palavra, (iiiti-refublicaiios. As tentativas nessc scntido 
amca^am o bem cstar da communhao c d'ahi a nccessidadc 
de se Ihes prohibit isso; mas a menos que proccdam assim, 
nao se deve dar a intervenQao.v 

Mas estara preenchido o fun a que se destina 
a organisa?ao federal architectada pcla Consti- 
tuicao, sdmcntc com a cxistcncia, nos Estados. 
dc uma forma republicana,—qualquer que seja, 
de facto c cm essensia, a rcalidadc praticado go- 
vernor Comonomedc republica c com institui- 
Cocs apparentemcntc republicanas podem (e nao 
sera novo na historia) cxistir governos dcspo- 
ticos. E pois para que cm cada Estado haja o 
govcrno Jemocralico c livre que a Constituicao 
tcve em vista, e nao uma ?imulacao d'elle, em 
ludibrio do povo, deve ficar entendido que a 
expressao—forma republicana—nao designa sim- 
plesmente o apparelho formal da Republica, nao 
comprehende unicamente a existencia do mecha- 

nismo que constitue o systema republicano, mas 
envolve, implicita e virtualmente, tambem o 
sen funccionamento regular, a sua pratica effe- 
ctiva c a realidadc das garantias que este sys- 
tema cstabelece. Isto evidentcmentc resulta da 
natureza c fins do direito de intcrven(;ao. 

E e por isso que diz Von Hoist, na sua 
«Lei cqnstitucional*, (trad, ihgleza dc Mason, 
p. 236); 

«A intcrprcta^ao acceita da palavra — republicana — 
confcre ao Congresso o determinar, nao so si a forma do 
governo dos estados e republicana, mas ainda si na realidade 
(in substance) os estados sao republicas... Dcmais o exercicio 
dessc direito pdde cm ccrtas circumstancias tornar-se um 
dever imperioso.» 

Explicando a Constituicao dc sen paiz, de- 
monstra o publicista argentine, Dr. Jose Manoel 
Estrada, professor da universidade dc Buenos 
Ayres, no sen curso de direito constitucional, 
que: 

<sOs casos cm que o Govcrno Federal pdde intervir no 
territorio das provincias sao quatro. Hm dous pdde intervir 
<miotu proprio»; nos outros dous so a requisigao da auto- 
ridadc local», 

«Intervem <unotu proprio» para garantir a forma republi- 
cana de govcrno c o exercicio das instituifdes locacs, asse- 
gurada pelo art. 5 da constituicao. 

<sAqui surge uma questao ; 
«Si a forma dc governo niio tivcr variado, isto c, nao 

tivcr sido convertida dc republicana cm outra de typo di- 
verse, mas cstivcrem corrompidas c abastardadas as insti- 
tuiqdes locacs, ainda assim pdde terlogara intervemjao <*motu 
propriov? 

<iPenso que sim; c isto mcsmo resulta da formula con- 
stitucional:» A naqao argentina ou o Governo Federal ga- 
rantc a cada provincia o gozo c exercicio das suas institui- 
96CS locacs.*> 

«Este tcxto nao admittc outra intcrprcta^ao .. . 
« st na\do gar ante ndo so a forma republicana, mas 0 exer- 

cicio regular das iustituifdes; c portanto, ainda que sc con- 
serve a forma, si o exercicio regular das instituiqocs cstivcr 
interrompido c o povo da provincia privado do goso e 
exercicio d'cllas, a natjao deve intervir para fazcr cflcctiva a 
garantia promettida no art. 5.0 da Constituicao. » 

ytocdes de Direito Federal, §§ 130 c 131. 

A Constituicao Suissa, mais minuciosa sobre 
o assumpto (arts. 5, 6, 13, 16, 17 e 85), declara 
garantir aos cantoes sua Constituicao, soberania, 
os direitos c attribuifoes conferidas as autori- 
dades, bem como a liberdade e os direitos do 
povo e os direitos constitucionaes dos cidadaos. 
N'isso vae sem duvida garantida a forma repu- 
blicana, mas vae tambem a cflectividade d'ella, 
c a acviio federal tern sido invocada ate por mo- 
tivos eleitoracs, entcndcndo-SQ que nao sc 
fizeram constituiijocs c leis para ficarem a merce 
dc amotinadores nem ao capricho das autori- 
dades. Qiier a seguraiuja individual, quer a 
scguranva politica nos Estados, caminhando 
uma ao par da outra. devem constituir-se objeclo 
de constante solicitude do poder central, pon- 
dera J. Novicow, o qual considera hoje a confe- 
deracao Suissa como talvez o mais admiravel 
exemplo d'uma justa pondera^ao entre os po- 
deres regionaes e o poder central. (Les luilcs entre 
sociefes hnmaives, Paris, 1892, pag. 623). 



ARTJGO SEXT 

Alli, si succcdc que um cantão se furta a exc
cu Lar as rd ens elas a utoridades fcdcrac , depois 
de a migavcl di scussão e emprego de meios 
Sllas rios, sã enviados c 111mi ssari os fcdcracs 
que tralam I p · r cm execução a ordem deso
bedecida e, si é n ccssari o , em pregam - e meios 

crcili vos. indo-se mcsm á ccupação do con
tã por tr pas fcdcracs a lé que clle obedeça. e 
se restab leça a situação normal. (j. Du bs. Lc 
Dro it puhli c de la onféclération Suissc, 1879. t .11 , 
pag. 45) . 

Segundo a Constitu ição do Mcxico , os poderes 
da Uniã protegem os Estados c ntra in vasão, 
g u rra cxtc ri r, sublevação ou re vo lução intcs
ti na (Const. art. 1 16), sendo reservado ao Se
nado Federal declarar qu e ha ce sação dos po
der s cstaduaes (legislati vo execut ivo) para 
nomear-se governad or provi sorio, por acto d 
Presidente da Republica , sob approvação do 
mesmo enado (esse governador faz proceder ás 
eleições na fórma da Constituição e leis cio Es
tado) e resolver os conflictos politi cos entre os 
pode res de u 111 Estado, por via de recu rso, ou 
sem elle, quando se dér perturbação armada da 
orde111 constitucional (art. 72, B, ns. V e VI). 
E' o 111 es1110 intuito de manter a fo rma repub li 
cana e o exercício regula r das institui ções, cm 
proveito da co111111unhão cm respeito á sobe
ra nia e aos direitos do povo. Sem tal ga rant ia, 
é faci l de ver que o govern o dos Estados será o 
jog uete das facções. 

E, embora a difle rença dos termos, mais ou 
menos explícitos, em que nas d iversas Consti 
tuições cll a é estabelecida, seu espírito, propo
sito e appli cação não podem substancialmente 
dive rg ir. 

A fa lta ou cessação de gove rno cm um Es
tado, a dualidade de o-overn ado rcs, ou de Con
g ressos, constituc111 uma verdadeira suspen são. 
violação ou depravação da fórma rc1 ubli cana. 
Do mesmo mo lo os confli ctos políti cos entre os 
p deres do Estado q uando cm baracem ou su p
p ri mam a acção constitucional de qualquer 
d 'ell es . São ca ·o p is de intcn ·enção federa l e 
comprehendem-se no art . 6 § 2. 

111 do principae fin s do 0 overn o é as -
g urar ao cidadão que ha auto ridade para ge rir 
os negocios pub licos, quem é essa autoridade e 
quae são as leis a que se deye obed iencia (}. A. 
Jn111eso11 , Const . Conv., 1 ao· . 106). Si o cidadão 
a ha-se perante mais de um chefe do Estado , 
mais de um co rpo legislati vo. si ha leis e actos 
na mesma occa iã procedentes de assem biéas e 
autoridades rivaes, que di sputam a o bcd iencia 
d pov . não sa be o cidadão a 1u e autoridade re
correr, á qual pagar o i111p sto, et c.; não exi ste 
então g· , . rn o, mas ana rchia e gra, ·e peri go e 
damn para as instituições e para os direitos. 
que ellas de,· 111 ga rantir , do cidadãos e das 
a utoridade· le ,· j ti mas. 

AI. DO TRE P . DF.RE . Ú O COMPETENTE PARA 

INT ERV IR A BEM DA FÓRMA REP 131.1 ANA? 

Pela natureza . essencialmente poli tica cios 
cas que ·e possam comprehender· no.~ 2 do 

, 

art. 6 de nossa Constituição, a competencia para 
a intervenção é incontcstavcln1 e nte do poder 
legislat i o . 

E i ·to cstú de a cô rdo c 111 o q ue prevalece 
em paizes de in stitui ções federa ti vas corno as 
nossas . (•) Nem poderi:1 s r lc outr moei . 

oníi ar essa intcn' nçã ao h m q ue rer d p der 
execut ivo é n tregar-lhc as chaves da federação 
e con tituil-o se nhor abs luto n' e ll a . Por isso. se 
di sse com razão . n' um parece r (de 24 de Maio 
le 1 93) da Com rni ssão de Constituição do Se-

nado : « Si ao poder executivo se concc lesse 
essa fac uldade , minada fi ca ria pela base a fed e
ração dos Estados e a União Brazilei ra , vaci ll a nte 
no seu alicerce, fac ilmente se esboroa ri a ao pri
meiro golpe que sob re cl la vibrasse o poder. 

Em taes condicões não t eriam os um Pres i
dente da Republica, mas u111 verdadeiro di
ctador ... > 

Tambcm ao poder jud iciaria não cabe ao· ir nos 
casos deste § 2 , por se r isso contra rio á sua inclole 
e ao seu papel en tre os poderes publicos .. Elle 
decide , na phrase de Von Holst , questões legaes, 
mas não questõespolilicas, e aqui a intervenção é 
acto de natureza poli t ica , entende com os princi
pias basi lares da União, versa sobre relações entre 
esta e os Estados, a fTecta a autono111ia d'elles, 
póclc en,·ol ver mesmo a ahsorpção temporari a de 
sua personalidade política, é co 111 0 que um a sus
pensão de gara nti as do Estado. E tudo isto está 
!o ra ela 111issão do poder judicia rio . E assim se tem 
entendido e praticado nos Estados Unidos Norte
Americanos, cuja Constitu ição servio de para
dig ma á nossa; alli , a Supre111a Córte tem sempre 
mantido a juri sprudencia que exclue a inter
ve nção judicia ri a em materia puramente política; 
do que abundam casos refe ridos pelos commen
tadores. 

Entretanto, si a compctencia para a interve n
ção é pri111ari amentc do poder legislativo, QL_1 e é 
o poder político por excellcncia, nem por I o 
fi carão sem acção os outros pode res. Aquelle 
é o regulador docas~ : o executi,·o cumprirá e 
fa rá cumprir o que fór , para esse caso ou por 
determinação geral , legislado pelo Congresso 
Nacio nal e t erá mesmo a inicia ti,·a ela inten ·en
ção (subordinada ás deliberações do Cong resso) 
si urO'e nte fó r inter,·ir pelo peri 0 ·o da ordem 
publi~a e torn ar-se nccessa ri o o i111111 ediato em
prego de ío rça armada . Por seu lado, o poder 
judiciari o esta rá pelo que os ou tros poderes t e
nham determ inado com relação ao caso no que 
fór puramente políti co, decidirá os litíg ios e 
punirú os crim inosos, por factos que se prenda m 
á intervenção (vide Accord . n. 8 1 1, do Supremo 
Tribunal Federal , em 3 1 de A0 ·osto de 189 5 ; 
Baker. An not . C nst ., pag . 2.32 , n . 17). 

Mas a i ntcrferencia dos poderes fcdc racs, 
quando se questio nar sobre a ex istencia leg i
timidade el e gove rn os e assembléas locaes, não 
se poderá traduzir cm attentado á so berania 
estadual ? 

( · ) l'i,fr L. V. V.\rclla, E!-tudios sohrL' l.t CCtn:.tlti1cio11 Nadon:i l Argcntin.1. 
t , 1, p.1g:. :49. 

24 ART1G0 SEXTO 

Alii, si succcdc quc um cantao se furta a exc- 
cutar as ordcns das autoridades fcderacs, dcpois 
do amigavel discussao c cmprego de incios 
suasorios, sao cnviados commissarios fedcracs 
que tratam dc por cm cxccu^ao a ordcm dcso- 
bcdccida c, si c ncccssario, emprcgam-se meios 
cocrcitivos. ihdo-sc mesmo a occupaijao do con- 
tao por tropas fcderacs ate quc cllc obedeca. c 
se restabclefa a situaqao normal. {J. Dubs. Lc 
Droit public dclaConfcderationSuissc, 1879, t. II, 
pag- 45)- 

Segundo a Conslituiqao do Mexico, ospodcrcs 
da Uniao protcgem os Estados contra invasao, 
guerra exterior, sublcvafao on rcvoluqao intes- 
tina (Const, art. 116), sendo rcservado ao Sc- 
nado Federal declarar quc ha ccssagao dos po- 
dercs cstaduaes (legislative c cxccutivo) para 
nomcar-sc governador provisorio, por acto do 
Presidente da Republica, sob approvaqao do 
mesmo Senado (csse governador faz procedcr as 
elci^ocs na forma da Constituifao e leis do Es- 
tado) e resolvcr os contlictos politicos cntre os 
podcrcs de um Estado, por via dc rccurso, ou 
sem clle, quando se der perturbai^ao armada da 
ordem constitucional (art. 72, B, ns. V c VI). 
E' o mesmo intuito dc mantcr a forma rcpubli- 
cana c o cxcrcicio regular das instituifoes, cm 
provcito da communhao, cm rcspeito a sobc- 
rania c aos dircitos do povo. Sem tal garantia, 
c facil dc ver que o governo dos Estados sera o 
joguctc das facfocs. 

E. cmbora a diffcrenga dos tcrmos, mais ou 
menos cxplicitos, cm quc nas divcrsas Consti- 
tuiijoes clla c estabelecida, sen cspirito, propo- 
silo c applica^ao nao podem substancialmcntc 
divergir. 

A falta ou ccssaijao de governo cm um Es- 
tado, a dualidadc dc governadores, ou de Con- 
grcssos, constitucm uma vcrdadcira suspensao, 
viola^ao ou depravaqao da forma rcpublicana. 
Do mesmo modo os conflictos politicos cntre os 
poderes do Estado quando cmbaraccm ou sup- 
primam a ac^ao constitucional de qualqucr 
d'elles. Sao casos pois dc intcrvenqao federal e 
comprehendem-se no art. 6 § 2. 

Um dos principaes fins do governo c assc- 
gurar ao cidadao que ha autoridade para gcrir 
os negocios publicos, quern e cssa autoridade e 
quaes sao as leis a quc se deve obediencia (J. A. 
Jatticson, Const. Conv., pag. 106). Si o cidadao 
acha-se perante mais dc um chcfe do Estado, 
mais dc um corpo legislative, si ha leis c actos 
na mcsma occasiao procedcntcs de asscmbleas c 
autoridades rivacs, quc disputam a obediencia 
do povo, naosabc o cidadao a quc autoridade rc- 
corrcr, a qual pagar o imposto, etc.; nao cxistc 
entao go\ crno, mas anarchia c grave perigo e 
damno para as instituicocs c para os dircitos, 
que ellas devcm garantir, do cidadaos c das 
autoridades legitimas. 

QjJAl. DOS TRES PODERES H O COMPETENTE PARA 
INTERV1R A BEM DA FORMA REPUBI.ICANA? 

Pela natureza. essencialmente politica dos 
casos que se possam comprehender no § 2 do 

art. 6dc nossaConstituiijao, a compctencia para 
a intcrvencao c inconteslavelmente do poder 
legislative. 

E isto csta de accordo com o quc prcvalece 
cm paizes dc instituicocs fcdcrativas como as 
nossas. (*) Ncm podcria scr dc outro modo. 
Conliar cssa intervencao ao bom qucrcr do poder 
cxccutivo e cntrcgar-lhc as chaves da ledcraqao 
e constituil-o senhor absolute n'ella. Por isso. se 
dissc com razao, n'um parcccr (do 24 de Maio 
dc 1893) da Commissao de Constituifao do Se- 
nado : «Si ao poder cxccutivo sc concedcsse 
cssa facukladc, minada ficaria pela base a fedc- 
raqao dos Estados c a Uniao Brazilcira, vacillantc 
no sen alicerce, facilmentc sc csboroaria ao pri- 
mciro golpc quc sobrc clla vibrasse o poder. 

Em tacs condicoes nao teriamos um Presi- 
dente da Republica, mas um vcrdadciro di- 
ctador... >v 

Tambcm ao poder judiciario nao cabe agir nos 
casosdeste § 2, por ser isso contrario a sua indole 
c ao seu papcl cntrc os podcrcs publicos. Ellc 
decide, na phrase dc Von Hoist, qucstoes legaes, 
mas nao questoespolilicas, c aqui a intervencao c 
acto de natureza politica, entende com os princi- 
pios basilarcsda Uniao, versa sobrc rclagocs entrc 
csta c os Estados, allccta a autonomia d'elles, 
podc cnvolvcr mesmo a absorpcao tcmporaria dc 
sua personalidade politica, e como quc uma sus- 
pensao de garantias do Estado. E tudo isto csta 
lora da missao do poder judiciario. E assim sc tern 
cntendido c praticado nos Estados Unidos Nortc- 
Amcricanos, cuja Constitui^ao servio dc para- 
digma a nossa; alii, a Suprema Cortc tern scmpre 
mantido a jurisprudencia quc exclue a inter- 
vencao judiciaria em materia puramente politica; 
do quc abundam casos referidos iielos commen- 
tadorcs. 

Entrctanto, si a compctencia para a interven- 
cao c primariamcntc do poder legislativo, quc c 
o poder politico por cxccllencia, ncm por isso 
ficarao sem accao os outros podcrcs. Aquelle 
c o regulador do caso; o cxccutivo cumprira e 
fara cumprir o quc for, para csse caso ou por 
determinacao geral, legislado pelo Congresso 
Nacional e tcra mesmo a iniciativa da interven- 
cao (subordinada as deliberacoes do Congresso) 
si urgente for intervir pelo perigo da ordem 
publica e tornar-sc nccessario o immcdiato cm- 
prego dc fon;a armada. For sou lado, o poder 
judiciario estara pelo quc os outros poderes te- 
nham detcrminado com rclaoio ao caso no que 
for puramente politico, dccidira os litigios c 
punira os criminosos, porfactos quc sc prendam 
a intervencao (vide Accord, n. 811, do Supremo 
Tribunal Federal, em 31 dc Agosto de 1893; 
Baker, Annot. Const., pag. 232, n. 17). 

Mas a intcrfcrencia dos poderes federaes, 
quando sc questionar sobrc a existcncia c Icgi- 
timidade de governos c assembleas locaes, nao 
sc podcra traduzir em altcntado a sobcrania 
estadual ? 

(*) Vide L. V. Varella, Estiulios sobre la Constltiicion Nacional Argentina 
t. », pag. 2^9. 



ARTIGO SEXTO 25 

Em verdade, não se pódc deixar de reconhecer 
que no uso daquell a fac uldade , ali ás ind ispcn
savel e bencfi ca em seos cffcitos, corre gra nde 
risco a autonomia dos Estados . Isto aco nselha 
a maior parcimonia e o ma is cscrupulo o zelo e 
cuidado no seu emprego, pena de sac rifica rem-se 
u-rav issimos in teresses e direitos mui rcspeita
~e is, e de desacreditar-se uma medida poli t ica 
do ma is elevado alcance e im porta ncia . Atten
tado, porém , no uso reg ul ar e leg itimo dessa 
prcrogati ,·a da União é o que se não pócl e en
co ntrar. 

A au tonomia ou soberan ia estadua l, c nfo rme 
os principi os que se rviram de base á nossa 
orga ni sação politi ca , é aquella que c nsta da 
Constituição e está sujeita ús condições e limites 
que fo ram n'ell a estatuidos com os votos dos 
reprcse1itantes da nação eleitos como t aes pe lo 
respecti vos Estados. ão ha out ra . Não hav ia 
antes da Const itu ição . Foi creada por esta e 
subsi stirá nos t ermos d'ella , em quanto não re
fo rmada . E foi creada ao mesmo tempo que o 
d ireito de interve nção e subordinada a ell e . Toda 
a vez, pois, q ue se pratica a interve nção nos ter
mos em que fo i in st it ui da . não pócle ella se r 
considerada corn o attentado e q uebra da sobe ra
ni a estad ual. 

A semelhante obj ecção responde ele modo 
tr iú m phante o seg uinte parecer ela com mi ssão do 
senado norte-americano sohre a conhecida ques
tão da Louisiana , em 1873 , de dualidade do 
governo e da leg islatura (t raducção publicada 
pelo Dia rio OJ!icin l) : 

<,Se nado d os Est:id os Unidos, 2 0 Je feve rei ro de 187' -

O fac to e.x traord in ari o de have r dous homens, d izend o 
cada um dellcs se r o governad o r do dito Estado ; e o de 
lrnver dous homens. c ad a u rn co m cer t ifi cado, sclhulo co m o 
scllo g rand e do Esta do . de haver sido e le ito para um a e a 
mesma cade ira no Senado: e a rc;;;olução do Senad o , ord e
nando ~, sua Co rnm issào que exa m inasse e in fo rrn a~se s i ex iste 
um g overno civ il na Lou isiana e como, e po r que m cstú 
co nstitu ido . lcva rarn a vossa Commissfw a exami nar de modo 
com ple to a si tua ç;"1 0 das cousas naq ucll c Estado ; e as con
clusões a qu e a vossa Co mm issão chegou são as que se se
g uem: 

o d ia 4 de nove mbro u ltin1 0 era go ve rnad o r do dito 
Estado Henry C . v\larrnoth, t endo sido e le ito em 186 . 
N:iqu cll c dia d evi a se fa1 . .c r uma e le ição ge ra l para gove rna
dor e outros fun ccio n:uios c ivi s. para a m et:1dc do Senado , 
e para to<l os os membros da c:1s:1 dos representantes . . . . 

A qu cst ,i o qu e estam os considera nd o não é uma qu estão 
jud icia l e nenhum t r ibun al judicial pócl c reso lve i-a. A q ues
tão é de car.1 c tc r políti co ; ta nto q uanto os Es tados Unidos 
knh ;i m de inte rvir nc ll aJ deve fazei-o pelo ramo polit ico 
deste gove rno . . .. .... ... . . ... . . . .. . . . 

. A ? pini,10 d o povo do Es tad o cst:i quasi q ue egualm cn tc 
d 1v1d1da crn rclaç;"10 a esses dous pretendid os g ove rnos . 

O povo J c 1ova-O rlcans . q ue é a séd e do gove rno. sus
tenta o go verno d e Me . Enc ry, na razfto de dous pa ra um: 
" a red ita-se que s i o auxil io fede ra l fosse re tirado ao go
vern o de Kc llogg. cll c seri a immccli at am nte sup plant.1clo 
pelo govrrno d e Me. Ene ry . . 

O J ovo d o Estad o nem sus tenta nem subm ct tc-sc a qua l
~1 ucr dos dous gove rnos . Nenh um dos go vernos pódc co brar 
impostos .. po rque o ~ovo n:i~ tem rra ra n ti :1 de q ue o paga
mento fei to a um li vrai-o-a d a cobranç :1 fei t a pelo outro 
governo. 

Os _negocio~ e,tão interro mp idos e a confia nça pu bl ica 
dest r_u1da i e s1 o Congresso adi a~.;o;e a sua scs!-ão S(" Jll provi
denc1 ;1r sobre o caso . resulta ria um a de duas - . ou a co l
li -;ão e dcrra mamr nto de s:ingue entre os p:1rtid arios dos 

d ous gove rn os, ou o Presid en te d eve continu ar a suste ntar, 
com o auxil io d a auto ridad e fccl c ra l, o g ove rn o de Kcll ogg. 

A alte rn at iva d:t gue rra civi l, ou a _susten tação pela força 
m ilitar, de um governo civi l não e le ito, é excessivamente em
baraçosa; e na opini!,o da vossa Commissão. a melhor solu
ção desta diflicul dade é o ongrcsso ordenar uma nova 
e lc içào . e pro videnci ar para qu e clla se faç a so b a autori
dad e ci os Estad os Unidos. afim ele qu e o po vo e leja um 
govern o. ao ciu al se subm ctta , ou cm caso de sublc ;1ç!to os 
Es tados Un id os possa m honestamente sustentai-o. 

Nós sabemos q ue o rd c n:H um a e leição cm um Est âdo so h 
o fundam ento d e que a out ra e le ição q ue se fez , cst:i nu ll a 
pela fr:1ude , é o cxcrcic io de um poder, q ue nunca deve se r 
posto cm pra ti ca pelo Co ng resso sem séri a necessidad e . 
Poder-se-:, di,.c r que , s i tal poder reside no Co ng resso e ll e 
pôd e se r exe rcido in co nvc nic ntcmcntc . Isso é vc n .l ad e. Mas 
o mesmo se pódc d izer de todos os poderes confe ridos a 
um go ve rno. O povo adap ta ndo a Constitu ição dos Est ados 
Unidos, viu que se co nfer ia ao gove rno g era l a autoridad e 
d e g aran t ir a cad a u m cios Est ados um gove rn o de forma 
republicana . 

Is to confe re indubitavelm ente o pod er d e decidir s i um 
Estado q ual q uer t em gove rn o , e , t e ndo-o , s i é de for ma repu
blica na. ão ha duvida d e qu e o Co ngresso pode ria aman hã 
como qucstflO de mero poder, decla rar q ue o gove rno de 
Massach ussetts não é republicano, e est abe lece r cm Jog a r 
dcll c um govern o que poderia co nsiderar co mo t a l. Is to 
se ri a cer tamente um grande abuso deste pode r. 

Q uando um j ui z t em j u risclicção para julga r uma causa , 
c ll e tem tanto poder pa ra julg ai-a mal, co mo bem ; e um a 
:-:.en tença e rro neêl é tão va lida como outra qu alq uer, até q ue 
seja an null ada ou refo rm ada po r autoridade com peten te .. 

' o cxcrcicio des te poder o Cong resso eleve p roced er com 
g ra nde cau tela e prudcncia . 

O clamo r usualm ente levantado po r aqu ell es q ue são de r
ro tados cm um a eleição , não deveria e não levaria o Con
gresso a inte rfe rir. 

O rdinariame nte , mesmo u m g overno elei to pela fra ud e , 
po rém occup ando-se t ra nquil lam cntc do exc rc1cio d o pode r 
e o bedecid o pelo povo , deve d e p rcfe rcncia ser deixado con
cluir o se u breve temp o, cio que se r perturbado pe la inter
venção d o Co ng resso Naci o na l. 

Mas, qu ando as fraud es commett idas são t ão manifestas e 
la rg amente espalh:1d :.i sJ de 1nodo a p rodu zirem o d esco n te n
tamento pub lico no Est ado e a org anisaçito de dous g over
nos eguaes ameaçando a g ue rra c iv ilJ e é mani fe sto que 
nenhum dos do us g ove rnos fo i legitim rimente e leito , de ve-se 
consid e ra r sabia e ,alu ta r esse pode r do Govern o Nacio nal. 

tão se pôde su :- t entar que o seu prudente cxc rcicio vio la 
os dire itos d os Estados; porque os Est ados foram os proprios 
que, para su:1 p rotccção e scgurn. n~a 1 co nfe ri ra m ao goveri10 
Nacion al semelha nte poder; este gove rn o não póde recusar 
ou despre1.a r exe rcei-o opportunamente, se m esq uece r a 
obrigação que a Constituiç,10 lhe im poz. 

Somos de pa rece r que a t ri s te co nd ição do povo el a Loui
siana. que cst ;.'1 substancia lm e nte no estado d e ana rchia , foz 
co m qu e sej a dever do Cong resso agir no sen tido reclamado 
pel as ci rcumst:mci;1s . 

E, po is, a vossa Commissão p ropõe a adopção d a·· se
g rnntes reso lu ções : 

, .. - Q ue n:10 ha presentemente Gove rn o d e Estado no 
Estad o da Loui si:ma ; 

2 " - Que ne m John Ray , nem \ IV. L . 11-k. Mil lcn está 
habi li tad o a um :1 c:1dci ra no Senado . i não t -~ndo sido ne
nhum cl c ll cs eleito pela leg islatura do Estado el a Louis iana . 

Art. 6. 0 § 3.0 Para restabelecer a or~ 
dem e tranquillidade nos Estados. Não 
t ivesse a União o poder ou antes o dever de in 
te rvir n 'este caso, para remove r peri o·os e con
lli ctos in teri ores que poem sem seg~1rança os 
g01·crn os dos Estados e as g ara nti a do cida
dãos, e o reg imen federal seria sem Yantagem e 
sem valor ; os Estado facilm ente se constit ui 
ri am prea das facções e a ty rannia supplantari a 
a lei e o direito . 

A União é obrigada a ir cm defeza do governo 
ameaçado, atacado ou derri bado e a manter 
ou restai elcccr a autoridade leg itima. Este 
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Em verdadc, nao se podc deixar de rcconhecer 
que no uso daquclla faculdade, alias indispen- 
savcl e benefica cm seos clTeitos, corre grande 
risco a autonomia dos Estados. Isto aconsclha 
a maior parcimonia e o mais escrupuloso zclo c 
cuidado no scu emprego, pcna dc sacrificarcm-se 
gravissimos intcrcsses c dircitos mui rcspeita- 
veis, c dc desacreditar-sc uma mcdida politica 
do mais ele\-ado alcancc c importancia. Attcn- 
tado, porcm, no uso regular e legitimo dessa 
prcrogati\ a da Uniao e o quc sc nao podc cn- 
contrar. 

A autonomia ou sobcrania cstadual, conformc 
os principios quc scrviram dc base a nossa 
organisaijao politica, e aquella que consta da 
Constituiqao c esta sujeita as condifoes e limites 
que foram n'ella estatuidos com os votos dos 
rcprcsentantes da na^ao eleitos como taes pclos 
respectivos Estados. Nao ha outra. Nao havia 
antes da Constitui^ao. Foi cicada por esta e 
subsistira nos tcrmos d'ella, cm quanto nao rc- 
formada. E foi creada ao mesmo tempo que o 
direitode intervengao e subordinada a elle. Toda 
a vez, pois, que sepratica a intervenqao nos tcr- 
mos em que foi instituida, nao podc ella ser 
considcrada como attcntado c quebra da sobcra- 
nia cstadual. 

A semclhante objecgao responde de modo 
triumphantc o seguinte parecer da commissao do 
scnado norte-americano sobrc a conliccida qucs- 
tao da Louisiana, em 1873, de dualidade do 
governo c da legislatura (traduc^ao publicada 
pelo Diario Official): 

«Scnado dos Estados Unidos, 20 dc fcvcrciro do 1S73 — 

O facto extraordinario dc haver dons homens, dizendo 
cada um dcllcs scr o govcrnador do dito Estado; c o do 
haver dous homens, cada um com certificado, sellado com o 
sello grande do Estado, dc haver sido clcito para uma c a 
mcsma cadcira no Scnado; c a rcsolu<;ao do Senado, orde- 
nando a sua Commissao quc examinasse c informasse si existc 
um governo civil na Louisiana c como, c por quern esta 
constituido, levaram a vossa Commissao a cxaminar de modo 
complcto a situa^ao das cousas naqucllc Estado; c as con- 
clusocs a quc a vossa Commissao chegou sao as quc se sc- 
guem ; 

No dia 4 dc novemhro ultimo era govcrnador do dito 
Estado Henry C. Warmoth, tendo sido clcito cm 1S6S. 
Naqucllc dia devia sc fazrr uma clci^ao geral para govcrna- 
dor e outros funccionarios civis, para a mctadc do Scnado, 
c para todos os mcmbros da casa dos rcprcsentantes. . . . 

A qucstao quc cstamos considerando nao c uma qucstao 
judicial c nenhum tribunal judicial podc rcsolvel-a. A qucs- 
tao e dc caractcr politico; tanto quanto os Estados Unidos 
tenham de intcrvir nclla, deve fazcl-o pelo ramo politico 
deste governo   

A opiniao do povo do Estado esta quasi quc cgualmcntc 
dividida cm rclaqao a esses dous pretendidos govcrnos. 

O povo dc Nova-Orleans, quc c a scde do governo, sus- 
tcnta 0 governo dc Mc. Encry, na ra/.ao dc dous para um; 
c acrcdita-sc quc si o auxilio federal fosse rctirado ao go- 
verno de Kellogg, cllc seria immcdiatamcntc supplantado 
pelo governo dc Mc. Encry. 

O povo do Estado ncm sustcnta ncm submcttc-se a qual- 
qucr dos dous govcrnos. Nenhum dos govcrnos podc cobrar 
impostos, porquc o povo nao torn garantia de quc o paga- 
mento fcito a um livral-o-a da- cobranqa fcita pelo outro 
governo. 

Os ncgocios estao intcrrompidos c a confianqa publica 
destruida; c si o Congresso adiasse a sua sessao scm provi- 
denciar sobrc o caso, rcsultaria uma dc duas — ou a col- 
lisao c derramamcnto dc sangue cntrc os partidarios dos 

dous govcrnos, ou o Prcsidentc devc continuar a sustcntar, 
com o auxilio da autoridadc federal, o governo de Kellogg. 

A alternativa da guerra civil, ou a sustcnta^ao pcla for^a 
militar, de um governo civil nao clcito, c cxccssivamentc cm- 
baraqosa ; c na opiniao da vossa Commissao, a melhor solu- 
cao desta difiiculdadc c o Congresso ordenar uma nova 
clciqao. c providcnciar para que ella sc faqa sob a autori- 
dadc dos Estados Unidos, aflm dc quc o povo eleja um 
governo, ao qual sc submctta, ou cm caso dc subleva^ao os 
Estados Unidos possam honcstamcntc sustcntal-o. 

Nos sabemos que ordenar uma cleitjao cm um Estado sob 
o fundamcnto dc quc a outra cleiqao quc sc fez, esta nulla 
pcla fraude, c o excrcicio dc um podcr, quc nunca devc ser 
posto cm pratica pelo Congresso scm seria nccessidnde. 
Podcr-sc-a dizcr quc, si tal podcr reside no Congresso cllc 
podc scr cxcrcido inconvcnicntemcntc. Isso c verdadc. Mas 
o mcsmo sc podc dizcr de todos os podcrcs conferidos a 
um governo. O povo adoptando a Constitui^ao dos Estados 
Unidos, viu que se confcria ao governo geral a autoridadc 
dc garantir a cada um dos Estados um governo dc forma 
rcpublicana. 

Isto conferc indubitavclmcntc o podcr de dccidir si um 
Estado qualquer tern governo, c, tendo-o, si e de forma rcpu- 
blicana. Nao ha duvida dc quc o Congresso poderia amanha 
como qucstao de mcro podcr, dcclarar que o governo dc 
Massachussctts nao c republicano, e estabclccer cm logar 
dcllc um governo quc poderia considcrar como tal. Isto 
seria certamentc um grande abuso deste poder. 

Quando um juiz tern jurisdicqao para julgar uma causa, 
elle tern tanto poder para julgal-a mal, como bem ; e uma 
sentcn^a erronea e tao valida como outra qualquer, ate que 
scja annullada ou rcformada por autoridadc compctente.. 

No excrcicio deste poder o Congresso deve proccder com 
grande cautcla e prudcncia. 

O clamor usualmente levantado por aqucllcs que sao dcr- 
rotados cm uma clcigao, nao devcria e nao levaria o Con- 
gresso a interfcrir. 

Ordinariamente, mesmo um governo elcito pela fraude, 
porcm occupando-se tranquillamcnte do excrcicio do poder 
c obedccido pelo povo, devc dc prcfercncia scr deixado con- 
cluir o seu breve tempo, do quc scr pcrturbado pcla inter- 
venqao do Congresso Nacional. 

Mas, quando as fraudes commcttidassao tao manifestas e 
largamcntc cspalhadas, de modo a produzirem o descontcn- 
tamcnto publico no Estado c a organisaqao de dous govcr- 
nos eguacs amcaqando a guerra civil, c c manifesto quc 
nenhum dos dous govcrnos foi legitimamente clcito, devc-se 
considcrar sabio e salutar essc podcr do Governo Nacional. 

Nao se podc sustcntar quc o scu prudente cxercicio viola 
os dircitos dos Estados; porque os Estados foram os proprios 
quc, para sua protccgao c scguran^a, confcriram ao govemo 
Nacional semclhante podcr; estc governo nao podc rccusar 
ou dcsprczar cxercel-o opportunamentc, scm csqucccr a 
obriga^ao quc a Constitui^ao Ihe impoz. 

Somos de parecer quc a triste condiqao do povo da Loui- 
siana, quc esta substancialmcntc no estado dc anarchia, faz 
com quc scja dever do Congresso agir no scntido rcclamado 
pclas circumstancias. 

E, pois, a vossa Commissao propoc a adopqao da- sc- 
guintcs rcsolu^dcs: 

1"— Quc nao ha prcscntcmcnte Governo de Estado no 
Estado da Louisiana ; 

2" — Quc ncm John Ray, ncm W. L. Mc. Millcn esta 
habilitado a uma cadcira no Senado ; nao tendo sido ne- 
nhum dcllcs clcito pcla legislatura do Estado da Louisiana. 

Art. 6." § 3.° Para restabelecer a or- 
dem e tranquillidade nos Estados. Nao 
tivesse a Uniao o poder ou antes o dever de in- 
tcrvir n'este caso, para remover pcrigos e con- 
llictos intcriorcs quc poem scm seguran^a os 
gov crnos dos Estados c as garantias dos cida- 
daos, c o regimen federal seria scm vantagem c 
scm valor; os Estados facilmcntc sc constitui- 
riam prea das facades e a tyrannia supplantaria 
a lei c o direito. 

A Uniao e obrigada a ir em defeza do governo 
ameapado, atacado ou derribado e a manter 
ou restabelecer a autoridadc legitima. Este 
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é m esmo um dos fin s da in st itui ção de um 
poder centra l em nossa fo rm a de govern o. 
E, s i é ce rto que o pode r que têm as auto
ridades estaduaes procede, co m sua Const i
tui ção, da vontade do povo, d'ahi não se 
segue qu e ellas possam s r depostas, nem a 
Constituição alterad a ou reformada, por m eios 
v iolentos empregados a inda mesmo pelo povo 
cio Estado. As constituições se fizera m justa
mente para evita r os processos a rbitra rias e 
actua.dos pela força ; e li as ga ra ntem o povo, mas 
tambem e para gara ntia d 'ell c , a autoridade le
g itima . Contra esta , s i obra inju stiça e com
pressã , ha o corrccti vo do processo político e 
crimina l e ex iste o voto para a opportuna e 
periodica esc lha de m elh rcs fun ccio nari os . 

Com a do utrina de 1ue, - se ndo o gove rn o e as 
autoridades o riundos da v nta lc do povo , a esta 
ficam subo rd inados, - e mai s do qu e a Consti
tuição , qu e é papel escripto, va le a vo ntade \'iva 
do povo qu e a fez. - crcou-sc na Suissa (attesta j. 
Dubs) um pretendid o direito d(' deposição por act 
revolucionari , e sa l e-se, diz o a utori sado publi
ci sta, tom qu e zelo esse direito J'ôra posto em 
prat ica. Co ntra isso a Co nstituição de 1848 
e tabeleceo a o-ara nti a federa l cm favor d,s a uto
rida les pelo povo lcgitinnm entc in vest idas de 
d ireitos e att ribu içõcs, e assim se poz term o a 
tam anarchico e peri o·oso processo (Le droit pu
blic de ln Co11/édérn lio11 S11isse, Prém . Pa rt. , 
187 , pag . 77) . 

Certo não poderia se r l icita a muda nça o u 
alteração na Constituição do Estados po r meios 
violen tos, ainda prati cados pela maio ria do po ,·o; 
pois si a Constituição é ac to de so bera n ia e por 
ella livremente altcravel o u mudavel, toda , ·ia a 
prop ria vontade do po, ·o esta beleceo as v ias legaes 
da r forma constituciona l e as d ispo ições que a , 
esta belecem não são menos para cumprir-se do 
que as outras pa rtes da Con tituição. E por isso 
d iz, com toda a a utoridad e, Tho maz Coo! y que 
uma vez estatuidos na· co nstituições dos Esta
dos mei os regula res e pacíficos de emendai-as ou 
mudai-as sem recurso á revolução, não se pócle· 
admittir qu e i so se faça po r meio- revoluci ona
rios; a t heo ri a de que o povo póde ú sua vontade 
mudar s uas ins t ituições , quant ao tempo e 
modo está subordinada á Co nstitui ção p r cll c 
feita desde 1uc a hi es t{t regulada po r uma 
forma espec ificada , não póde se r realisada por 
outra v ia diffcrcnte el a que fo i prescripta (Tbc 
gc11era l pri11riplt·s o/ ,·011 s/i/11cio11nl !m,·s, Boston, 
1 '9 1. pag . 2 4). 

Para melh or il lustração da ma te ri a transcre, ·c
m os ci o Federa/is/o. ed ição hrazilcira de 1 '4 , 
pa•>·. 146, T. li , ca p. 43 , n . VI (e não podem s 
cit~ r ma is abali s:1da autori dade) as seguintes 
e nsiderações: 

,, ,\ primeira vi st.1 p:1rccc qu<.· n~o qu:1dr.1 com os pri11ci
pios n:puhlicanos suppôr ou quc.- :i ma io ria n;t0 tem ra 1.i10. 

ou qu..- a minoria pôde ll.'r força de dc:-trutr o govl..' rno · 
que por consl'guintc a interve nção l"i!tkr~l nunca p_ót~c ser 
rcqul!rida sin;\o no caso cm que o se u dfc1 to dcn: ser llljllS~o: 
m.ts t.,mbcm n'c:- ll..' caso, como cm t.mtos outro:-. os rac10-
i;in ios da th :.: ori,1 devem ser modith:.tdos pdas li'rÕl'S da cx
pcricncia . Por vr ntur.1 11 :.0 pôL!e a m4iori ,1 d~ u m E>t•do, 

n-10rmfntc sendo peq u1: 11:11 tramnr co nspirnções criminosas 
p.1ra ;1 cxecuçilo de quacsqucr violencias, do mesmo modo 
que a maioria de um condado ou de urn di stricto do mcs1no 
Est ado? E si no ultimo caso a auto rid.idc do Est;ido eleve 
pro tege r os magis trados locacs, porque ni'io deve no prim eiro 
o poder fed era l sustentar a autoridade lega l do Estado cm 
que cll a se acha cm pc ri "'o? Além d'isso, ha ce rtas partes 
das consti tui ções dos Estados , ele tal man eira li gad:1s com 
a Constituição Federa l que não é possível feri r um a sem ir 
offe ndc1 ,, outra. 

Não ·. possivc l que as insurreições n\1m Estado exijam 
intcrvcn ç:io fcUcral. sintto q uan do o num ero d'aque ll cs que 
tomam parte n'cllas se approx ima até crto ponto do dos 
defensores do gover no . rn:1s neste caso é muito melhor que 
a violcncia seja reprimida por um pode r su perior, do que 
a mai ori a sustente a sua causa com lo ngos e cruentos dc
hatrs. A cxisteurin un•swo do dirl'ifo di: i11/fn.·t11ção fr,.; 7.,• i-
11ini gcrn/111~11/c n 11crrssidndc ,fr o 1'111frcgnr. 

<< Por ventura hão d e estar sempre do m esmo lado a força 
e o dire ito nos gove rnos re publicanos? Nt10 pódc a mino ria 
adquirir superioridade ú forç.a de recursos pccuniarios. de 
tal entos e cxpcrienc ia militar1 ou mcsir10 por meio de soe
COITOS secre tos de potencias es t rangei ras. que: cm caso de 
recurso ú fo rça. façam pende r a balança para o seu lado? 
Não póde mais unitto ou m esmo ma is vantajosa situaç.ào dar 
a vii.:toria {t minoria sobre um partido mui superior, lllas 

que pela sua posiç,,o n:,o pódc ohrar com promptidào e 
co ncerto? Por vcn tur:1 não é absurd o pcns,.ir que 11:1 lu cta 
ele dua s forças rivacs ha de sempre venc er o numero. como 
si se tratasse ele um negocio de eleições? Não pódc uma 
minoria Jc cidadãos tran sfo rrirnr-sc cm maioria de pc~soas 
pelo co nc urso dos habitantes estrange iros, ou pe la reunião 
de aventureiros que vCff1 procurar fortuna, ou rncsmo 
cl'aqucllcs a quem a lei do Estado 11 ,10 concede direito de 
vot:u;t10? E que se ria s i cu m c ttt:ssc no calculo cst,1 des
graçada c lasse de indivíduos, t:1m abundante em alguns 
Es tados. que durante a m:lrc ha de um gove rno reg ular 
estão tam abaixo da dignidade de homens: mas que 
adquirem importancia dur:mte as tempestades ela guerra 
civil e dtio vantage m e fo rç a ao partido a que se une m ?,.> 

<( Qua nd o a jus ti ç;t é duvidosa . que m e lhores arhitros se 
pódcm deseja r e ntre duas facções viole ntas, cujos debates 
despedaça m :1s cntr~111has do Estado , do que os rcprc~...-n
tantcs dos Estados Federados que n.i o particip,1 111 da nni
mosidadc loc:.1? N'cllcs a im parc ial idade de juizcs :--e un e 
~í ;1fll!i ção de amigos . Felizes todos os governos li vres si 
sempre podesscm :1pplil.'.:1r este re media a seus males: e 
f'cliz. cio gc nt:ro humano, :--i sempre pod~ssc fazer uso de 
m eio tam ct)ica1. ! "> 

A' requisição dos respect ivos g over
nos. Esta cl ausula garante os Estados contra 
inte1Tenções ofliciosas e impede qu e, a pretexto 
de garantir a ordem lega l , ·io lada, o gove rn o 
federa l se intro metta em negocios intern os dos 
Estados. E' co nhecido e ant igo e ntre nós o m áo 
,·ezo da immixtão do go,·ern o central na política 
local , o que sobre tudo é intolcra vcl n' um regí
men fcderath· . Jú são mujtos os m eios porqu e 
pódc aquelle iníluirnos Estados e s i ti vesse· m ais 
este de ahi comparecer a rmado, sempre que o 
quizessc e se m s:: r chamado, dcsappareceri a 
facilmente a lihcrd:idc ele acção dos poderes lo
caes e su pprimida ficaria a autonomia estadua l. 
O Estado sal e até o nde chegam seus recur os, 
emprega os el e que dispõe contra a desordem e 
sed ição e . n :rifi.:ado qu e não as póde dominar, 
e ntão reclama o aux ilio federa l, que é neste caso 
um deYer ela União. 

Entreta nto, si a ord em co nstitucio nal está de 
tal modo compro mett.ida qu e um Estado vê-se 
ab ·olutamente se m go,·ern o, campeando a a na r
ch ia, em ter s ido recla mada a intervenção 
federal, a Uni ão não lrn de assistir qu eda e im
passi,·el á ann iquilação d 'esse Estado . E o caso, 
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e mesmo um dos fins da institui(;ao de um 
poder central cm nossa forma de governo. 
H, si e certo quc o poder que tern as auto- 
ridadcs cstadnaes precede, como sua Consti- 
Uiiijao, da vonlade do povo, d'ahi nao sc 
segue que ellas possam scr depostas, ncm a 
Constituiijao alterada ou reformada, por meios 
violcntos emprcgados ainda mesmo pelo povo 
do Fstado. As constituigoes sc fizcram justa- 
mcnte para cvitar os processes arhitrarios c 
actuados pela fore;a; ellas garantem o povo, mas 
tambcm e para garantia d'elle, a autoridadc le- 
gitima. Contra esta, si obra injusti(;a e com- 
pressao, ha o correctivo do proccsso politico e 
criminal e cxiste o voto para a opportuna c 
pcriodica escolha dc melhores funccionarios. 

Com a doutrina dc que,—sendo o governo c as 
autoridades oriundos da vontadc do povo, a esta 
ficam subordinados,—c mais do quc a Consti- 
tuitpao, que e papel escripto, vale a vonlade viva 
do povo que a fez,—crcou-sc naSuissa (attesta J. 
Dubs) umpretendido dircito dc deposifdo por acto 
revolucionario, c sabe-se, diz o autorisado publi- 
cista, com que zelo esse direito fora posto cm 
pratica. Contra isso a Constituigao dc 1S4S 
estabcleceo a garantia federal cm fax'or drs auto- 
ridades pelo po\-o legitimamente investidas dc 
direitos, c attribuifoes, c assim sc poz tcrmo a 
tarn anarchico c perigoso proccsso (Lc droit pu- 
blic dc In Confederation Suisse, Prem. Part., 
1878, pag. 77). 

Certo nao podcria scr licita a mudanca ou 
alteraejao na Constitui^ao dos Estados por meios 
violcntos, ainda praticados pela maioria do povo; 
pois si a Conslituigao e acto de soberania e por 
clla livremente altcravcl ou mudavel, todavia a 
propria vontade do povo estabcleceo as vias legaes 
da reformaconstitucional cas disposigocs que as 
estabeleccm nao sao mcnos para cumprir-sc do 
que as outras partes da Constituigao. H por isso 
diz, com toda a autoridadc, Thomaz Coolcy que 
uma vez estatuidos nas constituicoes dos Esta- 
dos meios regularese pacificos de emendal-as ou 
mudal-as scm recurso a revolui;ao, nao se pdde 
admittir que isso se faca por meios revoluciona- 
rios; a theoriade quc o povo pode a sua vontadc 
mudar suas institui^oes, quanto ao tempo c 
modo esta subordinada a Constituigao por cllc 
feita c desde que ahi esta regulada por uma 
forma cspecificada, nao pode scr realisada por 
outra via difiercntc da que foi prescripta (The 
general principles of conslitncional lazes. Boston, 
'1891. pag. 204). 

Para melhor illustragao da materia transcrei e- 
mos do Federalista. edicao brazilcira de 1840, 
pag. 146, T. 11, cap. 43, n. VI (e nao podemos 
citar mais abalisada autoridadc) as seguintes 
consideraijoes: 

w A primoira vista parcce que nao quadra com os princi- 
pios repuhlicanos suppor ou quc a maioria nao torn ra/.ao. 
ou quc a minoria pode ter t'orqn de destruir o governo e 
quo por conseguinle a interven^ao federal nunca pdde ser 
rcquerida sinao no caso cm que o sen effcito deve scr injusto; 
mas tambem n'este caso, como em tantos outros, os racio- 
cinios da thcoria devem ser modificados pelas li«;6es da e.\- 
pcrieucia. Por ventura nao pode a maioria de um Estado, 

mdrmontc sendo pequena, trnmar conspiraQoes criminosas 
para a cxecui;ao de quacsqucr violencias, do mesmo modo 
que a maioria dc um condado ou dc um districto do mesmo 
Hstado? H si no ultimo caso a autoridadc do Kstado deve 
protegcr os magistrados locacs, porquc nao deve no primeiro 
o poder federal sustcntar a autoridadc legal do Estado cm 
quc clla se acha cm perigo? Alem d'isso," ha certas partes 
das constituiqoes dos Estados, de tal maneira ligadas com 
a Constituiqao Federal que nao e possivel ferir uma scm ir 
oflendci a outra. 

Nao e possivel quc as insurrciqocs n'um Estado exijam 
intcrvcngao federal, sinao quando o numcro d'aquelles que 
tomam parte n'ellas sc approxima ate certo ponto do dos 
defensores do governo, mas neste caso c muito melhor que 
a violcncia seja reprimida por um poder superior, do que 
a maioria sustcnte a sua causa com longos e cruentos de- 
bates. A existeucia mesmo do direito dc iutervenfdo prcvi- 
nird geralmenle a necessidade de o em pre gar. 

<*. Por ventura hao dc estar sempre do mesmo lado a forqa 
e o direito nos govcrnos republicanos? Nao pode a minoria 
adquirir superioridadc a forqa dc recursos pccuniarios, dc 
talentos e expericncia militar, ou mesmo por mcio dc soc- 
corros secrctos dc potencias cstrangeiras, que, cm caso de 
recurso a forqa, faqam pender a batan^a para o sen lado? 
Nao pode mais uniao ou mesmo mais vantajosa situa^ao dar 
a victoria a minoria sobrc um partido mui superior, mas 
que pela sua posi^ao nao pode obrar com promptidao c 
concerto? Por ventura nao c absurdo pensar que na lucta 
dc duas for*;as rivaes ha dc sempre veneer o numcro, como 
si se tratasse dc um ncgocio de elcicocs? Nao pode uma 
minoria dc cidadaos transformar-sc cm maioria de pessoas 
pelo concurso dos habitantcs cstrangciros, ou pela reuniao 
dc aventureiros que vem procurar fortuna, ou mesmo 
d'aquelles a quern a lei do Estado nao concede direito dc 
vota^ao? E que seria si eu mcttesse no calculo esta des- 
graqada classe dc individuos, tarn abundantc em alguns 
Estados, quc durantc a marcha dc um governo regular 
cstao tarn abaixo da dignidadc dc homens, mas quc 
adquircm importancia durantc as tempestades da guerra 
civil c dao vantagem e fort;a ao partido a quc sc uncm?» 

« Qiiando a justi^a c duvidosa, quc melhores arbitros sc 
podem desejar entrc duas facgoes violcntas, cujos debates 
despedagam as entranhas do Estado, do quc os rcprcsen- 
tantcs dos Estados Federados que nao participam da ani- 
mosidadc local? N'elles a imparcialidadc de juizes se une 
a afteigao dc amigos. Fclizes todos os govcrnos livres si 
sempre podessem applicar cste remedio a seus males; c 
feliz do genero humano, si sempre podessc fazcr uso dc 
mcio tarn cflicaz! » 

A' requisigao dos respectivos gover- 
nos. Esta clausula garante os Estados contra 
interven^oes ofliciosas e impede quc, a pretexto 
dc garantir a ordem legal violada, o governo 
federal se inlrometta em negocios infernos dos 
Estados. H' conhecido e antigo entrenos o mao 
vczo da immixtao do governo central na politica 
local, o quc sobrc tudo c intolcravcl n'um regi- 
men federativo. Ja sao mujtos os meios porque 
pode aquelle infiuir nos Estados e si tivesse mais 
estc de ahi comparecer armado, sempre que o 
quizessc c scm ser chamado, desappareccria 
facilmcnte a libcrdade dc acgao dos podercs lo- 
cacs c supprimida licaria a autonomia estadual. 
O Estado sabe ate onde chegam sens recursos, 
cmprega os dc que dispoc contra a desordem c 
scdicao c. vcrilicado que nao as pode dominar, 
cntao rcclama o auxilio federal, quc e neste caso 
um devcr da Uniao. 

Enlrctanto, si a ordem constitucional esta dc 
tal modo compromettida quc um Estado ve-sc 
absolutamentc scm governo, campeando a anar- 
chia, sem ter sido reclamada a intervengao 
federal, a Uniao nao ha de assistir queda e im- 
passivel a anniquilafao d'esse Estado. E o caso, 
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desde que não ha ahi govern o, ne111 autoridade 
legitima , nem ordem , neni lei, é o do a rt. 6 § 2". 
Será então preciso restabelecer a orcle111 ao 
mes111 0 tempo que 111anter a fór111a republicana 
federativa co 111 a effoctiviclacle elas garantias qu e 
elb offerece. Por isso diz com acerto Barraq uero 
(Espiriloe prntic'a da Co11s/il 11ição Arge11/i11a, 1889 , 
pao·. 193) que - « a requi sição só é incli spensavel 
qu~ nclo a di ssenção intestina não tem ainda 
co111prometticlo as institui ções republica nas.» 

Pela ex pressão « respecti vos govern os >i não se 
eleve entender strictamente o gove rnador ou o 
pode r executivo cio Estado, mas, como se dá 
co111 a ex pressão governo federal, usada n 'este 
mesmo arti go, o conjuncto cios poderes que 
constitu em o g verno. Ne111 poderia a req ui
sição se r exclusiva faculdade do poder executi vo 
se111 cercear-se a esphera lo direito de inter
venção, o q uai não tem só por objecto ga rantir 
o o·overno , como contra este proteger o povo ci o 
Estado por elle despoti sado . E, n 'este segundo 
caso, como torn ar effectiva a intervenção, si ell a 
depender de requi sição do g ve rn aclor ? 

O projecto dizia poderes .Jcaes; a Com111 issão 
cio Cong resso Const ituinte, emendou dizendo : 
« respecti vos govern os. » Mas nem cio parecer 
d'ella , nem ela di scussão havida res ulta que a 
e111enda tivesse tido e111 v ista restring ir o sentido 
d 'aqu ell as palavras. Nem ha moti vo para 
admittir que tal houvesse sido seu proposito . 

Deve-se pois considerar essa como uma simples 
emenda ele redacção e interpretar o§ 3 cio a rt. 6 
á luz cios princípios fundamentaes do direito de 
interve nção e tendo em v ista a fo nte dessa di s
posição constitucional (o a rt. 4 , secç . 4, n . 1, 
cio Const. dos Est. Un. Norte-A111eric.) 

~ 4. 0 A execução das leis e sentenças 
federaes. Conforme o art. 7" § 3°, as leis da 
União e as decisões da sua mag istratura serão 
executadas em todo o paiz por funcci onarios fe
deraes . De accordo com os governos dos Estados 
poderá entretanto, quando conviér, se r a estes 
confiada a execução d 'aquellas leis . Pelo art. 4 
n. 1 ela Constituição e art. 38 da lei n. 30 de 
8 ele Janeiro de 1892, é o presidente ela Republica 
obri gado a fiel111 ente executar e fazer cumprir a 
Constitui ção e as leis e resoluções do Cong resso 
Nacio nal por ell e sanccionadas e as promulgadas 
na fórma do a rt. 37 § • 0 e a rt. 38 da 
111esma Con st. E determina o art. 6 § 2° 
qu e as sentenças e ordens da mag istratura 
federa l sejam executadas por oíliciaes judiciaes da 
União, aos quaes_ a policia local é obrigada a 
prestar . auxi lio, quando invocados por ell es. 
O§ 4" do art. 6° é a sancção constitucional ele 
taes disposições para constranger á obediencia 
os governos, as autoridades e o povo cios Estados, 
quando embaracem ou se opponham á execução 
d'ellas. Sem esse meio coercitivo, a Const ituição 
não seri a a supre111a. lei do paiz , os actos legisla
ti vos e sentenças fecleraes não passariam de si111-
ples conselhos , sem força obrigatoria, e os poderes 
federaes não poderiam preencher seos altos fins. 

E de tal modo é inherente ao governo federal 
este direito 1ue em rigor nem fóra preciso men
cionai-o ex pressamente na Constituição , pois 
decorre, forçosamente e sem possivel objecção, 
da indole e missão d'aq uelle governo, tendo elle 
a té o poder de di spor da fo rça publica para «a 
manutenção das· leis no interior» (arts. 14 e 48 
ns.3e4) . 

Pela Constituição cios Estados Un idos norte
ameri canos é este um dos casos em que o Con
g resso póde det erminar a mobili sação da milicia 
ou Guarda Nacional (art. 1°, secção 811 , n. 15). 

- A com petencia neste caso é do Poder Exe
cuti vo, attenta a natureza do acto, que não é 
mais cio que um consectari o do seu dever de 
executar e fazer executar as leis (art. 48 n. 1 ) , 
ass im como de fazer cumprir as sentenças fe
deraes desde que faltem meios de acção aos 
oll!ciaes jucliciarios . A justiça federal processará 
os ' •sobedientes e o poder legislativo proverá 
com as medidas que esta m nas suas attribuições; 
e isto será , quanto á acção executi va. apoio, 
auxilio e , ao mesmo tempo, fi scali sação d'ella 
pelo legislativo. 

A CA RGO DE QUEM , DA UNIÃO OU DO ESTADO, 
DEVEM CORRER AS DESPEZAS COM A INTERVENÇÃO 
FEDERAL? Na Sui ssa, em caso de g uerra ou in
vasão estrange ira, os gastos são da União; e 
assim eleve ser, pois a causa não é local, mas 
nacional , trata-se da segurança ext erior da Repu
blica. Nos de111ais casos , as clespezas são, e nada 
mai s ju sto , por conta do cantão que reclamou 
ou occasionou a intervenção, podendo entretanto 
a Assembléa Federal decidir de outro 111oclo, em 
consideração de circumstancias particulares . 
(Const. Suissa, a rts . 15 e 16). 

Entre nós, o a rt. 5º da Constituição estabelece 
que cada Estado faça as despezas necessarias a 
seu go vern o e ad111ini stração; e, si bem que ex
traorclinaria , é incontestavelmente uma necessi
dade _do governo de qualquer Estado a sua defesa 
contra violencia exterior ou intestina , actual ou 
imminente. A invasão ou aggressão estrangeira , 
por isso que affecta a segurança e entende com 
a soberani a ela Nl!ção, ha de immediata e neces
sa riamente se r repellida pelo Governo Federal 
(arts. 14 e 48 n. 8) e a despesa com isso feita é, 
sem duvida , despeza naci onal. O mesmo porém 
não se poderá dizer da que se fizer nos casos de 
com moção intestina , ou de opposição ao cumpri
mento ·de leis e sentenças federaes; esta é des
pesa applicada a uma necessidade indeclinavel 
do gove rn o do Estado, o u á qual elle deu cau sa . 
E é á sua custa que em regra o Estado deve ser 
defendido , tanto mai s quanto as edi ções e g ra
ves perturbações da ordem nos Estados são ge
ralmente resultado de seos máos gove rn os e não 
é justo que por ell es pag ue o thesouro nacional 
co111 o proclucto ele impostos supportados pelos 
habitantes dos outros Estados , não cu lpados na 
má gestão, desazo e espirita de facção do govern o 
cio Estado que por isso n~cessitou ele intervenção 
federal . · 
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desde que nao ha ahi governo, nem autoridade 
legitima, nem ordem, nem lei, e o do art. 6 § 2". 
Sera entao precise restahelecer a ordem ao 
mesmo tempo que manter a forma republicana 
federativa com a effectividade das garantias que 
ella oflerece. For isso diz com acerto Barraquero 
(Espiritoepratica ila Coiisfilnifno Argentina, 1889, 
pag. 193) que — « a requisifao so e indispensavel 
quando a dissen^ao intestina nao tern ainda 
compromettido as instituigoes repuMicanas.» 

Pela expressao « respectivos governos » nao se 
deve entender strictamente o governador ou o 
poder executivo do F.stado, mas, como se da 
com a expressao governo federal, usada n'este 
mesmo artigo, o cqnjuncto dos poderes que 
constituem o governo. Nem poderia a requi- 
si^ao ser exclusiva faculdade do poder executivo 
sem cercear-se a esphera do direito de inter- 
ven<;ao, o qual nao tern so por objecto garantir 
o governo, como contra cste proteger o povo do 
Estado por clle despotisado. E, n'este segundo 
caso, como tornar eflectiva a intervenfao, si ella 
depender de requisi^ao do governador? 

O projecto dizia poderes ioeacs; a Commissao 
do Congresso Constituinte, emendou dizendo: 
« respectivos governos. » Mas nem do parccer 
d'ella, nem da discussao havida resulta que a 
emenda tivesse lido em vista restringir o sentido 
d'aquellas palavras. Nem ha motivo para 
admittir que tal houvesse sido seu proposito. 

Deve-se pois consideraressa como uma simples 
emenda de redacgao c interpretar o § 3 do art. 6 
a luz dos principios fundamentaes do direito de 
intervenfao e tendo em vista a fontc dessa dis- 
posii^ao constitucional (o art. 4, seo;. 4, n. 1, 
do Const, dos Est. Un. Norte-Americ.) 

§ 4.° A exeemjao das leis e sentengas 
federaes. Conforme o art. 70 § 30, as leis da 
Uniao e as decisoes da sua magistratura serao 
executadas em todo o paiz por funccionarios fe- 
deraes. De accordo com os governos dos Estados 
podera entretanto, quando convier, ser a estes 
confiada a execugao d'aquellas leis. Pelo art. 48 
n. 1 da Constituigao e art. 38 da lei n. 30 de 
8 de Janeiro de 1892, e o presidente daRepublica 
obrigado a fielmente exccutar e fazer cumprir a 
Constituigao e as leis e resolugoes do Congresso 
Nacional por elle sanccionadas e as promulgadas 
na forma do art. 37 § 30 e art. 38 da 
mesma Const. E determina o art. 60 § 2" 
que as sentengas c ordens da magistratura 
federal sejam executadas por officiaes judiciaes da 
Uniao, aos quaes a policia local e obrigada a 
prestar. auxilio, quando invocados por clles. 
O § 4" do art. 6° e a sancgao constitucional de 
taes disposigoes para constranger a obediencia 
os governos, as autoridades e o povo dos Estados, 
quando embaracem ou se opponham a execugao 
d'ellas. Sem esse meio cocrcitivo, a Constituigao 
nao seria a suprema lei do paiz, os actos legisla- 
tives e sentengas federaes nao passariam de sim- 
ples conselhos, semforga obrigatoria, cos poderes 
federaes nao poderiam preencher seos altos fins. 

E de tal modo e inherente ao governo federal 
este direito que em rigor nem fora preciso men- 
cional-o expressamente na Constituigao, pois 
decorre, forgosamente c sem possivel objecgao, 
da indole e missao d'aquelle governo, tendo elle 
ate o poder de dispor da forga publica para «a 
manutengao das" leis no interiors (arts. 14 e 48 
ns. 3 e 4). 

Pela Constituigao dos Estados Unidos norte- 
americanos e este um dos casos em que o Con- 
gresso pode determinar a mobilisagao da milicia 
ou Guarda Nacional (art. i0. secgao 8a, n. 15). 

— A competencia neste caso e do Poder Exe- 
cutivo, attenta a natureza do acto, que nao e 
mais do que um consectario do seu dever de 
executar e fazer cxecutar as leis (art. 48 n. 1), 
assim como de fazer cumprir as sentengas fe- 
deraes desde que faltem meios de acgao aos 
officiaes judiciarios. A justiga federal processara 
os j' ■'sobedicntes c o poder legislative provera 
com as medidas que estam nas suas attribuigoes; 
c isto sera, quanto a acgao executiva, apoio, 
auxilio c, ao mesmo tempo, liscalisagao d'ella 
pelo legislativo. 

A CARGO OH QUEM, DA UlsMAO OU DO EsTADO, 
DEVEM CORKER AS DESPEZAS COM A INTERVEN'gAO 
federal? Na Suissa, em caso de guerra ou in- 
vasao estrangeira, os gastos sao da Uniao; e 
assim deve ser, pois a causa nao e local, mas 
nacional, trata-se da seguranga exterior da Repu- 
blica. Nos demais casos, as despezas sao, e nada 
mais justo, por conta do cantao que reclamou 
ou occasionou a intervengao, podendo entretanto 
a Assemblea Federal decidir deoutro modo, em 
consideragao de circumstancias particulares. 
(Const. Suissa, arts. 15 c 16). 

Entre nos, o art. 50 da Constituigao estabelece 
que cada Estado faga as despezas necessarias a 
seu governo c administragao; e, si bem que ex- 
traordinaria, e incontestavehnente uma necessi- 
dade do governo dequalquer Estado a sua defesa 
contra violencia exterior ou intestina, actual ou 
immincnte. A invasao ou aggressaoestrangeira, 
por isso que aflecta a seguranga e entende com 
a soberania da Nagao, ha de immediata e neccs- 
sariamente ser repellida pelo Governo Federal 
(arts. 14 e 48 n. 8) e a despesa com isso feita e, 
sem duvida, despeza nacional. O mesmo porem 
nao se podera dizer da que se fizer nos casos de 
commogao intestina, ou de opposigao ao cumpri- 
mento-deleis e sentengas federaes; esta e des- 
pesa applicada a uma necessidade indeclinavel 
do governo do Estado, ou a qual elle deu causa. 
E e a sua custa quo em regra o Estado deve ser 
defendido, tanto mais quanto as sedigoes e gra- 
ves perturbagoes da ordem nos Estados sao ge- 
ralmentc resultado de seos maos governos e nao 
e justo que por dies pague o thesouro nacional 
com o producto de impostos supportados pelos 
habitantes dos outros Estados, nao culpados na 
ma gestao, desazo e espirito de facgao do governo 
do Estado que por isso ngcessitou de intervengao 
federal. 
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Arl. 8". E' da competencia ex
clu siva ti a União decretar: 

Arl. 8". E' ela competencia ex
clusiva da Uni:io decretar: 

Ao arl. 7º. n. 
Accrcsccn te-se : 

§ ,0 • S impostos el e importação 
de procedcnci;i es trange ira, á chc
g;i tl a, nas fronteiras ela União, ma
rítim as, ílu viaes ou terres tres . 

1 .0 Imposto sobre a importação 
ele procedencia es trangeira; 

Nos ac tos e negocios la União.
Arlbur Rios. 

§ 2''. Os de entrad :1s e sabidas 
de nav ios, sendo li vre o comme1'cio · 
de cabotagem {i mercadori:1s nac io
naes que tenham j/i pago o imposto 
de importação. 

2 .° Direitos de entrada, sahicla e 
es ta la de nav ios; sendo li vre o <.:0111-

merci o de costeagem ás mercadorias 
nacionaes, hem como ás cstr:rngei
ras que já tenh àm pago imp sto de 
in1 portação; 

Ao n. 4 : Nos correios e tclcgra
phos fcdcraes.-A. Stoc!l!rr e ou
tros . 

(Emendíls :tpprov:td:ts n:ts sessões de J e 
1 7 de Fevereiro de , 891 ). 

O· impostos decretados pela Uni:io 
devem ser uniformes para todos os 
Estados-Jo,fo Barba/bo. ~ J°. Os do sell o cio p;1pe l. 

§ 4°. As taxas postaes. 

3 .° Taxas de sei lo; 
4.° Con tribui ções postaes e telc

gra phi cas; (Emenda :tpprov.ida cm 2 3 de Dezembro 
de 1890). (Do Projecto do Commiss:io do Governo 

ProvisorioJ. 
5. 0 A creação e manutenção de 

ai fanclcg:1s; Accrc ccntc-sc i1 palav ra-federncs 
ó.º A inst ituição de bancos emis

so res . 
- lo paragrapho uni co do art. ú" : 
«ficando facu ltado ao governo la 
União confiar a execução aos dos Es
tados, med iante annuencia destes.» 

Parag rapho un ico. As leis, :idos e 
sentenças las autoridades ela União 
exec utar-se-ão, cm todo o paiz, por 
fun cc ionarios fcderaes. 

Emenda da Commiss~o do Congrtsso (:lp
provada em z2 de Dezembro ele 1890). 

(Decretosn. 51ocle22cle j unho e n. 914 A 
de 1; de 011tvl\t·o de 1890). 

Art. 7 .º Decretar imppstos . O pode r 
de decretar im postos é in here nte á soberani a e 
não pode deixa r de comprehencler-se nas attri bu i
ções co nferidas á Uni ão . Di scutindo esta ma
teria (d isc urso cm sessão ele 19 ele Dezembro ele 
1890), di zia o pres idente da Commi ssão incum
bida pe lo Cong resso Const ituint e ele dar pa recer 
sobre a Co nst it uição ( o se nador Ubaldino do 
Amara l) : 

« O que a Uniüo tem de fazer todos sabem: c umpre-lhe 
ré prcsentar a Nação, no ex terior princip a lm en te; sustentar 
o 1.::xc rc ito e a m a rinha , um co rpo dipl o rnat ico e um corpo 
consu lar : prove r ao se rviço dos co rre ios e dos t clcgraphos: 
garantir a segurança interna ; reali sar os gra nd es melhora
m entos q u · po r s i só os Estad os n;i o podem faz er, mante r o 
C."r cdito nacio na l, co rr spo nd cr aos co mp ro mi ssos ex istente:-, 
seja qual fôr o e r ro ou acerto com qu e foram con t rnhidos ... 

.,, A nossa honra no exterior" ha de se r dcscmpcnha'da: e 
is to uin la qu e nós tod s , esq uece ndo a di gni d ade, nacion:.d 1 

o quizcssc rn os impedi r ; nós so mos devedor e o d evedo r n:io 
tem o . di r ·i to de i1n pàr co ndi ções ao credo r. Quando as 
le is ela ho n ra e da lealdade q\.1c rege m as nações não lws
t aS$l! lll para isso, era caso de legiti ma inte rvcn çúo cm ca
rac te r a rmado. 

~, No Jia cm qu e fos:--e possíve l o Bra1. il arvornr-se cm de
vedor de m:í fé, era ju ·t :i a intervc nçflo a rm ada cm tcrri
t o rio nocio na l. .. ,> 

E com ha ver a União os recursos necessa ri s 
para coll ca r-se em estado de desempen h:1r suas 
fun cções e pree ncher seus fi ns? 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos, a ntes 
da actual co nstituição, as despezas do poder 
central era m pagas com o producto de quotas 
que cada Estado dev ia tirar de sua propri a re
-c ita para a Uni ;fo . Isto porém era de fact o su
bo rdina r esta aos Est·~clos e a experie ncia não 
tardou em condcmnar e te fa lso e ruinoso svstc
ma. ln troduzi l-o cm nossa Co nst ituição ·teria 
s ido incluir n 'e ll a o g-e r~11en de sua prompta des
truição . A este propos ito ass im di scorri a o 
citado presidente d.fl Commissão : 

<, Si a Uni:io depender dos Estados. mort, est,í a niiio. 
Neste caminho a America esteve . bem proxima da ruina: 
chegou, diz T ocq uev ill c. a tanta pobreza, que nüo podia 
pagar o juro da sua divida. a tanta fraqu eza que não podi a 
repellir as in vasões dos índios, a tanta humilhaçilo. que 
niio podia defender ,ua bandeira dos insu ltos Jas gr,1ndes 
potencias cu ropt!as . 

<, E isso porque a Uniiio estava na dcpend encia dos Es
tados, porque a Unií10 1 pedi!·do a quota aos Estados. ellcs 
n.io cor respondiam ao appello. Entào foi ncccss:1rio qu e se 
reuni sst.!m aqucllcs patriotas. não em numero de 268 1 mas 
em num éro d e 25 , e fi?.essem uma nova Constituição. reco
nhecessem isto. a um tempo tam simples. tam importante e 
tam iecundo: que na s rdaçôcs entre a niiio e os Estados 
é nccessario que n. União n:"10 interven ha dircctamcntc 
contra o Estado como entidad e co llccti va: cst~i. isto no intC'r
cssc de amhos. para que náo se constituam cm lucta , para 
que n;io se achem cm co nflicto . para que não pareçam dous 
bdligerantes um d iante Jo outro : e por isso, cm protccç;"10 
ao Estado, 111:1rcam-sc os casos rcstrictos 1 ex clusivos, em que 
a nião pódi: intervir nos Estados . 

E' necessa ri o q ue a Uni:io, qua ndo se trata de uma attri
bui ção sua. possa ir exercei-a, não contra o Estado, não 
crcando um inimigo ou si mpl es adversaria, levantando 
opposiçôcs , dispertando ciumes , mas dircctamcnte sobre 
um ou outro cidadão ... 

Que nenhum Estado Jar.í a sua quo ta , quando lhe for 
ped ida , ·. o que t em mostrado a cxpcrienci a : j,i se dco no~ 
Estados Unidos, e entre nós tambcm : e o bom senso cst,í. 
most rando q ue sernpre se d:lrá . T odas as vezes que a nião 
m and a r pedir a quo t a a um Es tado, tudo q uanto nc ll e 
hou ve r de força viv:1 ter;.Í., pdo me nos. rcpugnancia, mú 
vo ntad e de s ffn:r um augmento de tributes cm favor da 
Un i~10. mais distante , menos perto do coração e que se 
L"lltc nd e 11:10 distribuir,i bem o imposto .. Portanto 1 o gover
nad or. qu · niio depende da nião . c,tim ar:i poupar o,; ha
bitanks. o Congr1..·sso estad ual que n:1d a tcrl'\ com a União. 
cs.tar~i de intclligencia com o governador para qlle não se 
:n1g mcnte L"sta d cip..:z:1 1 e quanto aos cidadi"!os é excusado 
dizer qu e n inguem paga th~ bóa vontaJc qualq uer contri
buiç:'10. O accôrdo gera l se rá não pagar. Entí10. sem que 
nenhum dos Estados se s ubl eve , o facto será que não man
darf10 as quotas, pretextando a necessidade de estuda r as 
fo n tes de renda. de fa,.e r novo orçamento, de ve rifi car qua l 
s t.: r,í o imposto a l:rnçar, d e percebei-o com mais vag:i.r: -e 
a Uni.ia fh:ar,i sem cllc. ~ 

Esse facto se deo nos Estados Unidos. o facto se deo no 
imp ·rio do Brazil. onde. 4ue cu sa iba , nenhuma prov íncia 
p:1gou clivid :1s ao governo gera l , nem mesmo as provincias 
pro,pl.'ras e ril:<I S: e par.i jgso estavam t!lll plena harmoni :1 
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Art. 8". E' ila compelcncia c.x- 
clusiva da Uniao decrctar: 

§ i". Os impbstosdeimporlafao 
dc proccdencia cstrangcira, a chc- 
gada, nas frontciras da Uniao, ma- 
ritiinas, tluviacs ou tcrrcstrcs. 

§ 2". Os de cntradas c sahidas 
dc navio's, sendo livrc o commciVio 
dc cabotagem a mercadorias nacio- 
nacs quc tenham ja pago o imposto 
de importayilo. 

§ 3°. Os do sello do papcl. 
§ 4". As laxas postacs. 
(Do Proiecto da Commissao do Governo 

Provisorioj. 

Art. 8". E' da competcncia cx- 
clusiva da Uniao dccretar: 

i.0 Imposto sobrc a importajao 
de proccdencia cstrangcira; 

a.0 Dircitos dc entrada, sahida e 
cstadade navios; sendo livrc ocom- 
mcrcio dc costcagem as mercadorias 
nacionacs, bem como as cstrangci- 
ras quc ja tenham pago imposto dc 
importafao; 

Taxas dc sello; 
q.0 Contribuifocs postacs e tclc- 

graphicas; 
S.0 A crcayao e manutenjiio dc 

alfandegas; 
o." A inslitui^ao dcbancoscmis- 

sores. 
Paragrapho unico. As leis, actosc 

sentenfas das autoridades da Uniao 
cxecutar-sc-ao, cm todo o paiz, por 
funccionarios fcdcraos. 

(Decretosn. ,10c!e22 tlejunho e n. 914 A 
de 34 de OutvAro de iSyoj, 

Ao art. 70. n.'3. 
Accrcscentc-sc: 
Nos actos c ncgocios da Uniao.— 

Arthur Rios. 
Ao n. 4: Nos corrcios e tclegra- 

phos fcdcracs.—A. Stockier c ou- 
tros. 

(Hmendns epprovadus nas gessoes de 3 e 
I" de Fevereiro de 1891). 

Osimposlosdccrctados pela Uniao 
devcm scr uniformcs para todos os 
Eslados—Jouo liar but ho. 

(Emenda approvada cm 23 de Dezembro 
de 1890). 

Accrcsccntc-se a palavra—fcdcracs 
—do paragrapho unico do art. 0": 
(ificando facultado ao governo da 
Uniao confiar a cxccu^ao aos dos Es- 
tados, mcdiantc annucncia dcstes.» 

Emenda da Commissao do Congresso (ap- 
provada em 23 de Dezembro de 1890). 

Art. 7.° Decretar impostos. O poder 
de decretar impostos e inherente a soherania e 
nao pode deixarde comprehender-se nas attribui- 
i;oes conferidas a Uniao. Discutindo esta ma- 
teria (discurso cm sessao de 19 de Dezembro de 
1890), dizia o presidente da Commissao incum- 
bida pelo Congresso Constituinte dc dar parecer 
sobre a Constitui?ao (o senador Ubaldino do 
Amaral): 

«O que it Uniao tern de fitzor todos sabem: cumpre-lhe 
representar a Natjao, no exterior principalmente; sustentar 
o exercito e a inarinha, um corpo diplomatico e um corpo 
consular; prover ao service dos corrcios c dos telcgraphos; 
garantir a scguranqa interna; realisar os grandes melhora- 
mentos quc por si so os Estados nao podeni fazer, mantcr o 
eredito nacional, corrcsponder aos compromissos cxistentes, 
scja qual for o erro ou accrto com quc foram contrahidos... 

vA nossa honra no exterior* ha de scr desempenha'da: c 
isto ainda que nos todos, esquecendo a dignidade* nacional, 
o quizesscmos impedir; nos somos devedor c o devedor nao 
tern o direito de impor condi<;6es ao crcdor. Quando as 
leis da honra e da lealdade quc regent as naqoes nao bas- 
tassem para isso, era caso de legitima interven^ao cm ca- 
racter armado. 

ss No dia cm que fosse possivel o Brazil arvorar-sc cm de- 
vedor de ma fe, era justa a intervcn<;ao armada cm terri- 
torio nacional...» 

H como haver a Uniao os recursos necessarios 
para collocar-se em estado de desempenhar suas 
i'uncgoes c prccncher sens fins? 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos, antes 
da actual constituigao, as despezas do poder 
central eram pagas com o producto de quotas 
que cada Estado devia tirar de sua propria re- 
ceita para a Uniao. Isto porem era de facto su- 
bordinar esta aos Estados c a experiencia nao 
tardou em condemnar este falso e ruinoso syste- 
ma. lntroduzil-o em nossa Constituit;ao teria 
sido incluir n'ella o germen de sua prompta des- 
truifao. A este proposito assim discorria o 
citado itresidente da Commissao : 

<ASi a Uniao depender dos Estados. morta esta a Uniao. 
Neste caminho a America csteve.bem proxima da ruina; 
chegou, diz Tocqueville, a tanta pobreza, que nao podia 
pagar o juro da sua divida, a tanta fraqueza que nao podia 
repellir as invasoes dos indios, a tanta humilhaqao, que 
niio podia defender sua bandeira dos insultos das grandes 
potcncias curopeas. 

E isso porquc a Uniao estava na dependencia dos Es- 
tados, porquc a Uniao, pedirdo a quota aos Estados, dies 
nao correspondiam ao appello. Entao foi necessario que se 
reunissem aquelles patriotas, nao em numcro de 268, mas 
em numero dc 25, e fizessem uma nova Constituiqao, reco- 
nheccssem isto, a um tempo tarn simples, tarn importante e 
tarn fecundo: que nas rclaqoes cntre a Uniao e os Estados 
e necessario que a Uniao nao intervenha dircctamentc 
contra o Estado como cntidadc collectiva; esta isto no intcr- 
csse de ambos. para quc nao se constituam cm lucta, para 
que nao se achem cm conllicto, para que nao parc^am dous 
belligerantcs um diantc do outro: e por isso, cm protcc^So 
ao Estado, marcam-se os casos restrictos, exclusivos, em que 
a Uniao pdde intervir nos Estados. 

E' necessario que a Uniao, quando se trata de uma attri- 
bui<;ao sua, possa ir exercel-a, nao contra o Estado, nao 
creando um inimigo ou simples adversario, levantando 
opposiqoes, dispcrtando ciumcs, mas dircctamentc sobre 
um ou outro cidadao... 

Quc nenhum Estado dara a sua quota, quando Ihe for 
pedida, c o que tern mostrudo a experiencia; ja se deo nos 
Estados Unidos, e cntre nos tambem: e o bom senso esta 
mostrando quc semprc se dara. Todas as vczes que a Uniao 
mandar pedir a quota a um Estado, tudo quanto nelle 
houver de for^a viva tera, pelo menos. repugnancia, ma 
vontade de sofirer um augmento de tributes cm favor da 
Uniao, mais distante, menos perto do conujao e que se 
entende nao distribuira bem o imposto. Portanto, o gover- 
nador, quc nao depende da Uniao, estimara poupar os ha- 
bitantes, o Congresso estadual que nlida tem com a Uniao, 
cstara dc intelligencia com o governador para qiie nao se 
augmentc esta despeza, e quanto aos cidadaos e excusado 
dizer quc ninguem paga de boa vontade qualquer contri- 
bui^ao. O accdrdo geral sera nao pagar. Entao, sem quc 
nenhum dos Estados se subleve, o facto sera que nao man- 
darao as quotas, pretextando a necessidade de estudar as 
fontes.de renda, de fazer novo onjamento, de verificar qual 
sera o imposto a lan<;ar, de percebcl-o com mais vagar, — e 
a Uniao Hcara sem elle. 

Esse facto se deo nos Estados Unidos, o facto se deo no 
imperio do Brazil, onde, que eu saiba, nenhuma provincia 
pagou dividas ao governo gcral, nem mesmo as provincias 
prosperas c ricas; e para isso estavam em plena harmonia 
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Arl. 7º . E' da la co111 petcncia exclusiv:1 da União 
dccrél ar: 

1. º Impostos s hre :1 i111port:1ção de proccdcnci:1 cs-
trnngc ir:1; . . 

2 .'' Direit os de cn(r:tda , sa lrnl a e cs t:1d:1 de nav ios, 
·c ndo li vre o co111 111 crc: io de ca hotagc 111 ús 111 erc:adori:1s 
nacionacs, be111 como :'is c,(rn nge ir:ts qu e j:'1 tenlrnn1 
pago impo,lo de importação: 

, . 0 Taxas de se llo, sa lvo a reslricçiio do art. 9", n . 1 ; 
4. º Taxas dos co rreios e telcgraphos fedc raes; 
.· 1. º Tam bern co111pclc privat.iva111 enl c :1 Uni ão: 
1." A in stitui ç;"io de ban cos emrnisso res; 
2. º A crcação e n1anulenç:10 de alfand egas. 
. · 2. º Os impos tos decrclad os pel:t União ,levem ser 

uniform es p:tra todos os Estados. 
§ , .'' As lei s da Uni:io, os :tetos e as se nlen~:1s de 

su:1s :iutQJ:idades se rão exec: ut:td ós cm todo o p;11 z por 
fun cc ion:1rios federnes, podendo, tod:1v i:1, a execução 
das pri111 eiras se r confi ada aos gove rnos dos Est.1clos, 
medi:rntc annu cncia des tes. 

( Recl.tcçito d:1 Com111i ssZ10 do Congresso. em 2 1 ele Feverr iro de. 
1891 ). 

Arl. 7°. n . ' ... res tri cção do art. 9°, . 1º 1 n. 1 .-
A11/011io /:11 .<eb io. (Emenda e111 03 de Fevereiro de 1891). 

tod:1:-- as forç~1s vivas d:15 pro vin c i,'is , como cst:1rão as dos 
Est,1dos . (Ax~AES elo Congr. Co nst . i di sc. c it .). ,, 

E o illustre represe ntante abonava sua affir
mativa alludindo depois ao facto de que « antes 
da creação das assemhl éas provinciars , os presi
dentes de provincia , méros age ntes do gove rn o 
no im peri o, t inham ordem de remette r para o 
Theso uro os saldos provinciaes, e ·nunca o The
souro recebeu quantia alg uma por tal titu lo . » 

A con sequencia d ' isto é que na organisação 
do govern o fe lera \ deve indeclinavelmente á 
União conferir-se o poder ele lançar impostos e de 
cobrai-os dircctamcntc cios habitantes de todo o 
paiz. 

Art . 7. º n . 1 . Impostos sobre importação 

<, Sempre se reco nh cceo. e1n toda a p:1rtc e invariavel
mente, que , ao pot!er central, po r isso mesmo que a c ll e 
compete regular o corn mcrc io exterio r, po r isso que a el le 
compete a fi sca lisaçào dos mares tcrritoriaes, por isso que a 
c ll e se pedi.! o melh o ram ento dos portos, por isso mesmo 
que a e llc se deve entregar talvez o se rvi ço dos rios nave
gave i; , po r tudo isso pertence-lhe o impo_sto de im portação . ,, 

Assim se expri mia o presidente da Commissão 
do Congresso Constituinte, justiíicando, n'esta 
parte, o projecto de Constituição . E em apoio 
pódem citar-se as constituições dos Estados 
Unidos N. A., art. 1, secç. 10 § 2, Arge ntina, 
art. 4 , - Mexicana, a rt . 1 12 , Sui ssa, a1i. 29 
n. 1, etc. 

Já no regimen imperial con siderav~m-se taes 
impostos como renda exclu siva e pecu liar do 
govern o geral e o Acto Acldicional á Consti
tuição do lmperi o, art. 12 , prohibia-o ás provín
cias. No « Estado Federal > não poderiam caber 
ao Estados, pois affectam o commercio externo, 
materia de exclu siva competencia da União 
(art . 34 n . 5). 

Art. 7'' . E' da competencia exclusiva da União 
decretar: 

1.'' Impostos sobre a importação de procedencia 
estrangeira; 

2." Direitos de entrada, sahida e estada de na
vios, sendo livre o pommercio de cabotagem ás 
mercadorias nacionaes, bem como ás estrangeiras 
que já tenham pago imposto de importação; 

3.0 Taxas de sello, salvo a restricção do art. 9° 
~ 1"' n. 1; 

4." Taxas dos correios e telegraphos federaes . 
§ 1.0 Tambem compete privativamente á União: 
1." A intituição de bancos emissores; 
2. 0 A creação e manutenção de alfandegas. 
§ 2.'' Os impostos decretados pela União devem 

ser uniformes para todos os Estados. 
.' 3.0 As leis da União , os actos e as sentenças 

de suas autoridades serão executados em todo o 
paiz por funccionarios federaes, podendo todavia 
a execução ser confiada aos governos dos Estados , 
mediante an~ul:!ncia destes. 

De procedencia estrangeira. Com esta 
li mitação quer a Constituição evitar a tributação 
dos productos nacionaes em seu gyro interes
tadual, e foi coni o mesmo intuito que a negou 
ao Estados . Pediam semelhante medida a fecunda 
expansão e o li vre desenvolvimento do com
meréio e ela industria nacional , base immensa 
e manancial perenne da prosperidade e g randeza 
da nação. 

E em rigor esta restricção « de procedencia 
estrangeira» era, neste art igo, escusada, pois 
que para a União outra importação não ha sinão 
a estrangeira; a União é o proprio Brazi l todo e 
não se concebe que ella importe de si para si 
mesma. Mas como a palavra « importação , » 
além de seu sentido technico· e scientifico, pas
sára entre nós, no anteri or regimen, a admittir 
no uso vu \o·ar e official , por extensão, significação 
comprehensiva da introclucção de effeitos mer
ca nti s ele umas em outras provincias ,de bom aviso 
foi de certo, ao elaborar-se a nova Constituição, 
usar ele locução que ev ita se duvidas em materia 
tam importante. Por isso conservou-se em o novo 
codigo constitucional aquella exp ressão, que já 
vinha nos trabalhos .que lhe serv iram de base 
(Projecto Werneck-Pestana , art. 18, Proj. la 
Comm i são do Go vern o Provisorio, art. 
clec. n. - 10, art . 8 e n. 9 14 A, art. 8) . 

E' ainda digno ele mencionar-se que, em toda 
a discussão, que bem longa foi , ha vida no Con
g resso Constituinte ácerca desta materia, nenh u
ma vez veio á baila a chamad·a importação inte
restadual para ser objecto de tributação federal 
ou local, e tam pouco figura ella no parecer da 
Commi ssão do Congresso Constituinte. Não 
entrou portanto no plano financeiro da Consti
tu ição. 

Esta materia prende-se ao di sposto no art. 34 
n. 5, pois no poder de regular o commerci o 
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Art. 7". E' da da compclcncia cxclusiva da Uniao 
dccrctar: 

1.0 Impostos sobre a importafao dc proccdcncia cs- 
trangeira; 

a." Dircitos dc cntrada, sahida c cstada dc navios, 
scudo livre o commercio dc cabotagcm as mcrcadorias 
nacionaos, bem como as cslrangciras quc ja lenham 
pago imposto dc importa^ao; 

Taxas dcscllo, salvo a iestrie\'ao do art. o", n, i ; 
4Taxas dos corrcios c tdegraphos tcdcracs; 

i.0 Tambcni compete privativamcnlc a Uniao: 
i." A instituiijTio dc bancos emmissorcs; 
aA crcacao c manutcn^ao dc alfandegas. 
§ 2.0 Os impostos dccrctados pcla Uniao devem sev 

uniformcs para todos os Estados. 
§ As Icis da Uniao, os ados c as sentenfas dc 

suas autoiidadcs scrao cxcculados cm todo o paiz por 
funccionarios fedcracs, podendo, lodavia. a execufao 
das primciras scr confiada aos govcrnos dos Estados, 
mcdiante annuencia dcstcs. 

(Rednccao da Commissao do Congresso. em 21 de Fevereiro de ■ S91). 
Art. 7". n. restricijTio do art. 9", i", n. 1.— 

/IIItoilio Eltsehio. (Emenda em 25 de Fevereiro dc 1891). 

todas as fonjas vivas das provincias. como cstariio as dos 
Hstados. (Annaks do Congr. Const., disc, cit.), v 

E o illustre representante abonava sua affir- 
mativa alludindo depois ao facto de q-ue « antes 
da creaijao das assemhleas provinciaes, os presi- 
dentes dc provincia, meros agentes do governo 
no imperio, tinham ordem dc remetter para o 
Thesouro os saldos provinciaes, e nunca o The- 
sonro recebeu qnantia alguma por tal titulo. » 

A consequencia d'isto e que na organisai;ao 
do governo federal deve indeclinavelmente a 
Uniao conferir-sc o poder dc lancar impostos c dc 
cobral-os dircctamcntc dos habitantes dc todo o 
paiz. 

Art. 7.° n. 1. Impostos sobre importagao 

Av Sempre sc reconlicceo. cm toda a parte e invariavcl- 
mente, que, ao poder central, por Isso mcsmo quc a clle 
compete regular o commercio exterior, por isso que a elle 
compete a liscalisa^ao dos mares territoriacs, por isso que a 
elle se pede o melhoramento dos portos, por isso mcsmo 
que a elle se deve cntregar talvez o service dos rios nave- 
gaveis, por tudo isso pertence-lhc o imposto de importa^ao. » 

Assim se exprimia o presidentc da Commissao 
do Congresso Constituinte, justificando, n'esta 
parte, o projecto de Constitui^ao. E em apoio 
podem citar-se as constituivbes dos Estados 
Unidos N. A., art. i, secif. 10 § 2, Argentina, 
art. 4, — Mexicana, art. 112, Suissa, art. 29 
n. 1, etc. 

Ja no regimen imperial consideravam-se taes 
impostos como renda exclusiva e peculiar do 
governo geral e o Acto Addicional a Consti- 
tuiijao do Imperio, art. 12, prohibia-o as provin- 
cias. No « Estado Federal » nao poderiam caber 
aos Estados, pois affectam o commercio externo, 
materia de exclusiva competencia da Uniao 
(art. 34 n. 3). 

Art. T. E' da competencia exclusiva da Uniao 
decretar: 

1." Impostos sobre a importagao de procedencia 
estrangeira; 

2." Direitos de entrada, sahida e estada de na- 
vios, sendo livre 0 commercio de cabotagem as 
mercadorias nacionaes, bem como as estrangeiras 
que ja tenham pago imposto de importagao; 

3.° Taxas de sello, salvo a restriccao do art. 9° 
§1" n. 1; 

4.° Taxas dos correios e telegraphos federaes. 
§ 1." Tambem compete privativamente a Uniao: 
1." A intituigao de bancos emissores; 
2.° A creacao e manutengao de alfandegas. 
§ 2." Os impostos decretados pela Uniao devem 

ser uniformes para todos os Estados. 
§ 3.° As leis da Uniao, os actos e as sentengas 

de suas autoridades serao executados em todo 0 
paiz por funccionarios federaes, podendo todavia 
a oxecucao ser confiada aos governos dos Estados, 
mediante annuencia destes. 

De procedencia estrangeira. Com esta 
limitagao quera Constituigao evitar a tributagao 
dos productos nacionaes em sen g3'ro interes- 
tadual, e foi coni o mesmo intuito que a negou 
aos Estados. Pediam semelhantemedidaafecunda 
expansao c o livre desenvolvimento do com- 
mercio e da industria nacional, base immensa 
e manancial perenneda prosperidade e grandeza 
da nagao. 

E cm rigor esta restricgao «de procedencia 
estrangeira» era, neste artigo, escusada, pois 
que para a Uniao outra importagao nao ha sinao 
a estrangeira; a Uniao e o proprio Brazil todo e 
nao se concebe que ella importc de si para si 
mcsma. Mas como a palavra «importagao, » 
alem de sen sentido technico e scientifico, pas- 
sara entre nos, no anterior regimen, a admittir 
no uso vulgar e official, por extensao, significagao 
comprehensiva da introducgao de effeitos mer- 
cantis de umas cm outras provincias,de bom aviso 
foi de certo, ao elaborar-se a nova Constituigao, 
usar de locugao quc evitasse duvidas em materia 
tarn importante. Por isso conservou-se em o novo 
codigo constitucional aquella expressao, que ja 
vinha nos trabalhos que Hie scrviram debase 
(Projecto Werneck-Pestana, art. 18, Proj. da 
Commissao do Governo Provisorio, art. 8, 
dec. n. 310, art. 8 e n. 914 A. art. 8). 

E' ainda digno de mencionar-se que, em toda 
a discussao, que bem longa foi, havida no Con- 
gresso Constituinte acerca desta materia, nenliu- 
ma vcz veio a baila a chamada importagao inte- 
restadual para ser objecto de tributagao federal 
ou local, c tarn pouco figura ella no parecer da 
Commissao do Congresso Constituinte. Nao 
entrou portanto no piano financeiro da Consti- 
tuigao. 

Esta materia prende-se ao disposto no art. 34 
n. 5, pois no poder de regular o commercio 
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inclue-se o de tributar os ge neros importados, 
e ao§ 3 do art . 9. (Vide comme nt. ao n. e § cits. ) 

N. 2. Direitos de entrada, sahida e es
tada de navios . Desde qu e o commerci o e 
navegação intern acio nal e interestad ual, e a na
vegação, assim no ocea no , como nos ri os e lagos 
do pa iz , são objectos de competencia federal 
(a rt. 34 n . 5 e 6 g. ), não poderia pertencer 
s i não a União la nça r os d ireitos de que se trata. 

Sendo livre o commercio de cabotagem. 
O projecto da Commi ssão do governo trazia a 
palavra cabotage111 · a Constituição subm ettida 
ao Congresso dizi a «costeagem» e a Commissão 
d 'este, na redacção final, restabeleceo aq uelle 
vocabu lo, admittido em nossa legislação já 
desde o Alvará de 12 de Agosto de 179 7 (§ 16). 

Co nform e a lei n . 123 de 1 1 de Novembro 
de 1892, a rt. 2, «entende-se por navegação de 
cabotagem a que tem por fim a co rnrnunicação 
e o commercio directo entre os po rtos da Repu-
1 lica, dentro das ag uas destes e çl os ri os que 
percorram se u territorio . » E' este commcrci o 
costeiro qu e o § 2 do a rt . 7 declara livre, isto é, 
isento de impostos. 
. E esta ise nção, embo ra consagrada nc te a r

t19o, a~ trata r-se de competc ncia federa l, não 
pode deixa r de entend er-se referente tam bem á 
estadual: 

1 .0 pelo se u fundam ento . A ise nção v isa fo
m enta r e desembaraça r a utili sação e o desen
volvime nto da riqu za nacio nal , protege ndo a 
act ividade industri al e m erca ntil do pa iz, pensa
mento com q ue se accordam o art. 13 § unico e 

art. 35 n . 2. Ora, scri aco ntraclictori o e injustifi
cave l qu e esse magno intuito podesse ser obstado 
por impostos e medidas fi scaes dos Estados; 

2. 0 pelo se u objecto. Elia applica-se ao com
m ercio i11/cres!ad11al e se ndo este de caracter 
n~cio n,a l , não re_g io na l ou loca l, a rt. 34 n. 5, -
nao pode ser tnbutaclo pelos Estados, se m que 
ell es exorbitem de sua cornpetenc ia taxat iva , 
limitada ao qu e é de se u pewliar intrressc, dentro 
de sua juri sclicção t erri tori a l e respeitadas as 
restricções constituci nacs, se ndo urna l'cllas a 
de que se trata; 

3. 0 pelo t exto leo- is lat ivo. Não esta ndo co n
sao-racla cm pa rte a lg um a da Co nstitui ção a 
facu ldade de taxarem os Estados a cabotage m , 
acha-se, ao contrario, prohibida , no art. 12, 
verb.:- , não co ntravi n lo o di sposto no a rt. 7 ,,_ 
e no a rt. 7 n . 2 est á fo rm almente estabelecida a 
ise nção . Não a pódern ell es pois contravi r , se m 
que bra desse preceito const itucio nal ; 

4 .º pelo absurdo resulta nt e da intelli o-e nci a 
contrari a. Si o art. 11 n . 1 véda aos E~tados 
crearem « im postos ele tra nsi to pelo ter rito rio 
de um Estado u na passagem de um para o utro, 
ob re pr duetos de outros Estados da Republica 

o u estrange iros e bem assim sobre ve hi cu los de 
terra e aaua, que os tran sportarem,» corno 
adrnitti r , se m contrasenso, qu e elles tri l utern 

ssas mesmas mercadorias q ua ndo ci rcularem 
pela e sta? co1!1me rcio de cabo taae m , c uja 

isenção justificam a ltas conve nienci as econo
micas e políticas , fi ca ria , sem razão, menos 
favorecido que o co mrnercio de tran sito pelo 
in terior cios Estados; 

5 .0 pelas consequencias e resultados . A ise n
ção , obri gatori a para os Estados, mantém a 
liberdade e expa nsão cio co rnmercio interestadua l 
e evita que por emulação ell es creem, un s 
contra os outros, taxas deseguaes e excessivas, 
po ndo assim graves estorvos ao desenvo lv imento 
da ri q ueza naci onal e ao mes mo passo estabe
lecendo entre os Estados d iscordias e ri validades, 
que o ri g inadas de interesses fiscaes ma l cornpre
hendidos, t enderão a fo m entar a inimisacle, dis
se nção e co nílictos de t oda a ordem, em da mno 
do paiz e peri go para o regímen federativo. 

Nada mais proprio para des111lir os Estados 
Unidos do Brazi l, do que a g uerra ele tarifas dos 
Estados; e a Co nstitu ição qu e a permi ttisse só 
impropriamente e por a ntiphrase poder-se-i a' 
chamar « fede ral >. 

6 . 0 Si a tudo isso fosse nccessa rio accrescentar 
mais a rg umentos, poder-se-i a ainda in vocar o 
a rt . 34 n. 5 ela C nst., o qua l, dando ao Con
gesso Federa l a attribui ção privnti·z:a de « regular 
o commercio interestad ua l >>, obsta a que este 
seja· objecto de imposto estaduaes . O pode r 
de « reg ul a r >> abran ge o de t axa r ; isto é i n
tuitivo e co nst itue na jurisprudencia polí tica 
No rte-America na ponto hoje incontestado , sendo 
o cit. art. e n. imi tação do a rt. 1, secç . 8 .11 

n. 3 da Co nst. No rte-America na. «Ne nhuin 
Estado t em o d ireito de la ncar t axas sobre o 
commercio interestadoal-sob q11alq11erfór111a q11e 
seja >>- declarou a sentença proferida no pleito 
Lelo11p . v . Port of Mobile e no m esmo se ntido 
ou tras muitas deci sões poder-se-i a m cita r. 

A este proposito cabe o qu e, comrn enta ndo 
a Co nstitui ção Norte-Ame ri ca na, affi r rnára o sabio 
J. Story: 

- <, Si era prudente vedar ao Congresso Nac iona l o grava r 
os Estados com taxas injustas, era-o igua lme nte im pedir os 
Estados de exe rce re m o pode r de ta:~ação , cm prejuizo uns dos 
ou tros . Por meio desta p rohibi çilo , prev inem-se as quercll as 
e as d iscussões , que te riam l:1n çado a pcrturbaçflO nos Es
tad os e afrouxado os la ços que os un crn. » 

- ,, Scui-fo exd11sh:o o fodcr do Coug rtsso, nf1 0 pôde 
nenh um Es tad o estabe lecer ki. impondo d ireitos ele im por
tação sobre generos vindos do estrangeiro , ou dt outros Es
tados dn União. cria isso uma rcstri cc,,o " liberd ade do 
commcrcio , o (JUC nft0 se póJc de ix:; r ao arb itrio dos 
Estados. -, · 

1 em cont ra esta intell igencia ela Constituição 
é arg um ento o facto de acha r-se estabelecida a 
ise nção em favo r da cabotagem no a rt. 7 n. 2 , 
que trata de competencia sómente da Uni ão . 
Porquanto, se ndo a cabotagem in teresse naci o
nal, affecto aos poderes federaes, e tendo a 
Constitu ição de decreta r a li berdad e do commer
cio interestad ua l, era ju stam ente n 'este luga r 
que cabia proclama r ess·e principio para , por 
fo rça d'ell e, vedar a taxação . E não era necessari o 
di zer cm term os ex pressos que essa ise nção de 
impostos era tambem o brigato ria para o Esta
do -, desde q ue não se trata ele negocio meramente 
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inclue-se o de tributar os generos importados, 
c ao § 3 do art. 9. (yidc comment, ao n. e § cits.) 

N. 2. Direitos de entrada, sahida e es- 
tada de navies. Desde qne o commercio e 
navegafao intcrnacional e intercstadual, e a na- 
vega^ao, assim no oceano, como nos rios e lagos 
do paiz, sao objectos de competencia federal 
(art. 34 n. 5 e 60 g.), nao poderia pertencer 
sinao a Uniao lan^ar os direitos de que se trata. 

Sendo livre o commercio de cabotagem. 
O projecto da Commissao do governo trazia a 
palavra cabotagem; a Constitui^ao submettida 
ao Congresso dizia «costeagem» e a Commissao 
d'este, na redac^ao final, restabeleceo aquelle 
vocabulo, admittido em nossa legisla^ao ja 
desde o Alvara de 12 de Agosto de 1797 (§ 16). 

Conforme a lei n. 123 de 11 de Novembro 
de 1892, art. 2, «entende-se por navega^ao de 
cabotagem a que tern por fim a communica^ao 
e o commercio directo entre os portos da Repu- 
blica, dentro das aguas destes c dos rios que 
percorram sen territorio.» E' este commercio 
costciro que o § 2 do art. 7 declara livre, isto e, 
isento de impostos. 

E esta isemjao, embora consagrada ncste ar- 
tigo, ao tratar-se de competencia federal, nao 
pode deixar dc entender-sc referente tambem a 
estadual; 

i.0 pelo sen fundamento. A isen^ao visa fo- 
mentar e dcscmbaracar a utilisaijao e o desen- 
volvimento da riqueza nacional, protegendo a 
actividade industrial e mercantil do paiz, pensa- 
mento com que sc accordam o art. 13 § unico e 
oart.33 n.2. Ora,seriacontradictorioe injustifi- 
cavel que esse magno intuito podesse ser obstado 
por impostos e medidas fiscaes dos Estados; 

2.0 pelo sen objecto. Ella applica-se ao com- 
mercio intercstadual c sendo este de caracter 
nacional, nao regional ou local, art. 54 n. 5,— 
nao pode ser tributado pelos Estados, sem que 
elles exorbitem de sua competencia taxativa, 
limitada ao que e de sen peculiar iutcrcsse, dentro 
de sua jurisdicfao territorial e respeitadas as 
rcstricijoes constitucionaes, sendo uma d'cllas a 
de que se trata; 

3.0 pelo tcxto legislativo. Nao estando con- 
sagrada em parte alguma da Constituifao a 
faculdade de taxarem os Estados a cabotagem, 
acha-se, ao contrario, prohibida, no art. 12, 
verb.:—;»nao contravindo odisposto no art. 7 ^— 
e no art. 7 n. 2 esta formalmente estabelecida a 
isenvao. Nao a podem elles pois contravir, sem 
quebra desse preceito constitucional ; 

4." pelo absurdo resultante da intelligencia 
contraria. Si o art. ii n. 1 veda aos Estados 
crearem «impostos de transito pelo territorio 
de um Estado ou na passagem de um paraoutro, 
sobre productos de outros Estados da Republica 
ou estrangeiros e bem assim sobre veliiculos dc 
terra e agua, que os transportarem,» como 
admittir, sem contrasenso, que elles tributem 
cssas mesmas mercadorias quando circularem 
pela costa? O commercio de cabotagem, cuja 

iscn^ao justificam altas conveniencias econo- 
micas e politicas, ficaria, sem razao, menos 
favorecido que o commercio de transito pelo 
interior dos Estados; 

5.0 pelas consequencias e resultados. A isen- 
gao, obrigatoria para os Estados, mantem a 
libcrdade e expansao do commercio intercstadual 
e evita que por emula^ao elles creem, uns 
contra os outros, taxas deseguaes e excessivas, 
pondo assim graves estorvos aodesenvolvimento 
da riqueza nacional e ao mesmo passo estabe- 
lecendo entre os Estados discordias e rivalidades, 
que originadas de interesscs fiscaes mal compre- 
hendidos, tenderao a fomentar a inimisade, dis- 
sen^ao e conflictos de toda a ordem, em damno 
do paiz e perigo para o regimen federative. 

Nada mais proprio para desuuir os Estados 
Unidos do Brazil, do que a guerra de tarifas dos 
Estados; e a Constituii;ao que a permittisse so 
impropriamente e por antiphrase poder-se-ia" 
chamar « federal». 

6.° Si a tudo isso fosse necessario accrescentar 
mais argumentos, poder-se-ia ainda invocar o 
art. 34 n. 3 da Const., o qual, dando ao Con- 
gesso Federal a attribuii;ao privativa de ;< regular 
o commercio intercstadual», obstaa que este 
seja' objecto de impostos estaduaes. O poder 
de «regular» abrangc o de taxar; isto e in- 
tuitive e constitue na jurisprudencia politica 
Norte-Americana ponto boje incontestado, sendo 
o cit. art. e n. imita^ao do art. 1, secf. 8." 
n. 3 da Const. Norte-Americana. «Nenhum 
Estado tern o dircito de lancar taxas sobre o 
commercio interestadoal—sob qualqucr forma que 
seja*—declarou a sentenca proferida no pleito 
Leloup. v. Port of Mobile e no mesmo sentido 
outras muitas decisoes poder-se-iam citar. 

A este proposito cabe o que, commentando 
a Constituiijao Norte-Americana, affirmara 0 sabio 
J. Story: 

— ss Si era prudente vedar ao Congresso Nacional o gravar 
os Estados com taxas injustas, era-o igualmente impedir os 
Estados deexcrcerem o poder de taxaqao, em prejuizo uns dos 
outros. Por meio desta prohibi^ao, previncm-se as querellas 
e as discussocs, que teriam lanqado a perturba^ao nos Es- 
tados e afrouxado os laqos que os unem. » 

— s< Sendo exrlnsivo o poder do Congresso, nao pode 
nenhum Estado cstabelecer lei, impondo direitos de impor- 
tatjao sobre generos vindos do estrangciro, ou de outros Es- 
tados da Unido, Seria isso uma rcstric^ao ii liberdade do 
commercio, o que nao se pode deixar ao arbitrio dos 
Estados. » 

Nem contra esta intelligencia da Const it uifao 
e argumento o facto de acbar-sc estabelecida a 
isen^ao cm fa\or da cabotagem no art. 7 n. 2, 
que trata de competencia somente da Uniao. 
Forquanto, sendo a cabotagem interesse nacio- 
nal, affecto aos poderes federaes, e tendo a 
Constituigao de decretar a liberdade do commer- 
cio intercstadual, era justamente n'este lugar 
que cabia proclamar esse principio para, por 
foiya d'elle, vedar a taxagao. E nao era necessario 
dizer em termos expresses que essa isengao dc 
impostos era tambem obrigatoria para os Esta- 
dos, desde que nao se trata de negocio meramente 
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peculiar' de cada um ou de alg um d'e ll es e a 
materia por sua natu reza esca pa-lhes á juri sdi cção 
e competencia . 

-A doutrina 1ue acabamos de ex pender, 
tem em seu a poio decisões do Supremo Tri
bunal Federa l, sig11a11 /er Accord . no Recurso 
extraordinari o n . 167, el e 7 de Junho de 1899, 
de que fomos relator e onde são addmidos os 
mesmos argumentos d 'este comm entari o . 

No referido Accorclam de 1 899, citam-se are tos 
dos tri bu naes dos Estados Un idos Norte-A me
rica nos em abono da do utrina n'elle ex pendida ; 
mas conn!m notar que alli não se consideram 
inconstitucionaes impostos estaduaes so bre mer
cadori as oriundas de outros Estados, quando j ít 
estejam enco rporaclas á massa geral dos eíle itos 
mercantis cm gy ro commercial dentro do Estado 
cm que· t enham tido entrada . 

Mas então, assim induidas no tra íi co stricta
mente interno dos Estados, não póde nenhum 
d' elles fazer cl istincção para effe itos tributari os e 
íi scaes, entre as proprias e as mercadorias 
vindas de outro Estado, devendo licar , qu ér umas, 
qu ér outras, suj eitas a taxas eguaes ( /,f/a //icr, 
lntrod . to Am. Law. , 10 .t1• ed ., pag . 144). 

Isto porém não póde ser trazido como argu
mento contra a exactidão da doutrina acima 
expendicla e con sagrad a pelos referidos Accor
dam s. Ell es declaram inconstitucionaes os im
postos qu e sob as especiosas denominações de 
i111postos de es /a tis lica, de expedic11le, de g_vro co111-
111ercin l, de co11 s111110, incidem sobre mercadoria s 
qu e entram para o Estado e pe lo facto dessa 
entrada, os quaes esperam- n'as na Alfandega, 
ou loo-o ao sa ltirem d 'ell a para as casas com
merciaes, e as g ravam antes mesmo el e haverem 
se mesclado aos eftc itos mercantis c111 traíico 
intern o do Estado onde são int roduzidos ,- isto é, 
verdadeiros , cÔmquanto di sfarçados, impostos de 
i111porlaçiío, que a principio, mas abusivamente , 
eram cobrados nas proprias Alfandegas e depois 
passaram a sel-o (não menos abusivamente) nas 
Recebedorias dos Estados , que ass im func
cionavam , para este efü~ito , como Alfandegas . 

N'um caso, os impostos são inconstitucionaes 
pelo simples facto ele se rem de importação; no 
outro , são permitticlos porque já não g ravam o 
commercio interestadual , desde que versam 
sobre mercadorias confundidas na massa dos 
effeitos mercantis do Estado e a elles incor
poradas. 

§ 1. .0 n .,1.. A instituição de bancos emis
sores. E obvio que, pertencendo á União o 
poder ele cunhar moeda (art. 34, n . 7) , a emi ssão 
bancaria, constituindo-se na circulação, pelo 
uso e effe ito nas tran sacções, uma \'erdacleira 
moeda . não poderia tambem escapar ú compe
tcncia exclu siva do poder Federal. 

A proposito desta di sposição di s era o parecer 
da Com missão do Congresso Constituinte: 

.'' Po r uma out ra emend a propõe a Commissão que se sup
pnm.i o n. 6 do art. 6' e se substitua o n. 8 do art . ;3 da 
Const itui ção, que decl ara se r de exclusiva competencia do 

Cong resso Nacional crear bancos de em issão , legislar sobre 
e ll a e tributai-a , pela seguinte formula: - Legislar sobre 
bnucos de rmissão . 

<, A transc ripta di sposição e a do citado n. 6 do art. 6' 
e nvo lvem dt·sdc j•Í a .1dopçf10 de um systcma de ccntrali sação 
ban caria, que t ira aos Estados a faculdade de c rcar bancos 
emissores de moeda-pape l , ainda mesmo obse rvando as re
gras estatu idas c m lei fede ral. 

<\ Os system as de centrnl is:tção e dcscc ntralisaçào banca
ria , de monopolio ou pluralidade de bancos e quaesqucr 
outros: tem vant;1gcn s e in co nve ni en tes q ue se compensam: 
o se u valor é meram e nt e relativo e de pende de c ircumstan
ci;i s complex as e variavcis . E, coff1 0 as Co nstitui ções não 
se fazem para os systenrns, e si m para a vida pratica e e vo
lutiv a dos povos, deve a lei constitu c ional evi tar nesta 
matcria: co rno c m tantas outr.is, as th eorias absolu tas e as 
aflirmaçõcs dogmaticas , deixando ao Poder Legislativo ordi
nario am pla liberdade para adaptar os systemas que enten
der ma is ad::iptados ás co ndi ções eco nom icas , politicas e 
sociacs da Naçi"io . Ente nd e , pois , a Commi ssào que a Con
stituiç;"10 deve lirnitar-sc a conferi r ao Co ngresso a attribui
ç:io privativa de legislar sobre os bancos cm quest ão . " 

Esta ma teria suscitou g rande discussão no Con
g resso Con stituinte e o que veio a se vencer (e 
consta dos cits. art. 6 n . 1 e art. 34 n. 8) foi 
assim justiíicado pelo então mini stro da fazenda, 
Conselheiro Ruy Barbosa, um dos co-autores 
( e o mai s autorisado d 'elles ) do projecto de Con
stituição apresentado ao Congresso: 

A Commissão consid era essencia l deixar ao governo fe
dera l. ,, ao seu pod er leg islativo ord ina rio. ampla liberdade , 
para ado ptar )) 1 ncs tt! assurnpto , <,os systcmas qu e ente nd er 
ma is adaptados ;Ís co nd ições cco no mi cas: pol iticas e soci acs 
da naçào -., , optando feia reulralisaçiio ou pela descentrali
saç:io banc.,ria , pela pluralidade ou p.:!o 111011opolio, conforme 
o d ictamc <, das circu mstanciasJ cornplcxas e varia veis.>> 

Orri 1 outra coisa n:\o faz o projcc to . 
O que ellc determina, com cffei to, no art. 6', n. 6, que 

a Com mi ss:'10 propõe supprimir: é que perte nce « iÍ compc
tcn_cia exc lusiva ela Uniflo decretar a institu içào de bancos 
e misso res .,, 

O que cll e preceitua, ainda , no n. 8' do art. ;; , que a com
miss:'1 0 deseja eme ndar . é que <(co mpe te privativamente ao 
Co ngresso Nacional crca r bancos de e mi ssão , legislar sobre 
ell a. e tributai-a". 

/\ primeira dessas duas disposições fix a, entre a esphera 
da ni:io e a dos Estados , qua l aquell a a que ha de tocar a 
ma te ria dos bancos e mi ssores . A ultim a des ign a, de ntre os 
poderes ela Uniào , aquell c a quem compete o exercício dessa 
prcrogativa federa l. Nada mais. 

A Comm issão 1 porém, não se i como , vio alli , d ebaixo 
desse, outro pe nsam ento . Aos seus ol hos 1 esses dous tex tos 
prejulgam , logo na Constitu iç,10 , o pleito entre a unidad e 
e pluralidade, ,, ti rando aos Estados a facu ldade de crea r 
bancos e misso res, ainda mesmo sobre as regras estatuid as 
cm lei federa l,, , e <, cnroh·e111 d,·sde já a adopçiio de 11111 SJ'S
frmn de c,:11/rnlisnciio bnurnrin .,, 

Mas , ou nã o p~rccbo nada o valor das expressões mais 
vulgares, ou os ernincntes memb ros da Commi ssão laboram 
no mais incxplicavcl e ng ano. 

Dizer que a competcncia de << dec retar a inst itu ição de 
hancos e misso res )> se e ncerra privativamente na sobe rani a 
federa l, esta tu ir que a at tribui ç:io ele<, crcar bancos de emis
s.flo , legis lar sobre ella , e tributai-a,, pertence cxclusÍvit
m cn tc ao Congresso Federal , é apenas determ in ar que , a 
esse respei to , os Estados não podem fa ze r leis , e só a União 
a tal respeito pódc faze i-as . 

Onde . porém , nesses dous paragraphos, a clwsula , que 
escond e no seu bojo a ccn trali saçào bancaria? 

E' por meio de leis que o Pode r Legislati vo ,, decreta a 
ins t ituição de bancos e mi ssores, crCa bancos de emissão , 
legis la sob re clla , e a tributa.» A lém disso: não rcsam 
mais nada essrs textos : nflO dizem s i o Pode r Legi slativo 
fi ca adstricto ;.Í monoemissão por um só ba nco central : ..í 
polye missiio regional por bancos fcderacs. ou , aos bancos 
de Est ados livremente inst ituídos sob o regímen de uma le
g islação commum, adaptada pelo Congresso . Estabe lecem 
apenas que o Co ngresso fará a lei, creando essa institui-
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peculiar de cada um ou de algum d'elles c a 
materia porsua natureza escapa-lhcs a jurisdicfao 
e competencia. 

— A doutrina que acabamos dc expender, 
tern cm sen apoio decisoes do Supremo Tri- 
bunal Federal, signanlcr Accord, no Rccurso 
extraordinario n. 167, dc 7 dc Junho dc 1899, 
de quo fomos relator c onde sao adduAdos os 
mesmos argumentos d'este commcntario. 

No referidoAccordam de 1899, citam-se arestos 
dos tribunaes dos Hstados Unidos Norte-Ame- 
ricanos em abono da doutrina n'elle expendida; 
mas convem nolar que alii nao sc consideram 
inconstitucionaes impostos estaduaes sobre mcr- 
cadorias oriundas dc outros Estados, quandoja 
estejam cncorporadas a massa gcral dos elTeitos 
mercantis cm gyro commercial dentro do Estado 
cm que tenham tido entrada. 

Mas cntao, assim inclliidas no trafico stricta- 
mente interno dos Estados, nao pode nenlium 
d'elles fazer distincgao para cflcitos tributarios c 
fiscaes, cntre as proprias e as mercadorias 
vindasde outro Estado, devendo dear, querumas, 
qucr outras, sujeitas a taxas eguaes (IVa liter, 
Introd. to Am. Law., 10.ed., pag. 144). 

Isto porem nao pode ser trazido como argu- 
mento contra a exactidao da doutrina acima 
expendida e consagrada pclos rcferidos Accor- 
dams. Ellcs dedaram inconstitucionaes os im- 
postos que sob as especiosas denomina^oes dc 
imposlos dc cslnlislica, dc expcdicnlc, de gyro com- 
mercial, dc consumo, incidem sobre mercadorias 
que entrain para o Estado e pelo facto dessa 
entrada, os quaes csperam-n'as na Alfandega, 
ou logo ao saliirem d'ella para as casas com- 
merciaes, c as gravam antes mesmo de liavcrcm 
se mcsclado aos elTeitos mercantis cm trafico 
interno do Estado onde sao introduzidos,—istoe, 
vcrdadeiros, comquanto disfar^ados, imposlos dc 
iiiiporfafdo, que a principio, mas abusivamente, 
eram cobrados nas proprias Alfandegas c depois 
passaram a sel-o (nao menos abusivamente) nas 
Recebedorias dos Estados, que assim func- 
cionavam, para este etfeito, como Alfandegas. 

N'um caso, os impostos sao inconstitucionaes 
pelo simples facto dc screm de importagao; no 
outro, sao permittidos porque ja nao gravam o 
commercio interestadual, desde que versam 
sobre mercadorias confundidas na massa dos 
elTeitos mercantis do Estado e a elles incor- 
poradas. 

§ 1n. ,1. A instituigao de bancos emis- 
sores. E obvio que, pertencendo a Uniao o 
poder de cunhar moeda(art. ^4, n. 7), a emissao 
bancaria, constituindo-sc na circulacao, pelo 
uso e clTcito nas transacgoes, uma verdadeira 
mocda, nao poderia tambcm escapar a compe- 
tencia exclusiva do poder Federal. 

A proposito desta disposicao dissera o pareccr 
da Commissao do Congresso Constituinte; 

N<Por uma outra em end a propoe a Commissao que se sup- 
prima o n. 6 do art. 6" e se substitua o n. 8 do art. 33 da 
Constitui^ao, que declara ser de exclusiva competencia do 

Congresso Nncional crear bancos dc emissao, Icgislar sobre 
ella e tributal-a, pcla seguintc formula: — Lcgislar sobre 
bancos de emissao. 

<* A transcripta disposicao e a do citado n. 6 do art. 6° 
cnvolvem desde ja a adop^ao dc um systcma de centrulisa^ao 
bancaria, que tira aos Hstados a faculdade dc crear bancos 
cmissores de mocda-papel, ainda mesmo observando as re- 
gras estatuidas cm lei federal. 

« Os system as dc centralisa<jao c dcsccntralisa^ao banca- 
ria, dc monopolio ou pluralidadc de bancos c quacsquer 
outros, tern vantagens c inconvenicntes que se compcnsam ; 
o scu valor e meramcnte rclativo e depende de circumstan- 
cias complcxas e variavcis. E, como as Constituiijocs nao 
sc fazem para os systemas, c sim para a vida pratica c evo- 
lutiva dos povos, deve a lei constitucional evitar nesta 
materia, como em tantas outras, as tbeorias absolutas e as 
afiirmaqdes dogmaticas, deixando ao Poder Lcgislativo ordi- 
nario ampla liberdade para adoptar os systemas que enten- 
dcr mais adaptados as condiqoes cconomicas, politicas e 
sociacs da Naqao. Hntende, pois, a Commissao que a Con- 
slituiqao deve limitar-sc a conferir ao Congresso a attribui- 
qao privativa de Icgislar sobre os bancos em questao.» 

Esta materia suscitou grandc discussao no Con- 
gresso Constituinte e o que veio a se veneer (e 
consta dos cits. art. 6 n. i c art. 34 n. 8) foi 
assim justificado pelo cntao ministro da fazenda, 
Conselheiro Ruy Barbosa, um dos co-autores 
(e o mais autorisado d'elles) do projecto dc Con- 
stituigao apresentado ao Congresso: 

A Commissao considera cssencial deixar ao governo fe- 
deral, «r.o seu poder legislative ordinario, ampla liberdade, 
para adoptar*, neste assumpto, «os systemas que entender 
mais adaptados as condiqoes cconomicas, politicas e sociacs 
da naqao*, optando pela ccufralisafao ou pela desccntrali- 
saqao bancaria, pela pluralidadc ou pelo monopolio, conforme 
o dictame «das circumstancias, complcxas c variavcis.» 

Ora, outra coisa niio faz o projecto. 
O que ellc dctermina, com effeito, no art. 6°, n. 6, que 

a Commissao propoe supprimir, e que pertence «a compe- 
tencia exclusiva da Uniao dccrctar a instituiqao dc bancos 
emissores.» 

O que ellc prcccitua, ainda, no n. S" do art. 33, que a com- 
missao deseja cmendar, e que <* compete privativamente ao 
Congresso Nacional crear bancos de emissao, Icgislar sobre 
ella, e tributal-a*. 

A primcira dessas duas disposigdes fixa, cntre a esphera 
da Uniao c a dos Estados, qual aquclla a quo ba de tocar a 
materia dos bancos emissores. A ultima designa, dentre os 
podercs da Uniao, aquclle a quern compete o excrcicio dessa 
prerogativa federal. Nada mais. 

A Commissao, porem, nao sei como, vio alii, debaixo 
desse, outro pensamento. Aos seus olhos, esses dous textos 
prejulgam, logo na Constituiqao, o pleito cntre a unidade 
e pluralidadc, «tirando aos Estados a faculdade dc crear 
bancos emissores, ainda mesmo sobre as regras estatuidas 
cm lei federal*, c « cnvolvem desde jd a adopfdo de um srs- 
/ema dc centralisafdo hancaria.» 

Mas, ou nao perccbo nada o valor das cxpressoes mais 
vulgares, ou os emincntes membros da Commissao laboram 
no mais incxplicavel cngano. 

Dizer que a competencia de «dccrctar a instituiqao de 
bancos emissores* se cncerra privativamente na sobcrania 
federal, cstatuir que a attribuiqao dc « crear bancos de emis- 
sao, Icgislar sobre ella, c tributal-a* pertence exclusiva- 
mcnte ao Congresso Federal, c apenas detcrminar quo, a 
esse rcspcito, os Estados nao podem fazer leis, c so a Uniao 
a tal rcspcito pode fazcl-as. 

Onde, porem, ncsscs dous paragraphos, a clausula, que 
csconde no scu bojo a ccntralisaqao bancaria? 

E' por mcio dc leis que o Poder Lcgislativo «docrcta a 
instituiqao dc bancos cmissores, crca bancos de emissao, 
legisla sobre ella, c a tributa.* Alcm disso, nao rcsam 
mais nada esses textos: nao dizem si o Poder Lcgislativo 
fica adstricto a monoemissao por um so banco central, a 
polyemissao regional por bancos federaes, ou, 'aos bancos 
dc Estados livremente instituidos sob o regimen dc uma le- 
gislaqao commum, adoptada pelo Congresso. Estabelecem 
apenas que 0 Congresso fara a lei, crcando essas institui- 
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ções, legislando sobre cllas, e tributando-as. O que se diz , 
pois , alli, sob essas differentes expressões, é o mesmo qu e 
a emenda da comm issão condensa nesta proposição percm
ptoria : «Com pete privativamente ao Congresso Federal le
gislar sob re bancos de emissão». 

<< M:1 s porque , nesse caso , não nos lim itúmos no projccto , 
a essa formula simp les? Para definir a pre rogativa federal 
nas varias modalidades do seu exercício possível : estahele
ccnclo bancos fcdcraes por instit,,i ção dirccta e clcsig naçiio 
cspccifi ea ti va da legislatura (crear bancos de emissüo) , au
torisando, por leis gcraes, a creação cspontanea de bancos 
locaes , submcttid os apenas ,,s co nd ic~ões de um regím en 
nac iona l ( legi slar sobre a emissão) , e lançando im postos 
sobre a circul ação cios bancos (tributar a cm issüo). /\ NN AES 
DO ONCII, CONST. , vo l. 1, App. pag . 39. » 

O art. 66 n. 2 congruentemente veda aos 
Estados rejeita rem a emissão bancaria em circu
lação por acto do Governo Federa l. E' um con
se.ctario do art. 7 § 1 n . 1 . 

~ 1. .0 n . 2. Alfandegas . A di sposição deste 
inciso prende-se á do art. 34 n. 5, onde se re
serva á Un ião a competencia pri vativa de a?/a11-
degar por/os, o que se fundamenta no interesse 
da arrecadação da receita federal ( art. cit. n. 4) 
e no poder exclusivo de rcgnlar o co111111ercio (art. 
cit., n . 5). 

A fu ncção adm ini strati va e fi scal elas alfande
gas tem uma larga influencia sobre o commer
cio. E é facil avali ar a que vexames e inconve
nientes fica ria ell e ex posto, si dentro em um 
mesmo pa iz, o serviço aduaneiro esti vesse su
jeito a v inte e uma clifferentes leg islações e ar
riscado a exigencias e extorsões que ele tantas 
partes l11e poderiam advir . 

Além cl ' isso, sem este poder exclu sivo sobre 
alfand egas, ga rantido á União pelo art. 7 §. 1 , 

n . 2, fica ri a ella embaraçada quanto ao exercicio 
de sua faculdade ele fazer conve nios e tratados 
sobre o commercio internacional (art. 34 n. 12 e 
art. 48 n. 16). 

Os arts. 9 da Constituição Argentina e 85 
n. 14 da Mexicana consagram disposição se rne
lhantc e é o que em ge ral prevalece nos Gover
nos ele regímen federal. 

§ 2.0 Impostos ... uniformes. Por esta 
clausula os mcsrnos devem ser os impostos f'e
deracs, sem clistincção alg uma , em todos os 
Estados , cm todo o territorio dos Estados Unidos 
cio Brazi l. Elia limi ta o poder ele taxação da 
União, tirando-lhe o arbitri o de taxar desegual
mente e . portanto de modo parcial, irr it ante e 
relat ivamente oppressivo. In spira-se no mesmo 
int ituito que dictou o art . 8°, vedando a dis
tincção de portos, e conforma-se com o disposto 
no art. 72 §§ 2° e 30 combinados: este não 

permitte qu e se cobre imposto alg um , élc qual
quer natureza que seja, que não tenha sido 
decretado pela lei, e o § 2 ° proscreve desegual
dades perante el la. E o bom senso adverte 
quanto estas se riam impoliticas e mal avisadas 
cm mate ri a que envolve cli spendio e sacri fício 
da fo rtuna dos cidadãos . 

-Embora a Constitu ição se rcfüa aqui a im
postos decretados pela União, da egualdade por 
lla reco111 mendada não fi ca 111 isentos os poderes 

cstaduaes . As cits. di sposições do art. 72 §§ 2° 
e 30 a ell a ta111bem os obri ga . A Constitui ção, -
por força da clau sula do art. 63 , quer « respeitados 
os principios constitucionaes da União , » e entre 
estes se contam os dos cits. § § e art. ( Vide 
co111ment . ao art. 63) . 

§ 3 .0 Por funccir:narios federaes . A 
execução das leis e actos cio poder federal não · 
poderia ser confiada ás ad111 ini strações estadtnes 
sem g randes inconvenientes e perigo de insuc
cesso. Por natu ra l tendencia , esses executores 
independentes do poder centra l, levados a julga r 
da uti lidade e opportuniclade das medidas a pór 
em pratica (al iás sem direito a esse exame), com
prometteriam a execução d'e llas . Im agine-se 
que influencia e interve nção não assumiri a111 
n' isso as autoridades e os chefes polit icos locaes 
e quanto não ousaria o desordenado appet ite das 
pretenções regionaes , e111baraçando e nul lifi
cando as prov idencias e ordens que entendessem 
sÚ-lhes contrarias ou desvantajosas. E além 
disso perderia 111 ,- confiad as a agentes tam diver
sos e desligados, o espírito ele unidade e uni fo r
midade , indi spensave l á fi el e justa execução das 
leis, e dos actos de caracter geral da administra
ção pu blica ; tantos Estados, quantos pode riam 
ser os diversos modos de entender e executar 
taes actos , o que redu ndaria e111 g ra ve damno 
do interesse pub lico e dos cidadãos. 

Para que a União possa regular os interesses 
communs que lhes são confiados e ma1íter a 
ordem geral , cumpre que tenha acção directa 
sobre a pessoa dos cidadãos , sem necessidade de 
agir por intermeclio das autoridade locaes, e 
podendo usa r dos processos e cios meios coe rci
vos nccessa rios . Do contrario teria de gove rno 
unicamente o nome e a apparencia. D'ahi a 
necessidade de agentes eos, el e estações ad mi
nistrativas e ele magistratura sua ( Vide art. 60 
§ 2"). E no caso de resistencia não vencida 
pelos meios suasori os e normaes, dar-se-á a 
intervenção autorisacla pelo art. 6° § 4°, como 
solução suprema. 
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^ocs, legislando sohrc clias, e tributando-as. O que se diz, 
pois, alii, sob essas ditferentes expressdes, e o mesmo quc 
a cmcnda da commissao condensa nesta proposi(;ao pcrcm- 
ptoria: «Compete privativamcntc ao Congresso Federal le- 
gislar sobre buncos dc emissao ». 

«Mas porque, nesse caso, nao nos limitamos no projccto, 
a cssa formula simples? Para definir a prerogativa federal 
nas varias modalidades do scu cxcrcicio possivcl: cstabelc- 
cendo buncos federacs por instituiqao directa c designu^uo 
especificativa da legislatura (crcar buncos dc emissao), au- 
torisando, por Ids gcraes, a creaqao espontanea dc buncos 
locaes, submcttulos apenas as condicjoes de um regimen 
nacional (legislar sobrc a emissao), c langando impostos 
sobre a circulnpao dos buncos (tributar a emissao). Annaf.s 
do Conor. Const., vol. I, A pp. pug. ^9. » 

O art. 60 n. 2 congrucntemente veda aos 
Estados rejeitarem a emissao bancaria em circu- 
la^ao por acto do Governo Federal. E' um con- 
scctario do art. 7 § 1 n. 1. 

§ l.0 n. 2. Alfandegas. A disposifao deste 
inciso prende-se ado art. 34 n. 5, onde se rc- 
serva a Uniao a competencia privativa de alfan- 
degar porlos, o que se fundamenta no intercsse 
da arrecadagao da reccita federal (art. cit. n. 4) 
e no poder exclusivo de regular 0 coinmcrcio (art. 
cit., n. 5). 

A func^ao administrativa e fiscal das alfande- 
gas tern uma larga influencia sobre o commcr- 
cio. E c facil avaliar a quc vexames e inconvc- 
nientes ficaria clle exposto, si dentro em um 
mesmo paiz, o scrvii^o aduaneiro estivesse su- 
jeito a vinte e uma dilTerentes legislagoes e ar- 
riscado a exigencias c extorsoes que de tantas 
partes Ihe poderiam advir. 

Alem d'isso, sem este poder exclusivo sobre 
alfandegas, garantido a Uniao pelo art. 7 §. i, 
n. 2, ficaria ella embara^ada quanto ao exercicio 
de sua faculdade de fazer convenios e tratados 
sobrc o commercio intcrnacional (art. 34 n. 12 e 
art. 4M n. 16). 

Os arts. 9 da Constitui^ao Argentina e 8, 
n. 14 da Mexicana consagram disposifao semc- 
Ihantc e c o que em geral prevalecc nos Govcr- 
nos dc regimen federal. 

§ 2.° Impostos... uniformes. For esta 
clausula os mcsmos devem scr os impostos fe- 
deracs, sem distincvao alguma, em todos os 
Estados, em todo o territorio dos Estados Unidos 
do Brazil. Ella limita o poder dc taxacao da 
Uniao, tirando-lhe o arbitrio de taxar desegual- 
mcnte e.portantudc modo parcial, irritante c 
relativamentc oppressive. Inspira-se no mesmo 
iritituito que dictou o art. S0, vedando a dis- 
tincvao de portos, e conforma-se com 0 disposto 
no art. 72 §§ 2" e 30 combinados: este nao 

pcrmitte que se cobre imposto algum, dc qual- 
quer natureza que seja, que nao tenha sido 
decretado pcla lei, c 0 § 20 proscreve desegual- 
dades perante ella. E o bom senso adverte 
quanto estas seriam impoliticas e mal avisadas 
cm materia que envolvc dispendio c sacrificio 
da fortuna dos cidadaos. 

— Embora a Constituivao se refira aqui a im- 
postos dccrctados pela Uniao, da egualdadc por 
ella recommendada nao licam iscntos os podercs 
cstaduaes. As cits, disposigoes do art. 72 §§ 2r 

c 30 a ella tambem os obriga. A Constituivao, 
porforva da clausula do art. 6^, quer «respeitados 
os principios constitucionaes da Uniao,» e entre 
estes se contain os dos cits. §§e art. (Vide 
comment, ao art. 63). 

§ 3.° Por funcci^narios federaes. A 
execuvao das leis c aclos do poder federal' nan 
podcria ser confiada as administracoes cstaduaes 
sem grande's inconvenientes e perigo de insuc- 
cesso. Por natural tendencia, esses executores 
independentes do poder central, levados a julgar 
da utilidade c opportunidade das medidas a por 
em pratica (alias sem direito a essecxame), com- 
prometteriam a cxecuvao d'ellas. Imagine-se 
que influencia c intervenvao nao assumiriam 
n'isso as autoridades e os chefcs politicos locaes 
e quanto naoousariao desordenado appetite das 
pretenvoes regionaes, cmbaravando e nullifi- 
cando as providencias e ordens que entendessem 
ser-lhes contrarias ou desvantajosas. E alem 
disso perderiam,-confiadas a agentes tarn divcr- 
sos e desligados, o espirito de unidade e unifor- 
midade, indispensavel a fiel e justa execuvao das 
leis, e dos actos de caracter geral da administra- 
Vao publica; tantos Estados, quantos poderiam 
ser os diversos modos de entender e exccutar 
taes actos, o que redundaria em grave damno 
do interesse publico e dos cidadaos. 

Para que a Uniao possa regular os interesses 
communs quc Hies sao contiados c maiitcr a 
ordem geral, cumpre quc tenha acvao directa 
sobre a pessoa dos cidadaos, sem necessidade dc 
agir por intermcdio das autoridades locaes, c 
podendo usar dos processes e dos mcios cocrci- 
vos neccssarios. Do contrario teria de governo 
unicamontc o nome c a apparencia. D'ahi a 
necessidade de agentes scos, de estavoes admi- 
nistrativas c de magistratura sua (Vide art. 60 
§2°). E no caso de resistencia nao vencida 
pelos meios suasorios e normaes, dar-se-a a 
intervcncao autorisada pelo art. 6" § 40, como 
soluvao suprema. 



ARTIGO OITAVO 33 

Ari. 7°. E' vedado ao 
Governo Fe lera! crear dis
tin cções e prefcrencias cm 
favor dos portos de un s 
contra os de out ros Esta
dos mediante regubmcn
tos commerciaes ou fis
cacs. 

(Decretos n. 510 de 22 de Ju
nho e 9 14 A de 23 de Outubro 
de 1890). 

Ao art. 7°. Depois da pa
lavra- crcar- accrescente
se-de qualquer modo-, 
suppri mindo-se as palavras 
fin aes-med iant c rcgula-
1i1cntos com mcrc iacs ou 
fiscacs.-Fra11cisco Veiga 
- Paix,io. 

(Emend:1 npprov:i.d:1 em sessão 
de 22 de Dezembro de 1 90). 

Art. 8 .0 Em favor dos portos de uns 
contra os de outros Estados . Esta pro
hi bição destina-se a ma nter uma egualdade com
mercial completa nos Estados da União, no 
inten,sse da li berdade e desenvolv imento do tra
fi co interestad ual. E' uma lim itação ao poder de 
regular o commercio (art. 34 n. 5) , tirando á 
União o arbitrio de, por imposição de taxas e de 
restricçõc.:; regulamentares e fiscaes, ou de qual
quer outra fórma , estabelece r desegualdades , que 
se ri a m tam injustas quam prejudiciaes. 

O mesmo dispõem as constituições dos Estados 
Unidos Norte-Americanos (art. 1 °, secção 9", n. _5) 
e Argentina (art. 12), etc . 

D e qualquer modo. O projecto dizia mai s 
precisamente - 111edin11/e reg-11la111rnlos co1111 11er
ciaes e _ftscaes. A emenda torn ou muito vaga a 
disposição, estabe lecendo-a em termos a bsolutos 
e que parecem repell ir quaesqu er restricções . 
O que o artigo prohibe são actos legislati \"Os e 
prov idencias regulamentares que em baracem ou 
tolha m a egualdade commercial completa entre 
os Estados; medida s de outra natureza , porém , 
de que resultem va ntage ns para est e ou aquelle· 
porto, para o porto de um ou de outro Estado, 
pódem se r, e t em sido tomadas, desde que 

Art. 8°. E' vedado ao 
Governo Federal crcar, de 
qualquer modo, distinc
çõcs e prefcrcncias cm fa
vor dos portos de un s 
contra os de out ros Esta
dos. 

Redncção. pela mesa do Con-
9resso, p.ira a segund:1 discussão 
,em 19 de J aneiro de 1891). A11-
11ncs, vol. 11. pag. 386. 

Art. 8°. E' vedado ao 
Governo Federal crear, 
de qualquer modo, dis
tincções e preferencias 
em favor dos portos de 
uns contra os outros 
Estados . 

estam na esphera do poder fed era l, como os 
casos de alfa ndegamento, de construcção e 
melhoramento de obras, estabelecimento de 
pharóes, etc. Estas apro eitam di stincta e 
preferentemente aos portos a que se appli cam e 
ninguem dirá que se comprehendam na prohi-

içào des te artigo . 

Neste sentido é a jurisprudencia norte-ame
ricana, attestada por O. Bump (Decisio11es Co11SI. 
t rad . por N. Calvo) . Na decisão do caso Sta te 
v . Wheeling Bridge Co. , se estabelece que a 
clausu la (art. 1 , secç. 9, n. 5) em se us t ermos 
precisos parece importar uma prohibição contra 
uma leg islação positi va do Congresso a este 
respeito, mas não contra nenhumas vantagens 
incidentaes que possam resul tar da legislação do 
Congresso, reconhecidame nte dentro da esphera 
ele seu poder, sobre outros assumptos rela
cionados com o commercio, e que a clausula não 
affecta aos Estados na regulam entação de seus 
assumptcs domesticas. - No caso Baker v . Wise 
se affirmou que a clausula de que se trata é uma 
restricção aos poderes do Congresso Nacional e 
não uma restri cção quanto á legislação dos Es
tados no regul amento de sua policia interna. 
(Op . cit ., ns. 758 e 772). 
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ARTIGO OITAVO 33 

Art. 7°. E' vcdado ao 
Govcrno Federal creardis- 
tincfdcs e prefcrcncias cm 
favor dos portos de uns 
contra os de outros Esta- 
dos mcdiante regulamcn- 
tos commerciacs ou fis- 
cacs. 

(Decretos n. 510 de 22 de Ju- 
nho e 914 A de 23 de Oulubro 
de 1890). 

Ao art. 70. Dcpois da pa- 
lavra—crcar—accrcscentc- 
sc—de qualqucr modo—, 
suppri mi ndo-se as palavras 
fmacs—mcdiante rcgula- 
dicntos commerciacs ou 
fi scaes. —Francisco Feiga 
—Paixao. 

(Emenda opprovada em sessao 
de 22 de Dezembro de 1S90). 

Art. S". E' vcdado ao 
Govcrno Federal crcar, de 
qualqucr modo, distinc- 
jocs e prefcrcncias cm fa- 
vor dos portos dc uns 
contra os dc outros Esta- 
dos. 

Redac^io, pela mesa do Con- 
gresso, para a segunda discussao 
(em 19 de Janeiro de 1891). Ati- 
iiiics, vol. 11. pag. 386. 

Art. 8°. E' vedado ao 
Governo Federal crear, 
de qualquer modo, dis- 
tincgoes e preferencias 
em favor dos portos de 
uns contra os outros 
Estados. 

Art. 8.° Em favor dos portos de uns 
contra os de outros Estados. Esta pro- 
hibigao destina-se a manter uma egualdade com- 
mercial complcta nos Estados da Uniao, no 
interesse da liberdade e desenvolvimento do tra- 
fico interestadual. E' uma limitagao ao poder de 
regular o commercio (art. 34 n. 5), tirando a 
Uniao o arbitrio de, por imposigao de taxas e de 
restricgoc-s regulamentares e fiscaes, ou de qual- 
quer outra forma, estabelecer desegualdades, que 
seriam tarn injustas quam prejudiciaes. 

O mesmo dispoem asconstituigoes dos Estados 
UnidosNorte-Americanos(art. i0, secgaoq", n. 7) 
e Argentina (art. 12), etc. 

De qualquer modo. O projecto dizia mais 
precisamente — medianic regiihvnailos coiniiicr- 
ciacs c fiscaes. A emenda tornou muito vaga a 
disposigao, estahelecendo-a em termos absolutos 
e que parecem repellir quaesquer restricgoes. 
O que o artigo prohibe sao actos legislatives e 
providencias regulamentares que embaracem ou 
tolham a egualdade commercial completa entre 
os Estados; medidas de outra natureza, porem, 
de que resultem vantagens para este ou aquelle' 
porto, para o porto de um ou de outro Estado, 
podem ser, e tern sido tomadas, desde que 

estam na esphera do poder federal, como os 
casos de alfandegamento, de construcgao e 
mellioramento de obras, estabelecimento de 
pharoes, etc. Estas aproyeitam distincta e 
preferentemente aos portos a que se applicam e 
ninguem dira que se comprehendam na prohi- 
bigao deste artigo. 

Neste sentido e a jurisprudencia norte-ame- 
ricana, attestada por O. Bump (Dccisioucs Const. 
trad, por N. Calvo). Na decisao do caso State 
v. Wheeling Bridge Co., se estabelece que a 
clausula (art. 1, secc. 9, n. 5) em sens termos 
precisos parece importar uma prohibigao contra 
uma legislagao positi\a do Congresso a este 
respeito, mas nao contra nenitumas vantagens 
incidentaes que possam resultar da legislagao do 
Congresso, reconhecidamente dentro da esphera 
de sen poder, sobre outros assumptos rela- 
cionados como commercio, e que a clausula nao 
affecta aos Estados na regulamentagao de seus 
assumptcs domesticos. — No caso Baker tc Wise 
se affirmou que a clausula de que se trata e uma 
restricgao aos poderes do Congresso Nacional e 
nao uma restricgao quanto a legislagao dos Es- 
tados no regulamento de sua policia interna. 
(Op. cit., ns. 758 e 772). 



34 ARTIGO NONO 

Art. 9°. E' da compctcnc ia ex
clus iva cio Estado decretar impostos : 

1 ° . Sobre exportação de merca
dorias, sa lvo sendo p roducto el e 
out ro Estado. De 1897 cm diante 
cessará todo e q ualq ucr i 111 posto 
~o bre ex portação; 

Arl. 8°. E' ela compctcncia exclu
s iva cios Estados decreta r impostos : 

1 °. Sobre a exportação de merca
dori as, q uc não sej am de outros 
Estados; 

Art. 8°. Ao n. 2: Sobre pro
priedade ter ritoria l e sobre prcdios . 

Supprima-sc o§ 2° cio projccto
Emenda d:1 Comm issào do Congresso (ap
provada em 23 de Dezembro de 1890). 

Ao art. 8° accrcsccn te-se : 2°. Sobre a propried ade territo
ri al ; § 4°. Sobre indu st ri as e profi s

sões-Lauro Sodré e outros. (Emenda 
approvada em 23 de Dezembro de 1890) . 

:i 0 • Sobre propriedade territori al ; 
.3°. Sobre a tran smi ssão !e pro

priedade . 

3°. Sobre transmi ssão de propri 
edade. 

§ unico . Só quando cl cs tin acla 
pars consum o cm seu tcrritorio po
clc rà o Estado lançar sobre a impor
tação ele mercadori as es trangeiras, 
revertendo porém o resultado cio 
impos to para o Thcsou ro Nacion al. 

§, 1°. E' ise nta de impostos, no 
Estado por onde se exporta r, a pro
clucção dos ou t ros Estados. 

§, 2°. De 1895 cm cliJntc cessarão 
de toclo os direitos de exportação. 

Accrcsccn te : 
5°. T axas de sc ll o nos actos ema

nados cio seu governo e cm nego
cios de sua economia. - Artbur 
Rios . 

(Projeclo da Commiss:i.o 1:io Gove rno Pro
visori o) . 

§, ;º. Só é lic ito a um Estado t ri
buta r a i111po1üção ele mercado rias 
estrange iras, quand o destin ada a 
consumo no seu tcrritorio, reve r
t end o porém o proclucto do imposto 
para o Thcso u ro Fcclcra l. 

6° . Contribuições postacs e tc lc
g raphicas nos correios e tclcgraphos 
do Estado .- A. Sloclder e outros. 

Accrcsccntc ao art. 9º o seguinte: 
§ 3°. Fi ca sa lvo aos Estados o 

direito ele cstabclccc rcm linh as tcle
g raphi cas entre os d iversos pontos 
el e se us tcrritorios , e entre estes e 
os ele out ros Estados, qu e se não 
acharem actu almcntc se rvidos, taxar 
as contribu ições, podendo a União 
cl csa pproprial-os, semp re que fo r de 
interesse gc ral.-A. Freitas . 

(Decre lo 11. 510 de 22 de junho de 1890). 

Art. 8° .. . . §, 2° De 1898, o u 
antes, si o Cong resso de libera r, ces
sarão ele todo os d ireitos ele expor
tação . 

(Decre to n. 914 A de 2J de Outu bro 
de 1890). 

Art. 9 .° Com petencia exclusiva dos 
E stados. Convém ter presente o que expoz a 
Commi ssão do Cong resso Constitu inte , em seo 
parecer sobre a Const itu iç.ão : 

<< Foram objccto de longa di scussão os arti gos da Consti
tu içita relativos :í. di sc rimin ação das rend as provenientes de 
impos tos. 

Ao systema ahi adop taclo , que consiste em dar á União 
e aos Estados compctcncia exc lusiva para t ributarem deter
minadas fo ntes de recei ta , e cumu lativa para t rib utarem 
outras, se cont ra poz o da completa e abso luta disc riminação 
tias matcri as tr ibutari as por parte da Uni ão, con siderando-se 
todas as mai s da compc tcncia ci os Estados. 

A maioria da Commissão , po r~m, attende ndo que, dada 
a cvcntualida le de dcscq ui lib rio no orçamento federal , te ria 
a Uni üo de reco rrer a quotas repartidas entre os Es tados, 
o qu e po l-a-ia na dcp cncl cncia cr estes e poderia c rcar-lhe 
se rios embaraços em cond ições cxccpcionacs, como em caso 
de guerra ou de ca lamidade publica , rcso lvco manter as 
di sposições da Constitui ção, mod ificando-as sómente em 
relaçit0 :1os numeras 2 e .3 do o.rt. 8'\ no sentido de accrcs
centar ao impos to so bre a propriedade te rritorial o predia l, 
que lhe ~ conn exo e desde muito pertence excl usivamente 
aos Estados, e de eliminar a c lausula que exti ngue em 1898, 
ou antes, s i o Cong resso deliberar, os impostos de cxpor
t aç:10 dos Estados. 

Os im postos de ex portação, inc id indo sobre a p rod ucção 
dos Estados qu e os decretam , affcctam direc ta e imme
diatamcn tc os inte resses eco nomi cos dos mesmos Estados , 
e po rtanto aos respectivos governos locaes e q ue deve se r 
de ixado o cuidado ele poupa r as fo rças producto ras cm se us 
t c1 n torio~, minorando ou supprimindo esses impostos, con
fonne ex ig irem as c ircumstan cias pec ulia res a cada um. 

Ess:i libe rd ade de acção lhes é t anto mais necessa ri a, 
qua nto é ce rto que, devendo o imposto de ex portaçüo se r 
substituidQ.pc lo territorial e depend endo este de um cadast ro 
cujn cxecuç:lo demanda tempo e considc r::tveis dcspczas, 
não se póde n priori precisa r a época cm qu e cadu Estado 
se :ichar,í habilita,lo a operar essa substitui çüo . 

A isto accrcssc que o imposto territorial n;'w pôde se r 
adaptado cm todos os Es_tados como natura l succcdaneo do 

(Ememb s :1pprovacb s nas sessões de 4 e 
17 de Fevereiro de 189 1). 

imposto de expo rta ç:10, segundo o pensamento da Consti
tui ção , por não poder ell e, em al g uns cr esses Est ados, 
rccahir so bre a totalidade do só lo , como nos que t eem vastos 

.se rtões criadores, ond e a propriedade é indivi sa, ou nos 
que vivem da ind ustria ext ractiva, q ue não se prest a a ser 
commoda e fa cilmente tributada sinão na sahida de se us 
procluctos . 

A c ri se cconom ica que afli ge um num ero considcravc l de 
Estados, - e principalmente os da zo na da Bahi a até o Ma
ra nh ão-prove ni ente da depreciação cios principaes productos 
de sua ex portação, os constran gco a tributa r a im porta ção 
de mercado ria s es trangei ras, uni ca fon te que lhes poder ia 
fornecer o indispensa l supplemcnto de rece ita para o desem
penh o dos serviços a seu cargo , violando assim o precei to 
prohibitivo do Acto Addiciona l, pela necessid ad e imperiosa 
de prover á sua propria conse rvação . 

A cessação dos impostos de exportação , que a União 
ac tua lmente arrecada, nào lhes aproveitar~\, como vac acon
t ece r aos Estados expo rtadores de café , visto como o assuca r 
e o algodão, que são se us princ ipaes prod uct os, j <l não estão 
suj eitos a t aes impostos. Nest as condições, t endo de 
augmentar consid erave lm ente os se us encargos, nfLO poderão 
esses Estados manter-se, si lhes fa ll ece rem tambem as rendas 
que de presente tiram da importação sob a for ma de im
postos de co nsu mo. 

Obrigada dºest a razão ponderosa, a Commissão aceitou 
como d isposiç;'t0 transita ria a emenda , que fo i apresentada 
por varios de se us membros , concedend o aos Estados a 
quota de dez por cento sobre os impostos de import ação 
das mercado rias de procedcncia estrange ira , quando desti
nadas ao consum o no respectivo t crritorio. Este alv itre 
lhe pareceo preferivcl ao que lhe foi lembrado, de se deixar 
aos Estados a fac uld ade de tributar a sua importação até 
um 111nxi11111m prefixado, porquanto a accumulação e a desi
g ua ldade de impostos resul ta ntes clºessa competencia com
mum ,i União e aos Estados, além de enca rece r o consumo 
cm ge ral e de provoca r resistencias da parte do commercio, 
desequilibrariam as relações entre as praças nac ionaes e 
entre esta s e as est rangeiras, crcariam embaraços ao Go
verno da União na regul ame ntação das relações intc rna
cionacs e quiç,í no desempenho de compromissos tom ados 
em tratados commerciaes. >> 
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Art. 9°. E' da competcncia cx- 
clusiva do Estado dccrctar impostos: 

i0. Sobrc exporlafao dc nicrca- 
dorias, salvo scndo producto dc 
oulro Estado. De 1897 em diante 
cessara todo e qualqucr imposto 
sobrc exportafao; 

2". Sobrc propriedade territorial; 
3". Sobrc a transmissao de pro- 

priedade. 
§ unico. So quando destinada 

para consumo cm sen tcrritorio po- 
dcrir 0 Estado lanfar sobre a impor- 
tafao de mcrcadorias cstrangeiras, 
reverlcndo porem 0 rcsultado do 
imposto para o Thesouro Nacional. 

(Projeclo da Commissao 'do Govemo Pro- 
visorio). 

Art. 8°. E'da competcncia exclu- 
siva dos Estados dccrctar impostos; 

10. Sobre a exportafao de mcrca- 
dorias, quo nao sejam dc outros 
Estados; 

20. Sobre a propriedade territo- 
rial ; 

30. Sobre transmissao dc propri- 
edade. 

§ 10. E' iscnta dc impostos. no 
Estado por ondc sc cxportar, a pro- 
ducfao dos outros Estados. 

§ 20. Dc iSpjcmdiantcccssarao 
do todo os direitos dc exportafao. 

§ 30. So c licito a um Estado Iri- 
butar a importafao dc mcrcadorias 
cstrangeiras, quando destinada a 
consumo no sou tcrritorio, rcver- 
tendo porem 0 producto do imposto 
para o Thesouro Federal. 

(Decreto n. 510 de 22 de Junho de 1890). 
Art. Su. ... § 2U Dc 1898, ou 

antes, si o Congrcsso delibcrar, ccs- 
sarao dc todo os direitos dc expor- 
tafao. 

(Decreto n. 914 A de 23 de Outubro 
de 1890). 

Art. 8°. Ao n. 2: Sobrc pro- 
priedade territorial e sobre prcdios. 

Supprima-se o fji 20 doprojccto— 
Hmenda da Commissao do Congresso (ap- 
provada em 23 de Dezembro de 1890). 

Ao art. 8" accrcsccntc-sc: 
§ 40. Sobrc industrias e profis- 

SOCS—Laiiro SodrJc OUtroS. (Emenda 
approvada em 23 de Dezembro de 1S90). 

Accrcsccntc: 
5°. Taxas dc sello nosactos cma- 

nados do scu govcrno c cm ncgo- 
cios de sua economia. —Arthur 
Rios. 

6°. Contribuifoes postacs e tcle- 
graphicas nos corrcios c tclographos 
do Estado.—A. Stockier e outros. 

Accrcsccntc aoart. 9° o scguintc: 
§ 3°. Pica salvo aos Estados o 

dircito de estabclecercm linhas tele- 
graphicas entre os divcrsos pontos 
dc scus tcrritorios, c entre cstcs e 
os do outros Estados, quc se nao 
acharcm aclualmcntc servidos, taxar 
as contribuifoes, podendo a Uniao 
dcsapproprial-os, scmprc quc for de 
intcrcsse geral.—A. Freitas. 

(Emendas approvadas nas sessSes de 4 e 
17 de Fevereiro de 1891). 

Art. 9.° Goxnpetencia exclusiva dos 
Estados. Convent ter presente o que expoz a 
Commissao do Congresso Constituinte, em seo 
parecer sobre a Constituif.ao : 

« Foram objccto de longa discussiio os artigos da Consti- 
tui^ao relativos a discrimina^ao das rendas provenientes de 
impostos. 

Ao systema alu adoptado, que consiste em dar a Uniao 
e aos Estados competcncia exclusiva para tributarcm dcter- 
minadas fontcs de receita, e cumulativa para tributarcm 
outras, sc contrapoz o da completa e absoluta discrimina?ao 
das materias tributarias por parte da Uniao, considerando-se 
tod as as mais da competcncia dos Estados. 

A maioria da Commissao, porem, attendendo quc, dada 
a cventualidadc de dcsequilibrio no organicnto federal, teria 
a Uniao dc recorrcr a quotas repartidas entre os Estados, 
o que pol-a-ia na dcpcndcncia d'estcs e poderia crear-Ihe 
serios cmbara^os em condiijocs exxepcionacs, como em caso 
de guerra ou de calamidade publica, rcsolveo manter as 
disposi^ocs da Constitui^ao, modificando-as sdmente em 
rela^ao aos numeros 2 e 3 do art. 8% no sentido de accrcs- 
centar ao imposto sobre a propriedade territorial o predial, 
que Ihe e connexo e desde muito pertence exclusivamcnte 
aos Estados, c de elimiuar a clausula que cxtingue em 1S9S, 
ou antes, si o Congresso delibcrar, os impostos de expor- 
taijao dos Estados. 

Os impostos de exportafao, incidindo sobre a producfao 
dos Estados quc os decretam, affectam directa e imme- 
diatamonte os intercsscs economicos dos mesmos Estados, 
c portunto aos rcspectivos governos locaes c quc deve ser 
dcixado o cuidado dc poupar as forgas productoras cm seus 
temtorios, minorando ou supprimindo esses impostos, con- 
forme exigircm as circumstancias peculiares a cada um. 

Essa liberdadc dc acfao Ihcs e tanto mais necessaria, 
quanto ^ ccrto quc, devendo o imposto de exportafao ser 
substituido^pelo territorial e dependendo este de um cadastro 
cuja cxecufao demanda tempo e considcraveis despczas, 
nao se pdde <1 priori prccisar a epoca cm que cada Estado 
sc achara habilitado a opcrar essa substituifao. 

A isto accressc que o imposto territorial nao pode ser 
adoptado cm todos os Estados como natural succedaneo do 

imposto de exportafao, segundo o pensamento da Consti- 
tuifao, por nao poder elle, em alguns d'esses Estados, 
recallir sobre a totalidade do solo, como nos quc teem vastos 

,sert6es criadores, onde a propriedade c indivisa, ou nos 
que vivem da industria extractiva, que nao se presta a ser 
commoda e facilmente tributada sinao na sahida de seus 
productos. 

A crise economica que affligc um numero considcravel de 
Estados, — c principalmente os da zona da Bahia ate o Ma- 
ranhao—proveniente da depreciafao dos principaes productos 
de sua exportafao, os constrangco a tributar a importafao 
dc mcrcadorias cstrangeiras, unica fonte que Ihes poderia 
fornecer o indispensal supplemento de receita para o desem- 
penho dos servifos a scu cargo, violando assim o preceito 
prohibitivo do Acto Addicional, pcla necessidade imperiosa 
de prover a sua propria conservafao. 

A cessafao dos impostos de exportafao, que a Uniao 
actualmente arrecada, nao Ihes aproveitara, como vae acon- 
tecer aos Estados exportadores de cafe, visto como 0 assucar 
e o algodao, que sao seus principaes productos, ja nao cstao 
sujeitos a tacs impostos. Nestas condifoes, tendo de 
augmcntar consideravelmente os seus cncargos, nao poderao 
esses Estados manter-se, si Ihes fallccercm tambem as rendas 
que de presente tiram da importafao sob a forma de im- 
postos de consumo. 

Obrigada d'esta razao pondcrosa, a Commissao aceitou 
como disposifao transitoria a emenda, que foi aprcsentada 
por varios dc scus mcmbros, concedendo aos Estados a 
quota de dez por cento sobre os impostos de importafao 
das mcrcadorias de procedencia estrangeira, quando desti- 
nadas ao consumo no respective tcrritorio. Este alvitre 
Ihe parecco prcfcrivcl ao que Ihe foi lembrado, de se deixar 
nos Estados a faculdadc de tributar a sua importafao at6 
um maximum prefixado, porquanto a accumulafiio e a desi- 
gualdade de impostos rcsultantes d'essa competcncia com- 
mum a Uniao e aos Estados, alem de encarecer o consumo 
em geral e dc provocar resistencias da parte do commercio, 
dcscquilibrariam as relafoes entre as prafas nacionaes e 
entre estas e as cstrangeiras, creariam cmbarafos ao Go- 
verno da Uniao na rcgulamentafao das relafoes interna- 
cionaes e quif.a no desempenho dc compromissos tornados 
em tratados commerciaes. » 
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Arl. 9" . E' da compelencia exclusiv:1 dos Estados 
decretar impostos : 

1 u. Sobre a exporl:1ção de mercadorias de sua pro-
pria prod ucção; 

: 0 • Sobre immoveis ruraes e urbanos · 
3°. Sobre lrnnsm issão de propriedade; 
,Jº. Sobre indu -trias e profissões; 
§ 1°. T ambem co mpele exclus iv:1mente aos Estados 

dec retar : 
1°. T axa de sei lo quanto aos aclos emanados de seus 

respectivos governos e negocios de sua econom i:1 ; 
2°. Contribuições concernen tes aos seus te legraphos 

e correios . 
§ 2 u . E' isenta de impostos, 11 0 Es taJo por onde se 

exportar, a producç:io dos outros Estados. 
§ 3u. Só é li cito a um Estado tr ibular a im portação 

de mercadorias estrangeiras quando desti nadas ao on
s umo no seu lerri lorio, revertendo, por~m, o produclo 
do imposto para o Thesouro Fede1a l. · 

§ 4°. Fica sa lvo aos Estados o lireilo de es tabe lece
rem linhas lelcgr:1phicas entre os diversos pontos de 
seos terrilorios, e entre estes e os de out ros Estados 
que se não ach:1re111 serv idos por linhas fcderat:!s 
podendo :1 União desapropr ia i-as, qu ando fór de inte
resse ger3 I. 

Redgção pel.:t Commissão do Congresso (appro,·:1da em 23 de 
Fe\·ereiro de 189 1 ). 

A eme nda a que all uclia a Commissão e Ya
rias out ras consagrando imposição addicional á 
de importação, em favo r dos Estados, depois da 
mais renhida discussão foram rejeitadas pelo 
Congresso Constitu inte, a!legando-se, que não 
conv inha onerar mais o consumo, pois di sso 
resultaria a diminuição da receita , e que aos Es
tados ficava, como materia amplamente tributa
vel, o consumo do alcool e do fumo, al ém do 
imposto sob re a renda, uma fecundíssima im
posição, accrescendo que os Estados deveriam 
tambem trata r de faze r largos có1ics no orça
mento de suas dcspezas . (ANKAES DO CONGRESSO 
CoNsT ., vol. I, pag . 37 do Appenso) . 

Mas slo passados algu ns an nos e só ultima
mente a União começou a dar o exemplo de al
guns poucos córtes em seos orçamentos, sem 
comtuc!o de ixar de augmentar a cifra gera l das 
despezas, nem de aggrava r o imposto de impor
tação, e até entrando francamente pela materia 
tri butavel que se annunciára reservada para os 
Estados, quando no Congresso Constituinte se 
reclamava contra a escasseza com que parecia 
serem eiles aqu inhoados . (Vide com mentario ao 
art. 12). 

A emenda preferida para a votação fôra a 
seguinte: 

A União cobrar,í durante cinco annos, cm beneficio dos 
Estados, 15 °lo :iddicionaes aos impostos de importação que 
em cada um d'clles for cobrado. 

§ 1. • Fica cxccptuado desta disposição o Estado do Rio 
G randc do Sul. 

§ 2. • O poder executivo disporá cm regu lamento sobre a 
quota que deve pertencer a cada um dos Estados de Minas 

Art. 9°. E' da competencia exclusiva dos Esta
dos decretar impostos: 

1°. Sobre a exportação de mercadorias de sua 
propria producção; 

2°. Sobre immoveis ruraes e urbanos; 
3°. Sobre transmissão de propriedade ; 
4t . Sobre industrias e profissões. 
§ 1'' . Tam.bem compete exclusivamente aos Es

tadou decretar : 
1°. Taxa de sello quanto aos actos emanados 

de seus respectivos governos e negocios de sua 
economia; 

2°. Contribuições concernentes aos seus tele
graphos e correios . 

· 2°. E' isenta de im1rnstos 1 no Estado por onde 
se exportar, a producção dos outros Estados. 

3°. Só é licito a um Estado tributar a im
portação ele mercadorias estrangeiras quando 
destinadas ao consumo no seu territorio, rever
tendo, porém, o producto do imposto para o 
Thesouro Federal, 

§ 4°. Fica salvo aos Estados o direito de esta
belecerem linhas telegraphicas entre os diversos 
pontos de seus territorios, e entre estes e os de 
outros Estados que se não acharem servidos por 
linhas federaes, podendo a Uniifo desaproprial-as, 
quando fàr de interesse geral. 

Geraes , Goyaz e Rio de J:ineiro, do que for arrecadado na 
Alfandega da Capita l Federal , em virtude d'estas disposições. 
Lauro Miillcr e outros. 

Na sessão de 4 de Fevereiro empatou a vota
ção da primeira parte da emenda, que na elo dia 
segu inte fo i rejeitada, t endo o presidente do 
Cong resso, após a votação, mandado á mesa a 
seguinte « declaração de voto> : 

Si nflo estivesse presidindo a sessão do Congresso, votaria 
hontem contra a emenda dos Srs . Lauro Müller e outros 
estabe lecendo o imposto addicional de 15 ' /, sobre a im
portaçüo . em beneficio dos Estados: 1' , porque . Paulo 
não precisa deste augrncnto de imposto; 2 °, porque deter
rninando a emenda que o producto dos 15 º/0 addicionaes 
arrecadado na Al fandega da Capitnl Federal seja repartido 
entre o Estados do Rio de Janeiro, Minas Gemes e Goyaz, 
dar:í em resultado que S . Paulo contribuirá com o imposto 
e o thesouro d'aquelle E tado não receberá dous terços do 
seo producto correspondente ,, importação que para aquelle 
Estado é feita por intenncdio da Alfandega d'esta Capital, 
visto que um só terço de sua im portancia é feita d irccta
mente por Santos . 

Votari a egualmcntc contraa emenda dos Srs . Baptista da 
Motta e outros, que supprime a liberdade de cabotagem, 
que representa uma conquista liberal, fei t a ha cerca de 30 
annos . - Prudcut, de Moraes. 

Vide A ':-IAES DO CoNGIJESSO CONSTITUINTE, 
vol. III , pags. 31, 32 , 45, 46 e 5 1. 

Art. 9. 0 , n. 1. Sobre a exportação. Esta 
expressão, quér pelo seu valor technico, quér 
pelas ra sões que expuzemos ao tratar da cabo
tagem (art . 7 § 2), deve: aq ui ser entendida na 
accepção de sabida , do paiz para o estrangeiro, 
de productos e effeitos mercantis. De outra 
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Art. 9". E' da compctcncia cxclusiva dos Estados 
dccrctar impostos: 

i". Sobre a c.xportacao de mcrcadorias dc sua pro- 
pria producfao; 

Sobrc immoveis ruracs c urbanos; 
3°. Sobrc transmissao dc propricdadc; 
4°. Sobrc industrias e profissoes; 
§ 1°. Tanibcm compete exclusivamcntc aos Estados 

dccrctar; 
i". Taxa de scllo quantoaosactos cmanados de sens 

respcctivos govcrnos c negocios dc sua economia; 
a0. Contribuifocs conccrncntcs aos sous telcgraphos 

c correios. 
§ 2". E" iscnla de impostos, no Estado por onde sc 

cxportar, a produc^ao dos outros Estados. 
§ 3°. So e licilo a um Estado tributar a importacao 

dc mcrcadorias cstrangciras quando destinadas ao con- 
sumo no scu tcrritorio, rcvcrtcndo, porcm, o produclo 
do imposto para o Thcsouro Fedcial. 

§ 4°. Pica salvo aos Estados o dircito de cslabclcce- 
rcm linhas tclcgraphicas entrc os divcrsos pontos de 
scos tcrritorios, c cntrc csles c os de outros Estados 
que sc nao aeharcm scrvidos por linhas fcdcracs, 
podendo a Uniao dcsaproprial-as, quando for dc intc- 
rcsse gcral. 

Redac^ao pela Commissao do Congresso (approvada em 23 de 
Fevereiro de 1S91). 

Art. 9°. E' da competencia exclusiva dos Esta- 
dos decretar impostos: 

1°. Sobre a exportagao de mercadorias de sua 
propria producgao; 

2°. Sobre immoveis ruraes e urbanos; 
3°. Sobre transmissao de propriedade; 
4°. Sobre industrias e profissoes. 
§ 1". Tambem compete exclusivamente aos Es- 

tadou decretar; 
1°. Taxa de sello quanto aos actos emanados 

de seus respectivos g-overnos e negocios de sua 
economia; 

2°. Contribuigoes concernentes aos seus tele- 
graphos e correios. 

§ 2". E' isenta de impostos, no Estado por onde 
se exportar, a producgao dos outros Estados. 

§ 3°. So e licito a um Estado tributar a im- 
portagao de mercadorias estrangeiras quando 
destinadas ao consume no seu territorio, rever- 
tendo, porem, o producto do imposto para o 
Thesouro Federal, 

§ 4". Pica salvo aos Estados o direito de esta- 
belecerem linhas telegraphicas entre os diversos 
pontos de seus territorios, e entre estes e os de 
outros Estados que se nao acharem servidos por 
linhas federaes, podendo a Uniao desaproprial-as, 
quando for de interesse geral. 

A emenda a que alludia a Commissao e va- 
rias outras consagrando imposigao addicional a 
de importagao, cm favor dos Estados. depois da 
mais renhida discussao foram rejeitadas pelo 
Congresso Constituinte, allcgando-se, que nao 
convinha oncrar mais o consumo, pois disso 
resultaria a diminuicao da receita, e que aos Es- 
tados ficava, como materia amplamente tributa- 
vel, o consumo do alcool e do fumo, alcm do 
imposto sobre a renda, uma fecundissima im- 
posigao, accrescendo que os Estados deveriam 
tambem tratar de fazer largos cortes no orga- 
mcnto de suas despezas. (Annaes do Congresso 
Const., vol. I, pag. 37 do Appenso). 

Mas siio passados alguns annos e so ultima- 
mente a Uniao comegou a dar o exemplo de al- 
guns poucos cortes em scos orgamentos, sem 
comtudo deixar de augmentar a cifra gcral das 
despezas, nem de aggravar o imposto de impor- 
tagao, c ate entrando francamente pela materia 
tributavel que se annunciara reservada para os 
Estados, quando no Congresso Constituinte se 
reclamava contra a escasseza com que parecia 
serem cites aquinhoados. (JSidc commentario ao 
art. 12). 

A emenda preferida para a votagao fora a 
seguinte: 

A Uniao cobrara durante cinco annos, em bencficio dos 
Estados, 15 *Yq addicionaes aos impostos dc importacao que 
em cada um d'cllcs for cobrado. 

§ 1." Pica cxccptuado desta disposi^ao o Estado do Rio 
Grande do Sul. 

iv 2." O podcr cxecutivo dispora cm regulamento sobre a 
quota que deve pertcncer a cada um dos Estados de Minas 

Geracs, Goyaz e Rio dc Janeiro, do que for arrecadado na 
Alfandcga da Capital Federal, em virtude d'estas disposi9oe3. 
Lauro Miiller c outros. 

Na sessao de 4 de Fevereiro empatou a vota- 
gao da primeira parte da emenda, que na do dia 
seguinte foi rejeitada, tendo o presidente do 
Congresso, apos a votagao, mandado a mesa a 
seguinte « declaragao de voto r; 

Si nao estivesse prcsidindo a sessao do Congresso, votaria 
hontem contra a emenda dos Srs. Lauro Miiller c outros 
estabcleccndo o imposto addicional de 15 "/o sobre a im- 
portacao. cm bencficio dos Estados: 1°, porque S. Paulo 
nao precisa deste augmcnto de imposto; 20, porque detcr- 
minando a emenda que o producto dos 15 70 addicionaes 
arrecadado na Alfandcga da Capital Federal seja rcpartido 
entrc os Estados do Rio de Janeiro, Minas Geracs e Goyaz, 
dani em resultado que S. Paulo conlribuira com o imposto 
e o thcsouro d'aqucllc Estado nao recebcra dous ter^os do 
seo producto corrcspondcnlc a importaqao que para aqucllc 
Estado e fcita por intermedio da Alfandcga d'esta Capital, 
visto que um so tenjo de sua importancia e feita directa- 
mente por Santos. 

Votaria egualmcntc contraa emenda dos Srs. Baptista da 
Motta c outros, que supprime a liberdade dc cabotagem, 
que representa uma conquista liberal, feita ha ccrca de 30 
annos. — Pnuienle dc Moraes. 

Vide Annaes do Congresso Constituinte, 
vol. Ill, pags. 31, 32, 45, 46 e 51. 

Art. 9.°, n. 1 Sobre a exportagao. Esta 
expressao, quer pelo seu valor technico, quer 
pelas rasoes que expuzemos ao tratar da cabo- 
tagem (art. 7 § 2), deve aqui ser entendida na 
acccpgao de sahida, do paiz para o estrangeiro, 
de productos e efieitos mercantis. De outra 
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sorte, violar-se-ia a regra de hermeneutica se
gu ndo a qual as palavras tech nicas usadas nas 
leis hão de entender-se em seu sentido techn ico, 
a menos que texto legal o repilla (Story, Com
ment. 435) e ao mesmo passo infring ir-se-ia a 
di sposição constitucional que estatuio a li ber
dade , isto é, a isenção de impostos, da cabota
gem , di spos ição que consu lta altos interesses 
de ordem econom ica e po lí tica , sendo ao mesmo 
tem po um dos grandes elementos da riqueza 
nacional e um dos mais firmes esteios da fede
ração, como acima deixámos demon strado (Vide 
com ment. ao cit. art . e §). 

A interpretação perm iss iva de im posição sobre 
o trafico interestadual (além de repug nante ao 
espirito e propositos da Constituição, armando 
os Estados de uma prerogativa contraria ao 
nexo federa l), tem ai nda contra si a jurispru
den cia orte-Am ericana, 1 uz e g ui a para nós 
n 'estas materi as e que considera o poder de 
t axar incluido no de «regular o commercio>~; e 
é ce rto que o commercio interestadual escapa á 
competenci a dos Estados (art. 34 n. 5). 

Nem contra isto póde ter valor argumento 
ded uzido da ausencia do termo «estrangeira>) 
no art. 9 § 1, ao passo que ell e figura no art. 7 
§ 1 unido á « importação.» ES6a ausenc ia, por 
mais que a queiram tornar sig nifi cati va , não 
poderá possuir a v irtude mirifica de, por si só , 
derruir toda a base financeira do systema con
stitucional e explica-se pelos trabalhos preli mi
nares da Constituição . 

A di spos ição em questão procede do projecto 
\:Vern eck-Pestana, art. 20 , assim concebido: 
« O i111poslo de exportação não pertence á União; 
mas o Estado só póde lançar sob re a mercadori a 
nacional em exportação para o estrangeiro e 
quando producto do mesmo Estado», e do pro
jecto Ame ri co Braziliense que vedava aos Estados 
(art. 59) ... « decretar i111postos de exportação, bem 
como os de importação sobre prod uctos e mer
cadorias procede ntes de outros Estados.» 

O projecto da Commi ssão do Governo Prov i
sorio co nsagrou no a rt. 9 esta di sposição : -
<• E" da competencia exclusiva do Estado decreta r 
impostos: 1. 0 sobre exportação de mercadorias , 
sa lvo sendo producto de outro Estado. A Con
stitu içlio publi cada pelo governo com os de
cretos n. 510 e n . 9 14 A, trouxe o seguinte: 
« Art. 8 , n. 1 : sobre exportação de mercadori as que 
não sejam de outros Estados.» E a Commi ssão 
do Cong resso Constituinte redig i o : « sobre cx
porlaçiio de mercadori as de sua propri a pro 
d ucçã »(art.9, n. 1). Eemboraaredacçãoviesse 
vari ando, é evidente que a intenção se conservou 
a mesma . bs autores d'aquelles dous primeiros 
projectos fo ram tam bem do projecto da Com
m issão d Governo Pr visori o e, além d ' isso, 
da discussão do Congresso Constituinte nada 
se colhe, que possa autori sar t er sido pensamento 
d'ell e nesta parte alterar o que vin ha assi m fei to 
e estabelecido nos trabalhos anteriores, para 
estatuir uma medida inteirame nte absona e in-
ompativel com o p_lano financeiro consag rado. 

2. 0 Sobre immoveis ruraes e urbanos. 
O projecto do gove rno dizia: « sobre a pro
pri edade territorial.» A Commissão do Con
g resso Consti t uinte emendou, accrescentando : 
e sobre prcdios, e a emenda fo i approvada. (AN
NAES oo CoNGR . CoNsT. , vol. ! , pags. 88 e 3 19, 
vol. 11 , pag. 387 e vol. Ili , pag. 14 1) . Ao redigir 
afi nal o proj ecto de Constituição (•) de confor
midade com o vencido (ANNAES cit ., vol. III , 
pag. 240), a mesma Com mi ssão deo ao presente 
inciso a redacção com que fi g ura no t exto 
constitucional, a qual conserva a idéa do pro
jecto e da emenda. 
· Nada mais natural que perte ncer a cada um 
dos Estados o direito de impôr sobre o solo que 
constitue seu terrilorio e sobre o que n'ell e se 
ed ifica . O territori o é elemento essencial do 
Estado e o que se lhe refere ( excepto no que 
possa entender com as relações internacionaes e 
com as necessidades de caracter essencialmente 
fe deral) pertence á competencia estadual. ( V ide 
Comment. ao art. 64). 

O imposto pred ial, creado pelo Alvará de 27 
de Junho de 18ot:í , passára ás Provincias por 
fo rça das leis n. 38 de 3 de Outubro de 1834 
(art. 36 ) e n. 99 de 31 de Outubro de 1835 
(a rts . 11 e 12 ) . 

3. 0 Sobre transmissão de propriedade. 
Deba ixo d'esta denomin ação , conforme a legis
lação imperi al, comprehendiam-se os impostos 
denominados taxa de heranças e legados, siza 
dos bens de raiz, impostos de venda de embar
cações nacionaes e estrangeiras, de di spensa 
da leis de amortisação, de habilitação para he
ranças , de insinuação de doações e de licença 
para subrogação de bens inalienaveis( lei n . 1 507 
de 26 de Setem bro de 1867 , art . 19, decr. 
n. 4355 de 17 de Abril de 1869, art. 1). 

Todas estas imposições ficaram para os Es
tados (e já das províncias ei-a o de heranças e 
legados, em vi rtude das supracitadas leis n. 38 
de 1834 e n . 99 de 1835 ). E, além d 'ellas, as 
que sobre transmi ssão de propri edade de 
qualquer outro ge nero os Estados entenderem 
lançar. 

4. 0 Sobre industrias e profissões. Esta 
imposição, de natureza evidentemente local, já 
no regimen imperial se tratava de entregar ás 
provincias ('*); não poderia n' uma organisação 
fe derat iva se r affecta ao governo nacional , mas 
aos Estados. 

Art . 9. 0 § 1°, n. i. Taxa de sello. Não 
a concedia aos Estados o projecto do Governo 
Provisorio . Na sessão de 13 de Dezembro um 
add iti vo ao art. 8° desse projecto foi apresen
tado nos seguintes t ermos: 

( ") N:io consta dos AsHES a (1 Rc,!:icç:io ,, ; fo i só mente public:tcl:i cm avul so 
e no Di,u·io do Cni1g resso (n . 43 de :::.:::. Je Fevere iro Jc 189 1) . Oamol-a em 
Appenso :l esta obra. 

e··) Vi.i,1 TAVARF.S 8.-\STOS. (C A Provin c ia , )) pag . 36; i Ei,,111.10 5 0 0RF.IRA, 
« lmpostos Prov in ci:1cs » memoria cscrip t;1 de ordem Jo governo im peria l, 1883, 
rag. 1 15 i 1. eorotoo DM Buu1ões, discurso na sessão do Senado, de 1:::. liC Se
tembro de 1894 ( trc~·ho transcripto i 11jm, commcnt. ao art. 1:::. ). 
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sorte, violar-se-ia a regra de hermencutica se- 
gundo a qual as palavras technicas usadas nas 
leis hao de entender-se em seu sentido technico, 
a menos que texto legal o repilla (Story, Com- 
ment. 435) e ao mesmo passo infringir-se-ia a 
disposi^ao constitucional que estatuio a liber- 
dade, isto e, a iscn^ao de impostos, da cabota- 
gem, disposii^ao que consulta altos interesses 
de ordem cconomica c politica, sendo ao mesmo 
tempo um dos grandes elemcntos da riqueza 
nacional e um dos mais lirmes esteios da fede- 
ra^ao, comoacima deixamos demonstrado iile 
comment, ao cit. art. e §). 

A interpretaijao permissiva de imposi?ao sobre 
o tralico interestadual (alem de rcpugnante ao 
espirito e propositos da Constituicao, armando 
os Estados de uma prerogativa contraria ao 
nexo federal), tern ainda contra si a jurispru- 
dencia Norte-Americana, luz e guia para nos 
n'estas materias e que considera o poder de 
taxar incluido no de «regular o commercio»; e 
e certo que o commercio interestadual escapa a 
compctencia dos Estados (art. 34 n. 5). 

Nem contra isto pode ter valor argumento 
deduzido da ausencia do termo « estrangeira » 
no art. 9 § 1, ao passo que elle flgura no art. 7 
§ 1 unido a « importa^ao. » Es^a ausencia, por 
mais que a quciram tornar significativa, nao 
podera possuir a virtude mirilica de, por si so, 
derruir toda a base fmanceira do systema con- 
stitucional e explica-se pelos traballios prelimi- 
nares da Constituicao. 

A disposicao em questao procede do projecto 
Werneck-Pestana, art. 20, assim concebido; 
« O imposlo dc cxpoiia<-do nao pertence a Uniao; 
mas o Estado so pode lancar sobre a mercadoria 
nacional cm exporta^do para o estrangciro e 
quando producto do mesmo Estado e do pro- 
jecto Americo Braziliense que vedava aos Estados 
(art. 59).. . « dccretar impostos dc export a fdo, bem 
como os de importacao sobre productos e mer- 
cadorias procedentes de outros Estados. » 

O projecto da Commissao do Governo Provi- 
sorio consagrou no art. 9 esta disposicao: — 
a B' da competencia cxclusiva do Estado decretar 
impostos: 1.0 sobre cxportagdo dc mercadorias, 
salvo sendo producto de outro Estado. A Con- 
stituicao publicada pelo governo com os de- 
cretos n. 310 e n. 914 A, trouxe o seguinte: 
^ Art. 8, n. 1: sobre exporfafdo de mercadorias que 
nao sejam de outros Estados. » E a Commissao 
do Congresso Constituinte redigio: «sobre cx- 
porta(do de mercadorias de sua propria pro- 
duccao» (art. 9, n. i). E embora a redaccao viesse 
variando, c evidente que a intencao se conservou 
a mesma. Os autores d'aquelles dous primeiros 
project os o foram tarn bem do projecto da Com- 
missao do Governo Provisorio e, alem d'isso, 
da discussao do Congresso Constituinte nada 
se colhe que possa autorisar ter sido pcnsamcnto 
d'elle nest a parte alterar o que vinha assim feito 
e estabelecido nos trabalhos anteriores, para 
estatuir uma medida inteiramente absona e in- 
compativel com o piano financeiro consagrado. 

2. ' Sobre immoveis ruraes e urbanos. 
O projecto do governo dizia: « sobre a pro- 
priedade territorial. » A Commissao do Con- 
gresso Constituinte emendou, accrescentando: 
c sobreprcdios, e a emenda foi approvada. (An- 
naes do Conor. Const., vol. I, pags. 88 e 319, 
vol. II, pag. 3870 vol. Ill, pag. 141)- Ao redigir 
afinal o projecto de Constituicao (*) de confor- 
midade com o vencido (Annaes cit., vol. Ill, 
pag. 240), a mesma Commissao deo ao presente 
inciso a redaccao com que figura no texto 
constitucional, a qual conserva a idea do pro- 
jecto e da emenda. 

Nada mais natural que pertencer a cada um 
dos Estados o dircito de impor sobre o solo que 
constitue seu territorio e sobre o que n'elle se 
edifica. O territorio e elemento essencial do 
Estado c o que se Ihe referc (excepto no que 
possa entender com as relacoes internacionaes e 
com as necessidades de caracter essencialmente 
federal) pertence a competencia estadual. {Fide 
Comment, ao art. 64). 

O imposto predial, creado pelo Alvara de 27 
de Junho de 1S08, passara as Provincias por 
forca das leis n. 38 de 3 de Outubro de 1834 
(art. 36) e n. 99 de 31 de Outubro de 1835 
(arts. 1 1 e 12). 

3." Sobre transmissao de propriedade. 
Debaixo d'esta denominacao, conforme a legis- 
lacao imperial, comprehendiam-se os impostos 
denominados taxa de herancas e legados, siza 
dos bens de raiz, impostos de venda de embar- 
cacoes nacionaes c estrangeiras, de dispensa 
da leis de amortisacao, de habilitacao para he- 
rancas, de insinuacao de doacoes e de licenca 
para subrogacao de bens inalienaveis(lei n. 1507 
de 26 de Setembro de 1867, art. 19, deer, 
n. 4335 de 17 de Abril de 1S69, art. 1). 

Todas estas imposicoes ficaram para os Es- 
tados (eja das provincias era o de herancas e 
legados, em virtude das supracitadas leis n. 38 
de 1834 e n. 99 de 1833). E, alem d'ellas, as 
que sobre transmissao de propriedade de 
qualquer outro genero os Estados entenderem 
lancar. 

4.° Sobre industrias e proflssoes. Esta 
imposicao. de natureza evidentemente local, ja 
no regimen imperial se tratava de entregar as 
provincias (**); nao poderia n'uma organisacao 
federativa ser affecta ao governo nacional, mas 
aos Estados. 

Art. 9.° § 1°, n. 1. Taxa de sello. Nao 
a concedia aos Estados o projecto do Governo 
Provisorio. Na scssao de 13 de Dezembro um 
additivo ao art. 8° desse projecto foi apresen- 
tado nos seguintes termos; 

(*) Nao consta dos Assaes a <« Redaccao »; foi sdmcnte publicada cm avtilso c no Di.in'o Jo Congresso (n. 45 de 22 dc Fcvcrciro de 1891). Damol-a em Appenso a esta obra. 
(**) Ti./cf Tavares Bastos, «A Provincia, »> pag. 365; Emiuo Sobreira, « Impostos Provinciacs» memoria escripta de ordem do governo imperial, 1883, pag. n s; I-eopoldo dh Bulhoes, disenrso na sessao do Scnado, de 12 de Se- tembro dc 1894 (trecho transcripto in fro, comment, ao art. 12). 
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§ 5.• T a, as de se llo Pª:ª os pape_is, actos e contractos 
que incid irem sob a au toridade do Estado e do Mumc1p10, 
ou dell a dependerem. . . . • . 

Pa rag rap ho. Lei do Congr~sso d 1Scnm 111 a ra a maten a 
i:ributavel pelo sello da Umao da dos Est ados.- Mo,11{ 
Freire. 

Na sessão de 16 outra emenda propunha a 
s uppressão do n . 3 do art . 6° e accrescentava: 

As t axas de se llo pertencer>to á União e aos Estados. 
U ma le i ord in ari a far<Í a con ven ie nte descrim inação .-Lnu ro 
Sodni e outros . 

Em 26 de Janeiro fo i offerecida a seguinte : 

Ao art. 9 . 0 Acc rcscentc-se: ~ .5°• T a:'ias de sello nos 
-0.c tos e manados e e m neg ocios de sua cco nomia.-Ar/bur 
Rios. 

Em 17, est 'outra: 

E' da competencia exclusiva dos Estados: -+'· Insti t uir 
taxas de scllo em documentos de cara ter pecul iar do Es-
1.ado.-Demelrio Ribeiro. 

Em 28, a inda esta : 

Accresccnte-se: Ao n. 5 . T axas de se ll o sobre docu men
to- do mesmo Estado. - A . Slock/cr . 

D' ellas o Cong resso approvou a terce ira , t endo 
reclamado seu auctor contra o modo porqu e se 
achava impressa (sessão de 4 de Fevereiro) e 
apparecendo, ent re as emendas em segunda 
d iscussão approvadas, red ig ida da seguinte 
fó rma (ANNAES do Cong r. Const., vol. III , 
pag . 14 1): 

A cc rcscen te- se : 
5 .0 Taxas de se llo nos ac tos emanados do seu g overno e 

e m negocios de S lW t:conomia. 

Na redacção fin al do projecto pela Commissão 
competente (parecer em 2 1 de Fevereiro de 
189 1) !e-se o seg uinte, no art. 9° : 

§, 1 . • T ambcm compete exclusivamen te aos Estados de
cretar : 

T axas de scllo quanto aos actos emanados de seus respe
c tivos gove rnos e negoc ios de sua economia. 

E é o que ficou consagrado na Constitui ção, 
no artigo e paragrapho correspondentes, só com 
a differença de vir no sing ular a palavra « taxa )) 
(V. ANNAES do Cong r. Const. , vol. III , pag . 290). 

Do exposto e pelo confronto das emendas 
t ra"nscriptas ácima, se evidenci a que o Cong resso , 
te ndo por insuffic ientes as fo ntes de renda pelo 
p roj ecto assig nadas aos Estados e creando, para 
a ug mental-a s, o sello estadual, das emendas com 
tal proposito apresentadas repellira as mais res
tri cti vas, as que aos Estados davam sómente a 
taxa sobre actos e documentos offici aes esta
d uaes, e ac!optou a emenda mais a mpla , a mais 
cornprehensiva. 

Com effeito, a emenda approvada cogita de 
actos do gover(tO estadual e de 11egocios da eco110111ia 
dos Estados, como de du as cousas di stinctas. 
Isto é irrecusavel , 1° por isso que não é adrnis
sivel palavra ou phrase inutil e ociosa no texto 
da lei, e 2 ° porque o Cong resso despresou as 
eme~das pelas quaes a nova faculdade que ella 
q uena dar aos Estados ficaria exclu sivamente 

reduz.ida ao sell o dos pape is de ca racter ofiicia l, 
dependentes de a utoridade e tadual ou a eJ Ja 
suj eitos . 

Além , pois, dos actos emanados do governo 
dos Estados, ha outros que o Cong resso quiz 
suj eitar tam bem ao novo sello, que ell e au to
ri sou , e são - « os negocios da econom ia dos 
Estados,)) outros e di stinctos dos primeiros . 

Ql1aes são porém esses 11egocios da eco110111ia 
dos Estados, que não se comprehendem nos actos 
emanados de seu govern o e q ue o Cong resso 
jul o-ou necessario accrescentar-lhes? Aos actos 
·offi~iaes , de autoridade ou em que ell a intervém , 
aos actos e documentos do regimen admi ni s
trat ivo, comprehendidos na primeira parte da 
emenda, entendeu o Cong resso addi r outra 
ord em de neg ocios, que não pódem deixar de 
ser sinão os reali sados sem in tervenção ou 
deperidencia de autoridade federal, actos que 
se prendam á vida civil nos Estados, aos int e
resses dos individuos que a ell es pertencem ou 
n 'elles vivem , aos interesses de qualquer natu 
reza proprios da communhão estad ual. 

Deve-se pois aqui entender comprehendidos 
todos os negocios, de caracter official ou não, em 
cuj a prat ica os funcci onarios da União não tem 
interferencia . <Quando o povo de t odos os Esta
dos (!e-se em notavel julgado norte-ameri ca no) se 
unio para organi sar o governo federal, ell es 
cu idadosamente defi nira m seu s poderes, reser
van do a cada Estado , não si111ples111e11te sua orga-
11 isaçiío separada, sinão tambem sua soberani a 
sobre seus ass11111ptos do111esticos .. . )) (N . Calvo, 
Dec . Const . n. 702). No nosso caso, os negocios 
da « economia dos Estados)) são esses seus 
assu111p tos do111esticos, di stinctos dos · que se refe
rem á sua. orga11isaçiío separada, do seu govern o, 
do seu regimen e admini stração . 

Esta intellige ncia evita que fiqu em sem valor 
e j"Í,uteis as palavras do segundo mem bro do 
§ 1 , n . Ido art . 9 (verba 11011 si11 t superfina et si11e 
-virt11 te operand1) e dá-lhes o sentido qu e mais 
se conforma com o pensamento do Cong resso, 
de crea r para os Estados , além das do projecto , 
out ras e basta nte abundantes fo ntes de receita, 
na g rande preoccu-pação, que tam mani festa
m ente revelou , de impedir-lhes a ru ina, de 
a rm ai-os de recursos contra a cri se fin anceirn 
q ue a t ravessavam e que, em seu pensar, sem 
isso se aggravaria fatalm ente. 

E essa preoccupação não era destituída de 
fund amento . Ao inicia r-se a nova vida das 
provincias com o Acto addicio nal á Constituição 
do lmperi o, acharam-se ellas em g rave d ifficul
dade quanto ao orçamento das suas rendas . 
Muitas v iram-se em situação mais em baraçosa 
que a ntes d 'aquelle Acto, no qual se fu ndavam 
t antas esperanças e que tam cedo se mostrou 
fonte de decepções e de mallogro ! A divisão, 
fe ita pela lei de 3 1 de Outubro de 1835, da ma
t eria tributavel entre o governo geral e as pro
v incias, cedo revelou-se inadequada á situação 
d'ellas , por fó rma que «si não hou vesse sido 
concedido ás provindas o excesso elos 5 °/o addi-
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§ 5.0 Taxas de scllo para os papeis, actos e contractos 
qu*e incidirem sob a autoridade do Estado e do Municipio, 
ou della dcpenderem. 

Paragraph©. Lei do Congresso discriminara a materia 
tributavel pelo sello da L'niao da dos Estados.—Moni^ 
Frcirc. 

Na sessao de 16 outra emenda propunha a 
suppressao do n. 3 do art. 6° e accrescentava: 

As taxas de sello pertencerao a Uniao e aos Estados. 
Uma lei ordinaria fara a conveniente descrimina^ao.—Laura 
Sod re e outros. 

Em 26 de Janeiro foi oflerecidaa seguinte: 

Ao art. 9.0 Accrcscente-se: § 50. Taxas de sello nos 
actos emanados e cm negocios de sua economia.—Arthur 
Rios. 

Em 17, est'outra; 

H' da compctencia exclusiva dos Estados: 4U. Instituir 
taxas de sello em documentos de caracter peculiar do Es- 
tado.—Dcmctrio Ribciro. 

Em 28, ainda esta : 

Accrcsccnte-se: Ao n. 5. Taxas de sello sobrc documen- 
tos do mesmo Estado.—A. Stockier, 

D'cllaso Congresso approvou a terceira, tendo 
reclamado sen auctor contra o modo porque se 
achava impressa (sessao de 4 de Fevereiro) e 
appareccndo, entre as cmendas em segunda 
discussao approvadas, redigida da seguinte 
forma (Annaes do Congr. Const., vol. Ill, 
pag. 141): 

Accrescente-se: 
5.° Taxas de sello nos actos emanados do seu governo e 

em negocios de sua economia. 

Na redacfao final do projecto pela Commissao 
competente (parecer em 21 de Fevereiro de 
1891) le-se o seguinte, no art. 90: 

§ 1.° Tambem compete e.\clusiv.imente aos Estados de- 
cretar: 

Taxas de scllo quanto aos actos emanados de scus respc- 
ctivos governos e negocios de sua economia. 

E e o que ficou consagrado na Constituifao, 
no artigo e paragrapho correspondentes, so com 
a differenfa de vir no singular a palavra «taxa» 
(V. Annaes do Congr. Const., vol. Ill, pag. 290). 

Do exposto e pelo confronto das emendas 
transcriptas acima, se evidencia que o Congresso, 
tendo por insuflicientes as fontes de renda pelo 
projecto assignadas aos Estados e creando, para 
augmental-as, o sello estadual, das emendas com 
tal proposito apresentadas repellira as maisres- 
trictivas, as que aos Estados davam somente a 
taxa sobre actos e documentos officiaes esta- 
duaes, e adoptou a emenda mais ampla, a mais 
comprehensiva. 

Com effeito, a emenda approvada cogita de 
actos do governo estadual e de negocios da economia 
dos Estados, como de duas cousas distinctas. 
Isto e irrecusavel, 10 por isso que nao e admis- 
sivel palavra ou phrase inutil e ociosa no texto 
da lei, e 20 porque o Congresso despresou as 
emendas pelas quaes a nova faculdade que ella 
queria dar aos Estados ficaria exclusivamente 

reduzida ao sello dos papeis de caracter official, 
dependentes de autoridade estadual ou a ella 
sujeitos. 

Alem, pois, dos actos emanados do governo 
dos Estados, ha outros que o Congresso quiz 
sujeitar tambem ao novo sello, que elle auto- 
risou, e sao — «os negocios da economia dos 
Estados,» outros e distinctos dos primeiros. 

Quaes sao porem esses negocios da economia 
dos Estados, que nao se comprehendem nos actos 
emanados de seu governo e que o Congresso 
julgou necessario accrescentar-lhes? Aos actos 
officiaes, de autoridade ou em que ella intervem, 
aos actos e documentos do regimen adminis- 
trativo, comprehendidos na primeira parte da 
emenda, entendeu o Congresso addir outra 
ordem de negocios, que nao podem deixar de 
ser sinao os rcalisados sem intervenfao ou 
dependencia de autoridade federal, actos que 
se prendam a vida civil nos Estados, aos inte- 
resses dos individuos que a elles pertencem ou 
n'elles vivem, aos interesses de qualquer natu- 
rcza proprios dacommunhao estadual. 

Deve-se pois aqui entender comprehendidos 
todos os negocios, de caracterofficial ou nao, em 
cuja pratica os funccionarios da Uniao nao tern 
interferencia. <<Quando o povo de todos os Esta- 
dos (le-se em notavel julgado norte-americano) se 
unio para organisar o governo federal, elles 
cuidadosamente definiram seus poderes, reser- 
vando a cada Estado, ndo simplesmente sua orga- 
uisagdo separada, sinao tambem sua soberania 
sobre seus assumptos domesticos... » (N. Calvo, 
Dec. Const, n. 702). No nosso caso, os negocios 
da «economia dos Estados» sao esses seus 
assumptos domesticos, distinctos dos que se refe- 
rem a sua organisa^do separada, do seu governo, 
do seu regimen e administra^ao. 

Esta intelligencia evita que fiquem sem valor 
e jhuteis as palavras do segundo membro do 
§ 1, n. I do art. 9 (verba non shit superflua et sine 
vir title ope ran di) e da-lhes o sentido que mais 
se conforma com o pensamento do Congresso, 
de crear para os Estados, alem das do projecto, 
outras e bastante abundantes fontes de receita, 
na grande preoccupa^ao, que tarn manifesta- 
mente revelou, de impedir-lhes a ruina, de 
armal os de recursos contra a crise financeira 
que atravessavam e que, em seu pensar, sem 
isso se aggravaria fatalmente. 

E essa preoccupa^ao nao era destituida de 
fundamento. Ao iniciar-se a nova vida das 
provincias com o Acto addicional a Constituii;ao 
do Imperio, acharam-se ellas em grave difficul- 
dade quanto ao or^amento das suas rendas. 
Muitas viram-se em situafao mais embara^osa 
que antes d'aquelle Acto, no qual se fundavam 
tantas esperani;as e que tarn cedo se mostrou 
fonte de decep^oes e de mallogro! A divisao, 
feita pela lei de 31 de Outubro de 1835, da ma- 
teria tributavel entre o governo geral e as pro- 
vincias, cedo revelou-se inadequada a situagao 
d'ellas, por forma que «si nao houvesse sido 
concedido as provincias o excesso dos 5 0/o addi- 
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cionaes la ex portação, t eri am ficado algumas 
completamente dest ituídas de recursos.» (Vis
conde de Urng 11ay, Adm in. das prov incias, v . I, 
pag. 239). Não obstante esses addicionaes, 
a inda vio-se o poder central na necessidade de 
subsidiar, com quotas no seu orçamento, du
rante 13 an nos, a quasi todas as provincias, 
« de peior condição que antes do acto addicional » 
e, a ux ili adas assim até 185 7, « sómente não ti
nham supprimento tres, Ri o de Janeiro, S . Paulo 
e Ri o Grande do Su l. » !d. ibid. §§ 204 e 205). 
E por t erem afinal cessado taes subsíd ios, nem 
por isso acabaram de uma vez os apu ros das 
p rov ínci as e cllas, na urgencia de recursos, não 
tardaram em cr ar os im postos, chamados de 
con sumo, sobre mercadori as importadas, contra 
os quaes o governo ce ntral ex pedio reiteiradas 
ordens aos presidentes, mas após pequena 
suspensão cont inuaram sob diversa denominação 
(gyro comrnercial, estatí stica). 

Era a li ção de uma longa e tri ste experi encia. 
O Congresso não queria que a Constituição se 
convert esse tambem em decepção e mallogro para 
os Estados, como fôra para as províncias o Acto 
add icional, e corri g io o projecto augmentando 
as facu ldades taxativas cl 'ell es . E si este fo i o 
seu proposito, como se manifesta das emendas 
qu e ap provou e da di scussão das que n'esse 
intuito se ap resentaram , é claro que devendo 
na interpretação d'esta parte da Constitui ção, 
como em toda ella, predominar o espírito que a 
d ictou, a intellige ncia a seguir ha de ser a 
mais favorave l aos Estados; o que ali ás se con
form a tambem com o espírito do art. 65 § 2 da 
Co nstituição . 

E foi com toda razão que o deputado Franci sco 
Veiga disse em 189 1 a este proposito: 

«Os nobres deputados sabem que, segundo as disposições 
cons titucionnes essa verba , se llo do papel, pódc di ze r-se 
qu e ficou quasi exc lu sivamente pertencendo aos Estados, 
pois ·recabe principalmente sobre actos de suas autoridades 
. .. Diz n Constitui ção : <, Art . 9° § t. º T arnbern compete 
exc/usivnmculc nos Estados dec retar: Taxa de scllo quanto 
aos actos emanados de seos respectivos governos e negoc ios 
de sua econom ia.>> 

Ora, s i aos Estados cxclusi'L'nmeule cabe decretar, é visto 
qu e a União não tem cgua l direito, competind o-lhe t am 
sómente, e tambcm exclusivame nte, a decretação da lnxn 
do sei/o dos pnpcis s11b111cllidos ns nuloridndcs e f1111ccio11nrios 
fcdcrnrs, isto é, ao juiz seccional, ú admin istração dos cor
rei os, insp cc toria das alfand egas 1 etc.>> ( Ar-;~AES da Camara 
cios Deputados, 189 1, vo l. Ili , pag. 122) . 

- Os AUTOS E PAPEIS FORENSES ESTADUAES 
PODEM SER SUJEITOS A SELL0 FEDERA L? As auto
ridades, reparti ç-es a lm ini strativas, se rviços 
publicos do Estado , tem existencia n'elle para 
de empenho dos altos fin s que lhe são inherentes. 
O expediente, processo e despacho relativos aos 
n egocios e!ll que interferem officialmente os 
fun ccionarios estad uaes prendem-se, mai s ou 
m enos directalllente, -'1 esses fin s e ni sso a inter
v nção, ,por quarqu er fórma, de poder estranho 
ao Estado se ria uma invasão nos dominios de 
sua jurisdicção . O imposto federa l sob re a 
expedição dos negoc ios publicos e serviços admi
ni st rat ivos estadu ae.s seria a subordinação do 

Estado á União em assulllptos de peculi ar e 
exclu sivo interesse d'elle, o que o reg imen 
federativo não comporta . 

Segu ndo a doutrina corrente, o poder de taxar 
é illimitado e envo lve o de destruir (tbe poicer 
to fa x i11volves t/Je pO'i.rer to des troy) e não póde 
ser dado á União um tal poder so bre as opera
ções proprias, constituc ionaes e legaes, do 
gove rno estadual, uma das quaes e de superi or 
relevancia é o serviço j udiciari o. 

Estas considerações fund amentam o di sposto 
no art. 10, que véda a taxação, pela legislação 
fed eral , de serviços a ca rgo cios Estados e (reci
procamente) . 

Ass im é tambem nos Estados-Unidos Norte
Alllericanos, onde não ha se ll o federal nos pro
cessos perante as justiças estaduaes (T1-1. CoOLEY , 
Con st. Limit. , 1890, pag . 592) . E isto preva
lece ainda qua nto aos que sobem ao Supremo 
Tribun al Federal por v ia de recurso, não se 
sublll ettendo a sello nacio na l o processado no 
Estado, Illas sómente o que em seguida o fo r 
perante a juri sd icção fede ral. Assim se tem 
praticado com todo o fundamento, entre nós, 
em vista do cit. a rt. 10 e segundo deci são do 
Supremo Tri bunal Fede ra l, e!ll sessão de 15 de 
Maio de 1897, (V. )urispr . do S11.pr. Trib. Fed. , 
1897, pag . 367) . 

As mesmas considerações ácima expostas jus
tificam tam bem a isencão de se llo fede ral nas 
notas, registros, contr;ctos , etc. , passados nos 
cartori os de tabelliães ex istentes nos Estados. 
E' inteiramente injustifi cavel a ex ige ncia de tal 
sello em actos passados perante funccionarios 
estaduaes, creados para serviços que nada tem.J 
ele federal. 

. - Esta ºrnateria tem sido objecto de muita 
di scu ssão ( *) e ultimame nte o Congresso Na
cional cl 'ella se occupou YOta nclo a resolução, que 
a adm ini stração estava a ped ir , discriminati va elo 
se llo estadua l e federa l , decreto n. 585de3 1 de 
Julho de 1899 . 

Tal decreto declarou serem negocios ela eco
nomia dos Estados os regulados pe r leis esta
duaes e da economia da União os reg idos por 
lei s fecl eraes (a rt. 2) . 

Criteri o ev identemente erroneo, que faz en 
trarem na economia ela União, como negocios 
d' ella , t odos os actos e fac.tos ela vida ci vil nos 
Estados, todas as relações de direito que ah i se 
produzam , ainda quando não lhe digam respeito , 
pois tudo isso em nosso regímen se regu la por 
leis fecleraes . Solução fal a, contraria aos prin
cipios fundamentaes do systema , sabido como 
é que os po leres da União são restrictos , limi-

J11~.:-!11::·,i.d~1I~;;'~::i1i0
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~.,.~[~i11~\,1~. ~1i cd~-~~~ºp:1~~ /89~0e p~~!~:; 
1\os cil. ns . d;1 '~;,,js/n , o Dr. J.M.dc Azevedo Marques , dcscnvol\'~n .!o com 
llh!S lri:t :1 q11cst:io, mostra que 

<e A economia do Est::d o C :ilgum:1 co11s:1 mais ou a!Cm dos :tetos cm:tnadrs 
ele seu governo e de suas .1ctoridadcs , pois a Constitu iç:io visi\•c lmcnte 
di stingue as duas idê:1 s. Scr:í por conseguin te tudo quan to nascendo no 
Estado n'clle viva e tenha actividadc complet:i, in tcrcssaurlo di rccta e immc
diat:1111cn tc a co llccti vidarlc cst:idua l. Assim, o emprestimo de dinheiro, :1s 
hypolhcc:is, e tc . , feitas no Est:iclo , entre pessoas n'cll c: residentes, ou sobre 
immove is n'cllc si tuados, representam ucgo..: ios da economia Co Estado, porque 
n'cllc tem inteira cffc.:ti vic! :1dc i affcct:tm dircc tamentc a fortuna particular e 
publica, rcc:1hcm sobre immoveis que constituem porções do seu tt rritor io .. . 1> 

tados aos fin s d 'ella , ao 
os dos Estados e vão a 
tender sem que offendam 
fede raes . - E negocios fc 
sejam as leis que os re 
considerar os actos e fac 
o u succedidos nos Estado 
sobre isso legisla o Cor 
criminação inconstitucic 
traria á intenção manifei 
constitu intes, quér pela 
a resso para, sem os tran 
~eforma constitucional, 1 
regular a partilha cios po 
Estados. 

Art. 9. 0 § 1 .0
, n . 2 

reios . Vide commenta 

Art. 9 .0 § 2 .0 A p1 
E stados . A prohibiçi 
dos outros Estados obedE 
lado ainda em subseque 
t ege r e _garantir a piei 
mercantil entre os Esü 
Sem esta prohibição, c 
União poderia, por mei 
modo decisivo e ruinc 
indust ria e riqueza do 
mente encontrar-se-ia, 
economica e política 01 
que justificassem tam , 
Nação Brazileira constit 
que se compõe; elles 
communhão nacional : 
poderia deixar, como fo 
de, - indireéta, mas 
canel o-se uns aos outro 
- solapar a união d'e 
federação e supervaca n, 
tucionaes creadas para 

Os Estados interiores 
portos e alfandegas e 
suas exportações por 
fiscaes em outros Estac 
a isso pela facu ldade e 
por ajustes e convençõ 
ti vo, dependentes de 
Federal (art . 48 § 16) , 
se deo com o de Mi na~ 
1 8 de Setembro de 18c 
(Decreto n. 574 de 2( 
lei n . 25 de 30 de Abri 
,que autorisou a arrec 
-dera! dos impostos de 
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cionaes da cxporta<;ao, teriam ficado algumas 
completamente dcstituidas de recurbOs.» (Vis- 
coiiclc dc Uruguay, Admin, das provincias,' v. I, 
pag. 23c)). Nao obstante esses addicionaes, 
ainda vio-se o poder central na necessidade de 
subsidiar, com quotas no sen orgamento, du- 
rante 13 annos, a quasi todas as provincias, 
«de pcior condi9ao que antes do acto addicional» 
c, auxiliadas assim ate 1S57, «s6mente nao ti- 
nham supprimento tres, Rio de Janeiro, S. Paulo 
c Rio Grande do Sul.» Id. ibid. §§ 204 e 205). 
E por tcrcm afinal cessado taes subsidies, nem 
por is-.o acabaram de uma vez os apuros das 
provincias e cllas, na urgencia de recursos, nao 
tardaram em crear os impostos, chamados de 
consumo, sobre mercadorias importadas, contra 
os quacs o governo central expedio reiteiradas 
ordens aos presidentes, mas apos pequena 
suspensaocontinuaram sob diversa denominacao 
(gyro commercial, estatistica). 

Era a ligao de uma longa e triste experiencia. 
O Congresso nao queria que a Constituiijao se 
convertesse tambem cm dccep9ao e mallogro para 
os Estados, como fora para as provincias o Acto 
addicional, e corrigio o projecto augmentando 
as faculdades taxativas d'elles. E si estc foi o 
seu proposito, como se manifesta das cmendas 
que approvou e da discussao das que n'essc 
intuito se apresentaram, e claro que devendo 
na interpreta9ao d'esta parte da Constitui9ao, 
como cm toda ella, predominar o espirito que a 
dictou, a intelligencia a seguir ha de ser a 
mais favoravel aos Estados; o que alias se con- 
forma tambem com 0 espirito do art. (35 § 2 da 
Constitui9ao. 

E foi com toda razao quo 0 deputado Francisco 
Vciga disse em 1891 a este proposito : 

«Os nobrcs dcputados sabcm que, segundo as disposi^oes 
conslitucionacs cssa verba, sello do papcl, pode dizer-se 
que ficou quasi exclusivamente pertencendo aos Estados, 
pois recalie principalmcnte sobrc aclos dc suas autondadcs 
.,. Diz a Constitui^ao: «Art. 9" § i. Tambem compete 
exclusivamente aos Estados decrctar: Taxa de sc!!o quanto 
aos aclos emanados de seos respcctivos govcrnos e ncgocios 
de sua economia.» 

Ora, si aos Estados exclusivamente cabe decretar, e visto 
que a Uniao nao tem cgual direito, compctindo-Ihe tam 
sdmentc, c tambem exclusivamente, a decretaqao da taxa 
do sello dos fiapcis submcitidos as autoridades e funccionarios 
fcdcraeSy isto c, aojuiz seccional, a administraqao dos cor- 
rcios, inspcctoria das alfandegas, etc.» (ANNACsda Camara 
dos Dcputados, 1891, vol. Ill, pag. 122). 

 OS AUTOS F. PAPE1S FORENSES ESTADUAES 
PODFM SER SUJE1TOS A SELLO FEDERAL? As autO- 
ridades, reparti9oes administrativas, servi9os 
publicos do Estado, tem existencia n'elle para 
dcscmpenho dos altos fins que lire sao inherentes. 
O cxpedicntc, processo c despacho relatives aos 
negocios em que interferem officialmente os 
funccionarios estaduaes prendem-se, mais ou 
mcnos directamente, a esses fins e nisso a inter- 
vcn9ao,..por quarquer forma, de poder estranho 
ao Estado seria uma invasao nos dommios de 
sua jurisdic9ao. O imposto federal sobre a 
cxpedi9ao dos negocios publicos e servi9os admi- 
nistrativos estaduaes sena a subordina9ao do 

Estado a Uniao em assumptos de peculiar e 
exclusivo interesse d'elle, o que o regimen 
federative nao comporta. 

Segundo a doutrina corrente.o poder de taxar 
e illimitado e envolve o de destruir (Ihepozccr 
fo fax involves fhc pozver 1o destroy) e nao pode 
ser dado a Uniao um tal poder sobre as opera- 
96es proprias, constitucionaes c legaes, do 
governo estadual, uma das quaes e de superior 
relevancia e o servi90 judiciario. 

Estas consideiTppoes fundamentam o disposto 
no art. 10, que veda a taxa9ao, pela legislacao 
federal, de servi90s a cargo dos Estados e (reci- 
procamente). 

Assim e tambem nos Estados-Unidos Norte- 
Americanos, ondc nao ha sello federal nos pro- 
cesses perante asjusti9as estaduaes (Th. ( o iley, 
Const. Limit., i8qo, pag. 592). E isto preva- 
lece ainda quanto aos que sobem ao Supremo 
Tribunal Federal por via de recurso, nao se 
submettendo a sello nacional o processado no 
Estado, mas somente 0 que em scguida o for 
perante a jurisdic9ao federal. Assim sc tem 
praticado com todo o fundamento, entre nos, 
em vista do cit. art. 10 c segundo decisao do 
Supremo Tribunal Federal, em sessao de iq de 
Maio de 1897, • Jwispr. do Supr. Tn'b. Fed., 
1897. P^g- 3^7)- 

As mesmas considcra9oes rkima expostas jus- 
tificam tambem a isen9ao de sello federal nas 
notas, registros, contractos, etc., passados nos 
cartorios de tabelliaes existentes nos Estados. 
E' inteiramente injustificavel a exigencia de tal 
sello em actos passados perante funccionarios 
estaduaes, creados para servi9os que nada tem 
de federal. 

■ — Esta materia torn sido objecto de muita 
discussao (*) e ultimamente o Congresso Na- 
cional d'ella se occupou votando a rcsolucao, que 
a administracao estavaa pedir, discriminath a do 
sello estadual e federal, decreto n. 387 de 31 do 
Julho de 1809. 

Tal dccreto declarou serem negocios da eco- 
nomia dos Estados os regulados per leis esta- 
duaes e da economia da Uniao os regidos por 
leis federaes (art. 2). 

Criterio evidentcmcnte erroneo, que faz en- 
trarem na economia da Uniao, como negocios 
d'ella, todos os actos c factos da vida civil nos 
Estados, todas as rela96es de direito que ahi se 
produzam ainda quando nao Ihe digam respeito, 
pois tudo isso em nosso regimen se regula por 
leis federaes. Solucao falsa, contraria aos prin- 
cipios fundamcntaes do systema, sabido como 
e que os poderes da Uniao sao restrictos, limi- 

(4) Vide J0vu.1l do Commercio, de 2 c 7 de Mar^o tie 1899, e 'Revisia JuviJtcj, do mesmo anno, n. XVII, pag. 210 c n. XIX, pag, 5. No primeiro 
dos cit. ns. da 'Revista, o Dr. J. M. dc Azcvedo Marques, dcscnvolvt n io com mcstria a qiicstao, mostra que « A economia do Estado e alguma cottsa mais ou alem dos actos emanados de seu governo e de suas actondades, pois a Constituiqao visivelmcntc distingue as dims id«5as. Serd por conseguinte tudo quanto nascendo no Estado n'elle viva e tenlia actividade completa, intcrcssaudo dirccta c imme- diataniente a coUcctividadc estadual. Assim, o cmpreslimo dc dinhciro, as hypothccas, etc., fcitas no Estado, entre pessoas n'elle residentes, ou sobrc jmmoveis n'elle situados, represcntam negocios da economia do Estado, porquc n'elle tem intetra cffcctividade; affectam directaincnte a fortuna particular e pubtica, rccahcm sobrc immoveis quo constitueni por^ocs do seu territorio...» 
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tados aos fins d'e lla, ao passo que amplos são 
os dos Estados e vão até onde se possam ex
tender sem qu e o/fendam a esphera dos negocios 
fede raes.-E negocios federaes (quaesquer que 
sejam as leis que os regulem) não se pódem 
considerar os actos e factos jurídicos praticados 
ou succedidos nos Estados, simplesmente porque 
sobre isso legisla o Congresso Nacional.-Dis
criminação inconstituci onal, qu ér por ser con
traria á intenção manifestamente revelada pelos 
constituintes, quér pela incompetencia do Con
g resso para , sem os tramites ex traordinarios de 
reforma constitucional, por simples lei ord inaria 
regular a partilha dos poderes entre a União e os 
Estados . 

Art. 9. 0 § 1. .º, n. 2. Telegraphos e cor
reios. Vide commentario ao art. 34 n. 15. 

Art. 9 .0 § 2 .0 A producção dos outros 
Estados. A prohibição de taxar os productos 
dos outros Estados obedece ao pen samento, reve
lado ainda em subsequentes di sposições, de pro
tege r e garantir a plena liberdade do trafico 
mercantil entre os Estados (arts. 8° e 9º § 2°) . 
Sem esta prohi bição, cada um dos Estados da 
União poderia, por meio de tri butos, influir de 
modo decisivo e ruinoso, sobre a producção, 
industria e riqueza dos outros . Ora , difücil
mente encontrar-se-iam motivos de ordem 
economica e políti ca ou de qualquer natureza, 
que justificassem tam descommunal poder. A 
Nação Brazileira constituio 1111idos os Estados de 
q ue se compõe; elles formam um todo, uma 
communhão nacional ; e, pois, não se lhes 
poderi a deixa r, como facu ldade sua e li vre, essa 
de, - indireéta, mas poderosamente, prejudi 
cando-se uns aos outro em interesses essenciaes, 
- solapar a união d'ell es , tornar fru stratoria a 
federação e supervacaneas as disposições consti
tucionaes creadas para mantel-a e perpetuai-a. 

Os Estados interi ores, nos quaes não existem 
portos e alfandegas e têm necessidade de fazer 
suas exportações por intermedio de estações 
fiscaes em outros Estados, acham-se habilitados 
a isso pela faculdade conferida no art. 65 § 1°, 
por ajustes e convenções de caracter admini stra
ti vo, dependentes de approvação do Governo 
Federal (art. 48 § 16) ou com este feitos, como 
se deo com o de Minas Geraes, pelo accordo de 
18 de Setembro de 189 1 e 20 de Março de 1893 
(Decreto n. 574 de 26 de Setembro de 189 1 e 
lei n. 25 de 30 de Abri l do mesmo anno, art. 5°, 
-que autorisou a arrecadação no Districto Fe~ 
-dera! dos impostos de exportação dos Estados do 

Rio, S. Paulo, Minas e Espírito Santo « de har
monia com sua legislação fi scal. ») 

Art. 9. 0 § 3. 0 
••• Um Estado tributar a 

importação de mercadorias estrangei
ras. Este paragrapho é uma excepção ao n. 1 

do art. 7°. Por elle ficaram os Estados com o 
di reito de taxar a importação estrangeira , não 
com o fim de crear renda , mas, conforme se tem 
entendido, para onerar ou difficultar a entrada 
de certos e/feitos mercantis, cuja introd ucção no 
Estado prejudique de qualquer fórma a producção 
e industria local. (*) Isto é arremedo do que 
estabeleceo a Constituição Norte Americana, 
art. , 0

, secção 10, n . 2 , com a di/ferença que 
esta pe rmitte aos Estados o imposto, quando 
absol11ta111e11te 11ece5sario para. a execução de suas 
leis de inspecção, (ou, como explicam os com
mentadores, para fazer face ás despezas com, a 
inspecção das mercadorias impo1iadas ou expor~ 
tadas), sendo o saldo recolhido aos cofres da 
Un ião, e podendo o Congresso Nacional rever as 
leis em tal sentido feitas pelos Estados (V. A. 
Carlier, La. Rep . A111er. , tome li , pag. 15 1). 

Para o Thesouro Federal. Esta clau sula 
refreiará a acção dos Estados, que sem isso facil
mente poderiam ser t entados a extenderem-se 
desmesuradamente neste vasto campo de tribu
tações . Não sendo para elles o producto do 
imposto , é natural que o não estabeleçam com 
exageração. 

- Não consta até agora haver alg um Estado 
recorrido ao emprego desta imposição que não 
aproveita a seos cofres; mas sob côr de imposto 
de exped iente e di sfarçado com o nome de im
posto de estatística e outros, têm apparecido em 
orçamentos estad uaes verdadeiros impostos de 
importação. O Supremo Tribunal Federal, po
rém , em deci são de recursos interpostos na fórma 
da Constituição, ha declarado illegaes e nullos 
esses impostos , por incompatíveis com o di sposto 
nos arts. 7° n. 1 e 9° § 3º combinados (Acc. n. 14 
de 30 de Janeiro , n. 22 de 1 3 de Fevereiro de 1895 . 
n. 167 de 7 de Junho de 1899 e outros). Egual
mente tem decidido que as limitações que a 
Constituição põe ás faculdades taxatorias dos 
Estados, obrigam aos municípios tambem, como 
divisões administrativas d'elles, e ainda porque 
de outra sorte aquellas limitações seriam fru stra
das e illudidas. (Acc. n. 91 de 9 de Dezembro 
de 1896). 

( ") Vi.le P:lrcccr da Commissão mi xta, do Senado e da Camar:i dos Depu
tados (de_ :: ~t: D:zcmbro de 1890), à.cerca d:.t intclligcnci;1 a da r.se ao :trt. 9 
da Const1t111ç:10 h !clcr :1 1. Os A si-Af.S do Cong. Const. nenhum esclarecimento 
fo rnecem quanto aos moti,·os fondamcntncs tlo § 3. O intuito protcccioni st.& 
não parece bast au tc para just ifica l•o. 
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tados aos fins d'ella, ao passo que amplos sao 
os dos Estados e vao ate onde se possam ex- 
tender sem que offendam a esphera dos negocios 
federaes. — E negocios federacs (quaesquer que 
sejam as leis que os regulem) nao se podcm 
considerar os actos e factos juridicos praticados 
ou succedidos nos Estados, simplesmente porque 
sobre isso legisla o Congresso Nacional.—Dis- 
criminaijao inconstitucional, quer por ser con- 
traria a intenfao manifestamente revelada pelos 
constituintes, quer pela incompetencia do Con- 
gresso para, sem os tramites extraordinarios de 
reforma constitucional, por simples lei ordinaria 
regular a partilha dos poderes cntre a Uniao e os 
Estados. 

Art. 9.° § 1.°, n. 2. Telegraphos e cor- 
reios. Vide commentario ao art. 34 n. 15. 

Art. 9.° § 2.° A producqao dos outros 
Estados. A prohibi^ao de taxar os productos 
dos outros Estados obedece ao pensamento, reve- 
lado ainda em subsequentesdisposifoes, de pro- 
teger e garantir a plena liberdade do trafico 
mercantil entre os Estados (arts. 8° e q" § 2'). 
Sem esta prohibifao, cada urn dos Estados da 
Uniao poderia, por meio de tributos, influir de 
modo decisivo e ruinoso, sobre a producfao, 
industria e riqueza dos outros. Ora, difficil- 
mente encontrar-se-iam motives de ordem 
economica e politica ou de qualquer natureza, 
que justificassem tam descommunal poder. A 
Na^ao Brazileira constituio nnidos os Estados de 
que se compoe; elles formam urn todo, uma 
communhao nacional; e, pois, nao se Ihes 
poderia deixar, como faculdade sua e livre, essa 
de,—indirecta, mas podcrosamente, prejudi- 
cando-se uns aos outro em interesses essenciaes, 
— solapar a uniao d'ellcs, tornar frustratoria a 
federafao e supervacaneas as disposifoes consti- 
tucionaes creadas para mantel-a e perpetual-a. 

Os Estados interiores, nos quaes nao existem- 
portos e alfandegas e tern necessidade de fazer 
suas cxportacoes por intermedio de estacocs 
fiscaes em outros Estados, acham-se habilitados 
a isso pela faculdade conferida no art. 65 § 10, 
por ajustes e conven^ocs de caracteradministra- 
tivo, dependentes de approvafao do Governo 
Federal (art. 48 § 16) ou com este feitos, como 
se deo com o de Minas Geraes, pelo accordo de 
18 de Setembro de 1891 e 20 de Margo de 1893 
(Decreto n. 574 de 20 de Setembro de 1891 e 
lei n. 25 de 30 de Abrildo mesmo anno, art. 50, 
que autorisou a arrecadacao no Districto Fe- 
deral dos impostos de exportagao dos Estados do 

Rio, S. Paulo, Minas e Espirito Santo «de har- 
monia com sua legialacao fiscal.») 

Art. 9.° § 3.°... Um Estado tributar a 
importaqao de mercadorias estrangei- 
ras. Este paragrapho e uma excepgao ao n. 1 
do art. 7r. Por elle ficaram os Estados com o 
direito de taxar a importacao estrangeira, nao 
com o fim de crear renda, mas, conforme se tem 
entendido, para onerar ou difficultar a entrada 
de certos elfeitos mercantis, cuja introduccao no 
Estado prejudique de qualquer forma a producgao 
e industria local. (*) Isto e arremedo do que 
estabeleceo a Constituicao Norte Americana, 
art. i", secgao 10, n. 2, com a differenga que 
esta permitte aos Estados o imposto, quando 
ahsohiiameute ncccssario para a cxecngdo dc suas 
his dc inspccgao, (ou, como explicam os com- 
mentadores, para fazer face as despezas coin a 
inspeccao das mercadorias importadas ou expor- 
tadas), sendo o saldo recolhido aos cofres da 
Uniao, e podendoo Congresso Nacional rever as 
leis em tal sentido feitas pelos Estados (V. A. 
Carlier, La Rep. Amer., tome II, pag. 151). 

Para o Thesouro Federal. Esta clausula 
refreiara a acgao dos Estados, que sem isso facil- 
mente poderiam ser tentados a extenderem-se 
desmesuradamente neste vasto campo de tribu- 
tagoes. Nao sendo para elles o producto do 
imposto, e natural que o nao estabelegam com 
exageragao. 

— Nao consta ate agora haver algum Estado 
recorrido ao emprego desta imposiijao que nao 
aproveita a seos cofres; mas sob cor de imposto 
de expediente e disfargado com o nome de im- 
posto de cstatistica e outros, tem apparecido em 
orgamentos estaduaes verdadeiros impostos de 
importagao. O Supremo Tribunal Federal, po- 
rem, em decisao de recursos interpostos na forma 
da Constituigao, ha declarado illegaes e nullos 
esses impostos, por incompativeis com o disposto 
nos arts. 70 n. i e 90 § 3" combinados (Acc. n. 14 
de 30 dejaneiro, n. 22 de 13 de Fevereirode 1895. 
n. 167 de 7 de Junho de 1899 e outros). Egual- 
mente tem decidido que as limitagoes que a 
Constituifao poe as faculdades taxatorias dos 
Estados, obrigam aos municipios tambem, como 
divisoes administrativas d'elles, e ainda porque 
de outra sorte aquellas limitacoes seriam frustra- 
das e illudidas. (Acc. n. 91 de 9 de Dezembro 
de 1896). 

(*) ViJe Pareccr da Commtssao mixta, tlo Scna<to e da Camara dos Dcpu- tados (de 2 de Dezembro de 1890), accrca da intclligcnda a dar-se ao art. 9 da ConstituKao I:edcral. Os Askaes do Cong. Const, nenlitini csdarecimcnto 
fornecem quanto aos motivos fundamcntaes do § 3. O intuito protcccionisla nao parccc bastaute para juslifical-o. 
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Art. 9°. E' prohibido 
aos Est3dos tribular de 
qua lquer modo, ou emba
raçar com qua lq uer diffi
culd ade , ou gravame, re
g ul amentar, ou adm inis
trativo, actos, in stituições 
o u serv iços estabelec idos 
pelo Governo da União. 

(Do projecto da Commissão 
do Caverno Prov isorio) . 

Art. 9°. E' prohi bido 
aos Estados tri butar ele 
qualqu er modo, ou em
ba raça r com qu alquer d i 1~ 
fi cu ldade, ou grava me, re
g ul amentar ou admi ni s
trati vo, aclos, in stitui ções, 
ou serv iços estabelec i los 
pe lo Governo d3 União . 

(Decretos n. 5 10 de 22 de 
J unh o n. 9 14 A de 23 de Outu
bro de 189o). 

Art. 10 E' prohibido aos Estados . 
Si entre os poderes dos Estados e comprehende se 
o de lançar t axas sobre a receita , serviços e be ns 
da Un ião, faci l é ele ver que esta ficaria á mercê 
dos Estados, tolhida no exercicio de suas fun c
ç-es, sem inclenpencl encia no desenvolvimento 
constit ucional d 'ellas, subordinada, an nullada ; 
fô ra isso incompativel com exercicio de suas fa
culdades soberanas . 

Nem se poderia comprehencler uma <<U nião» 
com essa i nte de discordia e separação . Tam
pouco se poderi a justificar esse poder como uma 
prerogati va propria e necessaria aos Estados, 
em quanto unidades ela federação, pois lhe fo ra 
e lla a nti nomica e a ntipoda. 

E reciprocamente. E por outro lado, o 
apparelhos o·overn amentaes dos Estados, sua do
t ação, seu fu ncc ionamento, tudo q ue concern e a 
seos serviços, necessari amente tem de fica r im
mune e is nto do poder taxatorio da União . 

Na qua li dade de Estados, com antonomia, 
e m direito de estabelecer seo mecha ni smo go
vername ntal, suas institui ções, seos se rviços 
pu bli cos, essas entidades compo nentes da União 
não poderiam n'i sso estar suj eitas a pagar-lhe 
cousa alg uma, sob titulo alg um . lmpo1iari a o 
contrario obrigai-as a contri bu ição pelo prop rio 

Substitua-se o arl. 9° 
pelo seguinte: 

E' prohi bido aos Esta
dos tributar bens e rendas 
federaes ou se rvi ços a cargo 
da União e reciproca
men lc . 

Emend.l da Comm issão do 
Congresso (.ipprov.idtt em 23 de 
Dezembro de 1890). 

Art. 10. E' prohibido 
aos Estados tributar 
bens e rendas federaes 
ou serviços a cargo da 
União, e reciproca-, 
mente. 

facto de terem-se const ituído em Estados, o que 
é absu rdo . E tal sujeição dar-lhes- ia certo ca
racter de vassallagem , de suzerani a. 

- O mesmo se deve di zer quanto aos municí
pios , em vista do art . 68 que os const it uio par
tes autonomas dos Estados. Essa autonom ia. 
soffrerá, desde que fo rem tributarios dos Es
tados e da União. Tudo pois que const itue o 
governo municipal, suas repa rtições , seus se rvi
ços, seo funccionalismo, fi ca li vre de impostos 
estadoaes e fede raes. 

- Egualmente,com quanto não o diga o art. 10, 

é fóra de du vida, pelas razões ex postas, que um 
Estado não póde t am bem tr ibuta r os be ns, ren
da s e se rviços de outros Estados . 

Nos Estados Unidos t orte-Americanos vigóra, 
affi rmada pela jurisprudencia dos tribunaes, a 
mesma doutrina , embora não consagrada ex
pressamente na constitui ção. 

Alli se tem decid ido que não podem se r taxa
dos pela União os municípios e seos recursos, os 
vencimentos dos empregados publicos dos Esta
dos, os processos das justi ças estadoaes, etc . 

Os títulos de emissfo de emprestimos publi
cos respecti vamente escapam tambem á t ributa
ção ( sa lvo pelo proprio poder que au torisou a 
em iõsfo .) 

Art. 89 § 2 ° . . .. ncnhu ir 
rcl io-ioso o u de cu lto go 
Un ião de subvcnçf10 offic ial 

(Do projecto da Commissilo do 
Provisorio). 

Art. '.11, n. 1. lmJ 
sobre vehiculos. C 
impostos, no tocante ac 
Estados da Republi ca o 
a Co nst ituição seu plan 
commercio i nterestadu; 
por agua. Se m o tr; 
Estados (e cios municipi 
Basta imag ir,ar os trop 
os enc . .rgos e despezas 
ceri am ao tran sporte, e 
expcdiçfo e do preço 
considerar quanto é sab; 
ella protege a producc 
fa vo rece ao consumido1 
mento ela riqu eza nacic 

<, E' vedado aos Esta 
art . ; mas embora ex p 
aos ,, municípios , » nãc 
prehendel-os tambem n 

El\es são partes i n 
divisões admi ni strati\·é 
pretende r maiores poc 
que são fracções . E ni 
póde taxa r o transito d 
dos, em passage m , de , 
bem não t em a facu ld, 
das mercado ri as qu e ve 
mesmo Estado. 

Fóra absu rdo pernfr 
si o que por altos pri nc 
ciona l se prohibe aos E 

A Constituicão visa, 
duetos e não fo i sua m 
armados do poder de 
entre si uma guerra de 
retali ações e oscill açõe 
certo e immenso para é 

De mais, o direito , 
com relação a seo q111 

podem chegar a Un iã 
no uso legitim o ele 
Ficou isso a seo pn 
ve ndo disposição co· 
leça o limite . Póde, po 
ser exage rada . E no u· 

40 ARTIGO 10 

Art. 9°. E' prohibido 
nos Estados tributar dc 
qualquer modo, ou emba- 
rafar com qualquer diffi- 
cu'.dadc, ou gravamc, rc- 
gulamcntar, ou adminis- 
trativo, actos, instituijoes 
ou servijos cstabclccidos 
pelo Govcrno da Uniao. 

(Do projecto da Commissao 
do Coverno Provisorio). 

Art. 9". E' prohibido 
aos Estados tributar de 
qualquer modo, ou cm- 
bara^ar com qualquer dit- 
ficuldadc, ou gravamc, rc- 
gulamcntar ou adminis- 
tralivo, actos, instituifdes, 
ou services estabelccidos 
pelo Govcrno da Uniao. 

(Decrelos n. 510 de 22 de 
Junho n. 914 A de 23 de Outu- 
bro de 1890). 

Substitua-se o art. 9" 
pelo scguintc: 

E' prohibido aos Esta- 
dos tributar bens c rendas 
fcdcracs ou servifosacargo 
da Uniao c rcciproca- 
mentc. 

Hmenda da Commissao do 
Congresso (approvada em 23 de 
Dezembro de 1 Sgo). 

Art. 10. E'piohxbido 
aos Estados tributar 
bens e rendas federaes 
oti servigos a cargo da 
Uniao, e reciproca- 
mente. 

Art. 10 E' prohibido aos Estados. 
Si entre os poderes dos Estados se comprehendesse 
o de langar taxas sobre a receita, servicos e bens 
da Uniao, facil e de ver que esta ficaria a merce 
do;. Estados, tolhida no exercicio de suas func- 
goes, sem indenpendencia no desenvolvimento 
constitucional d'ellas, subordinada, annullada; 
fora isso incompativel com exercicio de suas fa- 
culdades soberanas. 

Nem se poderia comprehender uma « Uniao » 
com essa fonte de discordia e separagao. Tam- 
pouco se poderia justificar esse poder como uma 
prerogativa propria e necessaria aos Estados, 
em quanto unidades da federagao, pois Ihe fora 
ella antinomica e antipoda. 

E reciprocamente. E por outro lado, os 
apparelhos governamentaes dos Estados, sua do- 
tagao, sen funccionamento, tudo que concerne a 
seos servigos, necessariamente tern de ficar im- 
mune e isento do poder taxatorio da Uniao. 

Na qualidade de Estados, com antonomia, 
com direito de estabelecer seo mechanismo go- 
vernamental, suas instituigdes, seos servigos 
publicos, essas entidades componentes da Uniao 
nao poderiam n'isso estar sujeitas a pagar-lhe 
cousa alguma, sob titulo algum. Importaria o 
contrario obrigal-as a contribuigao pelo proprio 

facto de terem-se constituido em Estados, o que 
eabsurdo. E tal sujeigao dar-lhes-ia certo ca- 
racter de vassallagem, de suzerania. 

—O mesmo se dev e dizer quanto aos munici- 
pios, em vista do art. 68 que os constituio par- 
tes autonomas dos Estados. Essa autonomia 

■soffrera, desde que forem tributaries dos Es- 
tados e da Uniao. Tudo pois que constitue o 
governo municipal, suas repartigoes, sens servi- 
gos, seo funccionalismo, fica livre de impostos 
estadoaes e federaes. 

—Egualmente,com quantonaoodigaoart. to, 
e fora de duvida, pelas razoes expostas, que um 
Estado nao pode tambem tributar os bens, ren- 
das e servigos de outros Estados. 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos vigora, 
affirmada pela jurisprudencia dos tribunaes, a 
mesma doutrina, embora nao consagrada ex- 
pressamente na constituigao. 

Alii se tern decidido que nao podem ser taxa- 
dos pela Uniao os municipios e seos recursos, os 
vencimentos dos empregados publicos dos Esta- 
dos, os processes das justigas estadoaes, etc. 

Os titulos de emissao de emprestimos publi- 
cos respectivamente escapam tambem a tributa- 
gao (salvo pelo proprio poder que autorisou a 
emissao.) 
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ARTIGO ] 1 41 

Art. 89 § 2 ° .... n nhurn se;v iço 
religioso ou de cul to ~osara na 
Uni ão ele subvenção offic1al. 

Arl. 1 o. E' vcdJdo aos Estados 
·como ti Uni ão : 

Art. 11. E' vedado aos Esta
dos, como á União: 

(Do projecto dn Commissâo do Go,·erno 
Prov isorio). 

1°. Crear impostos de t ra nsito 
pelo tcrritorio de um Es l:1do , ou 11:1 
passage m de um para outro, sobre 
p roduclos de ou t ros Es tados da Re
publi ca, ou estw, gciros, e bem 
,iss im sobre os ·vehi cu los, de terra e 
agua , que os t ransport arem. 

2 º . Estabelece r, subvenciona r, ou 
e111ba r:1ca r o exercício de cultos re
li gioso{. 

1 . Crear impostos de transito 
pelo territorio de um Estado, ou 
na passagem de um para outro , 
sobre productos de outros Esta
dos da Republica, ou estrangei
ros, e bem assim sobre os ve
hiculos , de terra e agua, que os 
transportarem; 

,'' . Presc reve r leis rctro:icl iv~s. 
(Decre tos 11.510 de 22 de jul ho e n. 9 14 A 

de 23 de Outubro de 1890). 

2°. Estabelecer, subvencionar, 
ou embaraçar o exercicio de cul
tos religiosos; 

Art. 1.1, n. 1. . Impostos de transito e 
s obre vehiculos . Com a prohibição destes 
impostos, no t ocante aos productos dos out ros 
Estados da Republica ou estrangeiros , completa 
a Constitui cão se u plano de plena liberdade de 
comrnerc io ' interestadual , qu ér por t erra , qu ér 
por agua. Sem o tra nsito livre atravez dos 
Estados (e dos municipios) esse plano seria falh o . 
Basta imagi r,ar os t ropeços e embaraços fi scaes , 
os enc..rgos e despezas qu e a cada passo accres
cer iam ao tran sporte, com prejuí zo da prompta 
ex pedição e do preço das mercadori as, - para 
considera r qu anto é sabia e fund ada a prohihção; 
ella protege a producção , anima a ind ustri a, 
favorece ao consumidor e concorre para o incre
mento da riq ueza nacional. 

"E' Yedado aos Estados, como á U11 ião, diz o 
art. ; mas embora ex pressamente se não refira 
aos,, municípios,» não se pode deixa r de com
prehe nd el-os tambem na prohibição. 

Elles são partes integra ntes dos Estados, 
di v isões admini strati,·as d'estes e não podem 
pretender maiores poderes qu e os do todo de 
qu e são fracções . E não só um municipio não 
póde taxa r o tran sito de e/fe itos mercanti s vrn
dos, em passage m, de outro Estado, como tam
bem não t êm a fac uldade de tributar o tra nsito 
das mercadorias qu e vêm de outro município do 
mesm o Estado . 

Fora absurd o permittir aos municípios entre 
si o que por altos pri nci pios ele conven iencia na
ciona l se pro hibe aos Estados e á n1ao. 

A Constituição visa a li v re circulação dos pro
ducto~ e não fo i sua mente deixa r os municíp ios 
a rmados do poder de embaraçai-a, fazendo-se 
entre si uma rruerra de impostos, estabelecendo 
retaliações e oscillações continuas com prejuízo 
certo e immenso pa ra a Republi ca. 

De ma is, o d ireito de taxa r não é limitado 
com relação a seo q11a11t 11111. Até que quantia 
podem chegar a União , o Estado, o mu ni cípio 
no uso legitimo !e sua facu ldad e t axato ria ? 
Ficou isso a seo prudente arbítrio, não ha
ve ndo disposição const ituci ona l que estabe
leça o limite. Póde , pois, a impos ição crescer até 
ser exagerada. E no uso ma l in spirado d 'essa fa-

3°. Prescrever leis retroacti
vas . 

cu ldade, si a ti,·essem os municípios uns contra 
os outros, poderiam elles vedar , por insuppor
taveis taxas , o t ransito e circulação das merca
dori as dentro de suas circumscripções. 

Isto é, o plano da const ituição ficaria assim á 
me rcê e a lved rio das autoridades municipaes . . . 

Art. 1.1., n. 2. Cultos relig iosos. 
<, Em um a constitui ção politica não se eleve presc rever uma 

religião; porque segundo as me lhores doutrin as sobre leis 
fundament«es, estas sf10 sómente as gara ntias dos direitos 
politicos e civis ; e como a reli g ião não toca a nenhurn deste~ 
direi tos, ella é de natureza indefi ni vel na ord em social e per
tence ú mo ral intcll ectual. 

A re li gião governa o homem em casa, no gabinete, den
tro de si mesmo ; só c lla tem d ireito de exa minar s ua con
sc iencia intima: as leis pelo contrario dizem respeito á 
supcrficie das cousa:,; e nã o governam s inà o fóra da casa do 
c idadito . App lícando est as considerações, pcdení um EstaJo 
rege r a consc ienci a dos subditos e velar sobre o curnprirnento 
d:!s leis reli giosas ? ... A religião é a lei da ccnscicncia; to<la 
lei so bre el la a annull a , porque impondo a necessidade ."º 
dever, tira o me rec im ento à fé , que é a base da rel ig iã o. 

<, 0 dese nvolvimento mora l do hom em é a primeira inten
ção tio legislador; logo que est e dese r.volvimento chega a 
log rar-se, o homem apoia a sua moral nas verdades revela
das e professa de facto a re li g iflo , qu e é tanto mai s eflic a1. 
quan to que a adquirio por investi gações prop ri as . Alem d e 
que os paes de familia n:10 podem descuida r o deve r relig io
so µara com seos filhos e os pi:istores espi ri tuaes estam obri 
gac os a ensinar a religii10.. . Deos e seos min "stros são 
as au to rid ades da rcl igif10, que obra por meios e orgàos 
exc lusiv.1mente cspirituaes: porém de nenhum modo o corpo 
nacio na l que d irige o poder publ:co a o bjectos pu ramentl! 
tcmpo racs . » 

Estas pa lav ras, de um espirito tam supe ri or 
quanto esclarecidamente reli g ioso e pat riotico , 
são o melhor commentario ao nosso a1i. · I 1 

n. 2. Elias são do di scurso preli minar á constitu i
ção qu e a pedido do Bolivianos lhes deo em 1 25 
o g rande Simão Bolivar , o libertador de cinco 
povos . 

O GoYerno Prov isorio , por dec . n. 11 9 A de 
7 de janeiro de 1890, anticipára á Constiui ção a 
decret ação da plena li be rdade dec ultos e vedára 
aos poderes pu blicos estace lece r, reg ulamentar 
e cust ea r qualqu er reli g ião . 

Pelo mesmo dec . a União obri gou-se a cont i
nua r a prover á cong ru a sustentação dos ser
ventuarios do culto catholico, en tão existentes, 
- um acto de equidade e boa politica. 

(; 

ART1G0 11 41 

Art. 89 § 2" nenhumscrvifo 
rcli^ioso ou de culto gosura na 
Uniao de subvcncao official. 

(Do projeclo da Commissao do Governo 
Provisorio). 

Art. 10. E' vedado aos Estados 
como a Uniao: 

1°. Crcar impostos de transilo 
pclo lorrilorio de um Fstndo, ou na 
passagcm de um para outro. sobre 
productos de oulros Estados da Rc- 
publica, ou cstrangciros, e bom 
assim sobre os'vchiculos, do terra c 
agua, quc os transportarem. 

20. Estabcleecr,subvcncionar, ou 
cmbarafar 0 oxcrcicio dc cultos rc- 
ligiosos. 

5°. Prescrcver Icis relroactivas. 
(Decrelos n.510 de 22 dejulho e n. 914 A 

de 23 de Outubro de 1S90). 

Art. 11. E' vedado aos Esta- 
dos, como a Uniao: 

1°. Crear impostos de transito 
pelo territorio de um Estado, ou 
na passagem de um para outro, 
sobre productos de outros Esta- 
dos da Republica, ou estrangei- 
ros, e bem assim sobre os ve- 
hiculos, de terra e agua, que os 
transportarem; 

2". Estabelecer, subvencionar, 
ou embaragar 0 exercicio de cul- 
tos religiosos; 

3". Prescrever leis retroacti- 
vas. 

Art. 11, n. 1. Impostos de transito e 
sobre vehiculos. Com a prohibicao destes 
impostos, no tocante aos productos dos outros 
Estados da Republica ou cstrangciros, completa 
a Constituigao sen piano de plena liberdade de 
commercio interestadual, quer por terra, quer 
por agua. Sem o transito livre atravez dos 
Estados (e dos municipios) esse piano seria falho. 
Basta imaginar os tropecos e embaragos llscaes, 
os enc..rgos e despezas que a cada passo accres- 
ceriam ao transporte, com prcjuizo da prompta 
expcdigr.o e do preco das mcrcadorias,—para 
considerar quanto e sabia e fundada a prohibigao; 
ella protege a produccao, anima a industria, 
favorece ao consumidor e concorre para o incre- 
mento da riqueza nacional. 

•sE' vedado aos Estados, como a Uniao, diz o 
art.; mas embora expressamente se nao refira 
aos a municipios, » nao se pode deixar de com- 
prehendcl-os tambem na prohibicao. 

Elles sao partes integrantes dos Estados, 
divisoes administratu as d'estes e nao podem 
pretender maiores poderes que os do todo dc 
que sao fraccoes. E nao so um municipio nao 
pode taxar o transito de elTeitos mercantis vin- 
dos, em passagem, dc outro Estado, como tam- 
bem nao tern a faculdade de tributar o transito 
das mercadorias que vein de outro municipio do 
mesmo Estado. 

Fora absurdo permittir aos municipios entre 
sio que por altos principios de conveniencia na- 
cional se prohibe aos Estados e a L'niao. 

A Constituigao visa a livre circulagao dos pro- 
ductos e nao foi sua mentc deixar os municipios 
armados do poder de embaragal-a, fazendo-se 
entre si uma guerra de impostos, estabelecendo 
retaliagoes e oscillacoes continuas com prejuizo 
certo e immenso para a Republica. 

De mais, o direito de taxar nao e limitado 
com relagao a seo qnaiiliiin. Ate que quantia 
podem chegar a L'niao, o Estado, o municipio 
no uso legitimo de sua faculdade taxatoria? 
Ficou isso a seo prudente arbitrio, nao ha- 
vendo disposicao constitucional que eslabe- 
lega 0 limite. Pode, pois, a imposicao crescer ate 
ser exagerada. E no uso mal inspirado d'essa fa- 

culdade, si a tivessem os municipios uns contra 
os outros, poderiam elles vedar, por insuppor- 
taveis taxas, o transito e circulagao das merca- 
dorias dentro de suas circumscripgoes. 

Isto e, 0 piano da constituigao ficaria assim a 
merce e alvedrio das autoridades municipaes... 

Art. 11, n. 2. Cultos religiosos. 
« Em uma constituigao politica nao se deve prescrever uma 

religiao, porque segundo as melhores doutrinas sobre leis 
fundamentaes, estas sao somente as garantias dos dircitos 
politicos e civis; e como a religiao nao tocaa nenhum destes 
dircitos', ella e dc natureza indefinivel na ordem social e per- 
tence a morn! intellectual. 

A religiao governa o homem cm casa, no gabinete, den- 
tro dc si mesmo; so ella tern direito de examinar sua con- 
sciencia intima; as leis pelo contrario di/.em respeito a 
superficie das cousas e nao governam sinao fora da casa do 
cidadao. Applicando estas consideraqocs, pedera um Estado 
reger a consciencia dos subditos e velar sobre o curnprimento 
das leis religiosas?... A religiao e a lei da ccnsciencia; toda 
lei sobre ella a annulla, porque impondo a neccssidade ao 
dever, tira o merecimento a fe, que c a base da religiao. 

<■•0 dcsenvolvimcnto moral do homem ea primeira inten- 
(jao do legislador; logo que este dcsenvolvimcnto cliega a 
lograr-se, o bomem apoja a sua moral nas verdades revela- 
das e professa de facto a religiao, quc e tanto mais efiicaz 
quanto que a adquirio por investigaijoes proprias. Alem de 
que os paes de familia nao podem descuidar o dever religio- 
so para com seos filhos e os pastores espirituacs estam obri- 
gacos a ensinar a religiao... Deos e seos miivstros sao 
as autoridades da religiao, que obra por meios e orgaos 
exclusivamente espirituacs: porem de nenhum modo o corpo 
nacional quc dirige o poder publ'co a objectos puramcnte 
tempo raes.» 

Estas pala\'ras, de um espirito tarn superior 
quanto esclarecidamente religiose e patriotico, 
sao o melhor commentario ao nosso art. 11 
n. 2. Ellas sao do discurso preliminar a constitui- 
gao que a pedido do Bolivianos Hies deo em 1S25 
o grande Simao Bolivar, o libertador de cinco 
povos. 

C) Governo Provisorio, por dec. n. 119 A de 
7 de Janeiro de 1890, anticipara a Constiuigao a 
decrctagao da plena liberdade de cultos e vedara 
aos poderes publicos estabelecer, regulamentar 
e custear qualquer religiao. 

Pelo mesmo dec. a Uniao obrigou-se a conti- 
nuar a prover a congrua sustentagao dos ser- 
ventuarios do culto catholico, entao existentes, 
— um acto dc equidade e boa politica. 

« 



4-2 ARTI GO 11 

A Constitui ção, além do art. 1 1 , n . 2 , consa
gra di sposições que se prendem a esta materi a 
nos arts . 70 § 1º , n. 4 , e 72 §§ 3° a 7º, 28 e 29 . 

Art. 11 , n. 3. Leis retroactivas. Si a lei 
podesse se r com prejuizo cios direitos do cidadão 
applicada a fa ctos passados antes d'ella, mal 
segura ver-se-ia a li berdade, e o poder de legislar 
fóra o da ty rannia e oppressão . Quem pode ri a 
estar tranqui llo sobre suas acções , si o que 
hontem prati cou como acto permittido e legi
timo podesse hoje ser decla rado pela autori dade 
publi ca como facto puni ve l ou nu llo? A liberdade, 
honra, vida e propriedade do cidadão viriam a 
ser um brinco nas mãos de legisladores mal 
inspirados e ning uem em suas acções, em seos 
negocios , sentir-se-i a ga rantido. Nihi l crudeli us, 
nih il perniti os ius, nih il quod minus hrec ci vitas 
ferre possit (Cic.) 

Mo11cat lex pri11 sq11a111 f eriat (Bacon) . Depois 
de pu blicada e dada a conhecer aos cidadãos é 
que a lei começa a ex istir para elles e sómente 
regerá casos futuros . Lex prospic-it , ·11011. respi-
cit. ( *) 

Mas, porquanto a prohi bição de leis retroa
cti vas é estabelecida por amor e garanti a dos 
direitos individuaes, não ha motivo para que 
ella prevaleça em casos nos quaes offensa não 
lhes é feita e a ret roacção é proveitosa ao 

( 
4

) O clcc. n. ;,:! de 1 2 de j ulho de 1890 fixo u o momcuto cm q11c entre 
1IÓ$ .\ lei COlll l!Çll õl ohri g :1 r I a sabe r: 

1.0 ua ca pit u l .l:1 Rc pu b li c:t, no te r ce iro d i:1 de po is d :1 in sc n;:.:io no 'D inrio 
OJ]i, fo i ,· 

:i . 0 u:1 c:1 pit :il de cnda Est:itlo , no terce iro llia llcpo is da rcproducçào na 
suu fo lh a offici:11 ou de :m n1111 cin 11 :1 m es ma de t erem sido r cmcttidos pelo 
corre io os exe m plares dcs l i11 :1dos a s :mto ri d:1tlcs compc te ntr.=s p:1 r :1 :1 sua cxc
cuçiio ; 

) ·" e nas ou tras comarcas, no terce iro tl ia depois ,la publi c;iç :io feit a pe lo 
j u iz Ue di re ito cm :11ulicnci :1 , 011 , 11 :1 f:t lt :1 , findo o mesm o prazo do nume ro 
a nt erio r , :111g m c nlado de t :rn tos dias q 11 ;1.n tos J O ki lomctros 111cdi:1 rcm en t re a 
1.·u pi t u l e :t sêdc da com ar ca . 

N;io prcv:1 lcccrão poré m esses prazos : 
(,1) si :1 lei t rouxer a d ausul a <e clcsdc j:i » o u fi xa r p razo d iffcrc ntc , 
(h) si ll cxe cnç :io da lei fi c:tr cl cpc ndc n t c tl c regu lamen to ( ncstc c- :1 so 

conu.:ç:; r:\ ;t ob r ig a r tkpo is d:1 p11 b li c:1ç:io deste no 'D inrio Q_!]ici,11), 
( ,·) si vc rs:1r sobre i11 tcrcssc ind ivi dua l ou loc;II , 
(d) si se t r .i t :tr ele instrucçõcs, avisos e actos de priva ti va :1 tt ri buiçii o do 

poder c.-.ec-u t ivo, casos est cs ( e e d ) c m que :i obri ga toricd:ulc 1\a ta r:1 do 
'-'<>nheci mcnto d:.1.do aos intc rc ss:11los e a ,1l ori dadc s com pc:t c nt cs, por meio do 
•Di,,rio D_t}ic.i11/ ou fo r m a :111 t he nti c:1, 

( ,) si :1 lei fô r in tc r preta t h•a ou ext ingu ir ou reduz ir um a pena, e c n t:io 
ob ri ga desde lt P"bli caç:-io , e app li c:i-sc a casos pendentes ( Cit. dcc. , a rt s. 1° , 
,•, 4" e 5° ) 

As le is qu e orç:1111 :1 rcccit :1 e fix :im .1 dcs pcs:1 a nn ua l do es t ado com cç:i m ;1 
, ·i gornr ,tcs,k o p r imeiro 1\i:1 do :umo fin:m cciro . 

bem geral ; e eis porque tem pleno effeito 
com relação a factos anteriores: 

1 . 0 as leis constitucionaes ou poli ti cas; 
2. 0 as que regulam o exercicio dos direitos 

politicos e indi viduaes, ou as condições de 
aptidão para os ca rgos pu bli cos; 

3 .º as de organisação judiciaria , competencias 
e processo ci vil ou criminal ; 

4 .0 as de interpretação ou declaratori as (me
nos quanto a factos, contractos e decisões judi
ciarias, que sob a lei anterior tenham já 
produzido todos os effeitos de que eram susce
pti ve is) ; 

5 .º as penaes quando eliminam ou diminuem 
a penalidade anteri ormente estabelecida . 

A retroacção legal que n'outros casos seri a 
um principio barbaro e fu nesto , é salutar e de 
beneficos resultados nos casos acima enume
rados. (*) 

- E' esta, como se ve , uma das mais impor
tantes garantias indi viduaes, ao mesmo passo 
que é um dos g randes principios da ordeL11 
social e. poli t ica. Sem ella , não seria possivel 
termos o reg i111el/. livre a que, como a mais alta 
aspiração nacional, allude o ,< preambulo » da 
Constituição, a qual por isso impõe , quér ao 
Cong resso Nacional, qu ér ás legislaturas dos 
Estados , a proh i bição deste n. 3 . E para effect i
vidade ele tal ga rantia , a mag istratura , desde 
que é provocada pelos meios reg ulares , tem 
obrigação de declarar sem vigencia e fó ra de 
applicação as leis fecleraes ou dos Estados que 
acaso in fr injam a citada di sposição constitu
cional (arts. 59 § 1°, e 60 n) . 

Leis retroacti vas sómente ty rannos as fazem 
e só escravos se lhes submettem. (Walker) A 
Constituição qu e as permitti sse, impediria a 
estabi lidade e segurança dos direitos, /1111 pri
mordial do Estado, e autori saria a ruina dos 
cidadãos . 

(• ) B:1sta , pa rn que o prccci to constitudonal não seja preterido, q ue a lei 
de m o~fo alg um prejud ique n) os d ireitos ch ·is :1t!,pdridos, b) os actos juridicos 
j :i pe r fei t os e r) :1~ sente nças pass:td:is cm j ltl g :ado. 

~ a nt o ;i le i pena l , ao facto a nter io r só se ;1pp lica rá :, lei 110\' :t : n) si po r 
est a ch: ix;1 r de ser co nsiderado puui vcl , /,) ou fõ r pun ido com pena menos 
rigorosa (Coei. Pcu. :1rt . 2"). 

Art. 1 o . A d iscri m ina
ção das competencias de 
q ue tr"tam os art s. 8° e 9° 
não in l1ibe a Uni ão e cada 
Estado de crear, cumul "
ti vamente ou não, outr,is 
fo n tes ele rece ita. 

(Do projecto d~ C_omm iss~10 
do Go verno Prov 1sono) . 

Art. 12. Além d 
discriminadas. Es1 
systema fi na nceiro da 
mente á União , disse o 
do Congresso Consti tu ' 

"' E' prec iso co nt a r com o 
m as ll~lO basta isso : uma 1 

aos m eios o rd inari os, deve 
que a nossa prop ria cxpe r 
ra ros, nem para contemp c 
d e fa zer a g uerra , q uando 
d enc ia r q uando occo rra u m 
cumstan cias t acs, é sempre 
nar io . O projcc to d e ixo u 
pa ra eve ntual idades dessa 
Uba ld in o cio Ama ra l, A,,, 

Q].1an to aos Estado, 
Ruy Barbosa , então n 
dos autores da Consti1 

,~ Não t ..:!em , não pódem 
receios , espalhados cm cert 
nos te rm os d o projec to 1 1 

suas necessid ades inte ri orc. 
ve rd .1d e iro pn ni co , d e u rn 
m an ifes to nessa pcrsu :1 s:t0, • 
dest a casa , d e que os Es 
pl ano, se m se conckmna rcn 

Nessas t res fo ntes de ren 
privativam ente, d e que o 
Un ião , ou antes cm dua~ 
sob re a export açüo e sobr, 
sobr,1rn- lhcs m eios p :1r::1 a 
fcd c ra ç:lD . Depoi s, sen ho r, 
va st issi mo ca m po t r ibutari , 
ch ia . Não have m os de cir 
aos in strurn entos enferruja< 
sustentavam as p rov inci a 
ram os d e m ate ria tribu t av1 
e esse campo, so bre o qua 
e repassava , se m u t ilisa l-< 
rave l fecu ndid ade . A inc id 
concen t ra-se c rn d irecções 
scrn desvan t agem acccntl 
occupar urn la rgo t e rrer 
in calcul ave l, que tentar. >> 

E lembrava o orndo r a 1 

qu e os Est ados na Un iãc 
m ai s d e se is ce n tos mi l e 
nesse cornp u to o produc 1 

ins ti t u idos n:1 legislação d 
pessoal, o imposto sob re 
sobre os di rei tos elas co 
d e fe rro , as heranças e lc! 

« J.í se ex perim entou pc 
fecu nd iss imo ? Nem siqr 
sob re a renda, t r ibuto j u! 
urgente. 

42 ARTIGO 11 

A Constituifao, alem do art. 11, n. 2, consa- 
gra disposifocs que se prendem a csta materia 
nos arts. 70 § i0, n. 4, e 72 §§ 3 a 70, 28 e 29. 

Art. 11, n. 3. Leis retroactivas. Si a lei 
podesse sercom prejuizo dos direitos do cidadao 
applicada a factos passados antes d'ella, mal 
segura vcr-se-ia a liberdade, e o poder de legislar 
fora o da tyrannia e oppressao. Quem poderia 
cstar tranquillo sobre suas aci^Ses, si o que 
hontem praticou como acto permittido c legi- 
timo podesse hoje ser dcclarado pela autoridade 
publica como facto punivelou nullo? Aliberdade, 
honra. vida e propriedade do cidadao viriam a 
sor um brinco nas maos de legisladores mal 
inspirados e ninguem em suas acfoes, em seos 
negocios, sentir-sc-ia garantido. Nihil crudelius, 
nihil pernitiosius, nihil quod minus luec civitas 
ferre possit (Cic.) 

Moncat lex prinsquam ferial (Bacon). Depois 
dc publicada e dada a conhecer aos cidadaos e 
que a lei comefa a existir para elles e somente 
regera casos futuros. Lex prospicil, 11011 respi- 
dt. n 

Mas, porquanto a prohibi^ao de leis retroa- 
ctivas e estabelecida por amor e garantia dos 
direitos individuaes, nao ha motivo para que 
ella prcvaleqa em casos nos quaes ollensa nao 
Ihes e feita e a retroaccao e proveitosa ao 

( * ) O dec, n. 57s dc 12 de jtilho dc 1890 fixoti o monicuto em que cntre «ds a lei comcv'u a ohrigar, a saber: 1.0 na capital da Rcpublica, no tercelro dia depois da inscr^ao no rDiavio 
OjJu uil; 2.0 na capital de cada Hstado, no terceiro dia depots da reprodnc^ao 11 a 
sua folha official ou de annimcio na mesma dc tereni sido reniettidos pelo corrcio os excmplarcs dcsliuados as autoridades competentes para a sua exc- cu^ao ; 

e nas outras com areas, no terceiro dia depois da publica^ito feita peio jufz dc dircito cm andtcncta, on, na falta, ftudo o mcsmo prazo do nunicro anterior, angmcntado de tantos dias quantos 30 kitomctros mediarcm cntre a capital c a sdde da eomarca. Nilo prcvaleccrdo pordm esses prazos; (a) si a lei trouxcr a clausnla « desde ja » on fixar prazo differente, (b) >5 a cxccuqao da lei dear dependentc de rcgujamento ( neste caso comeijara a obrigar depois da pnblicaijdo deste no Dhin'o Offici.iJ), 
(c) si versar sobre iuteresse individual on local, (d) si se tratur de instruccocs, avisos e actos dc privativa attribm<;ao do poder cxccutivo, casos csles (end) em qtrc a obrigatoriedade datara do eonhcciniciUo dado aos intercssados e autoridades competentes, por meio do 'Ditirio Offtch} ou forma anlhcntica, (() si a lei for interprctativa ou cxtinguir ou reduzir uma pena, e cntao obriga desde a publica^iio, e applica-sc a casos pendentes ( Cit. dec., arts. 10, 

3°. 4" c. S" ) As leis que ori;am a rcceita c ftxam a despesa annual do estado comc^am a vigorar desde 0 primeiro dia do anno financciro. 

bem geral; e eis porque tem pleno effeito 
com relacao a factos anteriores; 

i.0 as leis constitucionaes ou politicas; 
2.0 as que regulam o exercicio dos direitos 

politicos e individuaes, ou as condifoes de 
aptidao para os cargos publicos; 

3.0 as de organisafao judiciaria, competencias 
e processo civil ou criminal; 

4.0 as de interpretafao ou declaratorias (me- 
nos quanto a factos, contractos e decisoes judi- 
ciarias, que sob a lei anterior tenham ja 
produzido todos os effeitos de que eram susce-' 
ptiveis); 

5.0 as penaes quando eliminam ou diminuem 
a penalidade anteriormente estabelecida. 

A retroaccao legal que n'outros casos seria 
um principio barbaro e funesto, e salutar e de 
beneficos resultados nos casos acima enume- 
rados. (*) 

— E' esta, como se've, uma das mais impor- 
tantes garantias individuaes, ao mesmo passo 
que e um dos grandes principios da ordeni 
social e politica. Sem ella, nao seria possivel 
termos o rcghnem livre a que, como a mais alta 
aspiraqao nacional, allude o « preambulo » da 
Constituicao, a qual por isso impoe, quer ao 
Congresso Nacional, quer as legislaturas dos 
Estados, a prohibicao deste n. 3. E para effecti- 
vidade de tal garantia, a magistratura, desde 
que e provocada pelos meios regulares, tem 
obrigafao de declarar sem vigencia e fora de 
applicafao as leis federaes ou dos Estados que 
acaso infrinjam a citada disposigao constitu- 
cional (arts. 39 § 1 , e 60 a). 

Leis retroactivas somente tyrannos as fazem 
e so escravos se Ihes submettem. (Walker) A 
Constituicao que as permittisse, impediria a 
estabilidade e seguranga dos direitos, fim pri- 
mordial do Estado, e autorisaria a ruina dos 
cidadaos. 

(•) Basta, para que o preecito constituckmal nao scja preterido, que a lei de modo atgnm prcjudiquc os direitos civis adquiridos, b) os actos juridicos ja perfeitos c c) as scnten^as passadas cm Julgado. Quanto a lei penal, ao facto anterior so sc applicara a lei nova: a) si por 
esta deixar dc ser eonsidcrado punivcl, b) ou for punido com pena nienos rigorosa (Co«l. Pen. art. 2"). 
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ARTIGO 12 43 

Art . 1 o. A discrim in a
ção da - competencias ele 
que tratam os arts. 8° e 9° 
não inl1 ibe a União e cada 
Estado ele crear, cu mu la
tivamente ou não, outr,is 
fo ntes ele receita. 

(Do projecto cb Commiss~o 
do Governo Prov isorio). 

Art. t 2 . Além elas fo n
tes ele receita di scrimin a
das nos arts. 6° e 8°, é 
li cito ú União , co mo aos Es
tados, cumulat ivamente, 
ou não, crear outrasq uaes
qu er, não con t rav indo o 
di sposto nos arts. 7°, 9º e 
10 § 1° . 

(Decretos n. 5 10 ele ::?2 de J u
lho e n. 9 14 A de 23 de Outubro 
de 1890) . 

Art. 12 . Além das fontes de receita 
discriminadas. Esta d isposição com pleta o 
systema fin a nceiro da Co nstitui ção. Relati va
mente á União, di sse o pres idente da Com missão 
do Cong resso Constituinte : 

<< E' prec iso contar com os casos co mm uns e frequen~es, 
m as n;i o basta isso ; uma naçfl o não pód c estar ,:dst ra:ta 
aos meios ord in .1ri os, deve p rever os casos extr:1o rdinarios, 
q ue a nossa propria cxpcri cnci a mostra não se rem ffltt!to 
raros, nem para contemporisaçõcs; cumpre ter os meios 
de fa ze r a guerra , quando ella fór inev itavel, de provi
denciar quando occo rra u ma cala mid ade publica . Em cir
cu mstancia s ta es, é sempre in sufficicntc o orçamento ordi
nario. O projecto deixou no ar t. J 2 um recurso sup remo 
para eventual idades dessa natureza . >> (Di sc . do Senador 
Ubald ino do Am aral , AN,,\ES DO Co,GIL CoNST. , 1, 273). 

0!,1an to aos Estados, expunha o Co nselheiro 
Ruy Barbosa, então mini st ro da Fazenda e um 
dos autores da Co nstituição : 

<'< Não tec m; não pôdcrn ter o menor fu ndamento real os 
rece ios, espa lhad os cm certos Estad os, de qu e a federação, 
nos te rm os do proj ec to , os inhab ilitc pa ra sa ti sfaze r as 
suas necessidades inte riores . Esta mos em prese nça de um 
ve rdad e iro pa ni co, de um pheno mcno irre fl e:{ivo de medo, 
man ifesto nessa pcrsuasiio, em que laboram mu itos membros 
desta casa, de q ue os Estados nf10 pódc m aceitar esse 
plano, se m se condemna rcm it mi se ri a . · 

Nessas t rcs fo ntes de re nda , que o projecto lhes reserva 
privativa mente, de que o projccto exclue abso lutamen t e a 
Un iflo , ou antes cm du as de~sas fo ntes apenas, as taxas 
sobre a exportação e sob re a tran smi ssüo de propriedade, 
so bram-lhes meios para a vida sern estreiteza no seio da 
fed eração . Depois, sen hores, resta aos Est r,d os por exp lorar 
v:1sti ss imo ca mpo tri butaria , nunc a ensaiado sob a monar
chi a . Nilo havemos de ci ngir-nos, cm matcria de impostos, 
aos instrumentos enfe rruj ados, ús fontes escassas, de que se 
sustentavam as provinc ias no anti go rcgimen . Muitos 
ram os de m a teria tributavel es tão por ah i ainda virge ns; 
e esse c:m1po, sob re o qua l a an ti g a adm ini st ra ção p.issava, 
e repassava, se m utilisa l-o, é vasto, seguro e de conside
rave l fecundidade . A incidenc ia do nosso systema tributa rio 
concentra-se cm direcções, de q ue poderia desvi ar-se assaz 
sem desvan tagem acccntuada para a renda, e de ix a por 
occupar um largo terre no , onde ha t oda uma colheita 
inca lcul avel, que tentar. >> 

E lembrava o orado r a taxa gemi sobre a propriedade, de 
qu ~ os Es.t~1dos na ~ião Nor te-Americana hauriam para 
m ais de seis centos mtl contos, << não se comprehendendo 
? ess_c ~amputo o producto de varias gc ncros de tr ibutos 
111 st1tu1d os _na leg isl aç,10 dos Estados, taes como o imposto 
pessoa l, o imposto sobre industrias e profissões, as taxas 
so bre os direitos das co mpanhi as, os titulas de cam in hos 
d e fe :ro, as hc~a nç.as e legados. 

« Ja _se . expe rimentou porventura entre nôs esse imposto 
fccu nd1ss1mo? Nem sique r ensaiá mos ainda o imposto 
sobre a rend a, tri buto justissimo, reparado r, ind ispensavel, 
urge nte. 

Art. t 2. Al <! t11 das fo n
tes ele rece ita discrim in a
das nos arts. 7" e 9°, é 
li cito Ít Uni ão, como aos Es
tados, cumulat ivamente, 
ou não, crca r ou tras quaes
qu cr, não contrnvinclo o 
d isposto nos arts. 7º , 9º e 
11 § t º . 

(Red:1cção pel;;l Commissão do 
Congresso Constituinte) 

Ao art. 12 . Em vez de 
- § 1°, diga-se: n . 1. 

- Meira dtJ V asco11cel/os . 
(Emenda em 23 de Fevere iro 
de 189 1). 

Art. 12. Além das fon
tes de receita discrimi
nadas nos arts. 7° e 9°, 
é licito á Uniflo, como 
aos Estados, cumulati
vamente ou não, crear 
outras quaesquer , não 
contravindo o disposto 
nos arts. 7°, 9° e 11, n. 1. 

Não podemos, não pódc m os Estados tambcm recorrer ao 
imposto sobre o a lcoo l, ao imposto so bre o fumo ?» (Disc. 
em 16 d e Dezembro de 1890). 

Cumulativa ou não. A competencia cu
mulati va ou concurrente, da União e dos 
Estados, para lançar taxas sobre rnateria que 
não seja por urna ou outros exclu sivamente 
t ri butavel, abre margem a recursos fi nancei ros 
que occorram á in sufficiencia dos que a Consti
tui ção desig nadamente destinou á Un ião e aos 
Estados. 

E o poder de crear essas outras fo ntes de 
receita não t em li mitação nem soffre embaraço 
pela coincidencia nem pelo va lor da taxa . A 
mesma mercadoria póde se r objecto de simul~ 
taneo im posto fede ral e est adual ; nem ha g rande 
receio de inconve nientes na prat ica, se ndo 
nat ural que venha a preva lecer o conselh o de 
Hamil to n- que a União se absten ha intei ramente 
d 'aquell es objectos a que os Estados estive
rem ma is di spostos a reco rrer. (FEDERALI STA, 
Cap . 34). 

- Desde o Cong resso Constituinte, votada a 
parte financei ra ela Constituição, começou-se a 
d izer que a União ficá ra n' isso prejudicada pelos 
Estados e sem os precisos recursos para seos ser
viços. E é ainda a opinião de mui-tos dos nossos 
políticos . A este proposito , porém , convém 
po nderar o que mui se nsata e criteri osamente 
observava o se nador L. Bulhões, na sessão de 
12 de Setembro de 1894, d izendo : 

<, Exa minemos ago ra em qu e cons istiram os g randes favo
res concedidos aos Estados e qua es os prejuízos cnusados á 
União pe lo partido federa lista da Constitu in te . 

· O s impost os transfe ridos foram os de ind ustria e pro fissões, 
transm issão de propriedade, territo ri al e de exportação . 

Mas estes t ributos foram gratu itamente cedidos aos Es ta
dos? N,10. 

Houve um a d esccntrali saçf10 de se rviços e uma desccn
tralisação correspondente de re ndas . O product o dos 
impostos é supe ri or ú d espczn com os serv iços? Em um ou 
ou tro Estado sim, na maioria dc ll cs, nfio . 

A Republ ica dco aos Estados o imposto de exportação, 
que j ,í p elo Acto Ad di c iona l pertencia i,s províncias ; os 
impostos de industria e profissões e de transmissão de pro
priedade, qu e a monarchin cogi tava de entregar ~ls provin
c ias, passa nd o-lhes as dcspezas co m a mag istratu ra de 
primeira instancia, poli cia e culto, corno se verifica em 
u m trabalho do Sr . Paranapi acaba, de 188.3 . 

Ora, o impost o de cxpo rta çüo creio que prod uzia 16 ou 
18 mil contos; o de industria e transmiss,10 de propriedades 
nflO atting io a 10 m il contos; o territorial esta va apenas 
sendo estud ado pela alta administração do paiz . 

ARTIGO 12 43 

Art. 10. A discriniina- 
gao das compctcncias dc 
quo trntam os arts. S0 c 90 

nao intiibc a Uniao c cada 
Estado dc crcar, cumula- 
tivamcntc ou nao, outras 
fontcs de rcccita. 

(Do projecto da Commissao 
do Governo Provisorio). 

Art. 12. Alem das fon- 
tcs de rcccita discrimina- 
das nos arts. 6° c 8'J, c 
licitoaUniao, comoaosEs- 
tados, cunudativamcnte, 
ou nao, crcar outras quacs- 
qucr, nao contravindo o 
disposto nos arts. 7", 90 c 
1° § i1'. 

(Decretos n. sio de 22 de ju- 
Iho e n. 914 A de 23 de Oulubro 
de 1890). 

Art. 12. Alem das fon- 
tcs dc rcccita discrimina- 
das nos arts. 70 c 90, e 
licitoa Uniao, comoaosEs- 
tados, cuinulativamcntc, 
ou nao, crcar outras quacs- 
qucr, nao contravindo o 
disposto nos arts. 70, 90 c 
11 1 ^ 

(Redac^no pela Commissao do 
Congresso Consiituinte) 

Ao art. 12. Em vez de 
— § 1°, diga-se: n. 1. 
—Meira de Vasconcellos. 
(Hmenda em 23 de Fevereiro 
de 1891). 

Art. 12. Alem das fon- 
tes de receita discrimi- 
nadas nos arts. 7" e 9'", 
e licito a Uniao, como 
aos Estados, cumulati- 
vamente ou nao, crear 
outras quaesquer, nao 
contravindo o disposto 
nos arts. T, 90ell,n. 1. 

Art. 12. Alem das fontes de receita 
discriminadas. Esta disposicfio completa o 
systema financeiro da Constituicao. Relativa- 
mente a Uniao, disse o presidente da Commissao 
do Congresso Constituinte: 

« E' precise contar com os casos communs c frequcntes, 
mas nao basta isso; uma nacao nao pdde estar adstricta 
aos meios ordinaries, deve prever os casos cxtraordinarios, 
que a nossa propria experiencia mostra nao sercm muito 
raros, nem para contemporisn^oes; cumprc tcr os meios 
de fazcr a gucrra, quando clla for inevitavel, dc provi- 
denciar quando occorra uma calamidade publica. Em cir- 
cumstancias tacs, e sempre insullicicntc o orcamento ordi- 
nario. O projecto dcixou no art. 12 um rccurso supremo 
para eventualidadcs dessa natureza. » (Disc, do Senador 
Ubaldino do Amaral, Annahs lio Conor. Const., 1, 273). 

Qiianto aos Estados, expunha o Conselheiro 
Ruy Barbosa, entao ministro da Fazenda e um 
dos autores da Constituigao : 

« Nao teem, nao pddem tcr o mcnor fundamento real os 
receios, cspalhados em certos Estados, de que a federa^ao, 
nos termos do projecto, os inhabilitc para satisfazer as 
suas necessidades interiores. F.stamos em prcsenqa de um 
verdadeiro panico, de um phenomeno irreflexivo de medo, 
manifesto nessa persuasao, em que laboram muitos membros 
desta casa, de que os Estados nao pddem aceitar esse 
piano, sem se condemnarem a mtseria. - 

Nessas tres fontes de renda, que o projecto Hies reserva 
privativamente, de que o projecto exclue absolutamente a 
Uniao, ou antes em duas dessas fontes apenas, as taxas 
sobre a exportaqao e sobre a transmissao de propriedade, 
sobram-lhes meios para a vida sem estreiteza no seio da 
federaqao. Depois, senhores, resta aos Estados por explorar 
vastissimo campo tributario, nunca ensaiado sob a monar- 
chia. Nao liavemos dc cingir-nos, em materia de impostos, 
aos instrumentos enferrujados, as fontes cscassas, de que se 
sustentavam as provincias no antigo regimen. Muitos 
ramos de materia tributavel estao por ahi ainda virgens; 
e esse campo, sobre o qual a antiga administra^ao passava, 
e repassava, sem utllisal-o, e vasto, seguro e de conside- 
ravel fecundidade. A incidencia do nosso systema tributario 
conccntra-sc cm direc^ocs, de que podcria desviar-se assaz 
sem desvantagem accentuada para a renda, e deixa por 
occupar um largo terreno, onde ha toda uma colheita 
incalculavel, que tentar. » 

E lembrava o orador a faxa gcral sobre a propriedade, de 
que os Estados na Uniao Nortc-Americana hauriam para 
mais de seis centos mil contos, « nao se comprehendendo 
nessc computo o producto de varies generos de tributes 
instituidos na legislatjao dos Estados, taes como o imposto 
pessoal, o imposto sobre industrias e profissoes, as taxas 
sobre os direitos das companhias, os titulos de caminhos 
de ferro, as heran^as e legados. 

«Ja se experimentou porventura entrc nos esse imposto 
fecundissimo? Nem siquer ensaiamos ainda o imposto 
sobre a renda, tribute justisstmo, reparador, indispensavel, 
urgente. 

Nao podemos, nao pddem os Estados tambem recorrer ao 
imposto sobre o alcool, ao imposto sobre o fumo? » (Disc, 
em 16 dc Dezembro de 1890). 

Gumulativa ou nao. A competencia cu- 
mulativa 011 concurrente, da Uniao e dos 
Estados, para langar taxas sobre materia que 
nao seja por uma ou outros exclusivamente 
tributavel, abre margem a recursos financeiros 
que occorram a insufficiencia dos que a Consti- 
tuicao designadamente destinou a Uniao e aos 
Estados. 

E o poder de crear essas outras fontes de 
receita nao tern Hmita^ao nem soffre embaraco 
pela coincidencia nem pelo valor da taxa. A 
mesma mercadoria pode ser objecto de simul- 
taneo imposto federal e estadual; nem ha grande 
receio de inconvenientes na pratica, sen do 
natural que venha a prevalecer o conselho de 
Hamilton—que aUniao se abstenha inteiramente 
d'aquelles objectos a que os Estados estive- 
rem mais dispostos a recorrer. (Federalista, 
Cap. 34). 

— Desde o Congresso Constituinte, votada a 
parte financeira da Constituii;ao, comegon-se a 
dizer que a Uniao ficara n'isso prejudicada pelos 
Estados e sem os precisos recursos para seos ser- 
vices. E e ainda a opiniao de muitos dos nossos 
politicos. A este proposito, porem, convem 
ponderar o que mui sensata e criteriosamente 
observava o senador L. Bulhoes, na sessao de 
12 de Setembro de 1894, dizendo: 

<s Hxaminemos agora em que consistiram os grandes furo- 
res concedidos aos Estados e quaes os prejuizos causados a 
Uniao pelo partido federalista da Constituinte. 
•Os impostos transfcridos foram os de industria eprofissoes, 

transmissao de propriedade, territorial c de exporta^ao. 
Mas estes tributes foram gratuitamcnte cedidos aos Esta- 

dos? Nao. 
Houve uma desccntralisagao de serviijos e uma descen- 

tralisa^ao correspond en te de rendas. O producto dos 
impostos e superior a despeza com os services? Hm um ou 
outro Hstado sim, na maioria delies, nao. 

A Republica deo aos Estados o imposto de cxportacao, 
que Ja pelo Acto Addicional pcrtencia as provincias ; os 
impostos de industria e profissoes e de transmissao de pro- 
priedade, que a monarchia cogitava de entregar as provin- 
cias, passando-lhes as despezas com a magistratura de 
primeira instancia, policia e culto, como se verifica em 
um trabalho do Sr. Paranapiacaba, dc 1883. 

Ora, o imposto de cxportacao crcio que produzio 16 ou 
18 mil contos; o de industria c transmissao de propriedades 
nao attingio a 10 mil contos; o territorial estava apenas 
sendo estudado pela alta administracao do paiz. 
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A conclusão é que a donção não foi t;-im generosa, tam 
larga como aprcgo:i m e que o custeio dos serv iços da 
admi n istra çfio, policia , justi ça , hygiene , obras publicas , via
çfto, e tc. , abso rve as rendas cstaduaes, na 1na iori:1 dos 
Estados e alg uns vivem ainda cm diflicu ld ades. 

N:io trato de renda de t •1-ras, porque sabe-se que , s i é 
fo nte importantissirna de recursos dos Estados Uni dos, en tre 
nós nunca produzio cousa a lg uma. ( ') 

E' certo que desde que as t e rras publicas foram en tregues 
aos Es taJos, o respectivo se rviço foi muito hcrn organisado 
em varios cl'el les. mas a ind a não se tornou fonte de renda. 

Pergu nto qual foi o sac ri ficio impos to :í Un ião pelo tri 
umpho da corren t federalista na Constituin te ? V. Ex . vae 
ver, pela leitura das notas que tom ei dos ultimas re latorios 
da Fazenda , que a renda fedcr:-i l cresce prodigiosa mente e 
não soffrcu desfalque , quando entrou em execução o systema 
co nstitucio na l, is to é, quando p~issa ram ,10s Est ados os 
impostos do art . 9" da Constituição ( lê ): . . 

Vé-sc q ue a renda sóbc continuada e até verti r inosamentc, 
pois de 1 44 mil contos, cm 1 888. presume-se chegar a 
258 mi l, cm 1893 ... -Torna-se patente que na parti lha a 

nião não foi lesada, foram entregues aos Estados os im
postos d irectos pouco rendosos, fi can do os indirecto!-, os 
mais productivos, para a Un ião . . . 

S i a União lu c t a hoje com difficuldacl es financeiras, a 
culpn não é dos Estados ) que al i:'1s t ~rn vind o cm seu au
xi lio ; a culpa é da prodigalidade com que despende el la os 
seos recursos, cios esba njam en tos a que se ent regou. 

O mesmo illu stre representante, na sessão do 
Senado de 5 de Ou tub ro de 1900, fundando-se 
cm dados officiaes, mostrava quanto era infun
dada a criti ca feita ú di stribuição elas rendas entre 
a União e os Estados e q uam inju sto o apregoar
se qu e a União foi despojada pelos Estados: 

Explora ndo a materia tributavel, que lh e foi reservada 
pcl.i Consti t ui ção , a União vio :is suas receitas se e le varem 
de 16.1.000:000$ a, 5.000:000$. no período de 1889 a 1899. 
;ilcança n<lo o cqu ilibrio orçamentar ia e sa ldos , ao p:1sso que 

(") E por Avi<.0 n. j6 , do Min istcri o d:1 F:-tzcnda, d,: 9 de Maio dr.! 1S<y;, 
o rd1.•no1Hte que fosse :1rrcco11l:itl:1 t"0 /110 r<!11.f., cve11t: ,al d,1 U11iiio o produ..:to 
,!;1 ,,cnd:i de ~erras llevolut:is, (( visto que somente rlcpois \\e :1 cto cxpre:-sn 
do Congresso Fc:de r:il assistir:i :1os respec ti vos Ebl :ulos n direito :is refe ri das 
l t:' rras» (si."). O Av. c ,;q11ecco :, lei 11. ;.396, de .:4 lic Novem bro de 18 
;irt. •ln, que j:i h avi:1 concedido :1s provincias css :1 rcccit:1 . 

1 

os Estados, que 1 segundo aflirmam i empob receram a U n ião, 
apossando-se das t e rras e tributos proJuctivos, estão com 
de(ici!s em seos orçamentos e oberados. 

· No antigo rcgimcn j,i se ha via verificado que a importação 
contribui.1 com quatro quintos para a receita ge ra l ; ora , os 
direitos alfandegarias ficam , na Republica, pertencend o 
exc lusivamente :l . União , podendo esta ai nda tribu t a r o 
consumo. a renda. exp lorar impos ições de caracter mixto , e tc. 

As Alfandegas produziram cm 1899 réis 248 .000:oooS e o 
consumo 2:,.000:oooS, se ndo provavel que n'cste exercicio 
o producto do consumo attinja a 40.000:0008000. 

Os Estados n.lo parti lharam com a União só a rece ita, 
mas tambcm as despczas, ficando a se u c;1rgo as de adm in is
tração i justiça, hygiene, in strucção , obras publicas, imm_i
grnção e co lon i~ação, etc . 

Si aos Estados incumbe o povoamento do só lo, por que 
razão não lh es haviam de pertencer as terras devo lutas? 

Si rnotivos de o rd em politica aconselharem mais t arde a 
restituição dessas terr.1s ~1. União: o exemplo am e ricano poden.'t 
se r seguido . 

O sy_stcma J e divisão de rendas 1 tam censurado entre nós, 
é de facto o que exis Lc nos Estados nidos, consagrado pela 
pratica e bem assi m na Suissa .. . 

Que fez o legislador constituinte brazileiro para ser tam 
criticado? 

A cx pcricncia do Acto Addicional havia co nd emnado os 
impostos cumula ti\'OS; a tradiçflo nacional e a indolc do 
nosso regimcn repcllia m o sys tema dos impostos addicionacs 
para o c ust e io dos se rv iços cstad uacs : a divisão das fo ntc:s 
de renda se impoz ao Governo Provisorio e :Í Co nstitui nte. 

Já em 1883, em p leno reg imcn m onarchico, cogitaram 
os poderes pub li cas de passar ~ís provincias a lguns serviços 
e os impostos de transmiss:lo d e propriedade e d e industrias 
e p rofissões , j,í lhes pe rtence ndo a dec im a urbana e t endo 
algu m as procurado orga ni sar o imposto t erri torial. 

Não foi muito adiante a Repu blica , concedendo aos Estados 
os direitos de exportação , porque tambem sob re e ll es lançou 
todos os encargos de sua administraçfw e dos serviços de 
just iça , immigraçâo , etc . 

Os impostos ele exportação estão condem nados pelos 
seus m;Íos cffcitos eco nomi cos e falta d e es tabilidade do se u 
rendime nto; tendem a desapparece r dos orçam entos estaduaes 
e nã o podiam fi gurar no federa l. 

As rendas proven ien tes de terras pub licas só existem cm 
:i lgu ns Estados que íicar:nn com as dividas dos colo nos; no;; 
outros ou Cff1 qu:.1si todos os Estados não cornpens~nn as 
despczas do serviço respectivo . 

Mesmo nos Estados Un idos a renda das t erras pub li cas, 
cm um sec ulo , foi inferior :i das Alfandegas em um anno. » 

-1 
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Art. 1 1. Egua lmente ú 
Uni ão corno aos Estados 
cabe o direito de legis!:11 
sob re estradas de ferro e 
n:ivegação interior . Uma 
lei do Co n gresso cletcnrn
nnri1 e regu lará a respect iva 
com pctencia . 

(Do projeclO d:t c.ommiss:"10 
do Governo Prov1sor10). 

Art. 1.3. Viação : 
interior. Navegação, 
das, correios e telegrap 
ressam á prosperidade g 
desenvolvim ento da riq 
de m escapar á solicitud, 

N'um regimen federat 
a parti lha ele poderes se 
governo naciona l e os g 
t eri o discriminativo ha 
terefa respect ivame nte ;: 
nos . E assim , o que en1 
toda a nação, com o e 
interestadual, com as g r 
cacão i nternacionaes e e 
poderá deixar de fi car a 
do interesse geral , resp 
extern a do paiz e mant 
as potencias estrange ira 
em ultima instancia d 
duaes e fiadora da paz e 
bros componentes da ÍE 

Aos Estados fi ca pie 
respeita a seos i n t eressE 
sua jurisdicção territor 
visinhança ( salvo quar 
dencia da União , art. 9° 
§ 1º ) . 

S erá regulado po 
\'erno Provisorio se 1 
assumpto providencian 
um pla no de v iação fed 
g urar a prompta acção 
cendo laços i ndispen: 
unidade politica e á u 
tados e obedece ndo a e 
t egicas e sobre tudo e 
o povoamento e apro\ 
ainda não aproveitacl c 
de Janeiro de 1890 ) >> 

( · ) A lei promettiil::i pelo art. 1 

sob n. 109 cm 14 de oufubro de 189 
<• Art. 1 . 0 E' de exclusiva cornp, 

o estabelecimento : 
1 •0 das vi.is de commun icaç:io ílu 

ra \ de vi:tç:io que fôr :uloptado pelo 
:::!.0 de todas as outr;is que futur: 

der Legislativo, cons ider:iclas de uti 
,1ades estrntegic;1s ou correspondcrc 
ou :cdministr:1tiv:1. 

Art. 2.0 Em to..los os m:iis casos 
du:ics . 

Art. ,;. 0 ~ando o mclhoramcnt 
cllc rcsoh-crão os go\•crnos respec t i 

44 ARTIGO 12 

A conclusrio c quc a doagao nao foi tnm gencrosa, tarn 
larga como apregoam e quc o custeio dos services da 
administra<jao. policia, justiqa, hygiene, obras publicas, via- 
(;ao, etc., absorve as rendas estaduaes, na jnaioria dos 
Estados c alguns vivem ainda em difiiculdades. 

Nao trato dc renda de terras, porque sabe-se que, si e 
fonte importantissima dc recursos dos Hstados Unidos, entre 
nds nunca produzio cousa alguma. (*) 

E' ccrto que desdc que as terras publicas foram entregucs 
aos Estados, o respective servi<;o foi muito hem organisado 
em varies d'elles, mas ainda nao se tornou fonte de renda. 

Pergunto qual foi o sacrificio imposto a Uniao pclo tri- 
umpho da corrente fedcralistn na Constituinte? V. Ex. vae 
ver, pcla Icitura das notas que tomei dos ultimos relatorios 
da Fazenda, que a renda federal cresce prodigiosamente e 
nao sortVeu dcsfalque, quando entrou em execuijao o systema 
constitucional, isto c. quando passaram aos Hstados os 
impostos do art. 9" da Constitui^ao (le):... 

Vc-se que a renda sdbe continuadac ate vertiginosamente, 
pois de 144 mil contos, em 1S8S., presunie-se chegar a 
258 mil, em 1893...—Torna-se patente que na partilha a 
Uniao nao foi lesada, foram entregues aos Estados os im- 
postos directos pouco rendosos, ficando os indirectos, os 
ma is productivos, para a Uniao... 

Si a Uniao lucta hojc com difficuldndes financeiras, a 
culpa nao e dos Estados, quc alias tern vindo cm seu au- 
xilio; a culpa e da prodigalidade com que despende ella os 
seos recursos, dos csbanjamentos a que se entregou. 

O mesmo illustre representante, na sessao do 
Scnado dc 5 de Outubro de iqoo, fundando-se 
cm dados ofllciaes, mostrava quanto era infun- 
dada a critica fcita a distrihuigao das rendas entre 
a Uniao e os Estados c quam injusto o apregoar- 
se que a Uniao foi despojada pelos Estados: 

Explorando a materia tributavel, que Ihe foi reservada 
pcla Constituitjao, a Uniao vio as suas receitas se clevarem 
de 164.000:000$ a 585.000:000$, no periodo de 18S9 a 1899, 
alcanqando o equilibrio or^amentario e saldos, ao passo que 

(*) n por Aviso 11. 76, ilo Mtnistcria da Fazenda, de 9 de Maio de 1S9?, nrdcnou-sc que fosse arrccadada conw eventual Ja Uniao o prodncto da venda de terras dcvohitas, «visto que somcnte depois de acto exprcsso do Congresso Federal assistira aos respectivos Hstados o direito as rcferidas terras» (s/vj." O Av, csqtiecco a lei n. ^.^9(5, de 24 de Novcmbro de 1888, art. 40
lqiie ja havla concedido as provincias cssa receita. 

os Hstados, que, segundo afiirmam, cmpobreceram a Uniao, 
apossando-se das terras e tributes productivos, estao com 
deficits em seos orgamentos e oberados. 

No antigo regimen ja se havia verificado que a importagao 
contribuia com quatro quinlos para a receita geral; ora, os 
direitos alfandegarios ficam, na Republica, pertencendo 
exclusivamente a Uniao, podendo esta ainda tributar o 
consume, a renda, explorar imposigocs dc caracter mixto, etc. 

As Alfandegas produziram em 1S99 reis 248.000:000$ e o 
consume 25.000:000$, sendo provavel que n'este exercicio 
o producto do consume attinja a 40.000:ooo$ooo. 

Os Estados nao partilharam com a Uniao so a receita, 
mnstambem as despezas, ficando a seu cargo as deadminis- 
trngao, justiga, hygiene, instrucgao, obras publicas, immi- 
gragao c colonisagao, etc. 

Si aos Estados incumbe o povoamento do solo, por que 
razao nao Ihes haviam de pertencer as terras devolutas? 

Si motivos de ordcrn politica aconselharem mais tarde a 
rcstituicao dessas terras a Uniao. 0 cxcmplo amcricano podcra 
ser scguido. 

O systema de divisao de rendas, tarn censurado entre nds, 
e de facto o que existe nos Estados Unidos, consagrado pcla 
pratica e hem assim na Suissa... 

Qiie fez o legislador constituinte brazileiro para ser tam 
criticado ? 

A expericncia do Acto Addicional havla condemnado os 
impostos cumulativos; a tradigao nacional c a indole do 
nosso regimen repelliam o systema dos impostos addicionacs 
para o custeio dos scrvigos estaduaes: a divisao das fontes 
de renda se impoz ao Governo Provisorio e a Constituinte. 

Ja em 1SS3, em pleno regimen monarchico, cogitaram 
os poderes publicos de passar as provincias alguns servigos 
e os impostos de transmissao de propriedade e de industrias 
e profissoes, ja Ihes pertencendo a decima urbana e tendo 
algumas procurado organisar o imposto territorial. 

Nao foi muito adiantc a Republica, concedendo aos Estados 
os direitos de exportacao, porque tambem sobre dies lancou 
todos os encargos dc sua admimstragao c dos servigos de 
justiga, immigragao, etc. 

Os impostos de exportagao cstao condemnados pelos 
seus maos effeitos economicos e falta de estabilidade do seu 
rendimonto; tendem a dcsapparecer dos orgamentos estaduaes 
e nao podiam figurar no federal. 

As rendas provenientes de terras publicas so existem em 
alguns Estados quc ficaram com as dividas dos colonos; nos 
outros oil cm quasi todos os Estados nao compensam as 
despezas do scrvigo rcspectivo. 

Mesmo nos Hstados Unidos a renda das terras publicas, 
em um seculo, foi inferior ii das Alfandegas em um anno.» 
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ARTIGO 13 45 

Art . 1 1 . Egualrnente á 
Un ião como aos Estados 
cabe o direito de lcgis l:11 
sobre estracbs de fe rro e 
n:ivegação interior. Uma 
le i do Congresso detenrn
nará e reg ular:í a respect iva 
co, npetencia. 

(Do projecto d.t Commissâo 
do Governo Provisorio). 

Art. 13 . O direito d:i 
União e o dos Estados a 
legislarem sobre viação fcr
rc:1 e navcgaçào inter io r 
será reguh1do por lei do 
Congresso Nacional. 

(Decretos n . í l O de 22 dl!' Ju
nho e n. 9 14 A de 13 de Outubro 
de 1890). 

Art. 13. Viação ferrea e navegação 
interior. Navegação, canaes, portos, est ra
das, correios e telegraphos g randemente inte
ressam á prospe ri dade ge ral, ao comm ercio e ao 
desenvolvimento da ri queza publi ca, e não po
dem escapa r á solicitude dos gove rnos . 

N'um regímen federati vo é preciso estabelece r 
a part ilha de poderes sobre t al objecto, ent re o 
governo nacional e os gove rnos locaes; e o cri
te ri o di scr imi nat ivo ha de achar- se na mi ssão e 
t erefa respect ivame nte ass ig nada a esses gover
nos . E assim , o que en tende com o interesse de 
toda a nação, com o com mercio estrangeiro e 
i nterestadual , com as g randes ,·ias de communi
cação internacionaes e entre os Estados, isso não 
poderá deixar ele ficar a ca rgo da União, zeladora 
do interesse ge ral, responsavel pela segurança 
externa do paiz e mantenedora das relações com 
as potencias estrangeiras, bem como reguladora 
em ultima instancia das pendencias interesta
duaes e fiadora da paz e concordi a entre os mem
bros componentes ela fede ra ção. 

Aos Estados fi ca plena competencia no que 
respeita a seos interesses prop ri os, nos limi tes de 
sua j uri sdicção territori al e em suas relações de 
v isin hança (salvo qua nto a estas a superinten
de ncia da União, art. 9° § 4°, a rt . 48 n. 16 e art. 65 
§ 1º ). ' 

Será regulado por lei federal. Já o Go
\'erno Provisori o se havia preoccupado deste 
assumpto providenciando sobre a organisação de 
um plano de viação federal, no intuito de « asse
g urar a prompta acção admi nist rati va, estabele
cendo laços indispensaveis á manutenção da 
unidade politica e á uni ão commercial dos Es
tados e obedecendo a condições t echnicas , estra
t egicas e sobre tudo eco nomicas, e de fomentar 
o povoamento e aproveitamento dos t erritori os 
ainda não apro,·eitados (Decr. n . 159. de 15 
de j aneiro de 1890 )>> ( *). 

( • ) A le i promctt it!:1 pelo art. 1.3 d :1 Consti tui~:io é :1 scguintc 1 pu bli cada 
sob 11. 109 e.m 14 de oufnbro de 189:i: 

« Art. 1. 11 E' ele exclusiva compctencia dos poderes fodcracs re so lve r sob re 
o cstabdccimento : 

1 .º cfas vias de communicação ílu\'iacs ou t errestres, constantes do plano ge
n1l de viaç:"io que fó r adaptado pdo Congresso j 

::. 0 de todas as outr:t s que futurnmcnk forem, por decreto cman;i,lo do Po
der Legislativo, consider:::clas de ut ili,l:ldc nacion:!1 1 por sa ti sfazerem a neccssi 
,l:ulcs cstrntcg ic:1s ou corresponderem :1 elevados interesses de ordem politica 
ou admin istrati v;1, 
du~;st.' 2. 0 Em to.tos os mai s casos, aque ll a compctcnci.1 é dos poderes esta-

Art. _;. 0 ~:indo o melhoramento interessar a mais de um Estado, sobre 
cllc resokcrüo os governos rcspecti \tOs. 

Ao 3rt. 13 : 
Propomos q uc se ac

cresccntc - dcvcndo, po
r~n,, a n::ivcg,1ção el e c:1 bo
t:1gem ser feita por nav ios 
n:icionaes . - Bap!isla da 
Mo/la e outros . (Emenda 
npprovad:t em 17 de Fevereiro 
de ,_89 1). 

. unico. A navegação 
de cabotage m será fe it :1 
por nav ios nacionaes. 

(Redacç.ão pela Commi ss:lo do 
Congresso). 

Art. 13. O direito da 
União e dos Estados de 
legislarem sobre viação 
ferrea e navegação in
terior será regulado por 
lei federal. 

~ unico. A navegação 
de cabotagem será feita 
por navios nacionaes. 

Art. '13 § unico. Por navios nacionaes. 
A Const ituição poz fó ra de co ncurrencia o pav i
lhão nacional , quanto á na vegação costeira. Es
ta di sposição, restricti va do com mercio naval, 
revela o proposito de, pri vilegiando-a, desen
volve r a industri a marilima nacional. Embora 
o regím en de navegação reservada não gose de 
altos cred itas, nem de unanime aceitação entre os 
economistas e não possa aspirar os foros de uma 
medi da con stituicional, pareceo elle aos consti
t uintes adoptavel e vantajoso entre nós . 

Naturalmente a maioria do Congresso consi
derou que, occupando o Brazil quasi metade da 
America meridional, tem, nessa vast íssima ex
tensão, dous tercos de suas fronteiras formadas 
por costas marítimas , além de que correm no 
seo territori o g randes ri os navega veis, dos quaes 
só o Amazo nas com seos tributari as fo rma uma 
bacia eq ui valente a cinco sextas partes da Euro
pa e olferece um immenso percurso á navega
ção , pondo em commu ni cação cinco dos princi
paes Estados da União e dando accesso ás repu
bli cas de Venezuela , Columbia , Eq uador, Perú e 
Boli via . E a nacio nali sação da navegação cos
tei ra e flu vial, ao passo que poderá mui larga
mente desenvolvei-as concorrendo muito para o 
incremento da riqueza nacional , e fa vorecendo-a 
pela facilidade do transporte , dará luga r , neces
sari amente a que tambem prospere a industri a 
da construcção naval, que tantocum pre animar, 
creando além di sso nas populações á beira mar 
viveiros de marujada que fornecerão ao governo 
boa tripolação para seos navios . Em caso de 
urgencia , bons navios poderá ell e, mesmo no 
paiz , promptamente adqu irir para armar em 
g uerra. 

- Sobre a navegação costeira providenciaram 
as leis n. 123 , de 1 1 de Outubro de 1 892 e n . 22 7 A 
de 5 de Dezembro de 1894, sendo regulamentada 
pelo decreto n . 2304, de 2 de J ulho de 1896 . 

Art. .f. º Alem das vi as de communi..:aç;io de que trat;t o art . 1.0
, poder:i a 

União estabe lece r ou auxil iar o estabelecimen to de outra5 1 precedendo, neste 
caso , accordo com os poderes competentes dos E.!,t :1dos ou do Estn.do a que 
possam cllas interessar . 

Po..tcr:í t :11nbcm permittir que as linhas a qnc se refére o me!'-mo artigo se
jam cst :1bclccid:1s por conta ele um ou mais Estados intcres!i.ados , ce lebrando. 
p:i ra isso , cnmo O!i. governos respecti vo!'-, convenios pelos quacs fiquem gar .:in
ti clas a nniformidaclc de admini st raç:10 e 011tr:1s convcniencias de caracter 
federa l. 

P.1ragrapho un :co. T :ics accordos e convenios, sempre ce lebrados pelo Poder 
Executi vo, só crcam obrigações para a União depois de :ipprovados pelo Con
gresso Nacional.,> 

ARTIGO 13 45 

Art. 11. Egualmcnte a 
Uniao como aos Estaclos 
cabe o dircito clc Icgislai 
sobre cstradas do fcrro c 
navogafao interior. Uma 
lei do Congrcsso dctcrmi- 
nara e rcgnlarA a rcspectiva 
conipctoncia. 

(Do projecto da Commissao 
do Govcrno Provisorio). 

Art. 13. Viagao ferrea e navegagao 
interior. Navegacao, canaes, portos, estra- 
das, correios e telegraphos grandemente inte- 
ressam a prospcridade geral, ao commercio eao 
desenvolvimento da riqueza publica, e nao po- 
dem escapar a solicitude dos governos. 

N'um regimen fedcrativo e preciso estabelecer 
a partilha de poderes sobre tal objecto, entre o 
governo nacional e os governos locaes ; e o cri- 
terio discriminativo ha de achar-se na missao e 
terefa respectivamente assignada a esses gover- 
nos. E assim, o que entende com o interesse de 
toda a nagao, com o commercio estrangeiro e 
interestadual, com as grandes vias de communi- 
cacao internacionaes e entre os Estados, isso nao 
podera deixar de ficara cargo da Uniao, zeladora 
do interesse geral, responsavel pela seguran^a 
externa do paiz e mantenedora das relafoes com 
as potencias estrangeiras, bem como reguladora 
em ultima instancia das pendencias intcresta- 
duaes e liadora da paz e concordia entre os mem- 
bros componentes da federayao. 

Aos Estados flea plena competencia no que 
respeita a seos interesses proprios, nos limites de 
sua jurisdicfao territorial e em suas rela^oes de 
visinhan^a (salvo quanto a estas a superinten- 
dencia da Uniao, art. 9° §4°, art. 48 n. 16 e art. 65 
§ >°)- 

Sera regulado por lei federal. Ja 0 Go- 
verno Provisorio se havia preoccupado deste 
assumpto providenciando sobre a organisacao de 
um piano de viacao federal, no intuitode « asse- 
gurar a prompta acyao administrativa, estabele- 
cendo lacos indispensaveis a manuten^ao da 
unidade politica e a uniao commercial dos Es- 
tados e obedecendo a condi^oes technicas, estra- 
tegicas e sobre tudo economicas, e de fomentar 
o povoamento e aproveitamento dos territories 
ainda nao aproveitados (Deer. n. 159. de 15 
de Janeiro de 1890) » (*). 

(*) A lei promcttiiia pelo art. 13 da Constitniijao 6 a segmnte, ptiblicnda sob n. 109 cm J4 de oufitbro de 1892 : f Art. i.® E* do exchisiva competencia dos poderes fedoraes resoiver sobre o estabclccimento s 1 .Q das vias de commnnica^ao (luviaes on terrcstres, const antes do piano ge- ral dc viacao quo lor adoptado polo Congresso ; 2.0 de todas as outras que fnturamcnte forein, por decreto cnianado do Po- 
der Legislalivo, constderadas de utitidadc nacional, por salisfazierem a neccssi- dades estralegicas on corresponderem a elevados interesses de ordem politica on administrativa. Art. 2.0 Em todos os mais casos, aqneila competencia £ dos poderes esta» duacs. 

Art, ?.0 Quando 0 melhoramcnto interessar a mais de um Estado, sobre elle resolvcrao os governos respeclivos. 

Ao art. 13: 
Propomos que se ac- 

crcsccntc — devendo, po- 
reni, a navegacao dc cabo- 
tagcin scr fcita por navios 
nacionacs.—Baplisla da 
Molla C outros. (F.menda 
npprovada em 17 de Fevereiro 
de 1891). 

§ unico. A navegayao 
dc cabotagcin sera fcita 
por navios nacionacs. 

(Rcdaccao pela Commissao do 
Congresso). 

Art. 13 § unico. Por navios nacionaes. 
A Constituiyao pozfora de concurrencia o pavi- 
Ihao nacional, quanto a navegacao costeira. Es- 
ta disposiyuo, restrictiva do commercio naval, 
revcla o proposito de, privilegiando-a, desen- 
volver a industria maritima nacional. Embora 
o regimen de navegayao reservada nao gose de 
altos creditos, nem de unanime aceitacao entre os 
economistas e nao possa aspiraros forosde uma 
medida constituicional, pareceo ellc aos consti- 
tuintes adoptavel e vantajoso entre nos. 

Naturalmente a maioria do Congresso consi- 
derou que, occupando o Brazil quasi metade da 
America meridional, tern, nessa vastissima ex- 
tensao, dous tercos de suas fronteiras formadas 
por costas maritimas, alem de que correm no 
seo territorio grandes rios navegaveis, dos quaes 
so o Amazonas com seos tributarios forma uma 
bacia equivalente acinco sextas partes da Euro- 
pa e offerece um immenso percurso a navega- 
cao, pondo em communicayao cinco dos princi- 
paes Estados da Uniao e dando accesso as repu- 
blicas de Venezuela, Columbia, Equador, Peru e 
Bolivia. E a nacionalisacao da navegacao cos- 
teira e fluvial, ao passo que podera mui larga- 
mente desenvolvel-as concorrendo muito para o 
incremento da riqueza nacional, e favorecendo-a 
pela facilidade do transporte, dara lugar, neces- 
sariamente a que tambem prospere a industria 
da construcyao naval, quetantocumpre animar, 
creando alem disso nas populayoes a beira mar 
viveiros de marujadaque fornecerao ao governo 
boa tripolayao para seos navios. Em caso de 
urgencia, bons navios podera elle, mesmo no 
paiz, promptamente adquirir para armar em 
guerra. 

— Sobre a navegayao costeira providenciaram 
as leis n. 123, de 11 de Outuhro de 1892 e n. 227 A 
de ; deDezembrode 1S94, sendo regulamentada 
pelo decreto n. 2304, de 2 de Julho de 1896. 

Art. 4.0 Alem das vias tie eommunica^ao de qne trata o art. 1.", podera a Uniao estabelecer on auxiliar o estabdecimento dc outras, preccdendo, neste caso, accordo com os poderes compctcntes dos Estados on do Estado a que possam dlas interessar. Podera tambem pennittir que as linlias a que se refere o mesmo artlgo sc- jam eslabelecidas por conta de um ou mais Estados interessados, cdebrando, para isso, como os governos respectivos, convcnios pelos quaes fiquem garan- tidas a unilormidade de admimstra^ao e outras conveniencias de caracter federal. Paragrapho unico. Tacs accordos e convcnios, scmpre celcbrados pelo Poder 
Executivo, so cream obraga<;oes para a Umao depols de approvados pelo Cou- 
gresso Nacional.» 

Art. 13. O dircito da 
Uniao c o dos Estados a 
legislarcin sobre viayao fer- 
rea e navegacao interior 
sera regulado por lei do 
Congrcsso Nacional. 

(Oecretos n. mo de 22 de ju- 
nho e n. 914 A de 27 de Outubro 
de 1S90). 

Art. 13. 0 direito da 
Uniao e dos Estados de 
legislarem sobre viagao 
ferrea e navegageo in- 
terior sera regulado por 
lei federal. 

§ unico. Anavegagao 
de cabotagem sera feita 
por navios nacionaes. 



46 ARTIGO 14 

A rt. 1 4 . As forças de 
terra e 111 :i r são in stituições 
nacionaes penm1n entes, 
des tinadas !t defesa da pa
t ria no ex teri or e á 111 anu
t enção das leis no interior. 

Dentro nos li111ites da 
lei, a força armada é esse n
cial mente obed iente ;1os 
seus superiores hi era rchi
cos e obrigada a sustentar 
as in st ituições conslil ucio
naes. 

(Decretos n. 5 10 de 22 de Ju
nho e n.9 14 Ade 23 de Ou tubro 
de 1890). 

Art. 14. Todos os bra
zile iros são ob ri gados a 
pega r e111 ar111 :is para sus
ten lar a in dependencia, a 
un ião e a integ ridade da 
Republica, defe ndendo-a 
de se us ini111i gos extern os 
e internos. 

Art. 15. A fo rça 111ili
lar é essencia l111en le obe
dien te, jámais se poderá 
reuni r sem q ue . lhe seja 
ordenado por autoridade 
legitim a.-Da111asio. 

(Emenda prejud icacb pe la np
provnçào do :trt. , 4, em 24 de 
Dezembro de 1890) . 

Ao art. 14 . Elimine-se 
a pal:tvra- pennanentes . 
Gil Go11 /art. D. Vicmlc. 

Supprima-se a ulti111a 
parle do ar t. 14 : .« Dentro 
dos li mites da le i, etc.», 
- J. Hygi110. 

(Emcnd:1s rejeitad:ts cm 4 de 
Fevereiro de 189 1). 

Art. 14 I nstituições nacionaes . Adis
posição deste a rt. decl a ra •11[lcfo11[les o exe rcito e 
a armada e ist o e nvolve a prohi bição aos Esta
dos el e t ere m in stitui ções suas desta especie . 

Aos Estados é vedado faze r o u declarar gue rra 
( art. 66 n . 4) e é á União qu e incumbe a 
defesa intern a e ext erna ela nação; tem ell a· o 
poder de faze r a g uerra e contractar a paz ( art. 
34 § 1 1) e o de reprimir as com m oções intesti
nas ( a rt. 60 n . 3 , art 34 11. 21 , a rt. 48 n. 15e 
a rt . 80 ). A' União, pois, é qu e leve caber o di 
reito ele levanta r, manter e administrar as forcas 
de t er ra e ma r necessa ri as a taes fins . ' 

Correspo ndem a esse direito a obri gação de 
t odo o brazil eiro ao serviço mi li tar, - p[l/'[I [I 
dcft!S[I d[I pntr f[I e da Co11sli/11içâo, a rt. 6 - ( mas 
não para g uerra ou a lli ança co m o fim de con
qu ista, a rt. 88) - , e a o brigação de cada um dos 
Estados e ci o Dist ricto Federa l, de fo rn ece r os 
c nti o·e ntcs ordenados pe la lei fede ra l ( art . 8 7 ), 
se m recrutam~nto fo rçado e por so rteio, na falta 
de volun tarias' ( a rt. cit. § § 3º e 4º). 

Permanentes . Suscitou reparos na di s
cu ssão ela o nst ituição o emprego desta palavra, 
considera ndo-se ser: 1 .0 esc usada, porque t em 
ca racte r ele perma nencia tudo o que está co nsa
ºTad na rga ni sação co nst ituciona l, com e. -
cepção das providencias qu e são ele natu reza 
t ransi ta ria e co rn o taes a ll i declaradas; e :Lº a,·essa 
á asp iração el a democracia moderna , que quer a 
s u µp ressão dos exe rci tos permanente ~, por en 
commoclos aos cidadãos, o nerosos á nação e pe
rigo· s á li be rd ade. Mas fo rça é con,·ir que em 
quanto a.J1uma nid ade n=-io chegar ao estado de 
paz perm'a ne nte, indi spensavel será aos gover
n os a força a rm ada permanente , organisada em 
exercito e ma rinha, proporei nad os aos recursos 
do paiz. 

Art. 14. As fo rças de 
terr:i e mar são in st itui 
ções nac ion:ies permanen
tes, dest in adas ú lefcsa da 
patri a no exterior e á ma
nu tenção das leis no inte
ri or. 

- A forc:i armada é 
essencialme;1te obed iente, 
dent ro dos limi tes da lei, 
aos seos su periores h ie
rarch icos e obrigada a 
sust.entar :is instit ui ções 
const i tu cion:ies. 

(Red;1cçào da Comm iss;io do 
Congresso Const itu inte, em 2 1 

e :1pprov:1d:t em:? 3 de Fevereiro 
de 189 1). 

Art. 14. As forças de 
terra e mar são inst i
tuições nacionaes per
manentes, destinadas á 
defesa da patria no ex
terior, e á manutenção 
das leis no interior . 

A força armada é es
sencialmente obediente , 
dentro dos limites da 
lei, aos seus superiores 
hierarchicos, e obrigada 
a sustentar as intitui
ções constitucionaes. 

Essencialmente obedientes . Sem este 
freio legal, a nação ficaria inteirame nre á mercê 
dos hom ens por ella a rm ados e estipe ndiaclos 
para defe ndel-a. Por toda a pa rte o nde se cons
tituem govern os l iv res, o espírito fun dame ntal 1 
das instituições milita res é a di sciplina hi erar
chica e a subord inação á a utoridade. Um exer
cito que não obedece e que d isc ute, em vez de 
ser uma gara nti a da honra e segurança nacio nal, 
co nstitue-se um perigo publi co. A cri t ica elas 
orde ns superi ores e as de li berações tomadas 
collectivament e pela força pu bli ca iniluem , de / 
modo prej udicia líssimo, na di sc ipli na e torn am ) 
o exe rcito incompat ive l com a li berdade civil 
da nação. 

Entretanto , é prec iso não co nfun li r na prat ica 
a disc iplina co m o mero se rvili smo e não lhe, 
dar por base legal un icamente o t emor cio cas
tigo e a expectat iva das promoções . Ella sem 
du vida t em o utro mob il , mais imperi oso, m a is \ 
a leva ntado, no pundonor e brio milita r , como 
mu ito bem pe nsava, e diz ia ao gove rn o em 
1886, o g rande soldado qu e po uco depois ) 
á fre nte de seos companheiros e reali sa ndo 
a asp iração nacional, t eri a de faze r a Re
pu blica . Pro testando co ntra publi cas e, ao 
seo juízo, im merecidas reprim endas do gove rn o 
imperi a l a o fficia es do exercito, correctos e 
dist inctos por seos se rv iços, escrev ia , est i
g mat isa ndo o abuso , o brazile iro ill ust re ao 
primeiro ministro de e ntão- que isso era ames
qu inhar o exe rcito, t irar-lhe o brio, a clign icladee 
o a mor proprio, " req ui sitos esses , d izia, se m os 
q uaes não have rá so ldados, mas vis e clespresi
\'e is escravos . » (Carta cio Marec hal M. Deodoro 
ao Barão de Cotegi pe, em 14 de ovem bro 
de t886. DinrioOfficinl de 8 deMaiocle 189 1, 
pao· · t946) . 

A Co nstituição occu pa-se da fo rça a rm ada nos. 
ar ts. 14, - 23 § t0 n . 2, -34 , n. 11, 17 a 20, ....:._ 

48, n. 3, 4, 5, 7 e 8, 
§ 2 1, 73 , - 74 , - 76, -
88.- Antes da Co!1stitu 
n. 5884 , a 8 el e M~rço e 
d isci plinar doexe rc1to 
O utubro de 1896 e Dec 
neiro ele 1898. 

Dentro dos limitei 
propunha a suppressão d 
do art. Dentro dos li111 iles 
t odas as a utoridades pa r 
valor , e a defeza das i ns1 
pelo emprego ela fo rça ; 
sari o, está dentro desses 
c reação do exerc ito e ela 
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ARTIGO 14 

Art. \4 As forfas do 
terra c niarsao instituiyocs 
nacionaes pcrmancntcs, 
deslinadas a dcfesa da pa- 
tria no exterior c a inanu- 
tcnfao das leis no interior. 

Dontro nos limitcs da 
lei, a forfaarmada e csscn- 
cialmcnto obcdicntc aos 
scus snperiorcs hicrarchi- 
cos e obrigada a sustcntar 
as inslituiyocs constitucio- 
nacs. 

(Decretos n. 510 de 22 de Ju- 
nho e n.914 Ade 23 dc Oulubro 
de 1890). 

Art. 14. Todososbra- 
ziloiros sao obrigados a 
pegar cm armas para sus- 
tcntar a independencia, a 
uniao e a intcgridade da 
Republica, defendendo-a 
dc sens inimigos cxtcrnos 
c internos. 

Art. 15. A forja mili- 
tar e csscncialmcntc obc- 
dicntc, jamais sc podcra 
reunir scm quc ■ lire seja 
ordenado por autoridade 
legitima.—Damasio. 

(Itmenda prejudicada pela ap- 
provacao do art. 14, em 24 de 
Dezembro de 1S90). 

Ao art. 14. Elimine-se 
a palavra—pcrmancntcs. 
C/7 Coulart. D. yicenlc. 

Supprima-sc a ultima 
partcdo art. i4: .«Dentro 
dos limitcs da lei, ctc.», 
—J. Hyguio. 

(Hmendas rejeitadas em 4 <ie 
Fevereiro de 1891). 

Art. 14. As forpis dc 
terra c mar sao inslitui- 
focs nacionaes pcrmancn- 
tcs, destinadas a dcfesa da 
patria no exterior o a ma- 
nutcn^ao das leis no inte- 
rior. 

— A forca armada e 
csscncialmcntc obcdicntc, 
dentro dos limitcs da lei, 
aos scos supcriorcs hic- 
rarchicos c obrigada a 
sustcntar as instituifocs 
constitucionacs. 

(Redac^ao da Commissao do 
Ccngresso Constituinte, em 2j 
e approvada em 24 de Fevereiro 
de 1891). 

Art. 14. As forgas de 
terra e mar sao insti- 
tuigoes nacionaes per- 
manentes, destinadas a 
defesa da patria no ex- 
terior, e a manutengao 
das leis no interior. 

A forga armada e es- 
sencialmente ob ediente, 
dentro dos limites da 
lei, aos sens superiores 
liierarchicos, e obrigada 
a sustentar as intitui- 
goes constitucionaes. 

Art. 14 InstituiQoes nacionaes. A dis- 
posigao deste art. declara nacionaes o exercito e 
a armada c isto envolve a prohibicao aos Esta- 
dos dc terem instituigocs suas desta especie. 

Aos Estados e vedado fazer on dejfcrar guerra 
(art. 66 n. 4) e e a Uniao que incumbe a 
defesa interna e externa da nagao; tern ella o 
poder de fazer a guerra e contractar a paz (art. 
^4 § 11) e o de reprimir as commocoes intesti- 
nas (art. 6' n. 3, art 34 n. 21, art. 48 n. 15 c 
art. 80). A' Uniao, pois, e que deve caber o di- 
reito de levantar, mantcr e administrar as forgas 
de terra c mar necessarias a taes fins. 

Correspondem a esse direito a obrigagao de 
todo o brazileiro ao servigo militar, — para a 
defesa da patria c da Consiitni^do, art. 86—(mas 
nao para guerra ou allianga com o fim de con- 
quista, art. S8)—, ea obrigagaode cada um dos 
Estados e do Districto Federal, de fornecer os 
contigentes ordenados pela lei federal (art. 87), 
sem recrutamento forgado e por sorteio, na falta 
de voluntarios (art. cit. §§3' e 4). 

Permanentes. Suscitou reparos na dis- 
cussao da Constituigao o emprego desta palavra, 
considcrando-se ser; 1." escusada, porque tern 
caracter dc pu'inanencia tudo o que esta consa- 
grado na organisagao constitucional, com ex- 
cepgao das providencias que sao de natureza 
transitoriaccomo taes alii dedaradas; e a.'avessa 
a aspiragao da democracia moderna, que quer a 
suppressao dos exercitos permanentes, por en- 
commodos aos cidadaos, oncrosos a nagao e pe- 
rigosos a liberdade. Mas forga e comlr que em 
quanto a humanidade nao chegar ao cstado de 
paz pcrm'anente, indispensavel sera aos gover- 
nos a forga armada permanente, organisada em 
exercito e marinha, proporcionados aosrecursos 
do paiz. 

Essencialmente obedientes. Sem este 
freio legal, a nagao licaria inteiramenre a merce 
dos homens por ella armados e estipendiados 
para defendel-a. For toda a parte onde se cons- 
tituem governos livres, o espirito fundamental 
das instituigoes militares e a disciplina hierar- 
chica e a subordinagao a autoridade. Um exer- 
cito que nao obedece e que discute, em vez de 
ser uma garantia da honra e seguranga nacional, 
constitue-se um perigo publico. A critica das 
ordens superiores e as deliberagoes tomadas 
collectivamente pela forca publica inlluem, de 
modo prejudicialissimo, na disciplina e tornam 
o exercito incompativel com a liberdade civil 
da nagao. 

Entretanto, e preciso nao confundir na pratica 
a disciplina com o mero servilismo e nao Ihe' 
dar por base legal unicamentc o temor do cas- 
tigo e a expectativa das prolnogoes. Ella sem 
duvida tern outro mobil, mais imperioso, mais 
alevantado, no pundonore brio militar, como 
muito bem pensa\-a, e dizia ao governo em 
1886, o grande soldado que pouco depois 
a frente de seos companheiros e realisando 
a aspiragao nacional, teria de fazer a Re- 
publica. Protestando contra publicas e, ao 
seo juizo, immerecidas reprimendas do governo 
imperial a ofiiciaes do exercito, correctos e 
distinctos por seos servigos, escrevia, esti- 
gmatisando o abuso, o brazileiro illustre ao 
primeiro ministro de entao—que isso era ames- 
quinharo exercito, tirar-lhe o brio, a dignidadee 
o amor proprio, v: requisites esses, dizia, sem os 
quaes nao bavera soldados, mas vis e despreM- 
veis escravos. v. (Carta do Marechal M. Deodoro 
ao Barao de Cotegipe, em 14 de Novembro 
de 1886. Diario Official de 8 de Maio de 1S91, 
pag. 1046). 

A Constituigao occupa-se da forga armada nos. 
arts. 14. — 23 § 10 n. 2,—34, n. 11, 17 a 20,— 
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ARTIGO 14 47 

48, n . 3, 4, 5, 7 e 8, -70 § 1° n. 3, - 72 
§ 21 , 73 , - 74, - 76, - 77,-81 § 3°, - 85 a 
88.- Antes da Co_nstitu ição fôra decretado, sob 
n. 5884, a 8 de Março de 1875, o reguh,m ento 
discipli nar do exercito - Vide lei n. 403 de 24 de 
Outubro de 1896 e Dec. n . 31 93, de 12 de Ja
neiro de 1898 . 

Dentro dos limites da lei. Uma emenda 
propunha a suppressão destas pa lavras até ao fim 
do art. De11 lro dos li111itrs da lei hão ele se achar 
todas as auto ridades para qu e seos actos ten ham 
vai r, e a defeza das instituições constitucionaes 
pelo emprego da força armada , quando neces
sa ri o , está dentro desses limites, é um dos fin s da 
creação do exercito e da marinha. 

E, sobre ser escusado dizei-o, o art., a pesa r de 
não ter tal proposito, póde, pela sua rcdacção, 
dar margem á supposição de que é licito aos in
feriores o exame da ordem superior sob o ponto 
vista -da legalidade . Não tem ta l proposito 
dizemos, porque isso fôra abolir a di sciplina e 
entrega r aos subalternos a sorte das providencias 
tomadas por chefes respon savei s pelo seo ex ito . 
Absurdo e peri go, qual d 'elles maior . 

Deve entender-se a Con stitui ção de accordo com 
seos fin s; a garantia, que ell a v isa , da ordem 
e-das · inst ituições, não se coaduna com a força 
armada deliberante ; esta não queriam os consti
tuintes, nem mesmo os de entre elles que eram 
militares, -justiça se faça á sua intelligencia e 
ao seo patrioti smo . 

ARTIGO 14 47 

48. n. 3, 4, 5, 7 e 8, —70 § i0 n. 3,-72 
§ 21, 73, —74,—76, —77,—8i § 30,—85 a 
<S8.— Antes da Constituifao fora decretado, sob 
n. 5S84, a 8 de Margo de 1875, o regulamento 
disciplinar doexercito—I-'idclei n.403 de 24 de 
Outubro de i8c)5 e Dec. n. 5193, de 12 de Ja- 
neiro de 1898. 

Dentro dos limites da lei. Uma emenda 
propunha a suppressao destas palavras ate ao fim 
do art. Dentro dos Untiles da lei hao de se achar 
todas as autoridades para que seos actostenham 
valor, e a defeza das instituifoes constitucionaes 
pclo emprego da for^a armada, quando neces- 
sario, esta dentro desses limites, e um dos fins da 
crea^ao do exercito e da marinha. 

E, sobre ser escusado dizel-o, o art., a pesar de 
nao ter tal proposito, pode, pela sna rcdac^ao, 
dar margem a supposicao de que e licito aos in- 
feriores o exame da ordem superior sob o ponto 
vista -da legalidade. Nao tern tal proposito 
dizemos, porque isso fora abolir a disciplina e 
entregaraos subalternos a sorte das providencias 
tomadas por cliefes responsaveis pelo seo exito. 
Absurdo e perigo, qual d'elles maior. 

Deve entender-se a Constituigao de accordo com 
seos fins; a garantia, que ella visa, da ordem 
e-das 'instituifoes, nao se coaduna com a foipi 
armada deliberante ; esta nao queriam os consti- 
tuintes, nem mesmo os de entre elles que eram 
militares, —justi^a se fai;a a sua intelligencia e 
ao seo patriotismo. 



48 ARTIGO 15 

Art. 1 ~. S~o orgãos nccessarios 
da soberan ia n,1cional os poderes 
legi slativo, executivo e jucliciario , 
independentes e harmoni cos en
tre s i. 

Art. 1 :;. S~o orgãos d:1 soberania 
nacional os poderes legislativo , exe
cutivo e j udi cia rio, harmoni cos e 
independentes entre si. 

Art . 15. São orgãos da sobe
rania nacional os poderes legis
lativo, executivo e jud.iciar-io, 
harmonicos e independentes en
tre si. ( Projeclo dtt Com mi ssão do Governo Pro

v isorio ). 

(Decrs . n. , ,ode ,o de junho e n. 914-A 
c!c 2 3 de Outubro de 18\)o )-

Art. 1. 5 Orgãos da soberania . Tres 
g ra ndes nec -ssidade na gove rn ação dos povos 
- a l g islatu ra , a ad mi ni stração, a justi ça, que 
são out ras ta ntas funcções da sobe ran ia ou po
der supremo da nação . 

Fun cções d ist i neta s requerem orgãos tambem , 
qua nto possível, di stinctos . En sina-o a nature
za, crea ndo um pa ra cada fu ncção . Doutrina-o 
a sc iencia po lít ica, insp ira ndo-se no pri ncip io da 
d ivisão do trabalho, q ue tam uteis resultados 
produz m todos os ramo· da act ividade indu s
t ria l . E attcsta-o a mest ra ex periencia com as 
va ntage ns obtidas pelos po \·os em cujos gover
nos o exercício elo poder pub li co não estú a car
go e sob a clependencia ele uma só autoridade, 
( indiv iduo ou conselho ) , mas di stribue- se po r 
di versas . 

Esta lição, de capita l in t eresse para a ga rantia 
do d ireito e regular andamento dqs negocios 
pub li cas, seguem t odas as co nst itu ições demo
crat icas , a inda mesmo quando não a proclamam 
em ar ti go espec ia l. E eis porque a nossa, tendo 
estabelecido a d iv isão fu ndamental, não menos 
preciosa à liberdade e prosperidade da nação , dos 
poderes pu bli cas em le deraes , estacluaes e lllll
ni cipaes (art s . 1", 2°, 63 , 67 e 68), proclama, 
com o orgã s da so berani a nac iona l os pode res 
legislativo, excc11tfro l ' j11dicinrio, independentes 
ent re si . 

A C nst itu ição m e:--; ica na ma is prec isa mente 
d iz (art . :; o) que ,<O p de r suprelll o da Confe
deração e div ide. quanto a seo exercicio,rem po
de r legislativo, poder executivo e poder jud icia
r io. Dous de ses poderes ou um ma ior numero 
não poderio júmais se achar reunid os nas mãos 
de uma só pessóa ou corporação, nem o poder 
legislativo c nfiado ·~s mi't0s de u m s' ind ividuo.» 

Harm onicos. Mas a d ivisão orga n ica dos 
poderes não os insula; ell es ma nt cm relações 
rec iprocas, a uxiliam-se e corri gem-se . 

Exp ressões natu ra s e necessa ria ·. da mesma 
soberania, são se parados para o exe rcido d'esta, 
mas não a ponto de prej udica i-a . De todo des
li gados, da indifl'ercncia passa ri a lll it hosti lidade, 
com ac rifici o lhs li berdades publicas . Em vez, 
pois, de pode res ri\·ats e vi\· ndo m co nflicto, 
a C nstituiçiio os e ·tatue bnr111011.:cos, de\·endo 
cada um res peitar a cs ph era de attr ibu ições dos 
outr se exe rce r ·~s rroprias de modo que nunca 
de e111L·araç0, mas de fac il idade e coadjuvação, 
sirvam ás dos demai s . collaborando todcs assim 
a bem L-j'à com munhão . Pa ra obter isso. usou a 
Con titu iç:ío de a lg uns ex pedi entes e comhina
ç-es . interessa ndo e fazendo penetrar de certo 
111 do a nccã de uns no mo vime nto funcci ona l 
dos u t ros' podc re · . · 

E' as im que deo ao chefe do poder exe
cutivo facu ldade pa ra propór leis q ue ente nda 
convirem à adm ini stração pu bli ca ( art. 2 9) 
e confiou-l he a ancção das resoluções do 
Congresso, act o indispensave l, salvo casos espe
ciaes, para se converterem em leis, (art. 16); 
deo-lhe tambem o d ireito de convoca r extraor
d ina riamente o Congresso, desde que entender 
que é necessaria sua reunião para decret a r me
didas que não viriam a t empo si t ivessem de 
espera r pela epoca norma l ela reunião das cama
ras ( a rt. 48, n. 1 o); forneceo- lhe no veto o 111ei0-
de obte r a reco nsideração das leis cuja execução 
lhe repug ne (art. 36 § 1 ) ; fa l-o informar an
n 1,1a lmente ao Congresso Nacional da sit uação d0-
pa iz, hab il itando as camaras a me lhor conheci
mento da necessidades da admi n ist ração pu
blica ( art . 48 , n. 9 ) ; põe em contacto o:. 
mini stros com o corpo legislativo (sem que 
ell es intervenham nas deliberações ) , por com
mu n icação escripta ou em con ferenc ia com as 
commissões (a rt. 51); con st itue o pessoal supe
ri or do poder j udiciaria por meio dv nomeação 
pelo executivo, sob acco rdo e approvação do 
senado (art . 48, n . 12), e os demais j uí zes sob 
proposta do Supremo Tribunal Federa l ( cit. a rt. , 
n. 1 1) ; confe re ao chefe elo exec ut ivo a des i
g nação do procu rad or gera l da repu blica , incum
bido sem Yoto no mesmo T ri bunal , ele funcci o
nar como representante ela União e de promover 
e ve la r sobre a execução das leis pelas autori
dades j udiciari ,. s federnes ( art . 58 § 2 u ), e con
fia ao ma is a lto fun ccionario da mag istratura, 
ao presidente do Suprem o Tribun al Federal, a 
pres idencia do Senado, q uando este tenha de 
j ulgar o chefe elo pode r execut ivo (art. 33 § 1 ). 

Esses di ve rsos modos ele interfe rencia dos or
gãos de u ns nos out ros poderes . q uér quanto ao 
pessoal, quér quanto ao fun cc ionamento, sem 
q uebra da indepe nden cia de cada um , estabelece 
ent re ell es re lacões e in flue ncia mu ito sa luta res, 
approx imando:os, da ndo-lhes a con sciencia de 
qu e são collaborado rcs e não ri \·aes e, sem 
coníl icto, sen ·indo de rec iproco correctivo e 
co ntra-peso . 

E ass i 111 segundo o s ystema q ue fo i adaptado 
pela Constitu ição, nenhu m dos t res poderes d iv i
didos fica abso lutamente se pa rado nem ác ima 
dos o u tros de modo q ue d'e ll es se possa desem
baraçar e, como diz ia Gu izot, a \·i rtude e bo n
dade do systema co nsiste precisamente na cle
pend enci a mutua dos pode res e nos esforços que 
ell a lhes impõe para chega rem á un idade, - nã 
havendo clependencia m ut ua si não entre poderes 
invest idos de uma certa i ndepenclencia e bastante 
fo rtes p:tra mantel-a ( His!oire dcs orig . d11 gm•. 
rej rcs ., Vol. !! , leç . 18). 

A consti tuição do im1 
são em quatro dos po 
mais um ,< Poder Moe 
harmonisar os o utros t 

orbitas . 
Mas t al creação, me 

apoio nos pr incípi os, -
supremacia do clemen 
fic io da democracia , e 
hereditari o e perpet uo 
política de que elle fie 
tro __:... era uma concer 
cul~lade do problema e 
dos poderes di\·isos e e 
resolvia e em nada apr, 
fi scal dos outros poden 
011 is wstodiel rns!ode111 
~ Para suffraga l-a proc 
maxi ma i ngleza, segu n 
faze r mal (lbe ki11g cn, 
contraria á natu reza 
desme ntida peia hi sto 
v inh am para os povos 
começaram a faze r-se ( 

A organ isação repu 
pode ria fig urar uma t é 
resguardo e limite dos 
freios e contrapesos, q• 
I Os excessos do gove: 
pelos Estados; li Os 
pelo senado e reciproc 
legislativo pelo n·lo < 
pelo legislativo, por 1T 

sa bi !idade ( i111fcacb11 1, 
pelo legislati \·o , que. t 
regras para o proce~1r 
strin g ir- lhes a automi 
constitucionaes); VI 
a inda pelo judiciaria 
declarar inconst ituci< 
caveis, as leis qu e fo: 
Lei da Nação; V II C 
blica pelo senado, qu; 
cionarios suje ita á su, 
deputados pelo povo 
dicas; IX Os dos sena 
na! cio t erço cl' ell es; < 
refre iam o povo po r r 
dente e vice-presidec 

( Vide Let ter of : 
Works. VI , 467; Co 
e Const. Limit.. cap . 
de S011 sn, Dir. publ. 

- Nas subseq uente 
a Con stitui cão trata 

a fórrna ~om que 
poderes , o modo por 
att ributos proprios e 

E convém advertir 
ligencia do que se re 
um desses ramos do 
que essas attrihuiÇÕ{ 
estão expressament 
tuição ( pode res enu 
que d'estas decorreJT 

48 ARTIOO 15 

Art. 13. S.io orgaos ncccssarios 
da sobcrania nacional os podarcs 
legislative, excculivo c judiciario, 
independentes c hanuonicos cn- 
trc si. 

(Projeclo d;i Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. ix. Sao orgaos da sobcrania 
nacional os podcrcs legislativo, cxc- 
cutivo c judiciario. hanuonicos c 
independentes cnlrc si. 

(Dccrs. n. 510 de 22 de Junho e n. 914-A 
de 23 de Outubro de 1S90). 

Art. 15. Sao orgaos da sobe- 
i-ania nacional os poderes legis- 
lativo, executive e judiciario, 
harmonicos e independentes cn- 
tre si. 

Art. 15 Orgaos da soberania. Ties 
grandes necessidades na governagao dos povos 
;—a legislatura, a administra^ao, a justiga, quo 
sao outras tantas funccoes da soberania ou po- 
der supremo da nagao. 

Funcgoes distinctas requcrem orgaos tainbem, 
quanto possivel, distinctos. Hnsina-o a nature- 
za, creando um para cada funcgao. Doutrina-o 
a scicncia politica, inspirando-se no principio da 
divisao do traballio, que tam uteis resultados 
produz, em todos os ramos da actividade indus- 
trial. E attcsta-o a mestra experiencia com as 
vantagensoblidas pelos povos em cujos gover- 
nos o exercicio do poder publico nao estri a car- 
go e sob a dependcncia de uma so autoridade, 
(individuo on conselho), mas distribue-se por 
divcrsas. 

Hsta ligao, de capital interesse para a garantia 
do dircito e regular andamento dqs negocios 
publicos, scguem todas as constituigoes demo- 
craticas , ainda mesmo quando nao a proclamam 
em artigo especial. E cisporque a nossa, tendo 
estabclecido a divisao fundamental, nao menos 
preciosaa liberdade c prosperidade da nacao, dos 
poderes publicos em federaes, estaduaes e mu- 
nicipaes (arts, t", 2", 6^, by c (38), proclama, 
como orgaos da soberania nacional os poderes 
legislativo, excculivo e judiciario, independentes 
entre si. 

A ( onstituigao mexicana mais precisamente 
diz(art. ,0) que o poder supremo da Confe- 
deragao se divide, quanto a sco exercicio,rein po- 
der legislativo, poder executivo e poder judicia- 
rio. Dons desses poderes 011 um maior numero 
nao poderao jamais se acbar reunidos nas maos 
de uma so pessoa 011 corporagao, nem o poder 
legislativo conliado as maosde um s6individuo.» 

Harmonicos. Mas a divisao organica dos 
poderes nao cs insula: elles mantem relacdes 
reciprocas, auxiliam-se e corrigem-se. 

Expressoes naturaes e necessaria da mesma 
soberania, sao separados para o exercicio d'esta, 
mas nao a ponto de prejudical-a. De todo des- 
ligados, da indillerencia passariam a hostilidade, 
com sacrillcio das libcrdades publicas. Em vez, 
pois, de poderes rivaes e vivendo em conllicto, 
a Constituigao os estatuc hanuonicos, devendo 
cada um respeitar a esphera de attribuigoes dos 
outros c cxcrcer as proprias de modo que nunca 
de end arago, mas de facilidade e coadjiu agao, 
sirvam as do: demais. collaborando lodes assim 
a bem cfa communhao. Para obter isso, usou a 
Constituigao de alguns expedientes c combina- 
gocs, interessando e faz.endo penetrar de certo 
modo a acgao de uns no moN'imento funccional 
dos outros poderes." 

E' assim que deo ao chefe do poder exe- 
cutivo facukiade para proper leis que entenda 
convirem a administragao publica (art. 29) 
e conftou-Ihe a sancgao das resolugoes do 
Congresso, acto indispensavel, salvo casos espe- 
ciaes, para se converterem em leis, (art. 16); 
deo-lhe tambem o direito de convocar extraor- 
dinariamente o Congresso, desde que entender 
que e necessaria sua reuniao para decretar me- 
didas que nao viriam a tempo si tivessem de 
esperar pcla epoca normal da reuniao das cama- 
ras (art. 48, n. 10); forneceo-lhe no veto omeio 
de obter a reconsideragao das leis cuja exccugao 
Ihe repugne (art. 36 § 1 ); fal-o informal" an- 
nvalmente ao Congresso Nacional da situagao do 
paiz, habilitando as camaras a melhor conheci- 
mento das necessidades da administragao pu- 
blica (art. 48, n. 9); poe em contacto os 
ministros com o corpo legislativo (sem que 
elles intervenham nas deliberagoes), por com- 
municagao escripta ou em conferencia com as 
commissoes (art. 31); constitue o pessoal supe- 
rior do poder judiciario por meio de nomeagao 
pelo executivo, sob accordo e approvagao do 
senado (art. 48, n. 12). e os demais juizes sob 
proposta do Supremo Tribunal Federal (cit. art., 
n. 11); ccnfere ao chefe do executivo a desi- 
jjnagao do procurador geral darepublica, incum- 
bido sem voto no mesmo Tribunal, de funccio- 
nar como representante da Uniao e de promover 
e velar sobre a execugao das leis pelas autori- 
dades judiciaries federaes (art. 38 § 2'), e con- 
lia ao mais alto funccionario da magistratura, 
ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a 
presidencia do Senado, quando este tenha de 
julgar o chefe do poder executivo (art. 33 § 1 ). 

Esses diversos modos de interferencia dos or- 
gaos de uns nos outros poderes. quer quanto ao 
pessoal, quer quanto ao funccionamento, sem 
quebra da independcncia de cada um, estabelece 
entre elles relagoes e influencia muito salutares, 
approximando-os, dando-lhes a consciencia de 
que sao collaboradores e nao ris-acs e, sem 
conllicto, servindo do reciproco corrective e 
contra-peso. 

E assim segundo o systema que foi adoptado 
pela Constituigao, nenhum dos tres poderes divi- 
didos fica absolutamente separado nem itcima 
dos outros de modo que d'elles se possa desem- 
baragar e, como dizia Guizot, a virtude e bon- 
dadc do systema consiste precisamente na de- 
pendcncia mutuados poderes enosesforgos que 
ella fhes impoe para chcgarem a unidade, —nao 
havendo dependenciamutua sinao entre poderes 
investidos de umacerta independencia e bastante 
fortes para mantel-a (Hisloire des orig. dn goi\ 
rip res., Vol. 1!, leg. 18). 
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ARTIGO 15 49 

A constituição cio impcrio estabelecera a d ivi
são em quatro cios poderes puhli cos, creando 
mais um s< Poder Moderador ,>> incumbido de 
harmonisar os o utros e de co ntei-os cm suas 
orbitas. 

Mas tal creação, merame nte a rbitrar ia , sem 
apo io nos princípi os, - si não tinha por fim a 
supremacia cio eleme nto monarch ico e o sac ri
ficio da democracia, entrega ndo ao imperante 
hered ita rio e perpetuo a chave da organ isação 
pol íti ca de que ell e ficava sendo o unico arbi 
t ro, .....:... era uma co ncepção que accusava a diffi
cu ldade do problema da const itui ção oro-an ica 
cios poderes ct i,· isos e co ntrapostos: mas não o 
resolvia e em nada aprO\·eita,·a , desde q ue esse 
fisca l cios outros poderes fi ca ,·a sem fi scali sação. 
Qu is custodiei c11s lode111 ? 

Para suffraga l-a procurava-se apoio na \"elha 
maxima ing lez:i, segundo a qua l o rei não pócle 
faze r mal (tbe lli11g cn11 do 110 "<,1ro11g), maxima 
contraria á natureza humana e solemnemente 
desme ntida pe ia hi stori a . Por quanto cios reis 
vinham para os povos muitos males , fo i que 
começaram a fazer-se Constituições polí ticas. 

r\ organ isação rep ubli cana, em que jámais 
pode ri a fig urar uma tal excresce ncia, t em , para 
resguardo e limite cios poderes, um systema de 
freios e contrapesos, que se reduz ao seguinte: 
I Os excessos cio go\"ern o federal são refreiados 
pelos Estados; li Os da camara dos deputados 
pelo senado e rec iprocamente; Ili Os do poder 
legislati vo pelo ,:cio do executi rn; IV Os deste 
pelo legislat ivo, po r meio do processo de respon
sab ilidade ( i111feacb111c1tf); \/ Os do j ud iciario 
pelo legislati rn , qu e t em o pode r de estabelecer 
regras para o procedimento dos tri bun aes e re
stringi r-lh es a autoridade (respe itad0s os limi tes 
const it ucionaes ) ; VI Os do poder legi · lativo 
a inda pelo judiciaria , que tem a faculdade ele 
declarar inco nstitucionaes, e por isso inap pl i
caveis, as leis que forem contrarias á Suprema 
Lei da Nação; V li Os do presidente ela repu
bli ca pelo senado, quanto ú nomeação dos fu ;1c
cionarios sujeita á sua approvação; Vlll Os dos 
d~putaclos pelo povo, med iante eleições perio
d1cas; IX Os dos senadores pela renovação tri en 
nal cio terço cl'ell cs; e X Finalmente os eleitores 
refreiam o po,·o po r meio ela escolha cio presi
dente e v ice-presidente. 

( Vide Letter of Jonh Aclrns t o J. Tayl r. 
Works . VI , 467; Coo!ey, Const. La ,v, ca p. Vil, 
e Const . Limit.. cap. III , 1890, pag. 46 : e Sariano 
de Sousa, Dir. publ. const. , pag. 94) . 

- Nas subseq uentes disposições ( art. 16 ;i 62) 
a Constituicão trata ele estabe lecer os elementos 
e a fórma ~om que são orga ni sacl os os t res 
pode res, o modo porque devem fun ccionar, seos 
att ributos proprios e sua rec iprocas re lações . 

E convém advertir aqui ,- para perfeita in tel
ligenci a do que se refe re ás attri bu icões ele cada 
um desses ramos cio poder publico 'nac ional,
qu~ essas att ri bu iç ~es não passam ai 'm elas que 
esta~ expressamen te consagradas na Consti
tu1çao ( poderes enumerados e li m itados) e elas 
qu e cl 'estas decorrem como c ndição necessa ria 

para que possam ser exercidas ( poclere:, impli
citos ou por comprehcnsão) Isto resu lta ela pro
pria índole cio systema de govern o consagrado 
pela Constitui ção . A União ex iste por amor do 
povo e cios Estados e a ella sómente ão confe
ridos certos poderes para que essa existenci a se 
ele e se cumpra seo fim. Esses poderes não são 
outros sinão os enunciados na Constituição ou 
nelles implicitamente contidos ; - todos os mais 
entende-se que não lhe foram commettidos, nem 
a União os póde jámai s exe rcer . Esses outros 
a Consti tuição , no art . 65, n. 2, declara que ficam. 
pertencendo aos Estados : 

<, E" facultado aos Estados: cm gera l todo e qualquer 
poder ou d ireito que lhes não fô r negado por clau,ula 
expressa ou irnpli c itarn ente contida nas cl au$.ula::, cxprc:ssas 
da Constitui cào. >> 

(Vide com.mcnt. ao art. 65 , n. 2) . . 

- Para verificar si tal ou qua l attri buição per
tence ele d ireito a a lg um cios ramos em que se 
d ivide o pode r federal , doutrinam os commenta
clores america nos, é preciso exam inar si na Con
stituição Federal essa attr ibuição vem meneio- . 
nada ex pressamente ou pó le cl'ella ser clecluzicla 
por necessa ria i nferencia; si não está cons:igracla 
em algu m artigo ou ele a lg um não decorre, a attri
buição não ex iste, nenhum dos ramos cio poder 
federa l a possue e o que a exercer pratica um acto 
nu llo e, conforme as circum sta nci as, criminoso. 

Assi m que, podia a con stituição imperi al dizer 
no seo art. 15 qu e era attribuição ela Assembléa 
geral: §VI 11 ;, Fazer leis, in terpretãl-;:s. uspen
del-as e rerngal-as . » Egual disposição não po
deri :i porém figu rar n'uma constituição federal; 
aqu i o Congresso não tem essa largueza e am
pl idão em sua esphera ; compete-lhe fúer leis, mas 
não quaesquer leis , e sim sómente aquell as que 
p r seu objecto são indicadas como attri bu ição 
d 'elle; si d'a hi sahir, abusa, assu mmindo poder 
que não lh e fo i dado. E por ser assim , o Con
g resso Constituinte não aclmittio uma emenda 
que pretendia trasladar, 1psis 'uabis, para a Con
stituição que ell e estava elabo rando, a ci tada 
di spo ição ela carta im peri a l (ANNAES oo CoNGR. 
CoNST., sessões ele 26 de Ja neiro e ele 5 ele Feve
reiro ele 189 1 ). 

Mas si os poderes que a Constituição confia 
ao goYerno federal são em pequeno n u mero e 
limi tados ( FEDERA LIST. , \/ oi. 11 , cap . 45 ), todav ia 
no exercício de cada um d 'ell es esse govern o ao-e 
sobera nam ente . E' assim que di z Bryce ( A111eric. 
Co111111011'i.celtb): 

<-. A soberani a do governo nacional , embora limitacl:1 a 
objectos espec ifi cados, é plena quanto a esses objec tos e 
suprema cm sua csp hera . O Congress;o não poderá ir alem 
do cir~u lo de acçüo que lhe fo i t raçado pela Constituição, 
mas póde dentro cl"essc circulo esco lher quaes uer meios que 
lhe pa reçam aptos para o cxcrc icio de sua~ attribuições e 
n'essa escolha nào est{l suj eito á acç ~1 0 reviso ra dos tribunal~ 
na sua fu ncçüo de interp retes, porquanto o povo fez ele seu· 
representantes os unicos e absolutos j uízes do modo como 
devem se r exercid,15 as attribuições que lhes foram con
feridas .>> 

- E' pertinente t ambe m obs'e rvar que a Con
stitu ição não permitte a nenhu m cios poderes o 
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A constituigao do impcrio estabelecera a divi- 
sao em quatro dos poderes publicos, crcando 
inais um «I:'oder Moderador,» incumbido de 
iiarmonisar os outros e de contel-os em snas 
orbitas. 

Mas tal creacao, meramente arbitraria, sem 
apoio nos principios,— si nao tinha por fim a 
supremacia do elemento monarchico e o sacri- 
licio da democracia, entregando ao impcrante 
hereditario e perpetuo a chave da organisacao 
politica de que elle licava sendo o unico arbi- 
tro, — era uma concepcao que accusava a dilfi- 
culdade do problema da constituifao organica 
dos poderes dh'isos e contrapostos; mas nao o 
resolvia e em nada aproveitava, desde que esse 
(iscal dos outros poderes ficava sem (iscalisacao. 
Oil is cusiodict custoiicm ? 

Para suflragal-a procura\ra-se apoio na velha 
maxima ingleza, segundo a qual o rei nao node 
fazer mal (the king can do no icrong), maxima 
contraria a natureza humana e solemnemente 
desmentida pela historia. Por quanto dos reis 
vinliam para os povos muitos males, foi que 
comeijaram a fazcr-se Constituicoes politicas. 

A organisacao republicana, em que jamais 
poderia figurar uma tal excrescencia, tern, para 
resguardo e limite dos poderes, um systema dc 
freiose contrapesos, que se reduz ao seguinte : 
I Os excesses do governo federal sao refreiados 
pelos Estados; II Os da camara dos deputados 
pelosenadoe reciprocamente; 111 Os do poder 
legislative pelo ir/o do executive; IV Os deste 
pelo legislative, por meio doprocesso de respon- 
sabilidade (iinpeacbnienl); V Os do judiciario 
pelo legislative, que tern o poder de estabelecer 
regras para o procedimento dos tribunaes e re- 
stringir-Ihes a autoridade (respeitados os limites 
constitucionaes); VI Os do poder legislative 
ainda pelo judiciario, que tern a faculdade de 
declarar inconstitucionaes, e por isso inappli- 
caveis, as leis que forem contrarias ri Suprema 
Lei da Nacao; Vll Os do presidente da repu- 
blica pelo senado, quanto a nomeafao dos func- 
cionarios sujeita a sua approvacao; VIII Os dos 
deputados polo povo, mediante eleicoes perio- 
dicas; IX Osdos senadores pela renovacao trien- 
nal do terco d'elles; e X Finalmente os eleitores 
refreiam o povo por mcio da escolba do presi- 
dente e vice-presidente. 

( Vide Letter of Jonh Adms to J. Ta\rlor. 
Works. VI, 467; Cooky, Const. Law, cap. VII, 
e Const. Limit., cap. Ill, 1800, pag.46; e Soriano 
de Sonsa, Dir. publ. const., pag. 04). 

—Nassubsequentes disposic6es(art. 16 a '12) 
a Canstituicao trata de estabelecer os elementos 
e a forma com que sao organisados os tres 
poderes, o modo porque devem funccionar, seos 
attributes proprios e suas reciprocas relacoes. 

Econvem advertir aqui,—para perfeita intel- 
ligencia do que se refere as attribuicoes de cada 
um desses ramos do poder publico nacional,— 
que essas attribuicoes nao passam alem das que 
estao expressamente consagradas na Consti- 
tuicao (poderes enumerados e limitados) e das 
que d'estas decorrem como condicao necessaria 

para que possam ser exercidas (poderes impli- 
citos ou por comprchensao) Isto resulta da pro- 
pria indole do systema de governo consagrado 
pela Constituicao. A Uniao existe por amor do 
povo e dos Estados e a ella somente sao confe- 
ridos certos poderes para que essa existencia se 
de e se cumpra seo fim. Esses poderes nao sao 
outros sinao os enunciados na Constituicao ou 
nelles implicitamente contidos ; —todos os mais 
entende-se que naolhe foram commettidos, nem 
a Uniao os pode jamais exercer. Esses outros 
aConstituicao, no art.65, n. 2, declara que ficani 
pertencendo aos Estados: 

H' facultado aos Estados: cm geral todo e qualquer 
poder ou direito que Hies nao for negado por clausula 
expressa on implicitamente contida nns clausulas exprcssas 
da Constituicao..» 

{[Side comment, ao art. 65, n. 2). . 

— Para verilicar si tal ou qual attribuicao per- 
tence de direito a algum dos ramos em que se 
di\-ideo poder federal, doutrinam os commenta- 
dores americanos, e preciso examinar si naCon- 
stituicao Federal essa attribuicao vem mencio- 
nada expressamente ou pode d'ella ser deduzida 
por necessaria inferencia; si nao esta consagrada 
em algum artigo ou de algum nao decorre, a attri- 
buicao nao existe, nenhum dos ramos do poder 
federal a possue e o que a exercer pratica um acto 
nullo e, conforme as circumstancias, criminoso. 

Assim que, podia a constituicao. imperial dizer 
no seo art. 15 que era attribuicao da Assemblea 
geral; § VI11 « Fazer leis, interpretal-as, suspen- 
del-as e revogal-as.» Egual disposicao nao po- 
deria porem figurar n'uma constituicao federal; 
aqui o Congresso nao tern essa largueza e am- 
plidao em sua esphera; compete-lhe fazer leis, mas 
nao quaesquer leis, e sim somente aquellas que 
por sen objecto sao indicadas como attribuicao 
d'elle; si d'ahi sahir, abusa, assummindo poder 
que nao Ihe foi dado. E por ser assim, o Con- 
gresso Constituinte nao admittio uma emenda 
que pretendia trasladar, ipsis vcrbis, para a Con- 
stituicao que elle estava elaborando, a citada 
disposicao da carta imperial (Annaes do Conor. 
Const., sessoes de 2b de Janeiro e de i de Feve- 
reiro de 1891). 

Mas si os poderes que a Constituicao confia 
ao governo federal sao em pequeno numero e 
limitados ( Federalist.. Vol. 11, cap. 4=;), todavia 
no exercicio de cada um d'elles esse governo age 
soberanamente. E' assim que diz l\ryce(/1ineyic. 
Coinnionzvclih): 

« A soberania do governo nacional, embora limitada a 
objectos cspeciflcados, e plena quanto a esses objectose 
suprema cm sua esphera. O Congresso nao podcra ir alem 
do circulo de ac^ao que Ihe foi traqado pela Constituicao, 
mas pode dentro d'esse circulo escolher quaesquer mcios que 
Ihe parecam aplos para o cxcrcicio dc suas attribui^oes e 
n'essa escolba nao esta sujeito a ac^ao revisora dos tribunaes 
na sua functjao de interpretes, porquanto o povo fez de seus 
rcprcsentantes os unices e absolutes juizes do modo como 
devem ser exercidas as attribuiijoes que Ihcs foram con- 
feridas.» 

—E' pertinente tambem obsfervar que a Con- 
stituicao nao permitte a nenhum dos poderes o 
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arbi trio de delegar a outro o exercicio de qual
q uer de suas a ttri buições. Quando por excep
ção alg uma d'estas prec isa ser exe rcida por po
<le r di ve rso (a Constit uição não o esquecco ) , dis
posição esp eia! ha a esse respeito, como ·v. gr. 
no caso de declaração de sitio ( art. 80 § 1 °). 
Sendo o poderes creados pela Con stitui ção di 
Yisos e cada um com esph era sua, si se lhes 
deixasse o arbitr io de delegar funcções un s aos 
o utr s, a sepa ração dos poderes se ria uma ga ran
tia annullavel ao sabor dos que os exe rcessem. 

proposito de uma auto ri sação do poder leo- is
lati vo ao executivo para reforma de reparti ções. 
disse mos n' um parece r de com missão do se nado. 
(n . :q 6, de 11 de dezembro de 1 '94 ): 

,, A cx1 cric~cia t em mostr._1do que as Ca m aras Legislati
vas devem ev itar c_s t~s auto~1saçõcs dadas ao governo para 
n:forrn~~ de rcpart1çoes: pois, cm reg ra , nc:-scs a..: tos se 
t ran:,;gndcm os termos da dclcgaçfio 1 por ma is tc n ni n:mtcs 
e r ·strictivos que cllcs sejam e as reformas se fazem não sô 
com c~sc exces~o, mas lambem com o de.: dcspczas, como 
se verificou ultnnamentc com a do,; T c legraphos . 

\, A \ém de uc t :1cs au torisações prestam-se a enorm es 
:.,,bu~os, acc rescc que ellas nfto se co mpadece m com a 
Constituição , a qua l cm seu ar t. 1 5 separa t.! constituc 
tnd cpcndcntcs ent ro si os Poderes Legi slativo e Executivo 
':! nem nos art. J.j e 35 ( que tratam das nttribuições do 
~.ong rcsso ), nem n ar t. -48 ( que se occupa das que 
i ncu mbem ao Poder Ex ecu t ivo ) 1 nem ainda cm a l n-uma outra 
disposiçã? · consagra a pcrmissf10 dessa transfe~cncia para 
o Executivo da facu ldade. que sei o outro poder tem, de 
fazer leis . 
. <,F. t an to não quer a Cons iuiç.ão que o Pod~r Exci.:u ti vo, 

a inda q ue po r dcleo-ação , faça leis, que no a rt . 48 Si 1" 
!>Ol11Cnt~ confcno-lhe aattr .. buiç,10 de s,111rcio11ar . pro11111/gfl/" 
e /1//bl,rnJ; os netos lcg1s lat1vos do Co ng resso e , q uand o no 
n1csmo ar t . ~ 1

11 se refere a rrgulnmcu/os . só os au torisa 
par~1 n .(i_d cx1•cu(ti0 : tas leis. suppo ndo q ue cm caso algum 
~crao f 1tas pe lo Executivo e se ndo a t :ircf:l constitu
c io na l ch:st c a cxrrução e n.'.lo a li:itura d e llas . 

,, E pa rn que o Poder Executivo n5o fo..:ass:.: abso lu ta
mente estrnnho ~t claboraçJo das leis que.! ellc.! te m de 
executar, e não lhe res t asse pretexto para , \! 111 rco-ulamentos 
e inst_ru~ç~es, crca r disposições de c.trdc tt:r lcg'isl ati vo. a 
Const1tu1ç~o, no a rt. 48 . n. 9. o au t risa a indicar ( sir ) ao 
Poder L~g1sla_uvo, na m ensagem de abert:.ira do Congrcs:io . 
as prov1d cnc1 ns e reformas urgentes, e no art. 29 lh t: 
facul t a u aprescntaçào de projcctos de ki . 

«~in.dmcntc, as autorisaçõcs p:ira reformas, conform e a 
prati ca o. te:,1 demonstrado, d{w margem a novas infracçõcs 
Ja Constt t mç;io ; os regulam entos expedidos por d e legaçtw 

--~------------------
legisla ti\'a não raro con têm disposições inconstitucio naes. 
F. porque cm regra taes regulam entos e ntram lo ~o e m 
execução por não d ependerem ; com o se t em cnt~1dido, 
de npprovação do Congresso, ou cmquan to esta não se dú , 
ns c l,1usu las cont ra ri as a p rece itos constituc ionaes ent ram 
dcsern haraçada m en tc e m cxccu çfto. ~> 

As leis assim fe itas são, de pleno direito. 
nullas ex defec lu poteslntis e como taes as devem 
reconhecer os tri bunaes, quando perante elles 
em esp cie se tratar da appli cação d 'ell as. 

Nos Estados Unidos N. A. é jurisprudencia 
assentada que fbe po,L'ers co11_fided to 011e depnrl111e11 t 
c,111110! be excrcised bv tbe otber. \Vilbourn "i' . 

Thompso n, np11d Ba!Zer. ,,A,1110!. co11 st. , » 189 1, 
pog. 2p , 11 . 15 (*) 

Di scutindo um projecto que a utori sa,·a o 
go,·erno a reformar as escolas militares, o 
depu tado Ari stides Lobo, em sessão de 24 de 
Agosto de 189 1. o servava, com toda a razão, 
q ue com isso o parlamento substitu ia sua auto
ridade. que é in delega,·e l, pela Yontade do 
govern o . E aos que all egavam que a refo rma 
seria conforme ás bases dadas, retorqu ia : 

ma das t.:ausas que mais dcsmoralisaram o~ 
parlamentos da m o narchi a , foi o principio fun es to das 
delegações legisla t ivas . 

Ess:1s ca m aras julga\'am-sc quites com os seus de\'ercs 
decre tando leis dt:m:tsiadamcntc succintas. resumidas em 
rnag,~os t extos, deixando aos regu lam entos do e xecuti\·o a 
:1rn~ltaçào do seu pensamen to e de su a~ disposições . 

E desse passado. que v imos, mas que prec isa ser abando
nad? . Outro deve ser o m olde da lcgis laç,10 republicana. 
. E m_c lhor que clla seja desenvo lvida e prolixa. do que 
1m prev1rlcnte ... 

Em urna pala\'l":l : os lee;isladorcs têm o dever d e o-u ardar 
inteiro o d eposito das a t'iribuiçõcs que lh es silo conf·c:ricl~s . 
. Nós estamos aqui para fazer as le is e não p a ra manda r 
faze i-as." 

( ' ) O,1c 01 t?tc sdlll."~I mnims in .:ll nstitw.::ion:d l:tw i:--, t h:tt thc powcr 
con lcrrc.! upon thc lcg1 sl:tturc to makc laws l·:11111ot bc ddcgatcd hy th:it 
dep:1rtmcnt to :my otha body or :111thori ty. 

\Vhcrc th-! so,·adgn powcr oi tbe ~t:1tc h:1s lo~a k ll the :111thoril\'. th::rc 
it mus t rc :nain. :rnd by the co:1stit11L'innal agem·\· a\onc thc l:1ws irn1st l•c 
m:1~k nntil t hc co:1<titutio!l itsdf is ch:mgcd . · 
. 1 he rower 1.º who;c jmlgmcn t . w isdom :md p:i triotism thi s high prc:rog::i 

tn·c lrns l•c.:!:n tnlruste-d,. l·:tnnot rc!icvc it sc lf oi thc rcspons:ibi lity by choosing 
othcr :1gen.:1 t•s upon wh u:h tlie powcr sh:11! bc ,h.=\·olvcd. nor c:111 it substi t uti.: 
thc jndg:ncut , wis.lom :rnd 1utrotism of :my o lher hodv for tho ,;c t o which 
:lionc the peoph.• h;1\·i,: sc~a íil t o .:oafülc t his° snve rc ig n irost. 

'Tb. Cuo/,•_1•, 011 thc Con,;t. Li mit .• 1890. p:ig. 1 ;7 . 011,lc: c m :tpoio s:io cit:td:ts 
c :11 g r:rnd..- m1111i:r11 dcdsÕ l' S ,b S:1prcm:1 Cõr tc . 
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arbitrio de delegar a outro o exercicio dc qual- 
qucrdcsuas attribui^oes. Qiiando por excep- 
qao alguma d'estas prccisa ser exercida por po- 
der diverse (a Constitui^ao nao o csquecco), dis- 
posigao especial ha a cssc respeito, comot'. gr. 
no caso de declarafao de sitio (art. 80 § 1' )■ 
Sendo os poderes creados pela Constituii^ao di- 
vir.os e cada um com esphera sua, si se Ihes 
dcixasse o arbitrio de delegar func^oes uns aos 
outros, a separa^ao dos poderes seria uma garan- 
tia annullavel ao sabor dos que os exercessem. 
A proposito de uma autorisa^ao do poder legi^- 
Jativo ao executivo para reforma de reparticoes, 
dissemos n'um parecer de commissao do scnado, 
(n. 2.\b. de 11 de dezembro de 1894): 

wA expcriencia torn mostracio que as Camaras Legislati- 
vas tlcvcm cvitar cstas autonsa^oes dadas ao governo para 
reforma de repartiqdes; pois, em regra, uesses actos se 
trnnsgridem os termos da delcgaqao, por mais terminantcs 
c rcstrictivos que ellcs sejam c as reformas se fazem nao so 
com essc excesso, mas tambem com o de despc/.as, como 
se verificou ultimamcnte com a dos Telcgraphos. 

« Alem de que lacs autorisatjoes prestam-se a enormes 
abuses, accreset* que ellas nao se compadecem com a 
Conslituiijao. a qua! em sen art. 15 separa e constitue 
independentes cntra si os Poderes Legislative c Hxecutivo 
c, nom nos art. V4 e 35 (que tratam das altribui<;6es do 
Congrcsso), ncm no art. 4S (que se occupa das que 
mcumbem ao Poder Hxecutivo), nem ainda em alguma outra 
disposi^ao, consagra a permissao dessa transfercncia para 
o Hxecutivo da faculdade. que so o outro poder tern, de 
fazer leis. 

«F. tanto nao qucr a Constiuiqao que 0 Poder Hxecutivo, 
ainda que por delegacao, fa^a leis, que no art. 48 § 1 
somente conferio-lhe a attribui^ao de sanccioimr, pronntlgar 
e publican os actos legislativos do Congresso e, quando no 
mcsmo art. § l" se refcre a rcgulanwutos, so os autorisa 
para a fid cxccu^no das leis, suppondo que cm caso algum 
scrao feitas pelo Executivo e sendo a taref.i constitu- 
cional deste a t'XCCU$ao c nao a feitura dellas. 

«E para que o Poder Executivo nao ficasse absoluta- 
mcnte cstranho a elabora^ao das leis que elle tern de 
cxecutar, e nao Ihe restasse pretexto para, cm regulamentos 
c instruc(;6es, crear disposi^oes de caracter legislativo. a 
Constituiqao, no art. 48, n. 9, o autorisa a indicar (sic) ao 
Poder Legislativo, na mensagem de abertura do Congrcsso, 
as providencias e reformas urgentcs, e no art. 29 Ihe 
fuculta a aprcscntatjao de projectos de lei. 

«Finalmentc, as autorisa^ocs para reformas, conformc a 
pratica 0 tern demonstrado, duo margem a novas infrac^ocs 
da Constituigao; os regulamentos expedidos por delegacao 

legislativa nao raro contem disposi^oes inconstitucionaes. 
E porquc em regra taes regulamentos entram logo em 
executjao por nao dependerem, como se tern entendido, 
de approva^ao do Congresso, ou emquanto esta nao se da, 
as clausulas contrarias a preceitos constitucionacs entram 
dcsembaracadamente em exectnjao, *> 

As leis assim feitas sao, de pleno direito, 
millas c'x defcchi- potcslatis e como taes as devem 
reconhecer os tribunaes, quando perante elles 
em especie se tratar da applica^ao d'ellas. 

Nos Estados Unidos N. A. e jurisprudencia 
assentada que Ihcpoivcrs. coiipdcd lo one dcpniimcni 
cannot be exercised by the other. Wilbourn v. 
Tliompson, q/W Baker, *Annoi. const., » rSor, 
pag. 212, 11. 75 (') 

Discutindo um projecto que autorisava o 
governo a reformar as escolas militares, o 
deputado Aristides Lobo, em sessao de 24 de 
Agosto de 1891, observava, com toda a razao, 
que com isso o parlamento substituia sua auto- 
ridade, que e indelegavel, pela vontade do 
governo. E aos que allegavam que a reforma 
seria conforme as bases dadas, retorquia: 

.... Uma das causas que mais desmornlisaram os 
parlamentos da monarchla, foi o principio funesto das 
dclegacocs leglslativas. 

Essas camaras julgavam-se quitcs com os scus deveres 
docrctando leis demasiadamente succintas. rcsumidas em 
magros textos, deixando aos regulamentos do executivo a 
amplia^ao do seu pensamcnto e de suas disposiqoes. 

E' desse passado, que vimos, mas que precisa ser abando- 
nado. Outro deve ser o moide da legisla^ao republicana. 

E' melhor que clla seja desenvolvida e prolixa, do que 
imprevidente... 

Hm uma palavra. os legisladorcs tern o dever dc guardar 
inteiro o deposito das nttribuigocs que Ihes sao conferidas. 

Nos cstamos aqui para fazer as leis e nao para mandar 
fazel-as. ^ 

(*) Out* of the scttltfil mavlms in constitticional lav* is, that the power con ferret! upon the legislature to make laws cannot he delegated by that department to any other body or authority. Where the sovereign power of the state has located the authority, there it must remain, and by the constitucional agency alone the laws 'must be made until the constitution itself is changed. The power to whose judgment, wisdom and patriotism this high preroga- tive has becm intrusted, cannot relieve itself of the responsabilitv by choosing other agencies upon which the power shall be devolved, nor can it substitute the judgment, wisdom and patrotism of any other body for those to which alone the people have seen fit to confide this sovereign trust. 
Tb. Cooley, On the Const. Limit*., 1S90, pag. 137, bndc cm npoio sito citadas em grandc nuniero decisdes da Suprema Curte. 
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Art. 13. O poder legisb livo é 
exercido pelo Co ng resso com a sanc
ção, cm regra, do Presidente da 
Republica. 

Art. 16 . O pode r legisbtivo é Ao art. 1 6 § 1 • " : 

exercido pelo Congr sso ac ional. « Depois d:t palavr:1 - Camara 
accrcscen te-se -dos Depu lados . -

. · 2° . Su pprimam-se as palavras 
«á Can1,1ra » . 

0111 a sancção do Presidente ela 
Republica. 

ompõe-se de lu as camaras : a 
dos Depu lados e a Senadores. 

.' 1 '' . O Congresso Naciona l com-
põe-se de dous ramos : a Cama ra e Em~nda da l.ommissão do Congresso em 

8 e approv :1 cla em 27 de Dezem ro de 1890. o Senado . Arl. 20. N5o se póde ser membro 
de ambas as c1111aras . 

(Projecto d:i Commiss~o do Go verno Pro
visorio). 

§ 2°. A eleição para Senadores e 
Depu tados á Camara far-sc-á simul
tanea mente cm todo o paiz. 

Ao :1rt. 16. Accresccnle-se - em 
regr:1 - ás seg uintes palavras- com 
a sancção . - A111rrico Lobo . 

§ 3°. ingucm póde ser, ao (E1nend:1 .tpresentad:t em 24 de e rejcit,,d:l 
em 27 de Dezembro de 1890 .) mesmo tempo, Deputado e Se nador. 

(Decretos n. :-;iode 22 de junho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890) . 

Art. 16 Congresso Nacional. Tem -se 
por vantaj so exped iente não confiar a feitu ra 
das leis a urna , ne111 a um 111u i li m itado numero 
de pessoas. Como condição essencial para que 
possam te r luga r todas as va ntage ns ela delibe
ração e livre discussã , e a fim de ev itar a facili 
dade de ma nejos e com binações contrarias ao 
bem publico , lia pa recido preferível dar aquell a 
importante tarefa a assembléas bastante nume
rosas para conterem uma boa porção de homens 
capazes d bem desempenhai-a. 

Por outr lado, considera-se que a lei de\·e 
er a expressão do interesse gera l e da \"Ontade 

da nação; e para que, qua nto passivei, ell a genu i
namente o seja, é necessa rio que em sua elabo
raçã tomem parte, não alg uns poucos indi
viduas, mas pelo menos t antos quantos rep re
sentem as diversa.s partes do pa iz em suas prin
cipaes d ivis-es, sendo q ue p r isso dizi a Mi ra
bcau: 

,{( As asscmbll.!as podrrn ser comparadas " c,1rtas gcogra
phi a. 1 que i vcrn reprod uzir todos os ele me ntos do p:1iz

1 

c om su:1s propo rções, sem que os e lementos mais considc
ravcis façam desapparcccr os me nores. '> 

Força é porém convir que as assem biéas repre-
entat i vas enchem-se não rara mente ele excel

lentes pessoas , 1_11as muitas d 'ellas sem algu ma 
concepção scientifica, ig naras dos principias de 
legislação, de admini stração e de economia polí
tica e social ; umas, essencialmente doce is, votam 
cm exame tudo que lhes mandam chefes poucos 

compete ntesou não escrupu losos; outrasq uerem 
sob resah ir , aílectando capacidade que não t êm, 
e ju lgam-se no caso de discutir e emendar tudo 
o que vem á d isc ussão! A maior parte do 
tempo das se - ões vae arrebatada pelo I ruido de 
falla r . Po r uma tenclencia natural a certos 
e piritas, desde q ue são chamados para uma 
funcção, ju lgam que é preciso a todo o transe 
mostrarem-se competentes e acti \·os; legisla
dores, querem legislar a todo o proposito - e 
d"ah i uma inconvenientissima multiplicidade de 
fois desacertadas e mal fe itas. E além d' isso , 
julo-ando-se supremas arbitros da govern ação 
publi ca, querem a cada instante que o poder 
execut i VQ steja a in fo rmal-os sob re cousas de 
competencia exclu iva d'e ll e e até sobre o que 
não lhe compete nem ao parlamento . Por 

uggestã partidaria esquecem muitas vezes a 
dignidade propria e à do parlamento, delegam 

ao govern o poderes que não têm e, mais_ de um 
caso, em lei ord in ari a hão derogado art igos da 
Constitu ição. 

Isto não é asserto exagerado; não é um facto 
novo, nem é de um unico paiz. Já Cor111en in , 
o illu stre publi ci ta francez, em um de seos no
taveis pamphletos , A leg-0111 a11 ia, t inha mostrado 
como as camaras preparava m o chaos legisla
tivo, po r med idas \·ic iosas quanto ao plano, 
cheias de lacunas e inu ti li dades, invad indo a 
esphera regulamentar , « nota veis, dizia, pela 
impropriedade ci os termos , inintelligencia elas 
emendas, pelo imprev isto da consequencias e 
impotenc ia da execução . » E Benjami n Con
sta nt , qu e tam van tajosa mente soube figura r _em 
assem bléas polí ticas, que t anto as con hecia e 
assignalára os perigos da omnipotencia parla
mentar , indicava a i111 prudente 111ult iplicidade 
das leis como a 111 0 \esti a dos estados rep rese nta
tivos. 

Por fo r111 a que, um semelhante laboratorio 
legislativo não pode gosa r de g randes creditas 
e seria prec iso pensa r em arra nj ar-se outro que 
mais se recommendasse pe la melhoria do que 
pela abun dancia de productos. Mas ... o regi111 en 
repres_ntativo é o preferido, pelas muitas van
tage ns que promette, e por ~mor d 'ellas força é 
ace itai-o com seos inconvenientes, devendo 
entretanto tratar-se, com todo o empenho, de 
minorai-os . 

Sancção. O Presidente da Republica é o 
CHE FE electivo e responsavel da nação (arts. 41 e 
5 3) e assume o comp ro misso de manter e cum
prir a Const itui ção, promover o bem geral da 
nação, executar suas leis, sustentar-lhe a un ião, 
a integridade e a independencia ( art. 44); mal 
poderi a elle desempenhar tam ardua tarefa, si 
ti\·esse de fi ca r inteiramente alheio á fe itura das 
leis e sem1 ao menos t er o d ireito de propôr aos 
leo- isladores a reconsideração das que lhe pare
cam bnoxias. Essa facu ldade lhe é dada na 
~t tribuição que tem de sanccio nar ou vetar as 
resoluções legislativas (a rt . 37 § 1~) e, sem que 
ten ha ell a sido exercida , as deliberações do Con-
g resso não terão o caracter de leis . . 

D'ahi se deprehendem a importancia e g randes 
va ntagens dessa prerogativa. A palavra e con
selho do alto funccionario que preside a execução 
das leis, suas objecções fundadas no interesse 
publico , não são de pouca valia e contribu irão 

L 

Art. 16. O poder lcgis 
g resso Nacion al, com a 
Republica. · 

§ 1º. O Congresso Naci 
mos : a Camara cios Dcpul 

§ 2 º . A eleição para Se 
si 1nu llaneamente em lodo 

§ 3°. Nin gucm pódc ·sc 
"ta<lo e Senador. 

(Red:icçào pela mesa do Cong 

mu itas vezes para o a 
s uppressão de medidai 
de correcção ou sejam 
-e ntes. Vae n' isso un 
trata-se de a111parar as· 
dos cidadãos contra m, 
conveniencia publi ca , 
abroq uelar o poder ext 
do leo- islat ivo, levandc o . 
co111 pau sa a maten a, 
deliberacões . 

Das c~ndições , espe 
Constituição · occupa-' 
arts. 37 a 40 e 48 . 

- QUAES SÃO OS CA 

sANCÇ,\O? Percorrent 
tram-se quatro - 1° e 
ração, subdi visão e li 
prorogação das sesó 
adiamento d'ellas, e 
tuição ( arts. 1 7 § 1 ° 
.accrescentar outros? 

- 1 .0 As excepçõei 
do interprete e do exe 
l imitadas, e ampliai-, 
faculdades de um doi 
de outro , isto é, seria 
ponto substancial - : 
competencia de cada 

-2 . 0 Nos projectoi 
ção dizia-se : « O pode 
congresso com a san 
dente da republica.» 
art. 69 e da Comn 
sori o, art. 1 3) A 1 

com os decretos ns. 
primio as palavras« 
em-enda , apresentada 
bro d'aquelle anno , p 
dessas palavras e 
rejeitou-a na sessão 
novada em 26 de Ja1 

Deve-se d 'ahi con, 
a utorizar excepções 
estabele_cidas pelo tE 

- 3 .º Este propos 
índole do nosso syst 
poderes coordenadc 
intelligencia contra 
leg islativo a facu lda 

52 •ARTIGO 16 

Art. I?. O poder legislativo e 
cxcrcido pelo Congresso com a sanc- 
ffio, cm rcgra, do Hfcsidentc da 
Republica. 

Compuc-se dc duas camaras; a 
dos Dcputados e a Scnadorcs. 

Art. 20. Niio sc podc scr mcmbro 
dc ambas as camaras. 

(Projccto da Commissao do Governo Pro- 
visario). 

Art. lo. O poder legislativo e 
cxcrcido pclo Congresso Nacional, 
com a sancfao do Presidcntc da 
Republica. 

§ i". O Congresso Nacional com- 
poc-sc dc dous ramos: a Camara c 
o Scnado. 

^ 2°. A clei^ao para Scnadorcs c 
Dcputados a Camara far-sc-a simul- 
tancamcntc cm lodo o paiz. 

§ 3". Ningucm podc ser, ao 
mcsmo tempo, Dcputado e Scnador. 

(Decrelos n. ^tode 22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de Oulubro de l8po). 

Ao art. 16 § i .u: 
«Dcpois da palavra — Camara — 

accrcscentc-sc-—dos Dcputados. — 
§ 20. Supprimam-sc as palavras 

«a Camara». 
Hmenda da Commissao do Congresso em 

8 e approvadu em 27 de Dezembro de iSpo. 
Ao art. 16. Accrcsccntc-sc — cm 

rcgra—as seguintes palavras—com 
a sancfao. — Anicrico Loho. 

(Hmenda apresenlada em 24 de e rejeitada 
em 27 de Dezembro de 1890.) 

Art. 16 Congresso Nacional. Tem-se 
por vantajoso cxpcdicnte nao confiar a fcitura 
dasleis a uma, nem a um mui limitado numero 
de pessoas. Como condicao essencial para que 
possam ter lugar todas as vantagens da delibe- 
raqao e livre discussao, e a fun de e\ itar a facili- 
dade de manejos e combinagoes contrarias ao 
bem publico, ha parecido prcferivel dar aquella 
importantc tarefa a assembleas bastante nume- 
rosas para conterem uma boa porfao de homens 
capazes de bem descmpenhal-a. 

Por outro lado, considera-se que a lei deve 
ser a expressao do interessc geral e da vontadc 
da naijao; e para que, quanto possivel, el!a genui- 
namente o seja, e neccssario que em sua elabo- 
ra<;ao tomem partc, nao alguns poucos indi- 
viduos, mas pelo menos tantos quantos reprc- 
scntem as divcrsas partes do paiz em suas prin- 
cipaes divisocs, sendo que por isso dizia Mira- 
bcau: 

«As assembleas podem ser comparadas a cartas geogra- 
phicas, que devcm reproduzir todos os clemcntos do paiz, 
com suas propor^oes, sem que os elementos mais conside- 
ravcis fa^am desapparcccr os menorcs, 

For^a c porem convir que as assembleas repre- 
sentativas enchem-se nao raramente dc excel- 
lentes pessoas, inas muitas d'ellas sem alguma 
concep^ao scientilica, ignaras dos principios dc 
legislaqao, dc administra^ao e de economia poli- 
ticae social; umas, essencialmente doceis, votam 
sem exame ludo que Ihes mandam chefes poucos 
competentesou naoescrupulosos; outrasquerem 
sobresahir, alToctando capacidade que nao tern, 
e julgam-se no caso de discutir e emendar tudo 
o que vein a discussao! A maior parte do 
tempo das sessoes vae arrebatada pelopruido de 
fallar. Por uma tendencia natural a certos 
cspiritos, desde que sao chamados para uma 
funcvao, julgam que e prcdso a todo o transe 
mostrarcm-se competentes e activos; legisla- 
dores, querem legislar a todo o proposito—e 
d'ahi uma inconvcnientissima multiplicidade de 
leis desaccrtadas e mal feitas. E alem d'isso, 
julgando-se supremos arbitros da governa(;ao 
publica, querem a cada instante que o poder 
cxecutivo'estcja a informal-os sobre cousas de 
competencia exclusiva d'elle c ate sobre o que 
nao lire compete nem ao parlamento. Por 
suggestao partidaria esquecem muitas vezes a 
dignidade propria e a do parlamento, delegam 

ao governo poderes que nao tern e, mais de um 
caso, em lei ordinaria hao derogado artigos da 
Constituii;ao. 

Isto nao e asserto exagcrado ; nao e um lacto 
novo, nem e de um unico paiz. Ja Cormenin, 
o illustre publicista francez, em umde scos no- 
taveis pamphletos, A legomania, tinha mostrado 
como as camaras preparavam o chaos legisla- 
tivo, por medidas viciosas quanto ao piano, 
cheias do lacunas e inutilidades, invadindo a 
esphera regulamentar, «notaveis, dizia, pela 
impropriedade dos tcrmos, inintelligencia das 
emendas, pelo imprevisto das consequencias e 
impotencia da execu(;ao.» E Benjamin Con- 
stant, que tarn vantajosamente soube figurar em 
assembleas politicas, que tanto as conhecia e 
assignalara os perigos da omnipotencia parla- 
mentar, indicava a imprudente multiplicidade 
das leis como a molcstia dos estados representa- 
tivos. 

Por forma que, um scmelhante laboratorio 
legislativo nao pode gosar de grandes creditos 
c seria precise pensar em arranjar-se outro que 
mais se recommendasse pela melhoria do que 
pela abundancia deproductos. Mas... o regimen 
representativo e o preferido, pelas muitas van- 
tagens que promette, c por amor d'ellas forca c 
aceital-o com seos inconvenientes, devendo 
entretanto tratar-se, com todo o empenho, de 
minoral-os. 

SancQao. O Presidente da Republica e o 
chefe elective e responsavel da naqao (arts. 41 e 
33)0 assume o compromisso de manter e cum- 
prir a Constituiqao, promover o bem geral da 
nagao, executar suas leis, sustentar-lhe a uniao, 
a integridade ea independencia (art. 44); rnal 
poderia elle desempenhar tarn ardua tarefa, si 
tivesse de hear inteiramente alheio a feitura das 
leis e sem ao menos ter o direito de proper aos 
legisladores a reconsidera^ao das que Ihe pare- 
9am obnoxias. Essa faculdade Ihe e dada na 
attribuicao que tern de sanccionar ou vetaras 
resolucoes legislativas (art. 37 § 1°) e, sem que 
tenha ella sido exercida, as delibera^oes do Con- 
gresso nao terao o caracter de leis. 

D'ahi se deprehendem a importancia e grandes 
vantagens dessa prerogativa. A palavra e con- 
selhodoalto funccionario que preside a execu^ao 
das leis, suas objecfoes fundadas no interesse 
publico, nao sao de pouca valia e contribuirao 
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ARTIGO 16 53 

Art. 16. O poder legislati vo ~ exercido pelo Con
gresso Nacional, co m a sancç~o do Presidente da 
Republi ca . 

§ 1 °. O Congresso Nacional co mpõe-se de dois ra
mos : a Camara dos Deputados e o Senado. 
~ :1." . A eleição para Senadores e Deputados far-se-:1 

si111u l(,me:1111ente em todo o paiz . 
§ 3°. Ninguem póde ser, ao mesmo tempo, Dcpu

"tado e Senad or. 
(Red:1cçi10 pela mesa do Congresso par.1 :t 2/l discussão). 

111u itas vezes para o aperfeiçoamento ou para a 
s uppressão de 111 ed idas leg islat ivas que careçam 
de correcção ou sejam inopportunas e inconveni
e ntes. Yae n' isso uma inestimavel garan ti a ; 
t rata-se de amparar assim a li berdade e di reitos 
dos cidadãos contra medidas não fundad as em 
conveniencia pu bli ca ou a ella contra ri a, e de 
abroquelar o poder executi Yo contra as in vasões 
do leg islati vo , leva ndo-o a considerar de novo e 
-com pausa a materi a, e habi litando-o a melho res 
del i beracões . 

Das c;ndições, especies e fórma da sancção a 
Constituição · occupa-·se subsequentemente nos 
a rts. 37 a 40 e 48 . 

- QUAES SÃO OS CASOS EM QUE SE PRESCINDE DA 
SANCÇ,\O? Percorrendo-se a Constituição encon
tram-se quatro - 1° o caso do art. 4 (encorpo
ração , subd ivisão e limites dos Estados) , 2° a 
prorogação das sessões do Congresso, 3° o 
ad iame nto d'ellas, e 4° a reforma da Consti
t ui ção (arts. 17 § 1° e 90 § 3°) - Pode r-se-ão 
.accrescentar outros? Parece que não . 

- 1 . 0 As excepções não se ampliam ao sabor 
do interprete e do executor, são de sua natureza 
limitadas, e ampliai-as aqui seria dim inu ir as 
facu Idades de um dos poderes e accrescentar as 
de outro, isto é, seri a alterar a Constituicão em 
ponto substancial - a di v isão dos pode;·es e a 
competencia de cada um d'elles . -

- 2. 0 Nos projectos preliminares da Constitui
ção dizia-se: « O poder legislat ivo é exercido pelo 
congresso com a sancção, em. reo-ra, do presi 
dente da republica.» (Pro_j. Werneck-Pestana , 
a rt. 69 e da Commi ssão do Governo Prov i
sorio, art. 1 3) A Const. pu bli cada por este, 
com os decretos ns. 5 10 e 9 14 A de 1890 sup
primio as palavras« em regra» ( art. 13 ). Uma 
enrenda , apresentada na sessão de 24 de Dezem
bro d'aquelle anno, propu nha o restabelecimento 
dessas palavras e o Congresso Constituinte 
r ejeitou-a na sessão de 27 do mesmo mez . Re
novada em 26 de Janeiro, teve egual sorte . 

Deve-se d'ahi concluir que foi proposito não 
autorizar excepções outras além · das que são 

stabele_cidas pelo t exto constitucional -
- 3 .º Este proposito melhor se coad una com a 

indole do nosso systema de governo ( que quer 
poder_es c~ordenados e equ ili brados) , do que a 
111tell1ge nc1a contraria, a qual daria ao poder 
leg islativo a facu ldade de , a seo talante, furtar 

Art. 16. O poder legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, com a sancção do Presidente 
da Republica. 

~ 1°. O Congresso Nacional compõe-se ele dois 
ramos : a Gamara dos Deputados e o Senado. 

§ 2°. A eleição para Senadores e Deputados 
far-s e-á simultaneamente em todo o paiz. 

§ 3°. Ninguem pócle ser, ao mesmo tempo, 
Deputado e Senador. 

suas resoluções á intervenção do executivo . 
Desde que tenha esse arbitrio de estar crea ndo 
excepções ao preceito constitucional , qu em lhe 
poderá ir á mão? Do regím en presidencial pas
sar-se-á á omnipotencia parl amentar. Só o 
desconhecerá quem qu izer desconhecer as ten
dencias in vasoras e os excessos dos parlamentos. 

- 4 .0 0 regímen políti co consag rado por nossa 
Constituição é, como se sabe, o 1i1 esmo dos Es
tados Unidos Norte-ameri canos, no qual são 
dependentes de sancção , quér os projectos vo
tados em cada uma das camaras, qu ér a inda 
todas as ordens , resol uções ou voto que neces
si tarem do concu rso do senado e da camara dos 
de putados , salvo unicamente si se tratar de 
ad iamento do Cong resso ( Const. dos E. U. N. 
Am. , a rt . 1°, secção VII, ns. 2 e 3) . Esta exten
são do direito de sancção e veto tem por intu it o , 
d izem os commentadores , impedir que o Con
g resso illuda essa prerogati va presidencial fa
ze ndo , sob for ma de ordens ou de outro modo, 
verciadeiras leis, que , d'este fe itio , escapariam á 
opposição e repu lsa do chefe do poder execu
tivo. ( Flande rs, Co11St. of tbe United States, . 
pag. 97, 4t h ed .) Semelhante resguardo e escudo 
do executi vo cont ra as interprezas do poder 
legislativo é uma necess idade tambem no orga
ni smo políti co do Brazil , imi tação do norte-ame
ri ca no, para que não se desvirtue nem deprave_ 

- 5.º E isto responde á argumentação que, 
t irada dos prec€dentes do regímen monarchico, 
faz ( para o caso arbitraria) distincção en tre leis 
e resoluções, a fim de submetter á sancção as 
primeiras todas e das segundas sómente algu
mas . Em ambas as especies de actos legislati vos 
podem se dar os motivos pelos q uaes adaptou-se o 
veto no systema republicano e em uma e outra 
cabe o exercício dessa salu tar prerogativa. Si 
diver-samente se praticava no governo monar
chico, cumpre ter em vista que então o regímen 
era parlamentar e agora é presidencial, menos 
i •eto n'aq uelle, ma is veto neste . 

- 6. 0 Tam pouco póde prevalecer o arg u
mento < que a extensão do direito de sancção a 
todos os actos legislati vos dá lugar ao absurdo de 
confia r ao presidente da republica a appro\'ação 
de suas propostas, ou de actos seos, v . gr. o 
estado de sitio e os tratados.>) Colheria o argu
mento , quanto ás propostas , s i acaso o Con 
gresso não tivesse o di reito de alterai-as e inno-

ART1G0 16 53 

Art. 16. O poiitr legislalivo e cxcrcido pclo C in- 
grcsso Nacional, com a sancfao do Prcsidenlc da 
Republica. 

§ i0. O Congrcsso Nacional compac-sc do dois ra- 
mos: a Camara dos Deputados c o Scnado. 

§ a". A clei^ao para Scnadorcs c Deputados far-sc-a 
siinullancamcnlc cm todo o paiz. 

§ 30. Ningucm podc scr, ao mcsmo tempo, Dcpu- 
tado c Scnador. 

(Redac^ao pela mesa do Congresso para a discussao). 

Art. 16. 0 poder legislative! e exercido pelo 
Congresso Nacional, com a sancglo do Presidente 
da Republica. 

§• 1'. 0 Congresso Nacional compoe-se de dois 
ramos; a Camara dos Deputados e o Senado. 

§ 2". A eleicao para Senadores e Deputados 
far-se-a simultaneamente em todo o paiz. 

§ 3'. Ningrem pode ser, ao mesmo tempo, 
Deputado e Senador. 

muitas vezes para o aperfeicoamento ou para a 
suppressao de medidas legislatives que carecam 
de correcgao ou sejam inopportunaseinconveni- 
entes. Vae n'isso uma inestimavel garantia; 
trata-se de amparar assim a liberdade e dircitos 
dos cidadaos contra medidas nao fundadas em 
conveniencia puhlica ou a ella contraria, e de 
abroquelaro poder executi\-o contra as invasoes 
do legislative, levando-o a considerar de novo e 
com pausa a materia, e habilitando-oamelhores 
deliberacoes. 

Das condicoes, especies e forma da sancgao a 
Constituigao occupa-se subsequentemente nos 
arts. 37 a 40 c 48. 
 Q.UAES SAO OS CASOS EM QUE SE PRESC1NDE DA 

sancoao? Percorrendo-se a Constituigao encon- 
tram-se quatro—i0 o caso do art. 4 (encorpo- 
ragao, subdivisao e limites dos Estados), 20 a 
prorogagao das sessoes do Congresso, 31 o 
adiamento d'ellas, e 40 a reforma da Consti- 
tuigao (arts. 17 § i0 e qo § 30)— Poder-se-ao 
accrescentar outros? Parece que nao. 

— i.0 Asexcepgoes nao se ampliam ao sabor 
do interprete e do executor, sao de sua natureza 
limitadas, e amplial-as aqui seria diminuir as 
faculdadesde um dos poderes e accrescentar as 
de outro, isto e, seria alterar a Constituicao em 
ponto substancial—a divisao dos poderes e a 
competencia de cada um d'elles.— 

—2.0 Nos projectos preliminares da Constitui- 
gaodizia-se; «0 poder legislativo e exercido pelo 
congresso com a sancgao, cm regra, do presi- 
dente da republica. » (Proj. Werneck-Pestana, 
art. 69 e da Commissao do Governo Provi- 
sorio, art. 13) A Const, publicada por este, 
com os decretos ns. 310 e 914 A de 1S90 sup- 
primio as palavras«em regTa» (art. 13). Uma 
e men da, apresentada na sessao de 24 de Dezem- 
bro d'aquelle anno, propunha o restabelecimento 
dessas palavras e o Congresso Constituinte 
rejeitou-a na sessao de 27 do mesmo mez. Re- 
novada em 26 de Janeiro, teve egual sorte. 

Deve-se d'ahi concluir que foi proposito nao 
autorizar excepcoes outras alenr das que sao 
estabelecidas pelo texto constitucional — 

— 3-0 Este proposito melhor se coaduna com a 
indole do nosso systema de governo (que quer 
poderes coordenados e equilibrados), do que a 
intelligencia contraria, a qual daria ao poder 
legislativo a faculdade de, a seo talante, furtar 

suas resolugoes a intervengao do executive. 
Desde que tenha esse arbitrio de estar creando 
excepcdes ao preceito constitucional, qucm Ihe 
podera ira mao? Do regimen presidencial pas- 
sar-se-a a omnipotencia parlamentar. So o 
desconheceni quern quizer desconhec'er as ten- 
dencias invasoras e os excesses dos parlamentos. 

— 4.' O regimen politico consagrado por nossa 
Constituigao e, como se sabe, o mesmo dos Es- 
tados Unidos Norte-americanos, no qual sao 
dependentes de sancgao, quer os projectos vo- 
tados em cada uma das camaras, quer ainda 
todas as ordens, resolucoes ou voto que neces- 
sitarem do concurso do senado e da camara dos 
deputados, salvo unicamente si se tratar de 
adiamento do Congresso (Const, dos E. U. N. 
Am., art. 10, secgao VII, ns. 263). Esta exten- 
sao do direito de sanccao e veio tern por intuito, 
dizem os commentadores, impedir que 0 Con- 
gresso illuda essa prerogative presidencial fa- 
zendo, sob forma de ordens ou de outro modo, 
verdadeiras leis, que, d'este feitio, escapariam a 
opposicao e repulsa do chefe do poder execu- 
tive. (Flanders, Const, of the United States,. 
pag. 97, q"1 ed.) Semelhante resguardo e escudo 
do executivo contra as interprezas do poder 
legislativo e uma necessidade tambem no orga- 
nismo politico do Brazil, imitacao do norte-ame- 
ricano, para que nao se desvirtue nem deprave. 

— i.1 E isto responde a argumentagao que, 
tirada dos precedentes do regimen monarchico, 
faz C para o caso arbitraria) distinccao entre leis 
e resohifdes, a fim de submetter a sancgao as 
primeiras todas e das segundas somente algu- 
mas. Em ambas as especies de actos legislatives 
podem se dar os motivos pelos quaes adoptou-se o 
veto no systema republicano e em uma e outra 
cabe o exercido dessa salutar prerogativa. Si 
diversamente se praticava no governo monar- 
chico cumpre ter em vista que entao o regimen 
era parlamentar e agora e presidencial, menos 
veto n'aquelle, mais veto neste. 

— 6.° Tarn pouco pode prevalecer o argu- 
mento « que a extensao do direito de sanccao a 
todos os actos legislatives da lugar ao absurdo de 
confiar ao presidente da republica a approvagao 
de suas propostas, ou de actos seos, v. gr. o 
estado de sitio e os tratados.» Colheria o argu- 
mento, quanto as propostas, si acaso o Con- 
gresso nao tivesse o direito de alteral-as e inno- 
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va i-as a seo li vre alved ri o, e s i fosse i111possi\·e l 
que com a a pprovação incluí sse 111edi das que o 
poder executi vo deva embaraça r por inconve ni
entes ou inconstitucionaes , como póde t a111 bem 
succeder com relação á a pprovação de tratados, 
etc . Clausulas pocle111 , com effeito, se r adj ectas 
ao acto de a pprovação qu e tornem necessa ri a a 
repu lsa ou veto . 

Gara nti a, pois, e nunca abs urdo, é o q ue re
sulta da intelligencia que sustenta111 os. 

Ai nda ning uem se lembrou de di zer que é 
a bsurda a sa ncção dos orçamentos e elles são 
feit os mediante pro posta cio poder executi vo , 
que a deve apresentar sob pena de respo nsabi li 
da le ( lei n . 30 de 8 de Janeiro de 1892, art. 5 1 ). 

O 111 esmo se deve entender das outras pro postas. 
Em sum111 a, o presidente não sa ncciona ou veta 

o qu e fez ou q ue propoz, mas aquillo q ue sobre 
iss o Cong resso deli berou e voto u, e que póde 
ser cousa muito clifferente e prejudic ial á nação 
ou contraria á Constitui ção . Final111ente, 

- 7 .º Tam ve rdadeira é esta intelligencia da 
extensão da questionada prerogat iva , que a 
Constituição, na parte em que se occupa do 
processo legislat ivo ( arts . 36 a 40 ) , descendo á 
minudencia até da fo rmula da sancção e da pro
mulgação, a bso lutamente não se refere a casos 
em que, por não necessaria a sancção, devessem 
os projectos votados ir logo ao presidente para 
o simples acto da promulgação . 

A unica hy pot hese p rev ista e regulada de 
pro111 ul gação sem sancção é a que se verifica 
quando esta é denegada (art. 37 § 3º e art. 38 ) 
E é crivei que si a Constituição tivesse querido 
li111itada a sancção, deixasse de faze r expressa 
semelhante restr icção á prerogativa presidencial , 
e ao tratar da promulgação não houvesse prov i

_denciado para o caso? 

§ 1. .° Compõe-se de dous ramos. Justi
fica ndo o projecto de constitui ção que, em 1890, 
para o Estado de Pernambuco, elabo rámos na 
qualidade de membro da com mi ssão d' isso então 
incumbida, escrevemos, sob a epig raphe Umn 
on duas camarns leg-islat fi,ns ? o que passamos a 
tran screver: 

<, A d iv isão cm dous ramos do orgfto legis la t ivo é um 
artific io, pu ra mente emp irico, sem fun damento e sem virtude . 

« Em s ua o ri ge m exp licava-se co mo a rep resentaçf10 de 
el em entos d iss imi les. Na a lta cn m ara repimpava-se a a ri s
t oc rac ia, refas te lava-se o pode r se nhoria l ; na baixa , tomava 
:1ssento css'outra part e da nação, sem privi legias, sem g ran
d cz:ts, o povo, por seus rep resentan tes. 

<, Hoj e não ha ( e cm rigo r entre nós Fl n fw existia ) esse 
d isc rim cn di viso ri o das duas ca ma ras, carac terisco da repre
sen t ação especia l de cada unrn d 'e ll as. A egualdade de direi
tos, a suppressüo do priv il egio, a extincção ela fidalgu ia ope
rarn m esse resu ltado . Não precisamos de camaras disti nctas 
porque nito ha interesses dis t inctos e antagonicos a faze r 
n 'c ll as se paradame nte se re prese n tare m. 

<, Pode r-sc-,í porém justifica r a d ivisão pela necessidade 
de m~dcrar e corrigir a legislatu ra? 

<, 1 o exem plo bas tasscJ achariamos ainda assim duv idas 
e incert ezas,'tlcsdc que o exemplo não é un iforme. Ha ce r
tamente grahdc nu mero de nações q ue t êm duas camarns, 
mas nfto ê rncnos cxncto que t ambcm C"<istem outros gover
nos com uma só . 

<\ E si qu_izcsse mos seguir o exemplo do maior numero , só 
por ser maior numeroJ era logico \'Oltarmos :i mon ~trchia 
para estarmos tambçm con1 o mai o r num e ro das nações . .. 

Eis , pois , um argumento que póde a primeira vista sed uzir, 
mas que nrw co lhe . 

<< Mas a seo-unda carnara refreia e co rri ge a pri meira? 
ú Por um a ~specie de co nvençfto t acita de ixou-se v in gnr 

essa crença; mas o exa me d os fac tos, o est udo do co rn o 
·e ll es se p roduzem t ira-l he todo o prest igio . 

<, Am bas as ca ma ras, elei tas pelo mesmo povo , esco lhi
das entre os mesmos cid ad ãos , são d omin ad as do m esmo 
espirita, rese nte m-se da mesma o ri gem , represe ntarn po r 
cgua l as mes mas v irtudes, os rn esmos vi c ias, os mesmos 
p reconceitos, as mesrnas paixões . 

<, Que melhoria pôde a lg uma d'e ll as ostenta r sobre a outra? 
Só por est a rem const itu ídos em dous corpos separados os 
represen t an tes de uma nação, acham-se alte rad as as co nd i
ções intrí nsec as, a indo le e csse ncia da represe ntação? 
A d ivisão não tem o poder mi rifico de alterar as tende ncias, 
a oricntaçflO, os vezos dos elei tos, não lhes modifica a 
na tu r~za nem lhes do mina as paixões . . 

<< Pensa-se acaso q ue por cons titu ir a segund a camara po r 
fórma d iversa d a out ra, crca-se rec ip roco co rrec ti vo? Essa 
di ve rsidade só pôde se r apparcnte. Não é cabí ve l re prese n
t ação po li tica v ita li c ia, e po is is to não v irá mai s p~, ra diffe
rença r uma de o u t ra ca m ara . Só vemos q ue possa vir para 
clisc rimen a edade . ( Po rq ue, t am be m , no ce nso nüo é p re
ciso mais fo liar) Mas nem a ca mara dos d epu t ad os ha de 
se r uma corpo ra ção só d e moços,- muitos velh os n'c ll a tê m 
entrada - , nem os moços qu e ella co nté m são cm geral t am 
moços que faça m mui g rande diffe rença dos velhos; ne m, 
fina lmente, as ca ns são sempre a prova de cordura e p lac i
dez d 'an imo. E' fac to qu e ha vel hos mais a rde ntes e d e 
paixões m ais t empest uosas qu e muitos moços . As neves 
muita \'Cz accumul am-se no cimo de montanhas ign ivomas. 

<, No Im pe ri o o senado r devia t er, pelo menos, quare n ta 
annos; mas essa mesm a edade era a med ia da representação 
t em po rnria , porq ue o rd ina riam ente en t re os dep u tados não 
e ram em num e ro mu it o considerave l os de edadc in fe rior 
a essa . 

<, Agora , consideremos o fu nccionar d as duas camar:is, 
corno e ra n 'outros t ern pos. Póde-se d izer que era na casa 
dos ve lhos que exclusi vamente est avarn morando a reflexão, 
a calm :1, a to lcra nci a, e a profi scicnc ia ? Os an naes do par
lamen to q ue respondam . 

<< Como rnzfw tr iu m phante , se d iz q ue no senado havia 
os mais p rovect os e os m ais not ave is d os nossos estad ist as. 
Mas agora q ue a fo rt una pol itica não é m ai s um . condfw 
reg io, um p rese nte da magest ade , - cabe- lh es mmto bo m 
lu ga r na ca mara dos dep utados, o nd e a influencia de s~ us 
ta len tos e p res t igio t em la rga es.p hcra de acção: - s1 a 
nação os q ui ze r aprove itar, co mo C natu ral que succeda 
desde q ue se most rare m di gnos d' isso . 

<<S i, port an t o, é para modera r a p ri mei ra carnara que se 
ex ige a segunda mais cdosa 1 a ex ige nc ia é esc usad a; ba~ta 
não prohibi r naquell a os t aes velh os, provectos e not avc,s . 
O povo- iní busca i-os si lh es achar merito . E a p repo nde
ranc ia da ex perien cia e do saber ha de se d ar no se io d a 
ca mara, refrea ndo as demasias nos menos edosos, me nos 
provectos, e mais exaltados . 

<, E ha mu itos meios de mode rar a cam ara un ica : 
<\ O prim eiro é um rcgimen eleito m i que impeça a repre

sentação u na nime . Ha di ve rsos m odos de o rga ni sa l-o com 
o fim de abrir as po rta;; Íl opposição, fi sca l o m ais ap ro
priado e natura l d a propria camara e do gove rno. 

<,O segundo C um regim ento tutelar dessa o ppos ição e qu e 
con tenh a presc ripções qu e ob ri g uem ao estudo e pausado 
cxarne dos negocios e evitem d eliberações p recip itada::-, 
bem como punam o gazeio . ~ 

,, O t erce iro é a institui ç,,o da dc/mlação per111a11eule, co m 
o t raba lho de pre parar a di scussão dos negocios que exigem 
m ais de mo ra , in vesti gação accu rada , exame d e contas, 
pl anos, e tc . Na ause nc ia do parlamento, com t odo o vaga r, 
d ispo nd o de todos os e lem entos para bem inte ira r-se dos 
negoc ios, estuda i-os a fundo , redigir parece res e proj ectos, 
essa deputaç ão prepara ,, cam ara fa rto subsidio para as suas 
de liberações e apresenta-lhes as qu est ões e p ropost as madu
ramen t e re íl ec ti das . 

<, Por esse modo, d imin uc-se o t rabalho dos de putados, 
restringe-se a t agareli ce parl a rn entar e examin am-se os 
negocios co mo ern duas camaras, - no seio da depu
tnção, com t od a pausa,- e na arena das di scussões pu blicas, 
consist indo o t rabal ho da camara a ntes no emenda r que e m 
organisa r projectos e red ig ir le is . E este exped iente é 
aconselhado pela experienci a, a qua l adverte q ue pa ra a e la 
boração das leis uma co rporação nu merosa e dada ,l 'i1trbUl
gem não C a mais propri~1. 

<< O qua rto é a publicid"dc 
imprensa livre. . 

,, O quinto é a abohção da 
Elles devem respo nder perant 
seos actos, como todos os fu i 

<< Assi m se evitam as recrim 
tempo roubam {1 discussão sé 
poupam espect a_culos vergonh 
t as vezes t ém s,do theatro . 

<, Bem const ituida a lllHgist 
nisterio pub li co , a responsabi 
derá ser effectiva e não pura m 
E o deputado que injuria r_ 
morali sando-se d 'est' a rte as ~ti! 
do ma is espaço e m ais calma 

<, Es tes meios e o velo. c ri t e 
do poder executivo , sem duv 
dos da camara . 

<, Si não bastam , não serú 
de encon t rar o remedia, po r~ 
uma te rceira que a co rr ija! 

<, Parece , portanto , q ue m1 
o nosso Estado sem esse luxe 

<, Di scut indo a const it uiçlc 
que co m su a palavra fu lg, 
mento de sua nação , Cas te!a 

<, Y que dice la ciencia? 
leis propias, sus le:s or6á n · 
guiente, de combin aciones arl 
de las dos camaras .. . ~ 

<, Juntemos est e argu m c11' 
aos qu e fi cam acima ex posto 
o ponto exacto o que deixan 
a divisão em dous ramos d 
ficio puramen t e cm pirico , se 

Ostenta-se co111 princ 
contra a un idade das 
exemplo da co11ve11ção 1. 
excessos e horrores. 
colh er esse arg umento 
q ue exactamente por 
aq uell a co11i·e11ção se d 
t ambem ser ex plicado 
ao momento h istorico e 
2 que si houvesse sid, 
i111perar nella o mesmc 
nari o dominante, inílui 
3" que um destes não 
impor-se pelo mesmo 1 
resistencias . 

Entretanto, na con si 
ti va fede ral , menos co1 
de maturidade das de1 

condição do federali sm 
g unda ca111 ara . O reg 
men de duali smo, - es1 
E devendo funcci onar 
ti va, preciso é n'elle h, 
a do Estado federal ou 
particulares, - a cama 
aquelle, representando 
o senado para represei 
componentes da Uniã 
egualdade e todas con 
SOlllma. 

Assim o ensinam oi 
men federat ivo e assim 
bros da Commissão d1 

<< •• • No rcgimen fe de ra 
g randes o rdens d e relaçõ 
interes es dos Est ados . C 
tu ição que orga nisar as ir 
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val-as a seo livre alvedrio, e si fosse impossivel 
quc com a approva^ao incluisse medidas que o 
poder executive deva embara^ar por inconveni- 
cntes ou inconstitucionaes, como pode tambem 
succeder com rela9ao a approvacao de tratados, 
etc. Clausulas podem, com effeito, seradjectas 
ao acto de approvacao que tornem necessaria a 
repulsa ou veto. 

Garantia, pois, e nunca absurdo, e o que re- 
sulta da intelligencia que sustentamos. 

Ainda ninguem se lembrou de dizer que e 
absurda a sanccao dos orcamentos e elles sao 
fcitos mediante proposta do poder executivo, 
que a deve apresentar sob pena de responsabili- 
dade (lei n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, art. 5 1 ). 
O mesmo se deve entender dasoutras propostas. 

Em summa, o presidente nao sancciona ou veta 
o que fez ou que propoz, mas aquillo que sobre 
isso o Congresso deli heron e votou, e que pode 
scr cousa muito diflerente e prejudicial a nacao 
ou contraria a Constituigao. Finalmente, 

— 7.0 Tarn verdadeira e esta intelligencia da 
cxtensao da questionada prerogativa, que a 
Constituigao, na parte em que se occupa do 
processo legislative (arts. 36 a 40), descendo a 
minudencia ate da formula da sanccao e da pro- 
mulgagao, absolutamente nao se refere a casos 
em que, por nao necessaria a sancgao, devessem 
os projectos votados ir logo ao presidente para 
o simples acto da promulgagao. 

A unica hypothese prevista e regulada de 
promulgagao sem sancgao e a que se verifica 
quando esta e denegada (art. 37 § 3° e art. 38) 
E e crivel que si a Constituigao tivesse querido 
limitada a sancgao, deixasse de fazer expressa 
scmelhante restricgao a prerogativa presidencial, 
e ao tratar da promulgagao nao houvesse provi- 
.denciado para o caso? 

§ 1.° Compoe-se de dous ramos. Justi- 
ficandoo projecto deconstituigao que, em 1890, 
para o Estado de Fernambuco, elaboramos na 
qualidade de membro dacommissao d'issoentao 
incumbida, escrevemos, sob a epigraphe Uma 
on dims canmras legislaiivas ? o que passamos a 
transcrever: 

«A divisao em dous ramos do orgao legislativo c um 
artificio, puramente empirico, sem fundamento c sem virtude. 

« Em sua origem explicava-se como a rep resent a (;ao de 
clementos dissimiles. Na alta camarn repimpava-se a arts- 
tocracia, rcfastelava-se 0 poder senhorial; na baixa, tomava 
assento ess'outra parte da na^ao, sem privilegios, sem gran- 
dezas, o povo, por sens representantes. 

«Hojc nao ha (c em rigor entre nos ja nao existia) esse 
discrimen divtsorio das duas camaras, caracterisco da repre- 
sentagao especial de cada uma d'cllas. A egualdade de direi- 
tos, a suppressao do pnvilegio, a extinc^ao da fidalguia ope- 
raram esse rcsultado. Nao precisamos de camaras distinctas 
porque nao ha interesses distinctos e antagonicos a fazer 
n'cllas scparadnmcntc se representarcm. 

<<Poder-se-a porem justificar a divisao pela necossidade 
de moderar c corrigir a legislatura ? 

<iSi o exemplo bastassc, achariamos ainda assim duvidas 
e inccrtezas,\lcsde que o exemplo nao c uniformc. Ha cer- 
tamentc grande numero de na?ocs que tern duas camaras, 
mas nao e mcnos cxacto que tambem existem outros gover- 
nos com uma so. 

<iH si quizessemos seguiro exemplo do maior numero, so 
por scr maior numero, era logico voltarmos a monarchia 
para cstarmos tambem com 0 maior numero dasnaeoes... 

His, pois, um argumcnto que pode a primeira vista seduzir, 
mas que nao colhe. 
if^«Mas a segunda camara refreia e corrige a primeira? 

<sPor uma especie de conveneao tacita deixou-se vingar 
fcssa crenea; mas o exame dos factos, 0 estudo do como 
Velies se produzem tira-Ihe todo o prestigio. 
i <%Ambasas camaras, eleitas pelo mesmo povo. cscolhi- 
das entre os mesmos cidadaos, sao dominadas do mesmo 

Jespirito, resentem-se da mesma origem, representam por 
tegual as mesmas virtudes, os mesmos vicios, os mesmos 
"preconceitos, as mesmas paixoes. 

^ Que melhoria pode alguma d'ellas ostentar sobre a outra? 
Sopor estarem constituidos em dous corpos separados os 
representantes dc uma naqao, acham-se alteradas as condi- 
qocs intrinsecas, a tndole e essencia da representaeao? 
A divisao nao tern o poder mirifico de alterar as tendencias, 
a orientaeao, os vezos dos eleitos, nao Ihcs modifica a 
natureza nem Ihes domina as paixoes. 

«Pensa-se acaso que por constituir a segunda camara por 
forma diversa da outra, crca-se reciproco corrective? Hssa 
dlversidade so pode ser apparente. Nao c cabivel rcpresen- 
tatjao politica vitalicia, e pois isto nao vira mais para diffe- 
ren^ar uma de outra camara. So vemos que possa vir para 
discrimen a edade. (Porque, tambem, no censo nao e pre- 
ciso mais fallar) Mas nem a camara dos deputados ha de 
ser uma corporagao so de mo^os,— muitos velhos n'ella tern 
entrada —, nem os mo^os queella contem sao em geral tarn 
mocos que fa^am mui grande differenga dos velhos; nem, 
finalmente, as cans sao sempre a proya de cordura e placi- 
dez d'animo. H' facto que ha velhos mais ardentes e de 
paixoes mais tcmpestuosas que muitos moijos. As neves 
muita vez accumulam-se no cimo dc montanhas ignivomas. 

«No Imperio o senador devia ter, pelo menos, quarenta 
annos; mas essa mesma edade era a media da representa^ao 
tcmporaria, porque ordinariamente entre os deputados nao 
eram em numero muito consideravel os de edade inferior 
a essa. 

Agora, considcremos 0 funccionar das duas camaras, 
como era n'outros tempos. P6de-se dizer que era na casa 
dos velhos que exclusivamente cstavam morando a reflexao, 
a calma, a tolerancia, c a profisctencia? Os annaes do par- 
lamento que respondam. 

«Como razao triumphante, se dtz que no senado havia 
os mais provectos e os mais notaveis dos nossos estadistas. 
Mas agora que a fortuna politica nao e mais um condiio 
regio, um presente da magestade,— cabe-lhes muito bom 
lugar na camara dos deputados, ondc a influencia de seus 
talentos e prestigio tern larga esphera de iic<;ao, — si a 
na?ao os quizer aproveitar, como e natural quc succeda 
desdc que se mostrarem dignos d'isso. 

«Si, portanto, e para moderar a primeira camara que se 
exige a segunda mais edosa, a exigencia e escusada; basta 
nao prohibit" naquella os taes velhos, provectos c notaveis. 
O povo ira buscal-os si Ihes achar mcrito. E a preponde- 
rancia da experiencia e do saber ha de se dar no seio da 
camara, refreando as demasias nos menos edosos, menos 
provectos, e mais cxaltados. 

«E ha muitos meios de moderar a camara unica: 
«0 primciro e um regimen eleitoral que impeqa a repre- 

senta<;ao iinanime. Ha diversos modos de organisal-o com 
o fim de abrir as portas a opposiijao, fiscal o mais apro- 
priado e natural da propria camara c do governo. 

«0 segundo e um regimento tutelar dessa oppositjao e que 
contenha prescrip^oes que- obriguem ao estudo e pausado 
exame dos negocios e evitcm dclibera^oes precipitadas, 
hem como punam o gazeio. 

«Oterceiro e a instituitjao da deputagao penmnenfe, com 
0 trabalho de preparar a discussao dos negocios que exigem 
mais demora, investiga^ao accurada, exame de contas, 
pianos, etc. Na ausencia do parlamento, com todo o vagar, 
dispondo de todos os elementos para bem inteirar-se dos 
negocios, cstudal-os a fundo, redigir pareceres e projectos, 
essa deputaqao prepara a camara farto subsidio para as suas 
dclibera^oes e aprescnta-lhes as questocs e propostas madu- 
ramente reflectidas. 

Por esse modo, diminue-se 0 trabalho dos deputados, 
restringe-se a tagarelice parlamentar e examinam-se os 
negocios como em duas camaras, — no seto da depu- 
taijao, com toda pausa,— e na arena das discussoes publicas, 
consistindo o trabalho da camara antes no emendar que cm 
organisar projectos e redigir leis. E este expediente e 
aconselhado pela experiencia, a qual adverte que para a ela- 
bora^ao das leis uma corpora^ao numerosa e dada a verbia- 
gem nao c a mais propria. 
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ARTIGO 16 55 

« O quarto é a publicidade das discussões e a acção da 
imprensa livre . 

<< O quinto é a abol ição da iuúolabilidnde dos deputados_. 
Elles devem responder perante os tribu naes por todo os 
seos act os, como tod os os funccionnrios da repub lic a . 

(, Assi m se evitan1 as recr iminações e retaliações que t nnto 
tempo roubam ~1 discussão séria dos negocios publicas e se 
poupam espectaculos vergonhosos, de que as carnaras tan
t as vezes tem sido th ea tro. 

« Bem consti tu ida a nrngistratura; bem orgn ni sado o mi
niste rio publ ico, a respo nsa bilidade cios funccionarios po
d e rá se r effec.tiva e não puramente nominal , como até agora . 
E o deputado que injuriar e ca lumniar scrú c.as ti g;1do 1 

mo ralisando-sc d'cst'arte :1s discussões parlamenta res e fican
do mais espaço e mais calma pa ra o estudo dos p rojectos . 

<, Estes meios e o velo. criteriosamente exercido , do chefe 
do poder executivo: se m duv ida bastam contra os desman
dos da camara. 

<, Si não bastam , não sení. na segunda camara que se ha 
de encontrar o remedia , por.:p.1e esta tambem precisar:í de 
uma terceira q11c a corrija! 

<, Pa rece , po rt:rnto, que mu ito bem podcrern os organisar 
o nos. o Estado se m esse luxo de senado . 

« Di scutindo a constituiç:to hcspanhola , o grande orador 
que com sua p ::i lavra fu lgurante cn i: hia de luz o p:1 rla
me nto de sua nação, Caste!ar1 dizia em 1869: 

<, Y que dice la c iencia? Dice que la sociedad tiene sus 
le is propias 1 sus le:s orgán·c~1s y no necessita, po r consi
gu iente 1 de combinacion <?s arbitrarias, como la combirn1cion 
de bs dos camarns .. . ~ 

<,Juntemos este argumento de autoridad e e de razão , 
aos que ficam acima expostos e concluamos que é de t odo 
o ponto exacto o que deixa mos .:1ffirmado ao começa r : que 
a divisão em dous ramos do orgüo legislativo é um :uti
ficio purarncnte cmpirico , sern fundamento e sem virtude. ,, 

Ostenta-se com pri ncipal e decisivo arg umento 
contra a unidade das camaras legislati vas o 
exemplo da co11ve11çiio 1iacio11olfra 11ceza com seos 
excessos e horrores.' Mas para que podesse 
colher esse argu mento fo ra preciso provar : 1 . v 

que exactamente por se r unica, só por só , 
aquella com:e11ção se desmandou, - o que póde 
tambem ser explicado attendendo-se ao meio e 
ao momento historico em que funccionou ella- ; 
2 ° que si houvesse sido dupla teria deixado de 
imperar nella o mesmo espírito ultra-revolucio
nario dominan te, influindo em ambos os ramos e 
3° que um destes não annull ari a o outro para 
impôr-se pelo mesmo terror que ve ncia todas as 
resistencias. 

Entretanto, na constituição do poder legisla
ti vo federa l, menos como garantia de ordem e 
de maturidade das deli berações, do que como 
condição do federali smo, não cabe mal uma se
gunda camara. O regimen federal é um regi
men de dualismo,- estado composto de Estados. 
E devendo funccionar pelo systema representa
tivo, preciso é n'elle haver duas representações, 
a do Estado federa l ou da União e a dos Estados 
particulares ,- a camara dos deputados para 
aq uelle, representando o povo de toda a nação
o senado para representar cada uma das partes 
componentes da União ( os Estados), em pé de 
egualdade e todas como unidades de que ella é 
som ma. 

Assim o ensinam os comrnentadores do reo-i
men federativo e assim discreteava um dos me~1-
bros da Com missão do Congresso Constituinte: 

<< ••• No regimen federativo temos a considerar duas 
grandes ordens de re lacôcs: os interesses nacionaes e os 
in~e:esses dos Estados. ·ora, C necessario que na consti
tu1çao que organisar as instituições fedente:--, nós demos 

aos Estados uma representação pr~pria. uma re prcsc ntaç:io 
que por suas condições, que por sua n atureza possa ser a 
fie l exp ressão dos interesses , das aspirações. dos di reitos 
dessa entidade collcctiva - o Estado ; est a re i resentaçào 
não podcr~í ser si não de accordo com o rcgimcn que encon
tramos nas constituições fcclerae$ , a qu e realisa-se no se
nado , v is to que , como é sabido, a representação dos Es
tados no senado é egual, cada Estad o , peq ueno ou grande, 
rico ou pobre , forte ou poderoso, todos e llcs têm uma 
rep resentação egual. De modo que , sendo assirn , podctn 
todos influ ir naquclla corporaçfo d e maneira a evitar o 
p redominio 1 a preponderancia dos elerncntos que se sup
ponham mais forte~ , m ais poderosos, cap azes de dominar pe la 
numero ou po r qualquer outra circumstancia. 

A cama ra dos d ep'.ltados, co mo se sabe , representa a 
naçito; o presidente d a republica deve rep rese ntar a nação ; 
e lles devem tirar o excercicio do seu pode r, di rcc ta ou 
indirectamente , desse grande m anancial - o povo. a nação. 
Ora , si é as::-.i m , uma vez e liminado o senado, qua l seria a 
sorte dos Estados , corno pessoas j uridicns1 co:no coll ectivi
dades dis t inctas, como unidades , no regimen federativo? 

( Disc. do Dep. Bernard. de Campos, A~i< . oo Coi-.GR . 
Coi<ST., sessão de 16 de I o br. de 1 890 ). 

§ 2. 0 Simultaneamente em todo o paiz. 
A eleição popular é o processo normal consa
g rado nos gove rnos rep resentativos para a esco
lha dos funccionarios politi cos e por esta mani
festa-se a opinião do paiz, el1\·olvendo ao mesmo 
tempo seo ju izo sobre o andamento dos negocios 
publicos e a manifestação de suas asp irações. 
Cumpre, pois, que seja inteiramente li vre e ge
nuina em sua expressão. Ora, si não fó r feita 
ao mesmo tempo cm todo o paiz, póde não 
exprimi r exactamente o estado da opin ião gera l 
no momento politico . 

De outro cabo, convindo supprimir os meios 
de influencia official sobre os actos eleitoraes, 
permittir se reali se a eleição em tempos diversos, 
agora n'umas circumscripções, depois n'outras 
e mais tarde ainda em outras, fóra da r aso a que 
a interfe rencia go\'ername ntal podesse actuar 
mais a gosto e desassombradamente na escolha 
dos representantes da nação. Prova pratica 
d 'isso tivemos no regimen im perial, sob o me
lhor dos seos systemas eleitoraes ; os candidatos 
da opposição, que tinham suas eleições depen
de ntes de segundo escrutinio, eram n'este, em 
regra , vencidos pelos candidatos do partido do 
governo; todo um mundo official co ntra esses 
rori 11a11tes .. . 

§ 3. 0 Ao mesmo tempo Deputado e Se
nador. Basta considerar que cada camara tem 
o direito de emendar, rejeitar ou approva r o que 
faz a outra na sca missão de legislar , para se ve r 
a impropriedade e inconveniencia da accumu
lação por urna mesma pessoa, das funcções de 
deputado e de senador. E desde que a Consti
tuição adoptou o expediente da divi são, em duas 
partes, do orgão legislativo, fó ra contradictorio 
que admittisse o mandata rio amphi bio . 

Além d'isso , ou por amo r dos represe ntantes 
com funcções duplas se teria de estabelecer que 
as duas camaras legislativas trabalhasse m em. 
horas ou dias diíferentes, ou elles não podendo 
achar-se ao mesmo tempo em ambas, não pode
ri am em cada uma d'ellas cumprir bem seos 
deveres, - grande inconveniente em qualquer 
dos casos . 

ARTIGO 16 55 

«0 quarto e a publicidade das discussoes e a ac^ao da 
imprensa livre. 

«0 quintb e a aboli^ao da inviolabilidade dos deputados. 
Elles devem responder perante os tribunaes por todos os 
seos actos, conio todos os funccionarios da republica. 

^ Assim se evitam as recrimina^oes e retalin^oes que tanto 
tempo roubam a discussao seria dos negocios publicos e se 
poupam espectaculos vergonhosos, de que as camaras tan- 
tas vezes tem sido theatre. 

Bern constituida a magistratura, bem organisado o mi- 
nisterio publico, a responsabilidade dos funccionarios po- 
dera ser effectiva e nao puramente nominal, como ate agora. 
E o deputado que injuriar c calumniar sera castigado, 
moralisando-se d'est'arte as discussoes parlamentares e fican- 
do mais espa^o e mais calma para o estudo dos projectos. 

<vEstes meios e o tr/o, criteriosamente exercido, do chefe 
do poder executivo. sem duvida bastam contra os desman- 
dos da camara. 

«S'i nao bastam, nao sera na scgunda camara que se ha 
de encontrar o remedio, porque esta tambem precisara de 
uma terceira que a corrija! 

<■< Parece, portanto, que muito bem podcremos organisar 
o nosso Estado sem esse luxo de senado. 

« Discutindo a constitui<;ao hcspanhola, o grande orador 
que com sua palavra fulgurante enchia de luz o parla- 
mento de sua na^ao, Castelar, dizia em 1S69 : 

«Y que dice la ciencia? Dice que la sociedad tiene sus 
leis propias, sus leis organ'cas y no necessita, por consi- 
guiente, de combinaciones arbitrarias, como la combinacion 
de las dos camaras...» 

«Juntemos este argumento de autoridade c de razao, 
aos que fleam acinla expestos c concluamos que e de todo 
o ponto exacto o que deixamos a 113rmado ao comeijar : que 
a divisao em dous ramos do orgao legislativo e um arti- 
ficio puramente empirico, sem fundamento e sem virtude. >» 

Ostenta-se com principal e decisive argumento 
contra a unidade das camaras legislativas o 
exemplo da convcngdo nacionalfrance^a com seos 
excesses e horrores. Mas para que podesse 
collier esse argumento fora precise provar; i 
que exactamente por ser unica, so por so, 
aquella convcugdo se desmandou,—o que pode 
tambem ser explicado attendendo-se ao meio e 
ao momento historico em que funccionou ella—; 
2° que si houvesse sido dupla teria deixado de 
imperar nella o mesmo espirito ultra-revolucio- 
nario dominante, influindo em ambos os ramose 
3U que um destes nao annullaria o outro para 
impor-se pelo mesmo terror que vencia todas as 
resistencias. 

Entretanto, na constituifao do poder legisla- 
tivo federal, menos como garantia de ordem e 
de maturidade das deliheracoc^, do que como 
condifao do federalismo, nao cabe mal uma se- 
gunda camara. O regimen federal e um regi- 
men de dualismo,—estado composto de Estados. 
E devendo funccionar pelo systema representa- 
tivo, preciso e n'elle haver duas representa^oes, 
a do Estado federal ou da Uniao e a dos Estados 
particulares,—a camara dos deputados para 
aquelle, representando o povo de toda a na^ao— 
o senado para representar cada uma das partes 
componentes da Uniao (os Estados), em pe de 
egualdade e todas como unidades de que ella e 
somma. 

Assim o ensinam os commentadores do regi- 
men federativoeassim discreteava um dos mem- 
bros da Commissao do Congresso Constituinte; 

« ... No regimen federativo temos a considerar duas 
grandes ordens de rela^oes : os interesses nacionaes e os 
intcrcsses dos Estados. Ora, e nccessario que na consti- 
tuicao que organisar as instituicoes federaes, nos demos 

aos Estados uma represcntacao prqpria, uma reprcscntaqao 
que por suts condiqoes, que por sua natureza possa ser a 
fie I expressao dos interesses, das aspiraqoes, dos direitos 
dessa entidade coliectiva — o Estado ; esta representaqao 
nao podcra ser sinao de accordo com o regimen que encon- 
tramos nas constituiqoes federaes, a que rcalisa-se no se- 
nado, visto que, como e sabido, a reprcsentaqao dos Es- 
tados no senado e egual, cada Estado, pequcno ou grando, 
rico ou pobre, forte ou poderoso, todos elles tem uma 
rcpresentacao egual. De modo que, sendo assim, podem 
todos influir naquella corporaqao de maneira a evitar o 
predominio, a prepondcrancia dos elcmentos que se sup- 
ponbam mais fortes, mais podcrosos, capazes de dominar pela 
numero ou por qualquer outra circumstancia. 

A camara dos deputados, como se sabe, represcnta a 
naqao : o prcsidente da republica deve representar a naqao; 
elles devem tirar o excercicio do scu poder, directa ou 
indirectamente, desse grande manancial — o povo, a naqao. 
Ora, si e assim, uma vcz eliminado o senado, qual seria a 
sorte dos Estados, como pessoas juridicas, como collcctivi- 
dades distinctas, como unidades, no regimen federativo ? 

(Disc, do Dep. Bernard, de Campos, Ann, do Conor. 
Const., scssao de 26 de lobr. de 1 Syo). 

§2.° Simultaneamenteem todo o paiz. 
A elei^ao popular e o processo normal consa- 
grado nos governos representativos para a esco- 
Iba dos funccionarios politicos e por esta mani- 
festa-se a opiniaodo paiz, envolvendo ao mesmo 
tempo seo juizo sobre oandamento dos negocios 
publicos e a manifestafao de suas aspiragoes. 
Cumpre, pois, que seja inteiramente livre e ge- 
nuina em sua expressao. Ora, si nao for feita 
ao mesmo tempo cm todo o paiz, pode nao 
cxprimir exactamente o estado da opiniao geral 
no momento politico. 

De outro cabo, convindo supprimir os meios 
de influencia official sobre os actos elcitoraes, 
permittir se realise a cleiciio em tempos diversos, 
agora n'umas circumscrip^oes, depois n'outras 
e mais tarde ainda em outras, fora daraso a que 
a interferencia governamental podesse actuar 
mais a gosto e desassombradamente na escolha 
dos representantes da nafao. Frova pratica 
d'isso tivemos no regimen imperial, sob o me- 
Ihor dos seos systemas eleitoraes; os candidates 
da opposifao, que tinham suas elei^oes depen- 
dentes de segundo escrutinio, eram n'este, em 
regra, vencidos pelos candidates do partido do 
governo ; todo um mundo official contra esses 
ran itanlcs... 

§ 3.° Ao mesmo tempo Deputado e Se- 
nador. Basta considerar que cada camara tem 
o direito de emendar, rejeitar ou approvar o que 
faz a outra na sua missao de legislar, para se ver 
a impropriedade c inconveniencia da accumu- 
lacao por uma mesma pessoa, das func^oes de 
deputado e de senador. E desde que a Consti- 
tui^ao adoptou 0 expedients da divisao, em duas 
partes, do orgio legislativo, fora contradictorio 
que admittisse o mandatario amphibio. 

Alem d'isso, ou por amor dos representantes 
com funcfoes duplas se teria de estabelecer que 
as duas camaras legislativas trabalhassem em 
horas ou dias differentes, ou elles nao podendo 
achar-se a'o mesmo tempo em amhas, nao pode- 
riam em cada uma d'ellas cumprir bem seos 
deveres,— grande inconveniente em qualquer 
dos casos. 



56 ARTIGO 17 

Art. 14. O Congresso se reu nirá 
todos os :innos na Capital Federal 
no dia 1 ele Maio, indcpendcnl -
ment ele convocação e funccionará 
tres mezes contados lo dia da sua 
jnsta llação, sa lvo prorogação ou 
convocação ex lrnord inaria. 

Art. , 7. O Congresso reunir-se-li, 
na Capital Fcdcr:1 I. aos :; de Maio 
de cada ann o, in dependentemente 
de convocação, e fum:cionarit quatro 
111~zes, da data da abertura, po
dendo se r prorogado, ou convocado 
extraorcl i nar ia111ente. 

Art. 17 : 
Diga-se : << a J ele ~1a io. » 
Sub ·titua-se o§ 2° pelo seguinte : 
« O Governo do Estado em cuj a 

represe n lação se de r vaga por 
qualquer causa, inclusive renuncia, 
fará proceder immed iatamenle a 
nova eleição. Ar!. 1q . Cada legislatu ra durará 

trcs annos . 
§ , .° Cada legis lat ura durará Ires 

annos. Emenda da Commissão do Congresso (ap
prov:1da em 27 de Deze1nbro de 1890). (Projecto d:t Comn1issão do Govern Pro

visorio). 
~ 2 .º E111 caso de vaga, aberta 

no Congre ·so , as autoridades do 
respectivo Estado farão proceder im
metl iatamente a nova eleição . 

Art. 17. D pois elas palav ras :-
0 Congresso reunir-se-á, na Ca
pital Federa l, a J de Maio ele cada 
ann o - acc resce nt e-se : - salvo si 
um:i lei ord inaria designar ou tro 
dia. - Campos Salles. (Emenda op
provada em 17 de Fevereiro de 1891) . 

(Decrelo n. 510 de 22 de junho de 1890). 

§ 2 .0 Em caso de vaga, abe rta 
no Congresso, por qualquer causa, 
incl usive :1 de renuncia, as autori
clacles do respectivo Estado farão 
procede r immediatamcntc a nova 
eleição. 

Onde se diz : - podendo ser pro
rogadt, accrescente-se : - adiado . 

Accrescentc-se no fi111 cio artigo:. 
a prorogação e o ad iamento da sessão 
cio Congresso só poderão se r deter
minados por de li be ração do mesmo 
Congresso . - Arlbur Rios. (Emend" 
:tpprovada em 17 de Fevereiro de 189 1 .) 

(Decrelo n. 914-A de 23 de Outubro de 
1890) . 

Art. i 7. Na capital federal. E' natura l 
que na sédc d gove rn o funccion e Cong resso. 
Mas circumsta ncia- podem occorrer em que seja 
prec iso faze i- n'outro lugar, e de b 111 e pruden te 
av iso tei"ia sido que a Const it uição ho uves e facu l
tado ao Congresso, c111 casos extrao rcli narios, para 
garantir a isenção e indepenclencia em s os traba
lhos, ou por outras ci rcu111 stancias, funccio nar, 
por deliberação propria, cm o utra parte , até cessa r 
o moti\· da mudança . Ass i111 como lhe fo i 
dado o poder ele adia r suas sessões, não era 
muito que se lhe tivesse tambern confe rido a es
colha do local d'ellas, em certos casos. E não 
será irnposs ivcl que a mudança t emp raria seja 
algum:i Yez 111ais col1\·eniente que o adiamento. 

Parece mes1110 que, no caso de estado de sitio 
na capital federa l ( no qual o go\·erno assu111e 
faculdades extraord inarias) e cm Yista da situa
ção anor111al que 111 tiva aquella proY idencia, as 
sessões do o ng resso Nacional s deYeriam rea
lizar n'oulra pa rte . 

Desta pro\·idencia não se desle111br:ira111 os 
constituintes de , 2', s qu:ies e111 seo projccto 
consagraram corno pr ivat iva da assem biéa gera l. 
sem coparticipação do poder executi\·o , a atl ri 
buição de-111udar-sc para outra parte. quando, 
por causa de peste. invas:ío de inim igos ou fal t a 
de liberdade . o quizesse fazer . Art. 44. n . Vil!. 

A 3 de Maio. Esta é a data onicial re111e
moratin1 d descobrimento do Brazil.-em 
contemplaçã da qual, em eo·ual dia , deo- e a 
insta llação solemnc da assembléa const ituinte 
de t 2,. No projecto de Constituição d"aque lle 
anno, para reunião da a ·semhléa gera l fora 
tarnbem consé1grad o dia de Mai (a rt. 60) . 
Eo-ualme-ntc o dest inava para esse fim a consti 
tuiçã imperial (a rt. 1 ) , e imitou-a nisso a 
Con stitu ição \·i gente . 

O pr jccto rncrico Braziliense desio-na\·a o 
dia I de Maio (art. ' 1'), d·lta da lei n. 3.3;3 de 

1 88, que declarou extincta a escravidão no 
Brazi l. E não se póde dizer que era jsso mal 
lembrado. Mais do que haver sido descoberto a 
3 de Maio ennobrece ao Brazil o ter proclamado 
a egualdade civil de todos cs scos fi lhos, st: p
primicla a odiosa exccpção dos esc ravos . Mais 
do que rememora r um facto puramente devido 
ao acaso e :í. fortuna, Yale a consagração do 
g rand ioso fe ito, que nos fez fio-ura r de um modo 
verdade irame nte digno entre as nações civilisa
das e que exalta tam esplendorosamente o nome 
do Brazil. Naque ll a aurea lei da li be rd ade para 
todos, lei tarn do coração do povo. se consu b
stanciam bri o, pundonor, esp i1ito publi co, repa
ração, just iça, human idade, sentimento chri stão, 
homenagem ao pro

0
resso, preito á civilisação, 

in tegração da patria, confrate rni sação cios brazi
leiros, - a Yictoria do bem e da razão ! 1 re
zamos com justo motiYo a data em que o Bra
zil nasceo para historia , para o mundo civili sado; 
mas o facto de seo desco brimento deveo-se a 
phenomenos meteorologicos, ás calmarias do 
Golpho de Guiné, que Cabral qui z ev ita r, e á 
tempestade que obr igo u sua frota a correr a 
pannos largos cm direcção ao occidente. 

Si a lei não designar outro dia. Esta 
clausula não se encontra em nen hu m dos pro
jectos que antecederam á act ual Const itu ição, 
nem a co nsao-ra ra rn t am pouco o projecto de 
1823 e a Constitu ição de 1 24. Acha-se na 
Const . dos E. U. nortearnerican os, art. 1°, secç. 4, 
n. 2. Desde que póde vir a t ornar-se, por 
ci rcumstancias faceis de prever, im possivel ou 
inco1weniente a reunião no referi do dia 3 de 
Maio, nada ma is nat ural que ficar o Cong resso 
com a facu ldade de, isso verificado, desig nar 
outro dia pa ra esse fim . 

A primeira reunião do 1° Cong resso em ses
são ordinaria foi aprazada para 15 ele Junho de 
1 91 (art. 1° § 4° das Disp . trans. cl :1 Const.) e 

Art. 17 . O Congresso 
dcral, independente de e 
cada an no, si a lei não 
cionará quat,o mezes da e 
prorogado, ad iado ou co 

§ 1 •0 Só ao Congressc 
prorogação e ad iamento d 

§ 2. ° Cada legislatura 1 

§ 3 .º O Governo do E 
se der vaga, por qualquc 
fa rá proceder i111111 ed iata n1 

(Rcdacção pela Commissão d 

Art. 1 7. . . Mandará i 
nova eleição . - A11!011 io 
approvada em 23 de Fevereiro 1 

nesse dia se verificou 
vando, .dest e feitio, nã, 
ravel da epoca da reuni 

Funccionará qua 
me1~to q ue funccionas: 
seri a incommodo aos s 
tavel ao Governo e pri 
que esteja reunido o t< 
votar as leis annuaes, 
publica e mais alg um 

Para isso chegam be 
pela Constituição . 

Este era o prazo no 
não ha mais, como ent 
throno , as ordens do d 
ções, as moções de con1 
ções rnensaes das mes 
t empo , esteri li sando 
E si t em havido sem p1 
que o tempo tenha si 
demora ela apresentaç 
rnento, a qual o Gove 
principio da sessão (s 
dade, lei n . 38 de 8 d( 
o que até agora não si 
fac ilidades permittida 
camaras, principalme1 
tos e a explicações pes 
gas e inuteis controv, 
excessiva das mesas 
são infensas ao Gover 
leitura dos Annaes < 

estas causas, indicado 
A Constitui ção do E 

17 de junho de 189 1, 
forma: 

« A rt. J 2 As sessões ann 
se r p rorogadas por trinta d 
verem sido votadas as leis 
nador do Estado prorogará 
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Art. 14. O Congrcsso sc rennira 
todos os annos na Capital Federal 
no dia r dc Maio, indcpcndentc- 
incntc dc Convocapo c funccionara 
trcs mezes contados do dia da sua 
jnstallafao, salvo prorogajao ou 
Convocni;ao e.xtraordinaria. 

Art. 1 ). Cada legislatura durara 
tres annos. 

(Projecto dn Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 17. O Congrcsso rcunir-sc-a, 
na Capital Federal, aos t dc Maio 
dc cada anno, indcpcndcntcmenle 
dc convoca^ao, e funccionara quatro 
mezes, da data da abcrtura, po- 
dendo ser prorogado, ou convocado 
extraordinariamcntc. 

§ i." Cada legislatura durara trcs 
annos. 

§ 2.° Em caso dc vaga, abcrta 
no Congrcsso, as autoridades do 
respective Hstado farao proccdcr im- 
mcdiatamcntc a nova clcifao. 

(Decrelo n. 510 de 22 de Junho de 1890), 
§ 2.0 Em caso dc vaga, abcrta 

no' Congrcsso, por qualqucr causa, 
inclusive a de rcnuncia, as autori- 
dades do respective Estado farao 
proccdcr immcdiatamcntc a nova 
clcifao. 

(Decrcto n. 914-A de 23 dc Oulubro de 
1800). 

Art. 17: 
Diga-sc: «a 3 dc Maio. » 
Substitua-sc o § 20 pclo scguintc: 
« O Governo do Estado cm cuja 

reprcscntafao sc dcr vaga por 
qualqucr causa, inclusive rcnuncia, 
fara proccdcr immcdiatamcntc a 
nova elcicao. 

Hmenda da Commissao do Congrcsso (ap- 
provada em 27 de Dezembro de 1890). 

Art. 17. Dcpois das palavras:— 
0 Congrcsso reunir-sc-a, na Ca- 
pital Federal, a 3 dc Maio dc cada 
anno — accrcsccntc-sc:—salvo si 
uma lei ordinaria designar outro 
dia. — Campos Sallt'S. (Emenda ap- 
provada em 17 de Fevereiro de 1S91). 

Ondc sc diz; — podendo ser pro- 
rogadb, accrcsccntc-sc; — adiado. 

Accrcsccntc-sc no fim do artigo: 
a prorogafao c o adiamcnto da scssao 
do Congrcsso so poderao scr dcter- 
minados por dclibcrafao do mcsmo 
Congrcsso. — Arlhitr Rios. (Emenda 
approvada em 17 de Fevereiro de 1S91.) 

Art. 17. Na capital federal. E' natural 
que na sede do governo funcdone o Congrcsso. 
Mas circumstancias podem occorrer em que seja 
precise fazel-o n'outro lugar, e de bom e prudente 
aviso teria sido que a Constituif ao houvesse facul- 
tado ao Congrcsso, cm casos extraordinarios, para 
garantir a isenfaoe independencia em seostraba- 
Ihos, ou por outras circumstancias, funccionar, 
por delibera?ao propria, em outra partc, ate cessar 
o motivo da m'udanca. Assim como lite foi 
dado o poder de adiar suas sessoes, nito era 
muito que se Hie tivesse tambem conferido a es- 
colha do local d'ellas, em certos casos. E nao 
sera impossivel que a mudanfa temporaria seja 
alguma vez mais con\-eniente que o adiamento. 

Parece mesmo que, no caso de estado dc sitio 
na capital federal ( no qual o governo assume 
faculdades extraordinarias) e em vista da situa- 
ifao anormal que motiva aquella providencia, as 
sessoes do Congresso Nacional se deveriam rea- 
lizar n'outra Barte. 

Desta providcncia nao se deslembraram os 
constituintcs de 1S23, os quaes em seo projecto 
consagraram como privativa daassemblea geral, 
sem coparticipacao do poder executivo, a "attri- 
buifao de—mudar-se para outra parte, quando, 
por causa depeste, invasao de inimigos ou falta 
de liberdade, o quizesse fazer. Art. 44, n. VIII. 

A 3 de Maio. I sta e a data oflkial reme- 
morativa do descobrimento do Brazil,—em 
contemplafao da qual, em egual dia. deo-se a 
installafao solemne da assemblea constituinte 
de 1S23. No projecto de Constituifao d'aquelle 
anno, para reuniao da assemblea geral Ibra 
tambem consagrado o dia 3 de Maio "(art. 60). 
Egualmente o destinava para esse fim a consti- 
tuifao imperial (art. 18), e imitou-a nisso a 
Constiluifao vigente. 

O projecto Americo Braziliense designava o 
dia 13 de Maio (art." 13), data da lei n. 3353 de 

1888, que declarou extincta a escravidao no 
Brazil. E nao se pode dizer que era jsso mal 
lembrado. Mais do que haver sido descobertoa 
3 de Maio ennobrece ao Brazil o ter proclamado 
a egualdade civil de todos os scos filhos, sup- 
primida a odiosa excepcao dos escravos. Mais 
do quo rememorar um facto puramente devido 
ao acaso e a fortuna, vale a consagrafao do 
grandiose feito, que nos fez figurar de um modo 
verdadeiramcnte digno entre as nacoes civilisa- 
das e que exalta tarn esplendorosamente 0 nome 
do Brazil. Naquella aurea lei da liberdade para 
todos, lei tarn do corafao do povo, se consub- 
stanciam brio, pundonor, espiiito publico, repa- 
racao, justica, humanidade, sentimento christao, 
homcnagem ao progresso, preito a civilisafao, 
integraifao da patria, confraternisacao dos brazi- 
leiros,—a victoria do bem e da razao ! Ere- 
zamos com justo motix'o a data em que o Bra- 
zil nasceo para historia, para o mundo civilisado; 
mas o facto de seo descobrimento deveo-se a 
phenomenos meteorologicos, as calmarias do 
Golpho de Guine, que Cabral quiz evitar, ea 
tempestade quo obrigou sua frota a correr a 
pannos largos em dirccfao ao occidente. 

Si a lei nao designar outro dia. Esta 
clausula nao se encontra em nenhum dos pro- 
jectos que antecederam a actual Constituifao, 
nem a consagraram tarn pouco o projecto de 
1823 e a Constituicao de 1824. Acha-se na 
Const, dos E. U.norteamericanos, art. i", seo;. 4, 
n. 2. Desde que pode vir a tornar-se, por 
circumstancias faceis de prever, impossivel ou 
inconveniente a reuniao no referido dia 3 de 
Maio, nada mais natural que ficar o Congresso 
com a faculdade de 
outro dia para esse fim. 

A primeira reuniao do 10 Congresso em ses- 
sao ordinaria foi aprazada para 15 de Junho de 
1891 (art. 1 § 4° das Disp. trans, da Const.) e 

isso verificado, designar 
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ART IGO 17 57 

A1i. 17. O Cong resso reuni r-se-á na Capita_! Fe
dera l, independente de convocação, a 3 c)e Maio d e 
cada anno, s i a lei não desig nar ou tro di a, e fun c
cion ará q uat10 mezes da data ela abert ura, _pocl_endo cr 
prorogaclo , adiado ou convocado extraorcl 111ar1ame nle. 

§ 1 .º Só ao _Cong resso com pete 5lc1t berar sob re a 
prorogação e ad iamento el e su as sessoes. 

§ 2 ." Cada leg islatura durará t res annos . 
§ 3 .º O Governo do Estado cm cuja representação 

se der vaga, por qu alquer cau sa, 111c lus1vc ren uncia, 
fa rá proceder imm cdi atamcnte a n ova elei çã o . 

(Redacção pel:t Com.missão do Congresso). 

Art. 17 .. . Mandará imm ccli atamentc proceder á 
nova eleição . - A11/o'.1io Eu:;ebio . (Emenda ,i rcdacç:io, 
approvada em 23 de Fevereiro de 189 1). 

nesse dia se veri fico u, - praticamente se pro
va ndo, .deste fe it io, não convir a fixação inalte
ravel da epoca da reunião do Cong resso Nacional. 

Funccionará quatro mezes. Um parla
me1ü o q ue funccionasse durante o arrn o inteiro 
seria incomrnodo aos seos membros, insuppor
t avel ao Gove rn o e prej udicial ao paiz. Bastará 
que esteja reunido o tem po indispensavel para 
votar as leis annuaes, de orçame nto e de fo rça 
pu bli ca e mais alg uma que fór indi spensavel. 

Para isso chegam bem os quat ro mezes fi xados 
pela Constit uição . 

Este era o prazo no regime n im perial e hoje 
não ha mais, como então, a disc ussão da fa lia do 
th rono, as ordens do di a moti vadas, as interpella
ções , as moções de confi ança e de censura , as elei
ções mensaes das mesas, o q ue consumia muito 
tempo, esterili sando g rande parte da sessão. 
E si t êm hav ido sempre prorogações, não é por
que o t empo tenha sido escasso, mas, 1 ° pela 
demora da apresentação da proposta de orça
mento, a qual o Governo deve offerecer logo no 
principio da sessão ( sob pena de responsabili
dade , lei n. 38 de 8 de Janeiro de 1892, art . 5 1 ), . 

o que até agora não se tem cumprido; 2° pelas 
facilidades permit tidas pelos regimentos das 
camaras, principalmente quanto a requerimen
tos e a explicações pessoaes, da ndo lugar a lon
gas e inuteis controversias; 3° pela t olerancia 
excessiva das mesas (principalmente quando 
são infensas ao Govern o ). E' o que resulta da 
leitura dos Annaes do Cong resso. Indicadas 
estas causas , indicado está o remedio . 

A Constituição do Estado de Pern ambuco, de 
17 de Junho de 189 1, providenciou da seguinte 
form a : 

<<A rt. 12 As sessões annuaes durarão tres mezes, podendo 
ser prorogadas por trinta di as, findos os quaes, si não hou
verem sido votad ~1 s as leis de o rça rn ento e força, o Gover
nado r do Est ado pro roga rá as do mino anterior. 

Art. 17. O Congresso reunir-se-á, na Capital 
Federal, independentemente de convocação, a 3 de 
Maio de cada anuo , si a lei não designar outro 
dia, e funccio~ará quatro mezes da data da aber
tura; podendo ser prorogado, adiado ou convocado 
extraordinariamente. 

§ 1.0 Só ao Congresso compete deliberar sobre 
a prorogação e adiamento de suas sessões. 

§ 2:· Cada legislatura durará tres annos. 
§ 3.0 O Governo do Estado em cuja represen

tação se der vaga, por qualquer causa, inclusive 
renuncia, mandará immediatamente proceder a 
nova eleição. 

« Art. 1 1 § un ico . A lei d e orçamento nã o conterá 
d isposição alguma que não se refi ra á despeza e receita do 
Estado . 

« Art . 19 § un ico . Durante as prorogações os represen
t antes não recebe rão subs id io . >> 

( Est a ultima d isposição fo i supp rimida pe la re forma con
st itucio nal d e 3 1 de Março de 1898). 

E dous dos projectos que antecederam a essa 
Constituição pro punham , o seguinte: 

<< Art. Ao encerrar a secção annual , a assembléa 
elege rá de seo se io e para funcciona r ern sua ausenc ia, uma 
dep utação permane nte composta d e seis m embros, á qual 
incumbirit: 

<, 1 Preparar o projecto de lei de orçam ento e outros 
trabalhos d 'assembléa , 

« li Exam ina r o emp rego d os fund os votados pa ra as des
pesas publicas e as respectivas cont as . 

A creação de urna deputação desse genero 
muito concorreria para abrev iar os trabalhos do 
parlamento e é indi spensavel para o exercício 
da attribuição dada ao Cong resso de « tomar 
as contas da rece ita e despeza de cada exercicio 
fi 11auceiro» (art . 34, n . 1 ) , attri bui ção que não 
t em sido ainda exercitada e cujo aba ndono é a 
abdicação de uma das mais importantes prero
gati vas das camaras . Esse condemnavel aban
dono é como que uma doação t acita dos dinheiros 
publicos ao poder executivo . 

No Würternberg a Commissão Permanente, 
no intervallo das sessões, verifica a legalidade 
do emprego do producto dos impostos, prepara 
o orçamento do prox imo exe rcicio, com o con
curso do mini stro da faze nda e t em a superin
te ndencia da caixa da di vida pu blica . Consa
gram tambem a existencia de com mi ssões per
manentes, com vari as funcções , as Consti tu ições 
de Saxe, Bade, Archiducado d'Austri a, Mexico, 
Perú, Paraguay e Uru g uay . 

Prorogado, adiado ou convocado ex
traordinariamente. Vide i11Jra § 1°, art . 34 , 
n . 35 e art . 48 , n. 10 . A prorogação justi fica-se 
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Art. 17. O Congrcsso rcunir-se-a na Capital Fe- 
deral, independente de convocafao, a 3 de Maio de 
cada anno, si a lei nao designar outro dia, e fnnc- 
cionara quatio niezes da data da abcrtura, podendo scr 
prorogado, adiado ou convocado cxtraordinariamcntc. 

§ 1.0 So ao Congrcsso compete delibcrar sobre a 
prorogafao c adiamento de snas scssocs. 

§ 2." Cada Icgislatnra durara trcs annos. 
§ 3.0 O Govcrno do Estado cm cu]a reprcsentajao 

sc der vaga, por qualquer causa, inclusive renuncia, 
fera procedcr immediatamcntc a nova cleicao. 

(Redacfio pela Commissao do Congresso). 
Art. 17... Mandara immediatamcntc procedcr a 

nova cleicao. — Allloilio Ell^ebio. (Emenda a redacfao, 
approvada em 23 de Fevereiro de 1891). 

Art. 17. 0 Congresso reunir-se-a, na Capital 
Federal, independentemente de convocagao,a 3 de 
Maio de cada anno, si a lei nao designar onlro 
dia, e funccionara quatro mezes da data da aber- 
tura; podendo ser prorogado, adiado ou convocado 
extraordinariamente. 

§ 1.° So ao Congresso compete deliberar sobre 
a prorogacao e adiamento de suas sessoes. 

§ 2." Cada legislature durara tres annos. 
§ 3.° 0 Governo do Estado em cuja represen- 

tagao se der vaga, por qualquer causa, inclusive 
renuncia, mandara immediatamente proceder a 
nova eleigao. 

nesse dia se verificou,—praticamente se pro- 
vando, deste feitio, nao convir a fixacao inalte- 
ravel da epoca da reuniao do Congresso Nacional. 

Funccionara quatro mezes. Um parla- 
mento que funccionasse durante o anno inteiro 
seriaincommodo aos seos membros, insuppor- 
tavel ao Governo e prejudicial ao paiz. Bastara 
que esteja reunido o tempo indispensavel para 
votar as leis annuaes, de orgamento e de forga 
publica e mais alguma que for indispensavel. 

Para isso chegam bem os quatro mezes fixados 
pela Constituigao. 

Este era o prazo no regimen imperial e hoje 
nao ha mais, como entao, a discussao da falla do 
throno, as ordens dodiamotivadas, asinterpella- 
coes, asmogoesde confianga e de censura, aselei- 
goes mensaes das mesas, o que consumia muito 
tempo, esterilisando grande parte da sessao. 
E si tern havido sempre prorogagoes, nao e por- 
que o tempo tenha sido escasso, mas, i0 pela 
demora da apresentagao da proposta de orga- 
mento, a qual o Governo deve offerecer logo no 
principio da sessao (sob pena de responsabili- 
dade, lei n. 38 de 8 de Janeiro de 1892, art. 51),. 
o que ate agora nao se tem cumprido; 20 pelas 
facilidades permittidas pelos regimentos das 
camaras, principalmente quanto a requerimen- 
tos e a explicagdes pessoaes, dando lugar a lon- 
gas e inuteis controversias; 30 pela tolerancia 
excessiva das mesas (principalmente quando 
sao infensas ao Governo). E' o que resulta da 
leitura dos Annaes do Congresso. Indicadas 
estas causas, indicado esta 0 remedio. 

■ A Constituigaodo Estado de Pernambuco, de 
17 de Junho de 1891, providenciou da seguinte 
forma; 

tfArt. 12 As sessoes annuaes durarao tres mezes, podendo 
ser prorogadas por trinta dias, findos os quaes, si nao hou- 
verem sido votadas as leis de onjamento e for^a, o Gover- 
nador do Estado prorogara as do anno anterior. 

«Art. 11 § unico. A lei de or^amento nao contera 
disposifjao alguma que nao se refira a despeza e receita do 
Estado. 

«Art. 19 § unico. Durante as proroga^oes os represen- 
tantcs nao receberao subsidio.» 

(Esta ultima disposi^ao foi supprimida pela reforma con- 
stitucional de 31 de Manjo de 1898). 

E dous dos projectos que antecederam a essa 
Constiluicao propunham, o seguinte : 

<4Art. Ao encerrar a sec^ao annual, a assemblea 
elegera de seo selo e para funccionar em sua ausencia, uma 
deputa9ao permanente composta de seis membros, a qual 
incumbira: 

«I Preparar o projecto de let de onjamento e outros 
trabalhos d'assemblea, 

«II Examinar o emprego dos fundos votados para as des- 
pesas publicas e as respectivas contas. 

A creagao de uma deputagao desse genero 
muito concorreria para abreviar os trabalhos do 
parlamento e e indispensavel para o exercicio 
da attribuigao dada ao Congresso de «tomar 
as contas da receita e despeza de cada exercicio 
finaiiceiro» (art. 34, n. 1), attribuigao que nao 
tem sido ainda exercitada e cujo abandonee a 
abdicagao de uma das mais importantes prero- 
gativas das camaras. Esse condemnavel aban- 
dono e como que uma doagao tacita dos dinheiros 
publicos ao poder executive. 

No Wiirtemberg a Commissao Permanente, 
no intervallo das sessoes, verifica a legalidade 
do emprego do producto dos impostos, prepara 
o orgamento do proximo exercicio, com o con- 
curso do ministro da fazenda e tem a superin- 
tendencia da caixa da divida publica. Consa- 
gram tambem a existencia de commissoes per- 
manentes, com varias funccoes, as Constituigoes 
de Saxe, Bade, Archiducado d'Austria, Mexico, 
Peru, Paraguay e Uruguay. 

Prorogado, adiado ou convocado ex- 
traordinariamente. Vide infra § 10, art. 34, 
n. 33 e art. 48, n. 10. A prorogagao justifica-se 
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pela necessidade de concluir a fo rmação e ex
pedição de actos legislat ivos que sem isso 
ficari am prejudicados e que entretanto com 
alguns dias ma is de sessão se poderão ultimar . 
O adi ame nto é determinado por circumstancias 
que embaracem a reunião dos representantes, 
peste, calamidades publicas, etc. , ou como me
dida polí t ica em presença de g rande exalta
mento e effervecencia de paixões, que tornem a 
occasião impropria para as del iberações, que 
cumpre se rem placidas e serenas . A convo
cação extraord inaria é aconselhada nos casos 
que urg irem providencias legislat ivas , que não 
viriam a tempo, si se t ivesse de aguardar a 
época normal da reunião das camaras. 

constituicões republicanas; mas não se poderá 
dizer que são excessivos. 

Q UANDO COMEÇA E QUANDO ACABA A LEG ISLA
TURA? Esta questão resolve-se pelo art. 17 , 
segu ndo o qual cada sessão annual será de qua
t ro mezes da data da abertnra . São t res sessões 
annuaes em cada legislatuia, abrindo-se a 3 de 
Maio ( ou n'outro dia, conforme a Constit ui ção 
autori sa ). Do ini cio da pri meira sessão data 
pois a legislatura, que , sendo de tres ann os, 
te rminará quando reunido em primeira sessão 
o novo Congresso eleito. E sempre se entendeo 
que os poderes dos deputados de uma legislatura 
só terminam depois de consti t uída a nova ca
mara , po is do contrario fó ra preciso admitt ir 

_ que.durante o intervallo de uma a out ra legis-
§ 1 .0 S ó ao Cong resso. A Constituição !atura , fica supp ri mido no paiz o poder legisla-

reservou ao Cong resso Nacional, excl uida a ti vo , o que é absu rdo . 
interferencia do pode r executivo, a del iberação ( Vide Annaes do senado imperi al , sessão 
quanto á prorogação e ad iamento das sessões, de 16 de Junho de 1857 e da camara dos Depu-
seguramente com o pensamento de affi rma r a tados , de 5 de Setembro de 1867 ). 
independencia das camaras legislat ivas, de habi- E a propria palavra « legislatura» na accepção 
lital-as a mais desembaraçadamente cumprirem em que fo i empregada no § 2° como equ iva-
sua missão. lente a período legislativo, m ini stra esta solução . 

Cumpre porém reconhece r que conviria ter Os nossos lexicons, com o diccio nario da 
fac ul tado tambe m ao poder execut ivo o ad ia- academia fra nceza, assig nalam áquell a palavra 
me nto . Casos podem occorrer em que esta o sent ido de- período de tempo que corre desde 
provide ncia seja perfeitamente indicada como a i11stallação de 11111a asse111bléa legislativa até ao 
solução de graves diflic uldades do momento , termo de seos poderes-. 
e nos quaes uma não bem av isada e intolerante E' certo que pelo art . 20 , o representante desde 
maiori a, sob o influxo e arrebatamento das pa i- q11e recebe o dip loma, ent ra no goso da im-
xões, não a queira adaptar . O veto nessas mun idade quanto á prisão e processo , e pelo 
occasiões não será a:-ma bastante efficaz. E as art. 23, desde q11e é eleito, não pode celebrar 
camaras não influ em só pelo voto, como g rande- contractos com o governo nem d'elle recebe r 
mente pelas discussões e expedientes parl amen- comm issão ou emprego remunerado . D'ahi 
ta res, que poderão embaraçar , em casos diffice is, porém não se pode inferi r que a legislatu r.i 
a ad min istração . Uma questão diplomatica , começa com a eleição nem com o recebimento 
v. g r . , póde vir a complicar-se por d iscussões e do d iploma. A Consti tu ição apressou-se em 
actos imprudentes de ma iori as pouco reílectidas. estabelecer a effect ividade d'aq uellas garantias 
A salvação publica póde em certas occasiões antes mesmo de constit uir-se a camara e de 
ex i

0
ir o ad iamento das camaras a contra-gosto renova r-se o terço do senado; mas não fo i seo 

d'ellas . Ao menos sob consulta do senado pensamento, não pod ia t er sido, com taes de-
dev ia ser autor isado. terminações, fixa r o ponto de pa rti da ou época 

O ad iamento porém não poderá ser indefini do, inicial da legislatura . Do contrario ahi fi cavamos 
mas por tempo certo e de modo que não deixe te ndo dous inícios d'esta, a eleição e o diploma . 
de fu nccionar no anno o corpo legislat ivo por E ainda mais, não se concluindo a apuração 
m nos de quatro mezes , afi m de cu m prir-se a das eleicões n 'um mesmo dia em todo o paiz 
disposição constitucional que lhe fixou esse e dando~se que os representantes em dias di ver-
prazo para cada sessão ann ual. sos recebem d iploma, teriamas que a legistarura 

começaria di versamente para elles, e di versa
mente te rm inari a o prazo de tres annos para 
cada um! Dava-se , além de tudo, o absurdo 
de começar a legislatura antes de saber-se, 
antes de veri fica r-se quaes entre os candidatos 
os que fo ram realmente eleitos ( pois com o 
« reconhecimento » dos representa ntes é que 
ell es são considerados taes ). 

§ 2. 0 Durará tres annos . As eleições 
poli ticas devem se r period icas , no int uito de 
poderem dar como resu ltado a expressão real 
da vontade da nação , pa ra que acompan hem o 
movimento das idéas e o desenvolvimento das 
asp irações nacionaes e, além d' isso, para que 
t enha o povo occasião de depurar a sua repre
s ntação , escolhendo novamente seos ma ndata
ri os e col locando outros no luga r dos que não 
ten ham corre pondido ás suas vistas. 

A Co~stitui ção adaptou o período de t res 
annos para os deputados, de quatro para o 
presidente da republica e de nove para os sena
dores. Esses prasos são inteiramente arbitra
ri as, nem se encontram os mesmos em todas as 

§ 3. 0 O Governo do Estado. A dispo
sição d'este § é, em melhores t ermos, a mesma 
do art . 54 da Const . Arge nt ina, que por sua 
vez, com pequena diffe rença, reproduz a do 
art. 1°, secç. 2", n . 4 da Const . dos E. U. 
Norte americanos, accrescentando-lhe a clausula 
«immed iatamente. » 

7 
A vaga na represe1Y 

tado importa e affec 
mesmo ; tem elle nece 
vel-a, para não soffrer 
fer ir, por meio de ma1 
nos negocios federaes. 

Assim o explicava li 

jecto apresentado pt 
( senador Quintino Bo, 
são de 20 de Junho de 

« E' certo que a d isposi 
relativa á e le ição dos mem· 
alli inserida no proposito n: 
de salvaguardar-lhes a auto 
mente , que sobreviesse in 
in tegra l em as duas casas 1 

O Governo do Estad 
po is quem deve t ratar 
aberto na sua represe i 

Mas a eleição dos re 
não respeita a elle só, 
demente, á Un ião. ~ 
attenta-se cont ra a Co 
principio federati vo 
representação, que é 
regimen const it ucion, 
tado contra a fo rma d 
não seria just ificada 
dos poderes federaes. 

0 QUE CUMPRE FA; 
ESTADO NÃO MANDA PI 
Esta questão fo i a 
occasião de um prc 
Senador Manoel Victc 
Outubro de 1893, fix2 
mento das vagas , est, 
dade e processo crimi1 
nando qual a autori , 
omissão, devolver-se
trata. O projecto, disc 
á camara dos depu tad 
mento . De novo no 
projecto que aprese nt 
Novembro de 1895. 

En t retanto , fo rça é 
prazos, estabelecer j u: 
minar penas, pois o gc 
apesar de tudo , procra: 
se a eleição. Vem de 
são de 20 de Junho 
Ubaldino do Amaral 

« Mas o caso é qu e, si un 
pectivos mun ic ipios, nfLO qt 
não as fazem. 

« As disposições penaes 
nenhuma efficacia prati ca . 

<< o dia em qu e fà r nc.: 
condemnal-o; porque não 
au toridades locaes, po rque 
no d ia em que se encarreg 
t em com o Estado, de man 
denciar sobre todas as mi 
traba lho , 110 din em que fô 
é co 11venie11/e ln111be111 / ,:r 1 
fa zer n iuter·veuçiio nrmadri 

E tal deverá ser o 
persisti r na violação < 

58 ARTIGO 17 

pela necessidadc de concluir a formafao e ex- 
pedifao de actos legislativos que sem isso 
ficariam prejudicados e que cntretanto com 
alguns dias mais de sessao se poderao ultimar. 
O adiamento e determinado por circumstancias 
que embaracem a reuniao dos representantes, 
peste, calamidades publicas, etc., ou como me- 
dida politica em presenga de grande exalta- 
mento e effervecencia de paixoes, que tornem a 
occasiao impropria para as delibera^oes, que 
cumprc screm placidas e serenas. A convo- 
cagao extraordinaria e aconselhada nos casos 
que urgirem providencias legislativas, que nao 
viriam a tempo, si se tivesse de aguardar a 
epoca normal da reuniao das camaras. 

§ 1.° So ao Gongresso. A Constituiyao 
reservou ao Gongresso Nacional, excluida a 
intcrferencia do poder executivo, a deliberafao 
quanto a prorogacao e adiamento das sessoes, 
seguramente com o pensamento de affirmar a 
independencia das camaras legislativas, de habi- 
lital-as a mais desembaraijadamente cumprirem 
sua missiio. 

Cumpre porem reconhecer que conviria ter 
facultado tambem ao poder executivo o adia- 
mento. Casos podem occorrer em que esta 
providencia seja perfeitamente indicada como 
soluqao de graves dilTiculdades do momento, 
e nos quaes uma nao bem avisada e intolerante 
maioria, sob o influxo e arrebatamento das pai- 
x5es, nao a queira adoptar. O veto nessas 
occasioes nao sera anna bastante efficaz. E as 
camaras nao influem sopelo voto, como grande- 
mente pelas discussoes e expedientes parlamen- 
tares, que poderao embaragar, em casos difliceis, 
a administraipio. Uma questao diplomatica, 
v. gr., pode vir a complicar-se por discussoes e 
actos imprudentes de maiorias pouco rellectidas. 
A salvagao publica pode em certas occasioes 
exigir o adiamento das camaras a contra-gosto 
d'ellas. Ao menos sob consulta do senado 
devia ser autorisado. 

O adiamento porem nao podera ser indefinido, 
mas por tempo certo c de modo que nao deixe 
de'funccionar no anno o corpo legislative por 
menos de quatro mezes, afim de cumprir-se a 
disposiyao constitucional que llie fixou essc 
prazo para cada sessao annual. 

§ 2.° Durara tres annos. As elei^oes 
politicas devem ser periodicas, no intuito de 
poderem dar como resultado a expressao real 
da vontade da nagao, para que acompanhem o 
movimento das ideas c o desenvolvimento das 
aspirafoes nacionaes e, alem d'isso, para que 
tenba o povo occasiao d^ depurar a sua repre- 
senta^ao, escolhendo novamente seos mandata- 
rios c collocando outros no lugar dos que nao 
tenham correspondido as suas vistas. 

A Constituigao adoptou o periodo de tres 
annos para os deputados, de quatro para o 
presidente da republica e de nove para os sena- 
dores. Esses prasos sao inteiramente arbitra- 
rios, nem se encontram os mesmos em todas as 

constituicoes republicanas; mas nao se podera 
dizer que sao excessivos. 

Qtando com Eg a e quaxdo acaba a legisla- 
tura? Esta questao resolve-se pelo art. 17, 
segundo o qual cada sessao annual sera de qua- 
tro mezes da data da aherlura. Sao tres sessoes 
annuaes em cada legislatura, abrindo-se a 3 de 
Maio (ou n'outro dia, conforme a Constituigao 
autorisa). Do inicio da primeira sessao data 
pois a legislatura, que, sendo de tres annos, 
terminara quando reunido em primeira sessao 
o novo Gongresso eleito. E sempre se entendeo 
que os poderes dos deputados de uma legislatura 
so terminam depois de constituida a nova ca- 
mara, pois do contrario fora preciso admittir 
que,durante o intervallo de uma a outra legis- 
latura, fica supprimido no paiz 0 poder legisla- 
tive, o que e absurdo. 

(Vide Annaes do senado imperial, sessao 
de 16 de Junho de 1837 e da camara dos Depu- 
tados, de 5 de Setembro de 1867). 

E a propria palavra «legislatura» na accepcao 
em que foi empregada no § 20 como equiva- 
lente a periodo leqpslativo, ministra esta solugao. 

Os nossos lexicons, com o diccionario da 
academia franceza, assignalam aquella palavra 
o sentido de—periodo de tempo que corre desde 
a installafdo de tuna asscmhlea legislativa ate ao 
termo de seos poderes—. 

E' certo que pelo art. 20, o representante desdc 
qnc recehe o diploma, entra no goso da im- 
munidade quanto a prisao e processo, e pelo 
art. 23, desde qnc e eleito, nao pode celebrar 
contractos com o governo nem d'elle receber 
commissao ou emprego remunerado. D'ahi 
porem nao se pode inferir que a legislatura 
comega com a eleigao nem com o recebimento 
do diploma. A Constituicao apressou-ss em 
estabelecer a effectividade d'aquellas garantias 
antes mesmo de constituir-se a camara e de 
renovar-se o tergo do senado; mas nao foi seo 
pensamento, nao podia ter sido, com taes de- 
terminagoes, fixar 0 ponto de partida ou epoca 
inicial da legislatura. Do contrario ahi ficavamos 
tendo dous inicios d'esta, a eleigao e o diploma. 

E ainda mais, nao se concluindo a apuragao 
das eleigoes n'um mesmo dia em todo 0 paiz 
e dando-se que os representantes em dias diver- 
sos recebem diploma, teriamos que alegistarura 
comegaria diversamente para elles, e diversa- 
mente terminaria o prazo de tres annos para 
cada um! Dava-se, alem de tudo, o absurdo 
de comegar a legislatura antes de saber-se, 
antes de verificar-se quaes entre os candidates 
os que foram realmente eleitos (pois com o 
«reconhecimento» dos representantes e que 
elles sao considerados taes). 

§ 3.° O Governo do Estado. A dispo- 
sigao d'este § e, em melhores termos, a mesma 
do art. 54 da Const. Argentina, que por sua 
vez, com pequena differenga, reproduz a do 
art. i0, secg. 2a, n. 4 da Const, dos E. U. 
Norte americanos, accrescentando-lhe a clausula 
«immediatamente.» 
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ARTIGO 17 59 

A vaga na representação politica de um Es
tado importa e affecta principalmente a elle 
mesmo; tem elle necessidade e urgencia de pro
vel-a , para não soffrer em seo direito de inter
fer ir , por meio de ma ndata ri os le sua escolha , 
nos negocios federaes. 

Assim o explicava um cios sig natarios do pro
jecto apresentado pelo Gove rn o Pro v isorio 
( senador Quintino Bocayuva, discurso em ses
são de 20 de junho ele 1893): 

<< E' certo que a di sposição exarada na Constitui ção e 
relat iva ,í eleição dos membros do Cong resso Federal foi 
all i inse rid a no p roposito man ifes to de ze lar pelos Est ados . 
de sa lvaguarda r-lh es a autonomi a, d e não permitt ir, fimd
mente, que sobrevi esse interregno na sua representação 
in teg ral em as duas casas legislati vas ."> 

O Governo cio Estado o nde occorre a vaga é 
pois quem deve t ratar de fazer preencher o claro 
aberto na sua representação. 

Mas a ele ição dos rep resentantes ele um Estado 
não respeita a elle só, importa tambem, e g ra n
demente , á União. Si não se pree nch e a vaga 
attenta-se contra a Constituição , quebra nta-se o 
principio fede rati vo e v iola-se o direito de 
representação, q ue é um a das bases de nosso 
reg imen constitucional. Vae n' isso um atten
tado contra a forma de Govern o , e dado o facto , 
não seria justificada a indi ffere nça , a inercia 
dos poderes fe deraes . 

Ü QU E CUMPRE FAZER SI O GOVERNO DE UM 
ESTADO NÃO MA NDA PROCEDER A NOVA ELEIÇ.;;.O? 
Esta questão fo i agitada no se nado por 
occasião de um projecto apresentado pelo 
Senador Manoel Victorin o em sessão de 25 de 
Outubro de 1893, fixando prazo para preenchi
men to das vagas, estabelece ndo a respon sabili 
dade e processo criminal para o caso e determ i
nando q ual a a utoridade a que , ve ri ficada a 
omissão, devo! ver-se-i a a attribuição de q ue se 
trata . O projecto, discutido e emendado , passou 
á camara dos deputados , o nd e não t eve a nda
me nto . De novo no Senado ve io á baila , com o 
projecto que apresentámos em sessão .de 26 de 
Novembro de 1895. Et ad /me s11,b jndir:e !is est . 

Entretanto, fo rça é convi r que não basta crear 
p razos, estabelecer jurisdicção subsidiaria e fu l
minar penas , pois o governo de um Estado póde , 
apesar de tudo , procrastinar e não deixar reali zar
se a eleição. Vem de molde aqui o qu e em ses
são de 20 de Jun ho de 1893 , dizia o Senador 
Ubaldino do Amaral , discutindo esta mat eria: 

<< Mas o caso é que, si um Governado r de Estado e os res
p~cti vos munici pios, não qui ze rem fa zer as e le ições fedentes, 
nao as faz em. 

<< As di sposições penaes ... são , em rn eo conceito, sem 
nenhum a efficacia prati ca. 

<< No dia em que fór necessario processa r o Governador 
cond~mnal-o i· porque não fez urna eleição, e processar a~ 
auto ridades locaes , porque não se prestam a fazer eleições; 
no dia e m que se encarregar a um juiz seccional, que nad a 
tem _com o Estado, de mand ar proceder a eleição, el e provi
denciar sobre t.odas as m1nuc10s~dades necessarias para esse 
t_rabalho,_ 110 drn em que f or preciso /a11çar mão d,;sfcs meios, 
e co11ve111.e11/e fa111be 111 ler logo disposta a força p11/,/ica para 
Jaz.er n i11teri•wção armada 110 Estado . . . » 

E tal deve rá ser o remedio , s i o Governador 
persistir na v iolação do precei to constitucional , 

qu ebra ntando o principio fed era th·o e de r pre
sentação ( a rt. 6° § 2°) , e mutila ndo assim o 
regime n ado ptado, attacando-o em sua base . 

Vaga por qualquer causa. O mandato 
leg islativo póde exting uir-se : I pela terminacão 
da legislatura , li pela morte do mandatario: Ili 
pela perda da qualidade de cidadão brazileiro e 
IV pela renuncia ( expressa , ou tacita, co rn o a 
qu_e resulta da aceitação de funcções incompatí 
veis). A escolha entre dous ou mais di plon; a s 
(opção) no caso do mesmo candidato ser eleito 
por ma is de uma circumscripção eleitoral , d á 
tambem lugar á vaga ( e consequente nova 
eleição) quanto ao lugar ou lugares que, pelo 
facto da o pção , fica m sem represe ntante. 

No primeiro dos casos ácima fi o-urados 
( em bora a ge nera lidade da cl ausulé~ ,, por 
qualquer causa»), não immediatamente, mas 
no dia dete rminado pela lei, procede-se á eleição; 
os demais casos são os deste§ 3°, e dos termos 
em que está co ncebido resu lta não se r indi s
pensavel ao govern o do Estado a o-uardar a 
comrn unicação da ex istencia da vaga ;°a Consti 
tui ção não exige ta l communicação . Portanto , 
desde que haja ce rteza do facto , o Governo do 
Est ado deve log o , e é direito seo , mandar 
proceder á eleição . E ass im é nos Estados Uni 
dos 1 . A. ( Baker, An not. Co nst. e Pascbal, nd 
a rt. 1° § 2°, n. 4). 

PERANTE QU EM DE VE SER FEITA A RENU NCIA 
DO MANDATO LEGI SLATIVO? Entre nós se tem 
fei t o perante as cam aras legislativas , e a lei elei
t ~ral (n. 31, de 26 de j a neiro de 1892, a rt. 6 1) 
somente da por comproya_ .Ls ( s1c) as renuncia 
pela communicação da mesa da respecti va camara 
ao governador do Estado ou ao min istro do 
interi or. 

Mas quem nomeia o depu tado e o senador é o 
proprio Estado que ell es representam , represen
t a ndo embora (na collectividade a qu e passam 
a pertencer) tam bem a nação (*) Q].lem nomeia 
deve ser competente para receber a desistenci a 
ou renuncia de seo nomeado. 

Por sua parte o resig natari o deve esta home
nagem a quem lhe conferi o tam alta incum ben
cia ; á autoridade, pois, que preside ao Estado 
cumpre que ell e primeiro se dirija , commu ni 
cando sua re nuncia , o qu e em nada o embaraça 
de faze r egual communicação á corporação a qu e 
pertence , por bem entendida defe rencia a esta. 

« Não é necessario , diz Henry Flanders. que o 
chefe de um Estado receba communicação da 
camara o nde se tenha dado a vaga, para mandar 
proceder á eleição: basta-lhe ter rece bido a 
renuncia do representante . » ( An exposition of 
the Const. of the United States , ns. 59 e 68 .) E 
no caso de ace itação de em prego incompatível 
nem a communicação do representante se torna 
esse ncial (Ba ker e Paschal, loc. cit .) 

( "') . O di reito ~uc cada Estado tem ã sua pro pria p:ir tc de poder reprc
sentati ,•o é , restnctamente fallamlo, um direito estadual , pertence ao Estado 
como Est ado . W ebsterJ npuel Story, Comment. § 686, not. Ed. de 1891. 

ARTIGO 17 59 

A vaga na representacao politica de um Es- 
tado importa e aftecta principalmente a elle 
mesmo; tern elle necessidade e urgencia de pro- 
vel-a, para nao soffrer em seo direito de inter- 
ferir, pormeio de mandatarios de sua escolha, 
nos negocios federaes. 

Assim o explicava um dos signatarios do pro- 
jecto apresentado pelo Governo Provisorio 
(senador duintino Bocayuva, discurso em ses- 
sao de 20 de Junho de 1893); 

«E' certo que a disposigao exarada na Constituiqao e 
relativa a elei^iio dos membros do Congresso Federal loi 
alii inserida no proposito manifesto de zelar pelos Hstados, 
de salvaguardar-lhes a autonomia, de nao permittir, final- 
mente, que sobreviesse intcrregno na sua representacao 
integral em as duas casas legislativas.» 

O Governo do Estado onde occorre a vaga e 
pois quern deve tratar de fazer preencher o claro 
aberto na sua representafao. 

Mas a eleifao dos representantes de um Estado 
nao respeita a elle so, importa tambem, e gran- 
demente, a Uniao. Si nao se preenche a vaga 
attenta-se contra a Constituifao, quebranta-se o 
principio federative e viola-se o direito de 
representacao, que e uma das bases de nosso 
regimen constitucional. Vae n'isso um atten- 
tado contra a forma de Governo, e dado o facto, 
nao seria justificada a indifferenca, a inercia 
dos poderes federaes. 

O QUE CUMPRE FAZER SI O GOVERNO DE UM 
Estado nao manda proceder a nova eleicao ? 
Esta questao foi agitada no senado por 
occasiao de um projecto apresentado pelo 
Senador Manoel Victorino em sessao de 2^ de 
Outubro de 1S93, fixando prazo para preenchi- 
mento das vagas, estabelecendo a responsabili- 
dade e processo criminal para 0 caso e determi- 
nando qual a autoridade a que, verificada a 
omissao, devolver-se-ia a attribuicao de que se 
trata. O projecto, discutido e emendado, passou 
a camara dos deputados, onde nao teve anda- 
mento. De novo no Senado veioa baila, com o 
projecto que apresentamos em sessao .de 26 de 
Novembro de 1895. Ei ad hue sub fi\dice lis esi. 

Entretanto, forca e convir que nao basta crear 
prazos, estabelecer jurisdiccao subsidia'ria e ful- 
miriar penas, pois o governo de um Estado pode, 
apesardetudo, procrastinar e nao deixar realizar- 
se a eleicao. Vem de molde aqui o que em ses- 
sao de 20 de Junho de 1803, dizia o Senador 
Ubaldino do Amaral, discutindo esta materia: 

«Mas 0 caso c que. si um Governador de Estado e os res- 
pectivos muntcipios, nao quizerem fazer as eleicoes federaes, 
nao as fazem. 

«As disposigoes penaes... sao, em meo conceito, sem 
nenhuma efficacia pratica. 

«No dia em que for necessario processar o Governador, 
condemnal-o,* porque nao fez uma eleiQao, e processar as 
autoridades locaes, porque nao se prestam a fazer eleicoes; 
no dia em que se encarregar a um juiz scccionai, que nada 
tern com o Estado, de mandar proceder a eleicao, de provi- 
denciarsobre tod as as minuciosidades necessarias para esse 
trabalho, no dia cm que for prcciso Ian far mdo desfes mcios, 
6 convcniente iambem icr logo disposia a for fa publica para 
fa^er a iutervencdo armada 110 Estado...» 

quebrantando o principio federative e de repre- 
sentacao (art. 6 § a1), e mutilando assim o 
regimen adoptado, attacando-o em sua base. 

Vaga por qualquer causa. O mandato 
legislative pode extinguir-se; I pela terminacao 
da legislatura, II pela morte do mandatario, III 
pela perda da qualidade de cidadao brazileiro e 
IV pela renuncia (expressa, ou tacita, como a 
que resulta da aceitacao de funccoes incompati- 
veis). A escolha entre dous ou mais diplomas 
(opcao) no caso do mesmo candidate ser eleito 
por mais de uma circumscripcao eleitoral, da 
tambem lugar a vaga (e consequente nova 
eleicao) quanto ao lugar ou lugares que, pelo 
facto da opcao, ficam sem representante. 

No primeiro dos casos acima figurados 
(embora a generalidade da clausula «por 
qualquer causa»), nao immediatamente, mas 
no dia determinado pela lei, procede-se a eleicao; 
os demais ca.sos siio os deste § 30, e dos termos 
em que esta concebido resulta nao ser indis- 
pensavel ao governo do Estado aguardar a 
communicacao da existencia da vaga; a Consti- 
tuicao nao exige tal communicacao. Portanto, 
desde que haja certeza do facto, o Governo do 
Estado deve logo, e e direito seo, mandar 
proceder a eleicao. E assim e nos Estados Uni- 
dos N. A. {Baker, Annot. Const, e Paschal, ad 
art. i0 § 20, n. 4). 

Perante quem deve ser feita a renuncia 
do mandato legislativo? Entre nos se tern 
feito perante as camaras legislativas, e a lei elei- 
toral (n. 35, de 26 de Janeiro de 1892, art. 61) 
somente da porcomprova sis (sic) as renuncias 
pela communicacao da mesa da respectiva camara 
ao governador do Estado ou ao ministro do 
interior. 

Mas quem nomeia o deputado e o senador e o 
proprio Estado que elles representam, represen- 
tando embora (na collectividade a que passam 
a pertencer) tambem a nacao (*) Quem nomeia 
deve ser competente para receber a desistencia 
ou renuncia de seo nomeado. 

Por sua parte 0 resignatario deve esta home- 
nagem a quem Ihe conferio tarn alta incumben- 
cia; a autoridade, pois, que preside ao Estado 
cumpre que elle primeiro se dirija, communi- 
cando sua renuncia, o que em nada o embaraca 
de fazer egual communicacao a corporacao a que 
pertence, por bem entendida deferencia a esta. 

«Nao e necessario, diz Henry Flanders, que o 
chefe de um Estado receba communicacao da 
camara onde se tenha dado a vaga, para mandar 
proceder a eleicao: basta-lhe ter recebido a 
renuncia do representante.» (An exposition of 
the Const, of the United States, ns. 59 e 68.) E 
no caso de aceitacao de emprego incompativel 
nem a communicacao do representante se torna 
essencial (Baker e Paschal, loc. cif.) 

E tal devera ser o remedio, si o Governador 
persistir na violacao do preceito constitucional. 

(*) O direito que cada Estado lem a sua propria parte de poder repre- sentative d, restrictamente faiiando, um direito cstadual, pertcncc ao Estado como Estado. Webster, Story, Comment, § 686, not. Ed. de 1891. 



60 ARTIGO 18 

Arl. 16 . A Cnmara dos De
putados e a dos Senadores t rab:i
lharão separadamente ; recon hecerão 
os poderes de seus membros res
pectivos, e só fun ccionarão estando 
presente a ma io ri a absoluta do nu
mero de 111 mbros que as compuze
rcm, podendo os ausentes ser 
compellielos ao co mpareci mento das 
sessões pelos meios q ue estabele
cerem os respect ivos reg im entos . 

Art. 18 . A Camara e o Senado 
trabalharão separadamente, funcc io
nando em sessões pu bli cas quando 
o contrario se não resolver po r 
ma ior ia dos vo tos p resentes, e só 
de li berarão , comparecendo, em cada 
uma das camaras, a maior ia absoluta 
de seus membros . 

Art . 18 . Red ij a-se ass im : << A 
Camara dos Deputados e o Senado 
trabalharão separadamente e em 
sessões publicas , quando não se re
solve r o contrario por maiori a de 
votos. As de li berações serão to
madas pela maioria absoluta cios 
seus membros.» 

Art. 1 . As sessões serão publi
cas, desde que o co ntrar io não fô r 
determinado pela maiori a dos mem
bros presen tes . 

§ 1 .0 Os regim entos das d uas 
cama ras estabe lecerão os meios de 
co m1 ellir os membros ausentes a 
comparecerem . 

§ uni co, substitutivo dos§§ 1° 
e 2 ° do art. 1 8 e do 19 : 

§ uni co. A cada uma das cama
ras com pete : 

§ 2. ° Cada u ma d 'ellas veri fi cará 
e reconhecerá os poderes de se us 
membros. 

Veri fica r e reconh ecer os poderes 
de seus membros; 

Eleger a sua mesa ; 
Art. 17. Ca la uma das camaras 

procede rá á eleição ele sua mesa, 
o rgani sará o reg imento in terno, 
cstabe lecenelo penas correccionaes 
cont ra os respecti vos membros, 
inclusive a ele excl usão, nomeará os 
empregados de sua secreta ri a e regu
lará o respecti vo serviço de policia 
interna. 

(Decretos n. 510 de 22 de J unho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Organi sar o seu reg imento in
te rno, es tabelecendo os meios de 
co mpellir os membros ausentes a 
co mparece r, com minando penas di s
ciplinares ; 

(Proj ecto da Comm issão do Governo Pro
visorio). 

Art. 1.8. Trabalharão separadamente. 
de que a Consti t ui ção fez o poder legisla

tivo dichotomo, estabelecendo o regimen de 
camaras di stinctas, não era preciso dize r que 
cllas trabalhari am s~,aradamente. Mas vinha
mos de um systema politi co onde, embora em 
regra fun ccionassem separadas as duas casas 
do parlamento , havia entretanto casos em que 
ellas se fundiam e as deliberações eram tomadas 
por votos promiscuas dos deputados e sena
dores (Const. imp. , arts. 18, 19, 6 1 e 103 , e lei 
de 26 de Agosto de 1826). A Constituição 
Republicana não admittio esse cerceamento ao 
dualismo estabelecido e estatuio a norma in va
ríavel das deliberações não promiscuas, com o 
que evita-se a annullação, nas usões de carnaras, 
da menos numerosa d'ellas. Por isso deter
minou que (salvo o caso do art. 47 § 1°, -
verifi cação dos poderes do Presidente da Repu
p!jca) - fu nccionassem sempre em separado . · 

Um artigo additi vo ao que fi g ura com a nu
meração de 36 e offe recido na primeira disêussão 
pelo representante Cantão , restabelecia o expe
diente da fu são em certos casos de desaccordo 
entre as camaras; chegou a ser approvado 
n'aquell a discussão, mas em segunda fo i rejei
tado (sessões de 5 e 18 de Fevereiro de 189 1 ) , 
ficando assim fi xado (salvo a limitação referida) 
o funccionamento separado de cada camara 
(tal como se consagrava em todos os projectos 
quér do governo, quér anteriores). Vide infra , 
verb . Regi111rnto e Comment. ao art . 39. 

Sessões publicas. A publicidade é a 
grande lei dos regirnens li vres. Elia esclarece 

Regul ar o serviço de sua policia 
in te rn a ; 

Nomea r os empregados de sua 
secretari a . 

Emenda da Commissão do Congresso, 
(approvada em 27 de Dezembro de 1890). 

-Supprim a-se o§ 1° doart . 18 1 

por ser materi a regimental e não 
consti t ucional. - Zama. (Emenda na 
sessão de 26 e :tpprovada na de 27 de De~ 
zembro de 1890). 

os cidadãos quanto ao procedimento dos seus 
representantes , habilita ao conhecimento do 
modo como estes desempenham suas foncções e 
adverte quanto ás medidas qu e elles tratam de 
votar. E assim dá lugar á censura desse 
procedimento e dessas medidas , abre margem ás 
apreciações da imprensa, ás reuniões populares, 
ás representações dirig idas ao parlamento , em 
apoio ou em opposição a prov idencias que elle 
di scute. De onde resulta que as leis serão mais 
estudadas, elaboradas mais cuidadosamente. 

Mas essa publicidade seria incompleta sem a 
edição na im prensa de todos os trabalhos legis
lat ivos, a fim de extender-se a todo o paiz o 
conhecimento d'elles . 

E a publicação não é só uma homenagem ao 
eleitorado e á opinião nacional, bem como um 
elemento de bôa legislação, - é mais ainda um 
poderoso meio de fo mentar a instrucção cívica, 
in formando e interessando o povo nos negocios 
do estado e desenvolvendo o espirita publico . 

Podem, porém, occorrer casos em que na 
occasião seja inconveniente a publicidade (tudo 
seus avessos tem). Para não prejudicar o bom 
exito de certas prov idencias ou por força do mo
mento em que ellas se di scut~m, alg uma vez 
poderá ser indispensavel deliberar a portas fecha
das. Não o esqueceo a Constituição e autorisou 
que, quando assim resolver por maioria de votos, 
cada casa do parlamento faça suas sessões secre
tas, desde que as ti ve r por necessarias . Mas está 
ub-entendido que, passado o motivo que deter

mi nou essa excepção, devem tonnr-se publicas 
as di scussões e deli berações assim reali sadas. 

Art . 18 . A Camara do: 
l harão separadamente e 
não se reso lve r o cont rari 
de liberações serão tomad 
s eus membros. 

§ unico . A cada um 
Verifi car e reconhecer , 
Eleger a sua mesa ; 
Organi sar o seu reg im, 
Reg ular o serviço de st 
Nomear os empregado: 
(Redacção p:tra a segunda di 
Substit uam-se as pai. 

to madas pela maioria ai 
por es tas: As deliberaç, 
de votos, achando-se pre; 
a maiori a absolu ta dos ; 
- A 111pbi!opbio . (Emend 
<le 189 1). 

A Camara dos Depu t 
separadamente e em se; 
resolve r o contrario por · 
rações serão tom adas por 
p resente em cada uma d: 
dos seus membros . 

§ unico. A cada uma , 
Veri ficar e reconhecer 
Eleger a sua mesa; 
Organi sar o seu regi1r 
Regul ar o serviço de s 
Nomear os empregado 
( Red;tcção pela Commissão 

~J de Fevereiro de 189 1). 

Cumpre finalment, 
para os quaes não de· 

a) O primeiro est 
representante, reconh 
assento e contrahirá 
sessão p ublica .. 

b) Por maioria de 
acto, a verificação dos 
tambem não deverá : 
expresso no texto co 
porém ao brio e dig n 
lhes não vae bem r€ 
liabulo , furtando-se 
publico, para resolvi 
representação, corno 
que possam por can 
si ; mas ainda autori 
enormes, de perigosis 
pamentos de homen 
con verter em parlam 
eleitoral, sem eleiçãc 

e) Por egual , a apt 
reunidas compete , à 
do Vice-presidente da 
2°) , cumpre tambem 
A tal se oppõe a mag 
que nenhum outro 
importa á nação e 
fiscali sado pelos cic 
seria o governo q 
admitti ssem taes act 

d) Outro caso fir 
não cabe é o da acct 
putados e julgamentt 

60 ARTIGO 18 

Arl. 10. A Cnmarn dos De- 
pulados o a dos Scnadores Iraba- 
Iharao scparadamcntc; reconhccerao 
os podcrcs do sous mcinbros rcs- 
pcctivos, e so (unccionarao estando 
prescntc a maioria absoluta do nu- 
mcro de nienibros que as compuzc- 
rcm, podendo os ausentcs scr 
compcllidos ao comparecimento das 
scssoes polos meios quo estahclc- 
ccrcm os respectivos regimentos. 

Art. 18. As scssoes scrao publi- 
cas, desde quo o contrario nao for 
dctcrminado pcla maioria dos mcm- 
bros prcscnlcs. 

Art. 17. Cada uma das camaras 
procedcra a elcifao do sua mesa, 
organisara o regimcnto intcrno, 
cstabclcccndo penas corrcccionaes 
contra os respectivos mcmbros, 
inclusive a do cxclusao, nomcara os 
cmprcgados de sua sccrctaria e rcgu- 
lara o respcctivo scrvifo de policia 
interna. 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
vlsorio). 

Art. 18. A Camara e o Senado 
trabalharao scparadamcntc, funccio- 
nando em scssoes publicas quando 
o contrario so nao resolvcr por 
maioria dos volos prescntes, c so 
dclibcrarao, comparcccndo, em cada 
uma das camaras, a maioria absoluta 
de sous mcmbros. 

§ 1.0 Os regimentos das duas 
camaras cstabeleccrao os meios do 
compcllir os mcmbros ausentcs a 
comparccerem. 

§ 2.0 Cada umad'ellas vcrificara 
e rcconhcccra os podercs de sous 
mcmbros. 

(Decretos n. 5iode22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 18. Rcdija-so assim: «A 
Camara dos Deputados e o Senado 
trabalharao separadamente e cm 
sessdes publicas, quando nao se re- 
solvcr o contrario por maioria de 
votos. As dclibcrafoes scrao to- 
madas pcla maioria absoluta dos 
seus mcmbros. » 

§ unico, substitutivo dos §§ 1° 
c 20 do art. 18 c do 19 : 

§ unico. A cada uma das cama- 
ras compete: 

Verificar e rcconhecer os podcrcs 
de seus mcmbros; 

Eleger a sua mesa; 
Organisar o scu rcgimento in- 

tcrno, cstabclcccndo os meios de 
compcllir os mcmbros auscntes a 
comparccer, comminando penas dis- 
ciplinares; 

Regular o scrvico de sua policia 
interna; 

Nomear os enipregados de sua 
sccrctaria. 

Emenda da Commissao do Cmgresso, 
(approvada em 27 de Dezembro de 1890). 

— Supprima-se o § i0 do art. 18, 
por ser matcria regimental e nao 
COnstitUCional. — Zama. (Emenda na 
sessiio de 26 e approvada na de 27 de De- 
zembro de 1890). 

Art. 18. Trabalharao separadamente. 
Desde que a Constituifao fez o poder legisla- 
tive dichotomo, estabelecendo o regimen de 
^imaras distinctas, nao era precise dizer que 
cllas trabalhariam sq»aradamcntc. Mas vinha- 
mos de um systema politico onde, embora em 
regra funccionassem separadas as duas casas 
do parlamento, havia entretanto casos em que 
ellas se fundiam e as deliberaqoes eram tomadas 
por votos promiscuos dos deputados e sena- 
dores (Const, imp., arts. 18, 19, 61 e 103, e lei 
de 26 de Agosto de 1826). A Constitui9ao 
Republicana nao admittio esse cerceamento ao 
dualismo estabelecido e estatuio a norma inva- 
riavel das deliberaqoes nao promiscuas, com o 
que evita-se a annullafao, nasfusoes de camaras, 
da menos numerosa d'ellas. Por isso deter- 
minou que (salvo o caso 3o art. 47 § 1°,— 

Lverilicavao dos poderes do Presidente da Repu- 
plica)—funccionassem sempre em separado. 

Um artigo additivo ao que figura com a nu- 
mcrayao de 36 e offerecido na primeira discussao 
pdo representante Cantao, restabelecia o expe- 
diente da fusao em certos casos de desaccordo 
cntre as camaras; chegou a ser approvado 
n'aquella discussao, mas em segunda foi rejei- 
tado (sessoes de 5 e 18 de Fevereiro de 1891), 
ficando assim fixado (salvo a limitacao referida) 
o funccionamento separado de cada camara 
(tal como se consagrava em todos os prdjectos 
quer do governo, quer anteriores). Fide infra, 
verb. Rcgimento e Comment, ao art. 39. 

Sessoes publicas. A publicidade e a 
grande lei dos regimens livres. Ella esclarece 

os cidadaos quanto ao procedimento dos seus 
representantes, habilita ao conhecimento do 
modo como estes desempenham suas func^oes e 
adverte quanto as medidas que elles tratam de 
votar. E assim da lugar a censura desse 
procedimento e dessas medidas, abre margem as 
apreciaqoes da imprensa, as reunioes populares, 
as representa^oes dirigidas ao parlamento, em 
apoio ou em opposifao a providencias que elle 
discute. De onde resulta que as leis serao mais 
estudadas, elaboradas mais cuidadosamente. 

Mas essa publicidade seria incompleta sem a 
edicao na imprensa de todos os trabalhos legis- 
latives, a fun de extender-se a todo o paiz o 
conhecimento d'elles. 

E a publicaqao nao e so uma homenagem ao 
eleitorado e a opiniao nacional, bem como um 
elemento de boa legisla^ao,— e mais ainda um 
poderoso meio de fomentar a instruojao civica, 
informando e interessando o povo nos negocios 
do estado e desenvolvendo o espirito publico. 

Podem, porem, occorrer casos em que na 
occasiao seja inconveniente a publicidade (tudo 
seus avessos tern). Para nao prejudicar o bom 
exito de certas providencias ou por forfado me- 
mento em que ellas se discutem, alguma vez 
podera ser indispensavel deliberar a portas fecha- 
das. Nao o esqueceo a Constituigao e autorisou 
que, quando assim resolver por maioria de votos, 
cada casa do parlamento fa^a suas sessoes secre- 
tas, desde que as tiver por necessarias. Mas esta 
sub-entendido que, passado o motive que deter- 
minou essa excepqao, devem tornar-se publicas 
as discussoes e delibera^oes assim realisadas. 
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ARTIGO 18 61 

Art. 18 . A Camara dos Deputados e o Senado traba
l harão separadamente e elll sessões publicas , quando 
não se resolver o contrario por maiori a de votos. As 
de li berações serão tomadas pela maiori a absolut:i dos 
seus membros. 

§ un ico . A cada u ma das camaras co mpete: 
Verifi car e reconhecer os poderes de seus mem bros; 
Eleger a sua mesa; 
Organisar o seu reg illlen[o interno; 
Regular o serviço de sua policia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 
(Redacção parn. .t segu nda discussão). 
Substituam-se as palavras - as de li berações serão 

tomadas peb maioria abso luta dos seus membros 
por estas: As deliberações serão tomadas por maioria 
de votos, achando-se presente em cada uma das camaras 
a maioria :ibsolu ta dos seus membros. - J osc' Hygiuo 
- Amphilopbio. (Emenda approv:tda cm 4 e 17 de_Fe vere iro 
de 1891) . 

A Camara dos Deputados e o Senado trab:ilharào 
separadamente e em sessões publi cas, quando não se 
resolver o contrario por maioria de votos. As del ibe
rações serão tomadas por maioria de votos , achando-se 
presente em cad:1 um a das camaras a Illaioria absolu ta 
dos seus melllbros. 

§ un ico . A cada Ullla das calllaras COillpete: 
Verifi car e reconhecer os poderes de se us melllbros; 
Eleger a sua mesa; 
Organisar o seu reg illl ento in te rno; 
Regu lar o serviço de su a poli cia inte rna; 
Nomear os empregados de sua secreta ria. 
(Redacção pela Commissão do Congresso em 2 r e approvada em 

23 de Fevereiro de 189 1). 

Cum pre fi nalmente observar que ha objectos 
para os quaes não deve ser secreta a sessão : 

a) O primeiro está expresso no art . 2 1 ; o 
representante, reconhecidos seos pode res, tomará 
asse nto e contrahi rá o com promi sso formal em 
sessão publica. 

b) Por maioria de razão e pela natureza do 
acto , a veri ficação dos poderes dos rep resentantes 
tambem não deverá se r secreta . Não está isto 
expresso no texto constitucional, é ce rto; fi cou 
porém ao brio e dig nidade dos eleitos . Não só 
lhes não vae bem reun irem-se como em conci
liabulo, furtando-se ás vistas e inspecção do 
publico , para resolverem sobre os lugares da 
representação, como si fosse m cousa sua só e 
que possam por camaradagem distri bu ir entre 
si ; mas ainda autori sar-se-iam d'est 'arte abusos 
enormes, de perigosíssimas consequencias . Agru
pamentos de homens ousados se poderi am até 
converter em parlamento, embora sem diploma 
eleitoral, sem eleição mesmo. 

e) Por egual, a apuração fi nal, que ás camaras 
reunidas compete, da eleição do Presidente e 
do Vice-presidente da Republica (art. 47 §§ 1° e 
2°) , cumpre tambem não ser fe ita em segredo. 
A tal se oppõe a magnitude do acto, o qual mais 
que nenh um outro de representação politica 
importa á nação e precisa ser presenciado e 
fiscali sado pelos cidadãos. A Repu blica não 
seria o governo que deve ser si n 'ella se 
admitti ssem taes actos em conclave . 

_ d) Out1:o caso fi nalmente em que o sigi llo 
nao cabe e o da accusação pela Camara dos De
putados e julgamento pelo Senado , do Presidente 

Art. 18. A Camara dos Deputados e o Senado 
tr abalharão separadamente e, quando não se 
r esolvei: o contrario por maioria de votos , em 
sessões publicas. As deliberações ser ão tomadas 
por maioria de votos, achando-se presente em 
cada uma das camaras a maioria absoluta dos 
seus membros . 

§ unico. A cada uma das camaras compete : 
Verificar e reconhecer os poder es de seus 

membros; 
Eleger a sua mesa ; 
0rganisar o seu regimento interno ; 
Regular e serviço de sua policia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 

da Repu blica e tambem dos ministros, nos crimes 
connexos com os delle . Esses funccionar ios não 
deverão gosar menos que os outros, que os cida
dãos em geral, das garantias creadas em favor 
dos accusados, a todos os quaes , sem excepção, 
a Constitu ição quér que se assegure a mais plena 
defesa (art. 72 § 16) , e ni ng uem dirá que esta se 
dá quando o processo é secreto. 

Maioria de votos. E' regra ~1os c?q~os 
collecti vos que a decisão pertence a ma1on a, 
suppondo-se que com ella está a razão ( cousa 
que, nas corporações poli ticas, tocadas da eiva 
partida ria, é freque ntemente desmentida pela evi
dencia dos factos.) Cada camara fu ncciona achan
do-se presente mais de metade dos membros que 
a compoem ( maiori a absoluta); assim, para as 
sessões diarias basta o comparecime nto de me
tade mais um . Nas deli berações prevalece 
porém o que é approvado por um numero de 
votos não in fe rior á metade mais um dos repre
senta ntes presentes . 

9.Jtod major pars curire efficit, pro eo babetur, 
ac si 0111 n es egerint . L. 11 Dig. ad munic. 

Mas nem sempre a Constit uição se satisfaz 
com essa maioria . Para a condemnação do Pre
side nte da Republica pelo Senado, são neces
sarios dous terços de votos dos membros pre
sentes (art. 33 § 2°); egual numero é exigido 
para a adopção das leis vetadas (art . 37 § 3°); 
pc1ra approvação por uma camara das emendas 
rejeitadas pela outra ( art . 39 § r O ) e dous terços 
dos votos de uma e de out ra camara para as 
retormas constitucionaes (art . 90 § 1° e 2°). 

AKTIGO 18 61 

Art. 18. A Camara dos Deputados c o Scnacio traba- 
Jharao scparadamentc e em scssoes publicas, quando 
nao sc rcsolvcr o contrario por maioria dc votos. As 
deliberafdcs serao tomadas pela maioria absoluta dos 
sous mcmbros. 

§ unico. A cada uma das camaras compete; 
Vcrificar e rcconhcccr os podcres dc seus membros; 
Elcgor a sua mesa; 
Organisar o seu regimento intcrno; 
Regular 0 scrvifo dc sua policia interna; 
Nomear os empregados dc sua sccrctaria. 
(Redac^ao para a segunda discussao). 
Substituam-se as palavras — as dclibcrafoes serao 

tomadas pela maioria absoluta dos seus mcmbros — 
por estas : As dclibcrafoes serao tomadas por maioria 
dc votos, achando-se prcsente cm cada uma das camaras 
a maioria absoluta dos seus mcmbros.—Jose Hi gin 0 
 Amphilophio. (Emenda approvada em 4 e 17 de Fevereiro 
de 1891). 

A Camara dos Deputados e o Scnado trabalharao 
separadamcntc e cm scssoes publicas, quando nao se 
rcsolvcr o contrario por maioria de votos. As dclibc- 
rafoes serao tomadas por maioria de votos, achando-se 
presente em cada uma das camaras a maioria absoluta 
dos seus mcmbros. 

§ unico. A cada uma das camaras compete: 
Verificar c reconhecer os poderes de seus membros; 
Elcger a sua mesa; 
Organisar 0 seu regimento interne; 
Regular o scrvifo de sua policia interna; 
Nomear os empregados de sua sccrctaria. 
(Redac^ao pela Commissao do Congresso em 21 e approvada em 

23 de Fevereiro de 1891), 

Art. 18. A Camara dos Deputados e o benado 
trabalharao separadamente e, quando nao se 
resolver o contrario por maioria de votos, em 
sessoes publicas. As deliberagoes serao tomadas 
por maioria de votos, achando-se presente em 
cada uma das camaras a maioria absoluta dos 
seus membros. 

§ unico. A cada uma das camaras compete: 
Verificar e reconhecer os poderes de seus 

membros ; 
Eleger a sua mesa; 
Organisar o seu regimento interno; 
Regular e servigo de sua policia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 

Cumpre finalmente observar que ha objectos 
para os quaes nao deve ser secreta a sessao : 

a) O primeiro esta expresso no art. 21; o 
representante, reconhecidos seos poderes, tomara 
assento e contrahira o compromisso formal em 
sessao pubJica. 

b) Por maioria de razao e pela natureza do 
acto, a verificacao dos poderes dos representantes 
tambem nao devera ser secreta. Nao esta isto 
expresso no texto constitucional, e certo; ficou 
porem ao brio e dignidade dos eleitos. Nao so 
Ihes nao vae bem reunirem-se como em conci- 
liabulo, furtando-se as vistas e inspeccao do 
publico, para resolverem sobre os lugares da 
representagao, como si fossem cousa sua so e 
que possam por camaradagem distribuir entre 
si; mas ainda autorisar-se-iam d'est'arte abusos 
enormes, de perigosissimas consequencias. Agru- 
pamentos de homens ousados se poderiam ate 
converter em parlamento, embora sem diploma 
eleitoral, sem eleicao mesmo. 

c) Por egual, a apuragao final, que as camaras 
reunidas compete, da eleigao do Presidente e 
do Vice-presidente da Republica (art. 47 §§ i0 e 
20), cumpre tambem nao ser feita em segredo. 
A tal se oppoe a magnitude do acto, oqual mais 
que nenhum outro de representagao politica 
importa a nagao e precisa ser presenciado e 
fiscalisado pelos cidadaos. A Republica nao 
seria o governo que deve ser si n'ella se 
admittissem taes actos em conclave. 

d) Outro caso finalmente em que o sigillo 
nao cabe e o da accusagao pela Camara dos De- 
putados e julgamento pelo Senado, do Presidente 

da Republica e tambem dos ministros, nos crimes 
connexos com os delle. Esses funccionarios nao 
deverao gosar menos que os outros, que os cida- 
daos em geral, das garantias creadas em favor 
dos accusados, a todos os. quaes, sem excepgao, 
a Constituigaoquer que seassegure a mais plena 
defesa (art. 72 § 16), e ninguem dira que esta se 
da quando o processo e secreto. 

Maioria de votos. E' regra nos corpos 
collectivos que a decisao pertence a maioria, 
suppondo-se que com ellaestaa razao (cousa 
que, nas corporagoes politicas, tocadas da eiva 
partidaria, e frequentemente desmentida pelaevi- 
dencia dos factos.) Cada camara funcciona achan- 
do-se presente mais de metade dos membros que 
a compoem (maioria absoluta); assim, para as 
sessoes diarias basta o comparecimento de me- 
tade mais um. Nas deliberagoes prevalece 
porem o que e approvado por um numero de 
votos nao inferior a metade mais um dos repre- 
sentantes presentes. 

Ojiod major pars curia efpeit, pro eo babciur, 
ac si omnes egerint. L. u Dig. ad mimic. 

Mas nem sempre a Constituigao se satisfaz 
com essa maioria. Para a condemnagao do Pre- 
sidente da Republica pelo Senado, sao neces- 
saries dous tergos de votos dos membros pre- 
sentes (art. 33 § 20); egual numero e exigido 
para a adopgao das leis vetadas (art. 37 § 30); 
para approvagao por uma camara das emendas 
rejeitadas pela outra (art. 39 § i0) e dous tergos 
dos votos de uma e de outra camara para as 
retormas constitucionaes (art. 90 § 10 e 20). 
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Com isso se procurou estabelecer maior garan
tia de ace rto. 

Fina lmente, ha caso em que a maioria não é 
nccessa ri a e ta l é o da ap uração da eleição do 
presidente e vice-presidente da republica co111 
q11nlq11cr 1111111erode 111e111brosprese11tcs(a rt. 47 § 1°) 

Bem ponderadas porém as cousas, a decisão, 
em regra, não fi ca sendo do maior numero. Si 
se tem cm vista as de liberações cio Senado , 
nota-se que ell e compõe-se de 63 membros e 
pódc fun ccionar com 32 prese ntes; ora metade 
mais um destes são 17 ( o que é menos de um 
terço de6• .) E isto ainda se aggrava com a 
prat ica de contar os 32 , incl uidos os senadores 
qu e acaso, por imped imento, suspeição ou por 
não terem assist ido á discussão, leixam de votar, 
o que dará luga r a poder preva lecer algu ma vez 
numero ainda in fe ri or a 1 7 e que não será então 
a maiori a dos presentes. O mesmo se póde da r 
na camara dos deputados . 

Entreta nto não é possivel deixar de ser assim ; 
do contrari o só mui difTicilmente e com enorm es 
delongas os corpos legislatiYos poderiam votar 
as leis, não se contando com a presença diaria , 
certa e constante , cio numero completo dos que 
os compoem. 

Depois, os que volunta ri ame nte não compa
recem, implicitamente acei t am o que os ou t ros 
t êm approvado; é li cito suppôr-se que, si tives
sem de se oppôr , t eriam sido presentes para 
votar contra. Por ultimo, os inconve nientes do 
pequeno numero deliberante são bem compen
sados , quér porque esse numero é o dos mais 
assiduos, d s mais solicitos e ord inariamente 
entre elle se acham os mai s competentes , quér 
porque, como as votações se repetem , isso dá 
lugar a reconsideração e abre margem a que 
n 'ellas venham tomar parte os que anterior
mente não tenham concorrido. E a experiencia 
most ra que para a votação das mais importantes 
materias concorre quasi sempre numero consi
deravel de representantes . 

- Em 1894, anno de renovação d'o terço do 
senado ( art. 3 1 ) , achou-se este na situação de 
não poder fun ccionar, porque, em consequencia 
das vagas abertas para essa renovação e das que 
occorreràm por outras ca usas, não havia possi
bilidade de se acharem presentes 32 senadores 
(maioria absoluta d'elles ). 

Suggeriram-se dous alvitres: o de fazer , com 
qualquer numero de senadores presentes, a veri
fi cação de poderes com relação ás eleições não 
contestadas, e o de considerar como maioria 
absoluta, em semelhante caso , a metade mais 
um do numero, não dos senadores todos, não dos 
6• que compoem o senado. mas dos 42 a que 
ellc fica reduzido por occas ião da renovação. O 
sena lo tin ha necessariamente de adoptar algum 
expediente para sahir-se do embaraço e appro
vo u o segundo dos aldtres propostos. (ANN. 
de 1894, ~ao-s. 12-1 4) 

§ unico. Reconhecer os poderes de 
seos membros. E' a ultima phase da forma
çã do corpo legislativo. Feita a eleição, resta 

a\·eriguar si em seo processo fo i exactamente 
obse rvada a lei, e si os portadores de diploma 
foram realmente eleitos, sem o que não podem 
ser declarados taes nem tomar assento na quali
dade de representantes da nação . 

Esta tarefa importanti ssima a quem deveria 
se r incumbida? Aos proprios diplomados? mas 
ell es são interessados . A alg um dos outros po
deres politicos? Ao poder execut ivo? mas seria 
dar-lhe o meio de compôr á sua feição o corpo 
legisla ti \'O. Ao poder judicia rio ? mas se ria 
instillar-lhe e desenvolver-lh e o virus partida ri o 
e dar-l he funcção incompativel com sua mi ssão 
serena e neutral. Além do que, confiar esta 
investidura a poder estranho fóra crear para com 
este uma certa relação de dependencia. A Con
stituição seguio o exemplo geral das ou tras 
nações, embora não se possa deixar de reco
nhecer que a verificação de poderes pelos pro
prios eleitos é por vezes occasião de g randes 
abusos devidos ao espirito de facção e cujo cor
recti vo está a desafiar a cogitação dos publicistas 
e homens de Estado. 

Obedecendo á preoccu pação de embaraçar, si 
não de extirpar, ab usos das juntas apuradoras e 
as decisões incorrectas do parlame nto n'esta ma
t eri a, um dos membros da com missão incumbida 
de elaborar a lei ele itoral, o deputado Augusto 
de Freitas, ave ntára o seguinte, que se lê na 
sua « exposição de voto , » em sessão de 22 de 
Agosto de 1 9 1: 

<, ••• Defendi ainda peran te a commissão a idéa consi
gnada em um proj ecto o rganisado por um dos seus mern
bros, e que aceitei, de co nferir-se ao Supremo Tribunal 
Fed_eral a attribuição de julgar os recursos interpostos das 
decisões das junt as apuradoras dos Est ados que expedirem 
diplomas aos' deputados ou senadores . 

. << Não pareceu-m e inconstituc iona l tal disposição, com
binada esta co m a faculd.1cle que tem cada um a das cama
ras de reconhecer os poderes de seus membros, desde que 
nfto ficava adstricta a Camarn ao reconhec im ento dos po
deres do rep resentante a favor do qual se man ifestasse o 
Tri buna l de Justi ça, podendo ao contrario, no caso de re
pellir as conclusões da sentença, ordenar que se procedesse 
a uma nova e leição . ~ 

<, O projec t o conferia ao Supremo Tri bun al as attribui
ções de uma junta apuradora em segunda instancia, com o 
poder de condemnar a fraude ond e ell a existi sse, offere
cendo t odas as garanti as de im parc ial idade nas decisões, de 
rectidão no procedimento , tão necessa ri as para manter a 
legi t ima represen tação da nação sem que parecesse-me ha
ver violação do preceito constitucional, como não existe 
na disposição do artigo que de te rmina nova eleição sempre 
que o candidato diplomado fi ca r in fe ri o r em votos ao seu 
imm ed iato , em v irtude decisão da Camara ou do Senado, 
sob re a validade de qualque r eleição. 

<, Por tal d isposição inspirada em motivos de convenien
cia pub_lica , que aconselha m sempre banir a paixào política 
das deliberações do parlamento , limita-se o direito que tem 
a Carnara de reconh ece r os pod e res de se us membros, regu
lando-se o exe rcíc io desse dire ito , o que por egual aconte
ceria, ad mittindo-se a inte rvenção do Supremo Tribunal 
Federal para decisão dos recu rsos inte rpost os das debeli-
rações _das juntas apuradoras . . 

<~ P:- rn tc rvençâo desse tribun al seria a garantia segura do 
lcg1 t1mo representante da nação contra as espo liações fe i
tas pelas juntas apuradoras e a sua sentença fundamen t ada 
constitui ria certamente um obstacu io ás di li berações apai
xonadas do parlamento ... ,, 

Não v ingou porém essa idéa, preferindo-se 
deixar exclusivamente ás camaras, como attri-

buição essencial d' ella, 
de seus membros , -
Marshall chamava pr; 
aos direi tos pessoaes e 
tos constitucionaes 
a sabia recommendaçi 
preciso apa rtar escru 
tudo quanto é estrar 
prop ria». 

A seguinte emenda 
discutida esta materi 
tuinte, mas não fo i a 

<< Os deputados e senado1 
com os poderes reconh ccic 
feito pelos eleitos em reun ii 
sob a presidencia do presid, 
ri or . Cbngns Lobn to.» 

Tinha ella uma va1Y 
poupar tempo ás cama 
verificação de poderes 
de um mag istrado r 
efficaz contra a valenti 
partidarias, nem a dir 
verificadores poder-se
em negocio dessa nat1 
ficavam constituídos t 
propri a e unica insta 
apurações em duplica 
de diplomados . A e 
deputados não seria , 
possivel. 

Eleger sua m es; 
missão escolhida pele 
para centro e direcção 
a policia interna da ca 
t éncesse a algum pod, 
tada e constring ida a 
legislativas. 

Ao organisar seo 1 

deputados , conservár;; 
sal da mesa ; mas ced< 
resquicio de parlame: 
sistir. A eleição mer 
constituia um voto dé 
o qual indicava ordim 
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Com isso sc procurou estabelecer maior garan- 
tia de acerto. 

Finalmentc, ha caso em que a maioria nao e 
necessaria c tal e o da apura^ao da elei^ao do 
presidente c vice-preriidente da republica com 
gitnlqncr nnmcrodc nicntbrosprcsenics^art. 47 § iJ) 

Hem ponderadas porem as cousas, a decisao, 
em regra, nao fica sendo do maior numero. Si 
sc tern em vista as deliberafoes do Senado, 
nota-se que elle compoe-se de 63 membros e 
pode funccionar com 32 presentes; ora metade 
mais um destes sao 17 (o que e menos de um 
tcri^o dc 63.) E isto ainda se aggrava coma 
pratica de contar os 32, incluidos os senadores 
que acaso, por impedimento, suspei^ao ou por 
nao tercm assistido adiscussao, deixam de votar, 
o que dara lugar a poder prevalecer alguma vez 
numero ainda inferior a ij c que nao sera entao 
a maioria dos presentes. O mesmo se pode dar 
na camara dos deputados. 

Entretanto nao e possivel deixarde serassim; 
do contrario so nnii difhcilmente ecom enormes 
delongas os corpos legislativos poderiam votar 
aslcis, nao se contando com a presenca diaria, 
certa e constante, do numero completo dos que 
os compoem. 

Depois, os que voluntariamente nao compa- 
rccem, implicitamente aceitam 0 que os outros 
tern approvado ; e licito suppor-se que, si tives- 
sem de se oppor, teriam sido presentes para 
votar contra. Por ultimo, os inconvenientes do 
pequeno numero deliberante sao bem compen- 
sados, quer porque esse numero e o dos mais 
assiduos, dcs mais solicitos e ordinariamente 
cntre elles se acham os mais competentes, quer 
porque, como as vota^oes se repetem, isso da 
lugar a rcconsidera^ao e abre margem a que 
n'ellas venham tomar parte os que anterior- 
mente nao tenham concorrido. Ea experiencia 
mostra que para a votagao das mais importantes 
materias concorre quasi sempre numero consi- 
deravel de representantes. 

—Em 1S94, anno de renova^ao do ter^o do 
senado (art. 31), achou-se este na situagao de 
nao poder funccionar, porque, em consequencia 
das vagas abertas para essa renovacao e das que 
occorrera'm por outras causas, nao havia possi- 
bilidadc de se acliarem presentes 32 senadores 
(maioria absoluta d'elles). 

Suggeriram-se dous alvitres : 0 de fazer, com 
qualquer numero de senadores presentes, a veri- 
llcagao de poderes com relagao as eleigoes nao 
contestadas, e o de considerar como maioria 
absoluta, em semelhante caso, a metade mais 
um do numero, nao dos senadores todos, nao dos 
63 que compoem o senado, mas dos 42 a que 
elle fica reduzido por occasiao da renovacao. O 
senado tinha necessariamente de adoptar algum 
cxpediente para sahir-se do embara?o e appro- 
vou o segundo dos alvitres propostos. (Ann. 
dc 1894, pags. 12—14) 

unico. Reconhecer os poderes de 
seos membros. E' a ultima phase da forma- 
fao do corpo legislative. Feita a eleiijao, resta 

averiguar si em seo processo foi exactamente 
observada a lei, e si os portadores de diploma 
foram realmente eleitos, sem o que nao podem 
ser declarados taes nem tomar assento na quali- 
dade de representantes da naijao. 

Esta tarefa importantissima a quern deveria 
ser incumbida? Aos proprios diplomados? mas 
elles sao interessados. A algum dos outros po- 
deres politicos ? Ao poder executive ? mas seria 
dar-lhe o meio de compor a sua fei^ao o corpo 
legislative. Ao poder judiciario? mas seria 
instillar-lhe e desenvolver-lhe o virus partidario 
e dar-lhe funccao incompativel com sua missao 
serena e neutral. Alem do que, conflar esta 
investidura a poder estranho fora crear para com 
este uma certa relaijao de dependencia. A Con- 
stituifao seguio o exemplo geral das outras 
nafoes, embora nao se possa deixar de reco- 
nhecer que a verifica^ao de poderes pelos pro- 
prios eleitos e por vezes occasiao de grandes 
abuses devidos ao espirito de faojao e cujo cor- 
rective esta a desafiar a cogita^ao dos publicistas 
e homens de Estado. 

Obedei.endo a preoccupaijao de embaracar, si 
nao de extirpar, abuses das juntas apuradoras e 
as decisoesincorrectas do parlamento n'esta ma- 
teria, um dos membros da commissao incumbida 
de elaborar a lei eleitoral, o deputado Augusto 
de Freitas, aventara o seguinte, que se le na 
sua « exposicao de voto, » em sessao de 22 de 
Agosto de 1891: 

«... Defcndi ainda perante a commissao a idea consi- 
gnada em um projecto organisado por um dos seus mem- 
bros, e que aceitei, de conferir-sc ao Supremo Tribunal 
Federal a attribui^ao de julgar os recursos interpostos das, 
decisdes das juntas apuradoras dos Estados que expedirem 
diplomas aos deputados ou senadores. 

«Nao pareccu-me inconstitucional tal dispositjao, com- 
binada esta com a faculdade que tern cada uma das cama- 
ras de reconhecer os poderes de seus membros, desde que 
nao ficava adstricta a Camara ao reconhecimento dos po- 
deres do representante a favor do qual se manifestasse o 
Tribunal de Justi^a, podendo ao contrario, no caso de re- 
pellir as conclusoes da senten^a, ordenar que se procedesse 
a uma nova eleitjao. 

<vO projecto conferia ao Supremo Tribunal as attribui- 
(joes de uma junta apuradora em segunda instancia, com o 
poder de condemnar a fraude onde ella existisse, offere- 
cendo todas as garantias de imparcialidade nas decisoes, de 
rectidao no procedimento, tao necessarias para manter a 
legitima representa^ao da nagao sem que parecesse-me ha- 
ver viola^ao do preceito constitucional, como nao existe 
na dispositjao do artigo que determina nova eleifjao sempre 
que o candidato diplomado ficar inferior em votos ao sen 
immediato, em virtude decisao da Camara ou do Senado, 
sobre a validade de qualquer eleigao. 

<- Por tal disposigao inspirada em motivos de convenlen- 
cia publica, que aconselham sempre banir a paixao politica 
das deliberaijoes do parlamento, limita-se o direito que tern 
a Camara de reconhecer os poderes de seus membros, regu- 
lando-se o exercicio desse direito, o que por egual aconte- 
ceria, admiltindo-se a interventjao do Supremo Tribunal 
Federal para decisao dos recursos interpostos das debeli- 
ra96es das juntas apuradoras. 

«A intcrvemjao desse tribunal seria a garantia segura do 
legitimo representante da nagao contra as espoliafjdes fei- 
tas pelas juntas apuradoras e a sua senten<;a fundamentada 
constituiria certamente um obstaculo as dilibera^oes apai- 
xonadas do parlamento...» 

Nao vingou porem essa idea, preferindo-se 
deixar exclusivamente as camaras, como attri- 



nte 
ma 
em 
ali-

~ria 
nas 
po
~ria 
rpo 
~ria 
ario 
;são 
~sta 
:om 
'.on
tras 
~co
xo
;des 
:or
stas 

·, si 
ê\S e 
ma
Jida 
1sto 
: na 

de 

onsi-
1em
rnna l 
: das 
irem 

:om
ama-

que 
; po-
5se o 
e re
fosse 

·ibui
Jm o 
lfere
·s, de 
ter a 
! ha
·xiste 
mpre 
1 seu 
t:tdo, 

111en
litica 
! tem 
~egu
)nte
)Una! 
,beli-

ra do 
5 fe i-
1tada 
a pai-

o-se 
ttri-

ARTIGO 18 63 

buição essencial d'ellas, a verificação dos poderes 
de seus membros , - prevalecendo assim o que 
Marshall chamava pratica li beral com relação 
aos direitos pessoaes dos candidatos e aos direi
tos constitucionaes dos con stituintes, - e 
a sabia recommendação de A. Hamilton : ,< E' 
preciso apartar escru pu losamente os juizes de 
tudo quanto é estranho á missão que lhes é 
propria». 

A segu inte emenda fo ra apresentada ao ser 
discutida esta materia no Congresso Consti
tuinte , mas não foi adaptada: 

<,Os deputados e senadores virão ao Congresso Federa l 
corn os poderes reconhec idos e esse reconhecimento sení 
feito pelos el eitos em reunião nas capitaes de cada Estado , 
sob a presidencia do presidente do tri bu nal judiciaria supe
rior. Chagas Lobato.,, 

Ti nha ella uma vantage m não pequena, a de 
poupar tempo ás camaras que tanto o gastam na 
verificação de poderes; mas nem a intervenção 
de um magistrado presidente seria bastante 
efficaz contra a va lenti a dos interesses e paixões 
partidarias , nem a diminuição do numero dos 
ve rificadores poder-se- ia ter como uma garanti a 
em negocio dessa natureza , tanto mais quanto 
fica va m constituidos todos elles juizes em causa 
propria e unica in stancia. E não fa ltariam as 
apurações em duplicata e mais de uma seri e 
de diplomados. A dualidade da camara dos 
deputados não seria então uma hypothese im
possi vel. 

Eleger sua mesa. A mesa é uma com
missão escolhida pelos representantes entre si 
para centro e direcção de seos trabalhos e para 
a policia interna da casa. Si essa escolha per
t encesse a alg um poder estra nh o, ficaria limi
t ada e constring ida a · autonomia das camaras 
legislati vas . 

Ao organ isar seo regimento , a camara dos 
deputados, conservára do antigo a eleição men
sal da mesa; mas cedo advertia-se de que esse 
resquício de parlamentari smo não dev ia sub
sist ir. A eleição mensal no anterior regimen 
constituía um voto de confiança ao min isterio, 
o qual indicava ordinariamente o deputado que 

preferia para presidente e era ouvido quanto aos 
demais membros da mesa ; fóra incongrue ncia 
ad mittir isso no goyern o presidencial e taes 
eleições passaram a ser annuaes. E isto trouxe 
a vantagem de da r estabilidade ao 3. 0 successor 
( even tual) do presidente da republica . Com. 
effeito, o art . 41 § 2° chama para exerce r esse 
cargo, na falta ou impedimento d I Yice-presi
dente da republi ca e do vice-presidente do se
nado, o presidente da camara dos deputados e 
nada mai s incurial do que ser esse substituto 
renovavel de mez em mez. 

Da mesa do Senado um dos membros, o pre
sidente , não é de escolha dessa camara. Pre
side-a o vice-presidente da republi ca e no seo 
impedimento essa presidencia passa ao ,· ice-pre
sidente do Senado ( art. 3 2). 

Regimento. As funcções da mesa, ordem. 
dos trabalhos, etc . , constam do regimento de 
cada uma das camaras, por ellas elaborado . 

Ha além d' isso o regimento commum para a 
reunião das duas camaras afim de procederem á 
a pu ração da eleição do presidente e vice-presi
dente da republica e lhes darem posse ( Const. 
art. 44 e 47 ) , ao q ue se accrescentou , mas sem. 
razão, a solemnidade da abertura e encerramento 
das sessões legislatiyas . Sem razão, em vista 
do art. 48, n. 9, segundo o qual o presidente da 
republica remette sua mensagem « ao secretario 
do senado no dia da abertura da sessão legisla
tiva,» para o que não ha necessidade de solem
nidade alg uma e muito menos a fu são das ca
maras para esperar e receber o portador d 'essa 
m ensagem . 

O projecto da commissão do Governo Provi
sorio e o deste estatuiam que em seos regimentos 
podiam as camaras estabelecer medidas compul
sarias contra os representantes não assiduos . 

Por uma emenda, porém, fo i isso supprimido 
« por ser materia regimental e não constitu
cional ». Não o haviam entendido assim os 
constituintes norte-americanos; o procedimento 
compulsorio indo até á exclusão dos representan
tes mal procedidos, vêm a utori sados na constitui
ção dos E. U. N. A., art. 1°, secão V, n. 1 e 2. 
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buiijaoessencial d'ellas, a verificafao dospoderes 
de seus membros , — prevalecendo assim o que 
Marshall chamava pratica liberal com rela^ao 
aos direitos pessoaes dos candidates e aos direi- 
tos constitucionaes dos constituintes, — e 
a sabia recommendafao de A. Hamilton: «E' 
preciso apartar escrupulosamente os juizes de 
tudo quanto e estranho a missao que Ihes e 
propria». 

A seguinte emenda fora apresentada ao ser 
discutida esta materia no Congresso Consti- 
tuinte, mas nao foi adoptada: 

«Os deputados e scnadorcs virao ao Congresso Federal 
com os poderes reconhecidos e esse reconhecimento sera 
feito pelos eleltos em reuniao nas capitaes de cada Estado, 
sob a presidencia do presidente do tribunal judiciario supe- 
rior. C ha gas Lobafo.» 

Tinha ella uma vantagem nao pequena, a de 
poupar tempo as camaras que tanto o gastam na 
verificacao de poderes; mas nema intervencao 
de um magistrado presidente seria bastante 
efficaz contra a valentia dos interesses e paixoes 
partidarias, nem a diminuigao do numero dos 
verificadores poder-se-ia ter como uma garantia 
em negocio dessa natureza, tanto mais quanto 
ficavam constituidos todos elles juizes em causa 
propria e unica instancia. E nao faltariam as 
apuracoes em duplicata e mais de uma serie 
de diplomados. A dualidade da camara dos 
deputados nao seria entao uma hypothese im- 
possivel. 

Eleger sua mesa. A mesa e uma com- 
missao escolhida pelos representantes entre si 
para centro e direc^ao de seos trabalhos e para 
a policia interna da casa. Si essa escolha per- 
te'ncesse a algum poder estranho, ficaria limi- 
tada e constringida a'autonomia das camaras 
legislativas. 

Ao organisar seo regimento, a camara dos 
deputados, conservara do antigo a eleifao men- 
sal da mesa; mas cedo advertio-se de que esse 
resquicio de parlamentarismo nao devia sub- 
sistir. A eleiyao mensal no anterior regimen 
constituia um voto de confian^a ao ministerio, 
o qual indicava ordinariamente o deputado que 

preferia para presidente e era ouvido quanto aos 
demais membros da mesa) fdra incongruencia 
admittir isso no governo presidencial e taes 
cleicoes passaram a ser annuaes. E isto trouxe 
a vantagem de dar estabilidade ao 3.0 successor 
(eventual) do presidente da republica. Com 
effeito, o art. 41 § 2" chama para excrcer esse 
cargo, na falta ou impedimento do vice-presi- 
dente da republica e do vice-presidente do se- 
nado, o presidente da camara dos deputados e 
nada mais incurial do que ser esse substituto 
renovavel de mez em mez. 

Da mesa do Senado um dos membros, o pre- 
sidente, nao e de escolha dessa camara. Pre- 
side-a o vice-presidente da republica e no seo 
impedimento essa presidencia passa ao vice-pre- 
sidente do Senado (art. 32). 

Regimento. As funcfoes da mesa, ordem 
dos trabalhos, etc., constam do regimento de 
cada uma das camaras, por ellas elaborado. 

Ha alem d'isso o regimento commum para a 
reuniao das duas camaras afim de procederem a 
apura^ao da eleiqao do presidente e vice-presi- 
dente da republica e Ihes darem posse (Const, 
art. 44 e 47), ao que se accrescentou, mas sem 
razao, a solemnidade da abertura e encerramcnto 
das sessoes legislativas. Sem razao, em vista 
do art. 48, n. g, segundo o qual o presidente da 
republica remette sua mensagem «ao secretario 
do senado no dia da abertura da sessao legisla- 
tiva,» para o que nao ha necessidade de solem- 
nidade alguma e muito menos a fusao das ca- 
maras para esperar e receber o portador d'essa 
mensagem. 

O projecto da commissao do Governo Provi- 
sorio e o deste estatuiam que em seos regimentos 
podiam as camaras estabelecer medidas compul- 
sorias contra os representantes nao assiduos. 

Por uma emenda, porem, foi isso supprimido 
«por ser materia regimental e nao constitu- 
cional^. Nao o haviam entendido assim os 
constituintes norte-americanos; o procedimento 
compulsorio indo ate a exclusao dos representan- 
tes mal procedidos, vem autorisados na constitui- 
gao dos E. U. N. A., art. i0, secao V, n. 1 c 2. 
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Art. 2 1 . No exercício e cu mp ri
mento de suas fun cções serão ínvio
lave is os deputados e senadores por 
s uas opiniões e votos. Cessa a 
in violabi li cbcle em lodos os casos 
de ca lumni a ou injuri a. 

Art. 2 0. Os deputados e senado
res são i nvio laveis por suas opi
ni ões, palavras e votos no cxercicio 
do mandato . 

Art. 19. Os deputados e sena
dores são inviolaveis por suas 
opiniões, palavras e votos no. 
exercício do mandato. (Decretos n. 510 de 22 de J unho e n. 914 A 

de 23 de Outubro de 1890). 
( Projecto do Commissão do Governo 

Provisorio). 

Art. 19 Inviolaveis. Entende-se que o 
devem ser os representantes da nação para que 
com toda a isenção e indepe ndencia possam 
exerce r o seo mandato. Entretanto fo rça é 
convir que nada ha ma is estranho cio que ex is
t irem inviolaveis n'uma republica. N'um regi
me n em qu e o chefe cio executi vo di spõe da 
immensa força e presti g io que é inherente á 
rea leza , é preciso fo rtalecer e amparar o ele
mento clemocrati co; os representantes cio povo 
precisam se r ga rantidos contra o rei , que sem 
isso os póde perseguir e annullar. Foi isso o 
que cleo lugar ás immunidades cios membros 
do parl ame nto, e ainda hoje se vê, na culta 
e li vre Ing laterra, o presidente da camara baixa 
ou cios commun s, por occasião ela abertura, 
começar por declarar que reclama em nome e 
da parte d'e lles, antes de tudo, o direito ele fa ll ar 
com liberdade, o d ireito ele li berclacle para suas 
pessoas, para seos cri ados, assim como o li vre 
accesso á prese nça ele Sua Magestade , etc . ; o que o 
Lord Chanceller concede em nome d'essa Mages
tade . (J. Dubs, Le Droit public de la Confédé
tion Suisse, tom. I, pag . 197 ). MasZi da 
essencia do regimen republicano que quem quer 
que exerça uma parcella do poder pubiico tenha 
a responsabilidade d'esse exercicio ; í1'e ll e 1\in
g uem desempenha funcç6es polit icas por direito 
proprio ; n'e ll e não póde haver i11v iolaveis e 
frrespo11snvc is entre os que exercitam poderes 
delegados pela oberania nacional. 

Não ha fundamento nem necessidade dessa 
excepção aberta em favor das pessoas dos legis
ladores. Já não estamos mais em tempos em 
que um chefe de estado, um Jay me VI , quando 
se irritava com a opposição, faz ia prender os 
membros cio pa rl ame nto que o contrariava m 
(Cesar Ca11/11 , Hist . Univ ., li v . 5, cap . III ) e 
com a orga ni sação constitucional que temos, 
mais ha que receiar elas Camaras o presidente 
da Republ ica , do que el las d 'ell e, dada a fac ul
dade, que ficou cabendo á dos Deputados, de o 
suspender por uma si mples aioria de votos, 
confo rme o art. 53 § unico . 

A li berdade ele pa lavra e e voto é inherente, 
não ha nega i-o, ao ma ndato legislati vo; mas 
não é, não póde ser absoluta e illimitada, ao 
ponto d im punemente ferir direitos do povo e 
do cidadã . Isso seri a até ahsu rdo: o mandato 
é para agir no sentido do bem publico e em prol 
da nação . 

Porque razão deverá ser irresponsavel um 
representante que se prova, v. o-r., haver mer
cadejacló o voto? Porque ha de sei-o aq ue lle 
que da tribuna ataca a reputação alheia, com 
injurias e ca lumnias? Por mu itas fórmas podem 

prevaricar os representantes com offensa e pre
juízo publico e particu lar ; são home ns e com 
a investidura pol itica não mudam de natureza; 
nada mais justo e regular do que responderem 
pelos seos actos puníveis. Repug na admittir-se
que seja menos perigosa e menos merecedora 
de repressão a violação do dever por parte de 
um representante do que pelos funccionarios. 
dos outros poderes publicos . · 

A regra - onde ha um direito lesado ha uma 
acção contra o ledente ( wbere is a. wrong, tbere 
t's a remedy) - é inteiramente applicavel aos 
abusos criminosos dos deputados e senadores ; 
na republica não póde haver privi legiados. 

E isto não embaraça a li berdade de di scussão 
e deliberação . Libe rdade e responsabilidade são 
termos correlatos; e póde-se bem di scutir muito 
li vremente sem abusar da palavra. 

Para as persegu ições de que se possam arre
ceiar os representantes, para as v iolencias, pri
sões illegaes, ha o recurso á justi ça e devemos. 
suppol-a organi sada de modo que suas decisões 
sejam acatadas pelo governo. 

Existem poder judiciari o, babeas-corp11s, fo r
mulas garantidoras, recursos, estabelecidos para 
todos, inclusive os que forem senadores o u de
putados . Acaso não merecem confiança esse 
poder capaz, em certos casos, de julgar o proprio 
presidente da Republica, seos secretarios, mini s
tros diplomaticos ? 

E afi nal a isenção e indepe nde ncia dos repre
sentantes está mais assegurada pelo caracter 
pessoal d'elles, pela sua coragem civica e nítida 
comprehensão do seos deveres, do que por essas 
anachronicas regalias e exqu isitos privilegios. 

Tambem de g ra nde valia é no mesmo intuito 
a incompatibilidade , quér eleitoral , abrangendo 
t odos os candidatos que forem dependentes do 
governo por empregos quaesquer , commissões 
e contractos ,- quér parlamentar, para ev itar 
que os representantes tenham a tentação de se r 
v ir ao governo a t roco d'essas vantage ns ; isto 
forta lecerá muito melhor a independencia dos 
camaras legislativas. 

No exercício do mandato, no desempe
nho das funcções de representante , e não só no 
rec into das sessões, como nos trabalhos .das 
commi ssões, quér das regimentaes , qu ér das 
extraordi na rias, fóra mesmo das camaras, a 
serviço d'ellas; é isto o que resu lta dos t ermos 
genericos do art ig·o. Com effo ito , este só não 
comprehende as opiniões proferidas ali1111de e 
n'outra qualidade que não a de representante da 
nação, na de simples· cidadão , pois este está 
sujeito a responsabilidade por suas palavras e 

actos offensivos ao 1 
publica e por elles J 
quér que seja, dep 
Não ha que atte nd1 
immunidade, desde e 
no caracter de repres, 
particular. Ahi prec 
a lei a que estam suje 
ge ral. 

-Os projectos pre: 
( art . 85 ), Magalhães 
missão do Governo 
isentava m de proces 
parlame nto nos casos 
descommunal lhes p.; 

Muito bem saben 
mentadores o aceitan 
é propriamente dos 1 
tivo, mas do povc 
soberano . 

Certa 1ente a autc 
os investe, t em po, 
outras regalias; ma 
explicavel e justifica, 

( ~) Na Republica Argentina 
ca nrnra pôde por dous terços de v, 
quer de scos membros que collltn( 
incorrem cm rcspons:ibi lidade cri r 
fo cn ldarlcs c xl rao rdinari:ti ou da 
Arg . , :1rts. ::9 e 58 i J. M. Estrada1 
chegou-se a cxpu ls:1r da cantara u 
insurrciç:io po líti ca no interior , 
pela Constit11i ç:to 1 independente me 
pag. 4;1). 
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Art. 21. No excrcicio c cumpri- 
mento tie suns funcfoes serao invio- 
lavcis os dcputados e scnadores por 
suas opiniocs c votos. Cessa a 
inviolabilidade cm todos os casos 
dc calumnia ou injuria. 

(Projccto da Commissao do Governo 
Provisorio). 

Art. 20. Os dcputados c scnado- 
res sao inviolaveis por suas opi- 
niocs^ pnlavras c votos no excrcicio 
do mandato. 

(Decretos n. jto de 22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1S90). 

Art. 19. Ob deputados e sena- 
dores sao inviolaveis por suas 
opinioes, palavras e votos no 
exercicio do mandato. 

Art. 19 Inviolaveis. Entende-se que o 
devem ser os representantes da natjao para que 
com toda a isentpao e independencia possam 
excrccr o seo mandato. Entretanto for?a e 
convir que nada ha mais estranho do que exis- 
tirem inviolaveis n'uma republica. N'um regi- 
men em que o chefe do executivo dispoe da 
immensa for?a e prestigio que e inherente a 
realcza, e precise fortalecer e amparar o ele- 
mento democratico; os representantes do povo 
precisam ser garantidos contra o rei, que sem 
isso os podc perseguir e annullar. Foi isso o 
que deo lugar as immunidades dos membros 
do parlamento, e ainda hoje se ve, na culta 
e livre Inglaterra, o presidente da camara baixa 
ou dos communs, por occasiao da abertura, 
come^ar por declarar que reclama em nome e 
da parte d'elles, antes detudo, odireito de fallar 
com liberdade, o direito de liberdade para suas 
pessoas, para seos criados, assim como o livre 
accesso a presenfa deSua Magestade, etc.; oque o 
Lord Chanceller concede em nome d'essa Mages- 
tade. (J. Dubs, Le Droit public de la Confede- 
tion Suissc, torn. I, pag. iqy). Mas^ da 
essencia do regimen republicano que quern quer 
que exei'va uma parcella do poderpubiico tenha 
a responsabilidade d'esse exercicio'; n'elle ilin- 
guem desempenha funccocs politicas por direito 
proprio; n'elle nao pode haver inviolaveis e 
irrcsponsaveis entre os que exercitam poderes 
delegados pela Soberania nacional. 

Nao ha fundamento nem necessidade dessa 
excepguo aberta em favor das pessoas dos legis- 
ladorcs. Ja nao estamos mais em tempos em 
quo um chefe de estado, um Jayme VI, quando 
sc irritava com a opposigao, fazia prender os 
membros do parlamento que o contrariavam 
(Cesar Cantn, Hist. Univ., liv. 5, cap. Ill) e 
com a organisacao constitucional que temos, 
mais ha que receiar das Camaras o presidente 
da Republica, do que ellas d'elle, dada a facul- 
dade, que ficou cabendo a dos Deputados, de o 
suspender por uma simples maioria de votos, 
conforme o art. 53 § unico. 

A liberdade de palavra e'de voto e inherente, 
nao ha ncgal-o, ao mandato legislative; mas 
nao e, nao pode ser absoluta e illimitada, ao 
ponto de impunemente ferir direitos do povo e 
do cidadao. Dso seria ate ah'surdo: o mandato 
e para agir no sentido do hem pubiico eem prol 
da na^ao. 

Porque razao devera ser irresponsavel um 
rcpresentantc que se prova, v. gr., haver mer- 
cadejado o voto ? Porque ha de sel-o aquelle 
que da tribuna ataca a reputa^ao alheia, com 
injurias e calumnias ? Por muitas formas podem 

prevaricar os representantes com offensa e pre- 
juizo pubiico e particular; sao homens e com 
a investidura politica nao mudam de natureza; 
nada mais justo e regular do que responderem 
pelos seos actos puniveis. Repugna admittir-se 
que seja menos perigosa e menos merecedora 
de repressao a viola^ao do dever por parte de 
um representante do que pelos funccionarios 
dos outros poderes publicos. 

A regra — onde ha um direito lesado ha uma 
ac^ao contra o ledente (where is a wrong, there 
is a remedy) — e inteiramente applicavel aos 
abuses criminosos dos deputados e senadores; 
na republica nao pode haver privilegiados. 

E isto nao embaratja a liberdade de discussao 
e deliberaijao. Liberdade e responsabilidade sao 
termos correlates; e pode-se hem discutir muito 
livremente sem abusar da palavra. 

Para as perseguicjoes de que se possam arre- 
ceiar os representantes, para as violencias, pri- 
soes illegaes, ha o recurso a justica e devemos 
suppol-a organisada de modo que suas decisdes 
sejam acatadas pelo governo. 

Existem poder judiciario, habcas-corpns, for- 
mulas garantidoras, recursos, estahelecidos para 
todos, inclusive os que forem senadores ou de- 
putados. Acaso nao merecem confiamja esse 
poder capaz, em certos casos, de julgar o proprio 
presidente da Republica, seos secretaries, minis- 
tros diplomaticos ? 

E afinal a isen^ao e independencia dos repre- 
sentantes esta mais assegurada pelo caracter 
pessoal d'elles, pela sua coragem civica e nitida 
comprehensao do seos deveres, do que por essas 
anachronicas regalias e exquisites privilegios. 

Tambem de grando valia e no mesmo intuito 
a incompatibilidade, quer eleitoral, abrangendo 
todos os candidatos que forem dependentes do 
governo por empregos quaesquer, commissoes 
e contractos,— quer parlamentar, para evitar 
que os representantes tenham a tenta^ao de ser 
vir ao governo a troco d'essas vantagens; isto 
fortalecera muito melhor a independencia dos 
camaras legislativas. 

No exercicio do mandato, no desempe- 
nho das func^oes de representante, e nao so no 
recinto das sessoes, como nos traballios das 
commissoes, quer das regimentaes, quer das 
extraordinarias, fora mesmo das camaras, a 
service d'ellas; e isto o que resulta dos termos 
genericos do artigo. Com effeito, este so nao 
comprehende as opinioes proferidas alinndc e 
n'outra qualidade que nao a de representante da 
naijao, na de simples' cidadao, pois este esta 
sujeito a responsabilidade por suas palavras e 
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actos offensivos ao direito alheio ou á ordem 
publica e por elles póde ser processado qu.:m 
quér que seja, deputado,_ senado1:,. ou_ nao. 
Não ha que attender entao a_ pr~v1leg1? ou 
irnmunidade, desde que o acto nao for pr~t1cado 
no caracter de representante, mas no de s11nples 
particular. Ahi pred?mina o direito. con2mum , 
a lei a que estam SUJe1tos todos os c1dadaos em 
geral. . . . -

-Os proJectos prel11111nares Werneck-Pestana 
( art. 85 ), Magalhães Castr_o ( ~rt 42) e da co1:1-
missão do Governo Prov1sono ( art . 2 1) nao 
isentavam de processo criminal os membros do 
parlamento nos casos de calurnn ia_ e _inj~ria . yam 
descommunal lhes pareceo tal pnvileg10 ! ( ) 

Muito bem sabemos que autori sados com
mentadores o aceitam e declaram que elle não 
é propriamente dos membros do corpo legisla
tivo, mas do povo que os elege por acto 
soberano. 

Certa 1ente a autoridade soberana que d'elle 
os investe, tem poder para isso, como para 
outras regalias; mas si outr'ora era cousa 
explicavel e justificada, na lucta contra o poder 

( ~) Na Republica Argenti na a in\' iolab ilid•dc soffrc . restricçõc~ i ca.~ia 
camara pôde por dous terços de votos rc prehcndcr e exc luir de sco , cio _q ual
quer de scos membros que commcttam faltas no exercid o de_!uas funcçocs, e 
incorrem cm rcsponsabili chtdc criminal os q11 c votam conccssao ª:' gover110 de 
fo culdadcs cxlr.iordin;1ria, ou da totalidade dos podcrc, pu bhcos . (Const: 
Arg., arts . ::9 e ;8 j J. M. Estrada, curso de Dir. Const. , 1~9;, pag . 4;0} E alh 
chegou-se a expulsar da c.i mara um deputado que n'um Jornal_ defendia. uma 
insurrciç..io politi ca no interi or, cntcndendo-s~ ser e~sa. ~1 e~1da autons ~da 
pe la Constitui ç:io , independentemente de proocd1mento Jud1 c1ane (Estrada c1t. , 
pa, g. ; ; 1). 

real, hoje, no dominio das idéas democraticas e 
na cessação d'aquelle poder omnímodo e avassal
lador, a immunidade realmente não tem razão 
de ser, é irritante e obnoxia. Na republica só 
a liberdade e a lei devem ser inviolaveis. 

Na Constituição Federal Suissa não se encon
tram di sposições de excepção em favor dos 
legisladores . 

Nos cantões, apesar das constituições os decla
rarem no pleno goso da liberdade de palavra. 
está admittido que na republica a responsabilida
de se extende a todos os fu nccionarios, incluindo 
como taes os representantes do povo nos corpos 
legislativos, pelas violações da constituiçã?,--: o 
que no cantão de Lucerne teve applicaçao 
contra os membros do Grande Conselho, qu e 
concorreram para a conclusão do Sonderbund 
sem que, como de ri gor, fosse consultado o 
povo. A Constituição do Cantão d' Argovia diz 
expressamente, § 9° n . 2: «Um membro do · 
Grande Conselho é egualmente responsavel por 
seo voto, tendo concorrido para a violação da 
Constituição». (J. Ditbs, cit., pag. 197) . E a 
constituição mexicana, art 103, modificado pelo 
acto de 9 de Novembro de 1874: «Os ~enadores, 
deputados, membros do Supremo .Tnbunal de 
justiça e os secretarios d'Estado são responsaveis. 
pelos delictos de direito commum que commet
terem no exercício de suas funcções e pelos. 
delictos, faltas e omissões commettida5 no 
exercido de5sas mesmas funcções» . 
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actos oflensivos ao direito alheio ou a ordem 
publica e por elles pode ser processado quern 
quer que seja, deputado, senador, ou nao. 
Nao ha que attender entao a privllegio ou 
immunidade, desde que o acto nao for praticado 
no caracter de representante, mas no de simples 
particular. Alii predomina o direito commum, 
a lei a que estam sujeitos todos os cidadaos em 
geral. 

—Os projectos preliminares Werneck-Pestana 
(art. 85), Magalhaes Castro (art 42) e da com- 
missao do Governo' Provisorio (art. 21) nao 
isentavam de processo criminal os membros do 
parlamento noscasos decalumnia e injuria. Tarn 
descommunal Ihes parcceo tal privilegio! (*) 

Muito bem sabemos que autorisados com- 
mentadores o aceitam e declaram que elle nao 
e propriamente dos membros do corpo legisla- 
tive, mas do povo que os elege por acto 
soberano. 

CertaVnente a autoridade soberana que d'elle 
os investe, tern poder para isso, como para 
outras regalias; mas si outr'ora era cousa 
explicavel e justificada, na lucta contra o poder 

(•) Ka Republics Argentina a inviolabilidtide soffre^ restricijocs; cada camara pdde por dous ter<jos de votos reprehender c excluir de sco scio qual- qncr de scos membros que commettam faltas no cxerciclo dc siias fnnctjocs, e incorrcm em responsabllidadc criminal os que votam conccssao ao governo de faculdadcs cxlraordinarias ou da totalidndc dos podcres publicos, (Const. Arg.p arts. 29 e 58; J. M. Estrada, curso de Dir. Const., 1895, pag. 450) E alii chegou-se a cxpulsar da camara imi deputado que n'uni jornal defendia uma Insurreiqao politica no interior, cntendcndo-sc scr essa medida autorisada pcla Constituiijdo, independentemcnte de proocdimcnlo judiciario (Estrada cit., 
pag. 451). 

real, hoje, no dominio das ideas democraticas e 
na cessaqao d'aquelle poder omnimodo e avassal- 
lador, a immunidade realmente nao tern razao 
de ser, e irritante e obnoxia. Na republica so 
a liberdade e a lei devem ser inviolaveis. 

Na Constituifao Federal Suissa nao se encon- 
tram disposifdes de excepfao em favor dos 
legisladores. 

Noscantoes, apesar das constituifoes os decla- 
rarem no pleno goso da liberdade de palavra, 
esta admittido que na republica a responsabilida- 
de se extende a todos os funccionarios, incluindo 
como taes os representantes do povo nos corpos 
legislatives, pelas violafoes da constituii;ao, —o 
que no cantao de Lucerne teve applicafao 
contra os membros do Grande Conselho, que 
concorreram para a conclusao do Sonderbund 
sem que, como de rigor, fosse consultado o 
povo. A Constituifao do Cantao d'Argovia diz 
expressamente, § 90 n. 2 : «Um membro do- 
Grande Conselho e egualmente responsavel por 
seo voto, tendo concorrido para a violafao da 
Constituifaoi. (J. D'cbs, cit., pag. 197). E a 
constituifao mexicana, art 103, modificado pelo 
acto de gdeNovembro de 1874: «Os senadores, 
deputados, membros do Supremo.Tribunal de 
justifa e os secretaries d'Estado sao responsaveis 
pelos delictos de direito commum que commet- 
terem no exercicio de suas funcfoes e pelos 
delictos, faltas e omissoes commettidas no 
exercicio des&as mesmas func^oesii. 
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Art . 22, Durante o mandato, os 
dcpulados e senadores não serão 
presos nem processados crim inal
mente , se m prévi a li ce nça da ca
mara a que pertencerem , salvo o caso 
de nagrante dcli cto, cm que, feito 
o processo até pronunci a exclusive, 
a autori dade processante rcmcltcrá 
os autos á ca mara respectiva pa r:t 
que esta resolva si a accusação pro
cede ou não. 

(Projecto d• Commiss:io do Governo Pro
v isorio). 

Art. 21. Os deputados e senado
res não podem se r presos, nem 
processados crim inalmente, sem 
prév ia li cença da sua ca mara, sa lvo 
flagrante de licto. E, neste caso, 
levado o processo até pronuncia 
exclusive, a autoridade processante 
remette rá os autos á camara respe
ctiva, para resolve r sobre a procc
dencia da acc usação, si o accusaclo 
não opta r pelo julgamento immc
cliato. 

Art, 2 1. Redija-se a I n. parte 
deste art igo do seguinte modo: 
« Os depu lados e os senadores, 
desde que t iverem recebido diploma 
até á nova eleição, não poderão se r 
presos, salvo caso de flag r~ncia cm 
crime inafiançavcl, nem processados 
cri minalm ente se m previa li cença 
de sua cama ra. » 

Emenda da Co!11miss:lo do Congresso (ap
provad:\ na sessao de 27 de Dezembro de 
1890). 

(Decretos n. 510 de 22 de J unho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 20. Desde que tiverem recebido 
diploma. Com o diploma est á a presum
pção de t er sido validamente eleito o represen
tante e desde ahi a Constituição o protege, 
veda ndo sua pri são . Cabem aqui as considerações 
feitas so bre o art. 19 . 

E SI DOUS CANDIDATOS TI VEREM RECEBIDO DIPLOMA 
PARA A MESMA CADEIRA? o facto é muito me
nos raro do que se poderia pensar e é preciso 
saber a qual dos dou s diplomados cabe a im
mu nidade, si alg um a ti ver de invocar a ntes da 
verifi cação de poderes pela camara respecti va. 

E' v isto que sómente um d'elles é o eleito e 
só essa verifi cação dirá qual dos dous . 

Mas, uma vez que a Constituição quer ampa
rar desde logo os escolhidos do povo, entre o 
recusa r a immunidade a ambos os diplomados 
( e portanto ao verdadein:mente eleito ) e con
cedei-a ao que a reclama ( que bem póde ser o 
que tenha de ficar reconhecido representante ) , 
é curi al e consono com os intuitos da Con sti
tu ição não negar a immunidade ao candidato 
com diplóma de que haja duplicata . 

Até á nova eleição. A immunidade sub
siste mesmo depois de encerrados os trabalhos 
da ultima sessão a nnual da legislatura, até que 
para a subsequente sejam eleitos os respecti vos 
representantes, '! isto que o período fixad o pelo 
a rti go é de eleição a eleição. 

Sem previa licença de sua camara. 
Sem semelhante licença não póde o represe n
tante se r preso nem processado criminalmente, 
privi lcgioquetolhe, n'esteparticular, a acção do 
poder judicial, tam soberano em suas funcções 
como são os outros, torna ndo-o , para o caso , 
depe ndente da vo ntade, não já do poder leo-isla-
t . d , º 1vo, mas e uma so de suas camaras, a qual 
assin_1 , a seo t alante, impede a ac-ão da justiça 
publica, qu ér se trate de procedimento movido 
cm nome da sociedade, pelo mini sterio pu bli co, 
quér intentado por particulares offendidos em sua 
pessoa, honra e bens . Ass im á ju st iça indepen
dente e cercada de todas as gara ntias ele defeza 
(ar_t. 15 q2 § 16) sobrepõe-se uma justiça políti ca, 
CUJ OS magistrados, fóra das cond ições normaes 
da investidura judiciaria, temporarios, momen
taneos, costumam decidir-se em taes casos, 
como demonstra a experiencia, sob a influição 
do espíri to de colleguismo e de partidarismo. 

E a Constituição não se limitou a autorisar 
que por motivo de ordem superior no momento 
ss impedi sse o procedimento judiciaria , ficando 
ao offenelido o direi to de ulteriormente proseg uir 
n'e!le; foi além , dando ás camaras a attribuição 
de« resolver sobre a procedencia da accusação, » 
isto é, de julgar uma acção penal, publica ou 
particular. 

Entretanto , para a immunidade e para obe
decer á pretendida necessidade de não arredar do 
parlamento o representante accusado , -unico 
moti vo que poder-se-ia, em rigor, allegar para 
essa justiça de excepção, -não bastaria a facul
dade de fazer-se sobr'estar no processo durante 
a reunião do parlamento? N'isso respeitar-se-iam 
a invocada razão de estado, a acção pu blica e o 
direito dos particulares offendidos e prejudi
cados pelos representantes criminosos. 

De mais sabio aviso foi a Constituição dos E. U. 
norte-americanos, que só veda a pri são dos 
representantes em quanto vão á sessão, assistem 
a ella e d 'ella se retiram ( art. 1°, secção 6" 
n. 1 ) , - enudo, morando et ad propria redenudo, 
como se exprimem os commentadores; e nisso 
foi seguida essa constituição pelos constituintes 
brazil eiros de 1823, que em seo projecto esta
belece ram a seguinte di sposição: « Art . 75 No 
recesso da asse mbléa segu irão ( os deputados 
e senadores ) a sorte dos mais cidadãos">> . 

Ex TENDE-SE o PRIVILEGIO Ás PRISÕES CIVIS ? 
Póde o representante ser processado por moti vo 
de deposito conve ncional ou judicial, que obri
g ue a prisão, póde contra alg um representante 
ser requerida detenção pessoal, e ainda n 'estes 
casos não t erá de ser preso, 1 .0 porque o 
art . 20 não faz di stincção em seos t ermos ( « não 
poderão ser presos, nem ... »), refere-se assim 
a toda a especie ele prisão ; 2. 0 porque si com 
a immunidade se visa ev itar que se emba
race o com parecimento do rep resenta nte , . a 
prohi bição deve abra nger toda a prisão a que 
o representa nte possa estar exposto, e 3 . 0 porque 
o artigo só uma excepção admitte e consagra, e 
é o caso deflagrancin em cri111e i11ofia11çavel, fican
do por isso prohibidas todas as mais prisões, 
quaesquer que e!las sejam , e portanto as civis. 

A lMMUN IDA DF. ALCANÇA OS CRIMES ANTERIORES 
AO MANDATO? A affi rmativa resulta ainda do 
texto e espirito do art. 20 , que, com o fim de 
garantir o representante durante o mandato, 
prohibe ás prisões, quaesquer que sejam ( salvo 

Art. 20. Os dcputad 
tiverem recebido diplor 
dcrão ser presos nem p 
prévi a li ce nça de sua e; 

cm cri me i nafiançavcl. 
etc. - A. E11:r_eb io. 

{ Emenda á redacção em :! 
approvada ). · 

em flagrante delicto 
tido fi caria elle si, m 
por crime ante ri or, s 

Qurn si o crime 
rante o mandato e a 
quando já extincto e: 
controvertida no ref 
perial , e clecielio-se e 
camaras legislati vas 
caso prevalecia aind 

Qpando em 1857 
peria l a questão da 
julgamento do Bri f 
n~ a ndato a esse tem i; 
d1 ve rge ncia el e opi ni 
são de Constituição 
do senado, porque a 
tão mai s deputado; 
com voto separado , 
Yisto que o delicto f, 
legislatura. E sco 
sessão de 6 de J unhc 

Approvando um p 
justiça crim inal e po, 
1867, no qual se ref 
r iores no mesmo SE 
putados firm ou mais 
« é o poder legislati v 
conhecimento dos e 
deputados na consta r 
embora tenha termi: 
fazia parte o depute 
era nada mais nada 
ti as ele deputados a 
qualidade, o-arantir 

. b 
ex~stente . Nem a e 
mettia , pois no art. 
era que o deputado n 
di!p11tação; a ju stiça 
radagem e partidaris1 
ao deputado compror 
vil cgio, contra a le1 
tuição . 

Semelhante ch ican· 
pressões do art . 20 d, 
só ad mitte o pri vi leg 
p~ço de tempo que SE 
diploma «até á nova 
que inquirir da data 1 

é que no referido pr 
cessados senadores e 
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Art. 22, Durante o mandato, os 
dcputados c senadores nao scrao 
presos ncm proccssados criminal- 
mcntc, scm previa liccnfa da ca- 
mara a quc pcrtcncercm, salvo o caso 
dc flagrante dclicto, cm quc, fcito 
o proccsso ate pronuncia exclusive, 
a autoridade proccssante remcttera 
os autos a camara rcspcctiva para 
que esta resolva si a accusayao pro- 
ccde ou nao. 

(Projecto dn Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 2i. Osdeputados c senado- 
res nao podem ser presos, ncm 
proccssados criminalmcntc, scm 
previa licenfa da sua camara, salvo 
flagrante delicto. E, nestc caso, 
levado o proccsso ate pronuncia 
exclusive, a autoridade proccssante 
remcttera os autos a camara rcspc- 
ctiva, para resolver sobre a proce- 
dcncia da accusafao, si o accusado 
nao optar pclo julgamcnto imme- 
diato. 

(Decrelos n. 510 de 22 de Junho e n.914 A 
de 23 de Outubro de 1890), 

Art. 21. Rcdija-se a ia parte 
destc artigo do scguinte modo: 
«Os cleputados c os senadores, 
desdeque tivcrcm rcccbido diploma 
ate a nova cleijao, nao poderao ser 
presos, salvo caso dc flagrancia cm 
crime inafianfavcl, ncm proccssados 
criminalmcntc scm previa liccnja 
dc sua camara.» 

Emenda da Commissao do Congresso (ap- 
provada na sessao de 27 de Dezembro de 
1890). 

Art. 20. Desde que tiverem recebido 
diploma. Com o diploma esta a presum- 
pfao de ter sido validamente eleito o represen- 
tante e desde alii a Constituifao o protege, 
vedandosua prisao. Cabemaqui asconsiderafoes 
leitas sobre o art. 19. 

E SI DOUS CANDIDATOS TIVEREM RECEBIDO DIPLOMA 
para a mesMa cadeira? O facto e muito me- 
nos raro do que se poderia pensar e e preciso 
saber a qual dos dous diplomados cabe a im- 
munidade, si algum a tiver de invocar antes da 
verilicafao de poderes pela camara respectiva. 

E' visto que somente um d'elles e o eleito e 
so cssa verificafao dira qual dos dous. 

Mas, uma vez que a Constitui^ao quer ampa- 
rar desde logo os escolhidos do povo, cntre o 
recusar a immunidade a ambos os diplomados 
(c porUnto ao verdadeiramente eleito) e con- 
ccdel-a ao que a reclama (que bem pode ser o 
que tenha de ficar reconhecido representante), 
e curial e consono com os intuitos da Consti- 
tuiijao nao negar a immunidade ao candidato 
com diploma de quc haja duplicata. 

Ate a nova eleigao. A immunidade sub- 
siste mesmo depois de encerrados os trabalhos 
da ultima sessao annual da legislatura, ate que 
para a subsequente sejam cleitos os respectivos 
rcprescntantes, visto que o periodo fixado pelo 
artigo e dc elei^ao a cleiijao. 

Sem previa licenga de sua camara. 
Scm scmelhante lice Ufa nao pode o represen- 
tante ser prcso nem processado criminalmente, 
privilegioque tolhe, n'este particular, aac^ao do 
poder judicial, tarn soberano em suas funcgocs 
como sao os outros, tornando-o, para o caso, 
dependente da vontade, nao ja do poder legisla- 
tivo. mas de uma so de suas camaras, a qual 
assim, a sco talante, impede a aojao da justifa 
publica, quer se trate de procedimento movido 
cm nome da sociedade, pclo ministerio publico, 
quer intentado por particularesoffendidosem sua 
pccsoa, honra e bens. Assim a justi^a indepen- 
dente e cercada de todas as garantias de defeza 
(art. 15 e72§ ^jsobrepoe-seumajustifapolitiva, 
cujos rnagistrados, fora das condi^oes normaes 
da investidura judiciaria, temporarios, momen- 
taneos, costumam decidir-se em taes casos, 
como demonstra a experiencia, sob a influifao 
do espirito de colleguismo e de partidarismo. 

F a Constituii^ao nao se limitou a autorisar 
que por motivo de ordem superior no momento 
so impedisse o procedimento judiciario, ficando 
ao ofTendido o direito de ulteriormente proseguir 
n'elle; foi alem, dando as camaras a attribuifao 
de « resolver sobre a procedencia da accusagao,» 
isto e, de julgar uma ac^ao penal, publica ou 
particular. 

Entretanto, para a immunidade e para obe- 
decer a pretendida necessidade de nao arredar do 
parlamento o represfentantc accusado,—unico 
motivo que poder-se-ia, em rigor, allegar para 
essa justi^a de excepgao,—nao bastaria a facul- 
dade de fazer-se sobr'estar no processo durante 
a reuniao do parlamento? N'isso respeitar-se-iam 
a invocada ra^ao de csiado, a ac^ao publica e o 
direito dos particulares offendidos e prejudi- 
cados pelos representantes criminosos. 

De maissabio aviso foi aConstituivaodos E.U. 
norte-americanos, que so veda a prisao dos 
representantes em quanto vao a sessao, assistcm 
a ella e d'ella se retiram (art. i0, secgao 6a 

n. 1),—eimdo, morando et adpropria rcdeundo, 
como se exprimem os commentadores; e nisso 
foi seguida essa constituigao pelos constituintes 
brazileiros de 1823, que em seo projecto esta- 
beleceram a scguinte disposigao: «Art. 75 No 
recesso da assemblea seguirao (os deputados 
e senadores) a sorte dos mais cidadaos». 

EXTF.NDE-SE O PR1VILFGIO AS PRISOES CIVIS? 
Pode o representante ser processado por motivo 
de deposito convencional ou judicial, que obri- 
gue a prisao, pode contra algum representante 
ser requerida detenfao pessoal, e ainda n'estes 
casos nao tera de ser preso, i.0 porque o 
art. 20 nao faz distincipao em seos termos («nao 
poderao ser presos, nem...» ), refere-se assim 
a toda a especie de prisao; 2.° porque si com 
a immunidade se visa evitar que se emba- 
race o comparecimcnto do representante, . a 
prohibifao deve abranger toda a prisao a quc 
o representante possa estar exposto, 63.° porque 
o artigo so uma excepcao admitte c consagra, e 
e o caso de dajrrancia cm crime inaftangavel, fican- 
do por isso prohibidas todas as mais prisoes, 
quaesquer que ellas sejam, e portanto as civis. 

A IMMUNIDADE ALCANNA OS CRIMES ANTERIORES 
ao mandato ? A affirmativa resulta ainda do 
texto e espirito do art. 20, que, com o fim de 
garantir o representante durante o mandato, 
prohibe is prisoes, quaesquer que sejam (salvo 
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ARTIGO 20 67 

Art. 2 0 . Os deputados e os senadores, desde que 
ti verem recebido dip loma até á nova eleição, não po
derão ser presos nem processados crim inalm ente,· sem 
prévia li ce nça de su a camara, salvo caso ele flag rn ncia 
cm crime in afi ançavel. Neste caso, levado o processo 
etc. - A. E11:r_ebio. 

( Emenda á redacção cm :?J de Fe vereiro de 189 1 e nesse dia 
approvada ). 

em fl agrante delicto inafia nçavel ), e mal garan
tido ficaria elle si, na constancia deste, podesse, 
por crime anteri or, ser mettido em pri são. 

Qurn si o crime tiver sido commettido du
rante o mandato e a prisão se tenha de effectuar 
quando já extincto este? Q!iestão foi esta muito 
controvertida no regimem da constituição im
perial, e decidia-se então em uma e outra das 
camaras legislati vas que a immunidade nesse 
caso prevalecia ainda. 

Q!1ando em 1857 se avento u no senado im
perial a questão da competencia deste para o 
julgamento do Brigade iro Pinto Pacca , cujo 
mandato a esse t empo estava já extincto , houve 
divergencia ele opi niões; a maiori a da Commis
são de Constituição sustentou a incompetencia 
do senado , porque aquelle gene ral não era en
tão mais deputado; mas o Visconde de Abaeté, 
com voto separado, sustentou a competencia, 
Yi sto que o elelicto fó ra praticado no período da 
legislatura. E seo voto foi approvado, em 
sessão de 6 ele Junho do referido a nno . 

Approvando um parecer das comm issões de 
justiça criminal e poderes, ele 5 ele Setem bro de 
1867, no qual se referem varias decisões ante
riores no mesmo sentido, a Camara dos De
putados firmou mais uma vez a doutrina de que 
« é o poder legislativo o competente para t omar 
conhecimento dos crimes commettidos pelos 
deputados na consta nci a de seo mandato, muito 
embora tenha terminado a leg islatura de que 
fazia parte o deputado criminoso . » Mas isto 
era nada mais nada menos que conferir gara n
tias de deputados a quem já não tinha essa 
qualidade, garantir um mandato não mais 
exi-ste nte . Nem a constituição imperial o per
mettia , pois no art . 27 o que ella preceituava 
era que o deputado não fosse preso d11ra11te s11n. 
dep 11tação ; a ju sti ça política, porém , de cama
radagem e partidarismo é que para innocentar 
ao deputado com promettido, ala rgava-lhe o pri
vileg io, contra a lettra e espírito da Consti
tuição. 

Semelhante ch icana não acha gua rida nas ex
pressões do art. 2 0 da Constituição Federal , que 
só admitte o privileg io de fóro político pelo es
paço de tempo que se conta cio recebimento do 
diploma «até á nova eleição>L E pois não ha 
que inquirir da data do crime; o que se prohibe 
é que no referido prazo sejam presos ou pro
cessados senadores e deputados ; feita a nova 

Art. 20. Os deputados e os senadores, desde 
que tiverem recebido diploma até á nova eleição, 
não poderão ser presos, nem processados crimi• 
nalmente, sem prévia licença de sua camara, 
salvo caso de flagrancia em crime inafiançavel. 
Neste caso, levado o processo até pronuncia ex
clusive, a autoridade processante remetterá os 
autos á camara respectiva, para resolver sobre a 
procedencia oo accusação, si o accusado não optar 
pelo julgamento immediato. 

eleição , não existe, nem tem razão ele se r, a im
munidade para os que terminaram o mandato 
e não foram novamente diplomados . 

A IMMUNIDADE OBSTA AS PR ISÕES MILIT ARES? 

Já observámos ácima que os termos do art. 20 

não dão margem a di scriminação quanto á na
tureza das prisões , e pois en volve m tambem as 
de caracter mili tar, disciplinares e de qualquer 
outra sorte . E o deputado ou senador que 
pertença ao exercito ou a armada , nem por esse 
facto é differente dos outros representa ntes, 
nem ha motivo para t er menos garantia s que os 
demais mandatari os do povo. Nem as expres
sões « levado o processo até pronuncia» se po
deri am t er como uni camente referentes ao fóro 
commum , pois no militar tam bem ha o pro
cesso de (or111ação da cu lpa. (Const., art 77 § 1°) 
com despacho de pronuncia ou não pronuncia 
( Art. 27 § 4° do Reg. processual militar, de 16 de 
Julho de 1895 , exped ido em virtude do art. 5° 
§ 1° da lei n. 149 , de 18 de Julho de 1893). (*) 

S1 FÔR ELEITO UM PRE o? Em virtude da 
immunidade inherente ao mandato, logo que 
recebe r o diploma, quem assim ti ver sido eleito 
deverá ser solto, salvo si houver sido preso em 
fl arrra nte delicto inafiançavel , o u si se achar cu111-
prt1do sentença . Fóra d'estes casos exceptuados, 
tem-se t orn ado illegal a pri são , desde que é adq ui
rida a qualidade de representan te. A Constituição , 
salvo esse limite, não permitte que esteja em 
prisão algu m dos membros do parlamento se~1 
o consenso de sua camara . No caso de flagranc1a 
em crime inafia nçavel , expressamente exce
ptuado no art. 20 , o processo do representante 
preso a ntes de haver recebido o diploma seguirá 
até á pronuncia , que não será profe rida sem a 
li cença da camara. 

D'est'arte prevalece a immunidade com os 
intuitos e nos t ermos em que fo i estabelecida. 
Entender de modo contrario é facilitar a prisão 
de candidatos que t enham seg ura a eleição e 
aos quaes se queira perseguir, prendendo-os 
a ntecipadamente. 

( •) Sobre li cença par:i processo llc deputados e senadores militares ê digno 
tlc consul ta o que consta dos A111uru ,{o .se1111do, 189) , \'O I. Ili , pags . . ,H , 169 
e 270, vot. IV , p:igs . 19 1 88, 11 8 a 146 e d'~ A Constitniç:1~ do B~oml >> pelo 
deputado Ari st ides Milton, nota :lo :1rt 77 § 2° , na qua l se ~hscutc s_1 o governo 
pódc: ped ir a licença, s i esta póde desig nar o fôro, etc. , convtndo aqm notar que, 
por 25 vo tos contra 2.3 , de li berou o senado ( scss:lo de :8 de agosto de 1893) 
rmmd:tr que no fõ ro commum corresse o processo de um scna~lor que o governo 
en tendia ( na mensagem na qua l pedia a li ccnç:1 ) que de,·cna ser proccsudo 
no fõro militar. 

ARTIGO 20 67 

Art. 20. Os dquit.idos c os senadores, dcsde quc 
tivcrcm rcccbido diploma ate a nova cloiyao, nao po- 
dcrao scr prcsos ncm proccssados criminalmcntc,' scm 
previa liccnfa de sua camara, salvo caso de flagrancia 
cm crime inafianfavcl. Ncstc caso, levado o proccsso 
etc.—A. Eu{ebio. 

(Emenda a redac^ao em 23 de Fevereiro de 1891 e nesse dia 
approvada). 

Art. 20. Os deputados e os senadores, desde 
que tiverem reoebido diploma ate a nova eleigao, 
nao poderao ser presos, nem processados crimi- 
nalmente, sem previa licenga de sua camara, 
salvo caso de flagrancia em crime inaliangavel. 
Neste caso, levado o processo ate pronuncia ex- 
clusive, a autoridade processante remettera os 
autos a camara respectiva, para resolver sobre a 
procedencia da accusagao, si o accusado nao optar 
pelo julgamento immediate. 

em flagrante dclicto inafiangavel), e mal garan- 
tido ficaria elle si, na constancia deste, podesse, 
por crime anterior, ser mettido em prisao. 

Quid si o crime tiver sido commettido du- 
rante o mandate e a prisao se tenha de cffectuar 
quandoja extincto estc? Questao foi esta muito 
controvertida no rcgimcm da constituigao im- 
perial, e dccidio-se entao cm uma c outra das 
camaras legislativas que a immunidade nesse 
Caso prevalccia ainda. 

Qiiando em 1857 se uventou no senado im- 
perial a questao da competencia deste para 0 
julgamento do Brigadeiro Pinto Pacca, cujo 
mandate a esse tempo estava ja extincto, houve 
divcrgencia de opiniocs ; a maioria da Commis- 
sao de Constituigao sustentou a incompetencia 
do senado, porque aquelle general nao era en- 
tao mais deputado; mas o Visconde de Ahaete, 
com voto separado, sustentou a competencia, 
visto que o delicto fora praticado no periodo da 
legislatura. E sco voto foi approvado, em 
sessao de 6 de Junho do rcferido anno. 

Approvando um parccer das commissoes de 
justiga criminal e poderes, de 5 de Setembro de 
1867, no qual se referem varias decisoes ante- 
riores no mesmo sentido, a Camara dos De- 
putados firmou mais uma vez a doutrina de quc 
« e o podcr legislative 0 competente para tomar 
conhecimento dos crimes commettidos pelos 
deputados na constancia de seo mandato, muito 
embora tenha terminado a legislatura de que 
fazia parte o deputado criminoso. v> Mas isto 
era nada mais nada menos que conferir garan- 
tias de deputados a quern ja nao tinha essa 
qualidade, garantir um mandato nao mais 
existente. Nem a constituigao imperial o per- 
mettia, pois no art. 27 o que ella preceituava 
era que o deputado nao fosse preso dnmnfc sua 
depniagao; a justiga politica, porem, de cama- 
radagem e partidarismo e que para innocentar 
ao deputado compromettido, alargava-lhe o pri- 
vilcgio, contra a lettra c espirito da Consti- 
tuigao. 

Semelhantc chicana nao acha guarida nas ex- 
pressoes do art. 20 da Constituigao Federal, que 
so admitte o privilegio de foro politico pelo es- 
pago de tempo quc se conta do recebimento do 
diploma «ate a nova cleigao». E pois nao ha 
que inquirir da data do crime; o que se prohibe 
e que no referido prazo sejam presos ou pro- 
cessados senadores e deputados; feita a nova 

eleigao, nao existe, nem tern razao de ser, a im- 
munidade para os que terminaram o mandato 
e nao foram novamente diplomados. 

A IMMUNIDADE OBSTA AS PRISOES MILITARES ? 
Ja observamos acima que os termos do art. 20 
nao dao margem a discriminagao quanto a na- 
tureza das prisoes, e pois envolvem tambem as 
de caracter militar, disciplinares e de qualquer 
outra sorte. E o deputado ou senador que 
pertenga ao exercito ou a armada, nem por esse 
facto e differente dos outros representantes, 
nem ha motive para ter menos garantias que os 
demais mandatarios do povo. Nem as cxpres- 
s5es «levado o processo ate pronuncia » se po- 
deriam ter como unicamcnte referentes ao foro 
commum, pois no militar tambem ha o pro- 
cesso de formagdo da culpa (Const., art 77 § 10) 
com despacho de pronuncia ou nao pronuncia 
(Art. 27 § 40 do Reg. processual militar, de i6de 
Julho de 1895, expedido cm virtudc do art. 
§ i0 da lei n. 149, de 18 de Julho de 1893). (*) 

Si for f.leito um preso? Em virtiide da 
immunidade inherente ao mandato, logo que 
recebcr o diploma, quern assim tiver sido eleito 
devera ser solto, salvo si houver sido preso cm 
flagrante dclicto inafiangavel, ou si se achar cum- 
prindo sentenga. Fora d'estes casos exceptuados, 
tem-se tornado illegal a prisao, desde que eadqui- 
rida a qualidade de representante. A Constituigao, 
salvo esse limite, nao permitte que esteja em 
prisao algum dos membros do parlamento sem 
oconsensode sua camara. No caso de flagrancia 
em crime inafiangavel, expressamente exce- 
ptuado no art. 20, o processo do representante 
preso antes de haver recebido 0 diploma seguira 
ate a pronuncia, que nao sera proferida sem a 
licenga da camara. 

D'est'arte prevalece a immunidade com os 
intuitos e nos termos cm que foi estabelecida. 
Entcnder de modo contrario e facilitar a prisao 
de candidates que tenham segura a eleigao e 
aos quaes se queira perscguir, prendendo-os 
antccipadamente. 

(*) Sobrc Uccnca para processo de deputados e senadores militarcs d dlgno 
dc consulla n que consta dos Annaes Jo sutaJa, 1893, vol. Ill, pags. 34, 169 e 270, vol. IV, pags. tq, 88, 118 a 146 e d'«A Constituigao do Brazil » pelo deputado Aristides Milton, nota ao art 77 § 20, na qual sc discttlc si o governo 
pdde pedir a licenga,si esta pdde designar o foro, etc.,convindo aqui notar quc, por 25 votos contra 25, delibcroit o senado (scssdo de 28 dc agosto dc 1893) nundar quc no foro commum corrcssc o proccsso dc ttm senador quc 0 governo entendia (namensagem na qual pedia a licenga) quc devcria ser processado no foro militar. 



68 ARTIGO 20 

A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE SITIO SUSPEN DE A 
1 MMUNIDADE? Discutimos este ponto no com
mentario ao art. 34 § 21. 

PODERÁ SER RENUNCIADA A !MMUN!DADE ? Desde 
que ella não existe cm contemplação da pessoa do 
representante , mas em resguardo do prest ig io e 
decoro das camaras legislati vas e como um 
attributo inhere nte ao mandato electivo, como 
um reflexo da soberani a popular (e é assim que a 
justi fi cam os que a prcconi sam), pareceria dever 
permanecer inseparavel do caracter de manda
tario do povo e irrenunciavel. Mas o art . 20, 
ainda para o caso de ílag rancia em crime infian
çavcl , faculta ao representante acc usado « optar 
pelo julga mento» , isto é, desistir da immuni
dade para submetter-se á juri sdicção penal ord i
naria . E' um appel lo que a Con stituição faz ao 
brio e dig nidade pessoal do cidadão investido 
do mandato popular. N'isto se apartando do geral 
das constit u ições , a nossa dá o privi legio ao 
representante, mas não lh 'o impõe, deixa a seo 
melindre , á delicadeza de sua consiencia, aprovei
tar-se ou não dessa situação excepcional e seguir, 
querendo, a sorte commum a seos concidadãos 
que têm a infelicidade de responder criminal
mente perante a just iça. 

Permitt indo semelhante opção ( e não se 
poderá dizer que não ten ha ella muito boas 
razões em que se estribe), a Constitu ição que
brou o encanto e prestigio t radicional da dou
trina que veda a renuncia cio immu nidade. 
Embora os autorisados conceitos de Blackstone 
e tantos mais publicistas ácerca da natu reza 
d'esse pri"" ileg io, embora o que ensinam contra 
a renu ncia os Jepherson, Cooley, Ha re e 
outros, diverso é o nosso direito constitucional. 
A renuncia está claramente autori sada no art.20, 

que facu lta ao accusado « optar pelo j ulaamento 
immediatO>> e que não põe essa opção sob a 
dependencia de voto da carnara . 

A nossa Constituição é moderna e si ainda 
traz essa ant ig ualha de privilegio, não quiz 
entretanto ficar fóra de seo tempo; modifico u-à 
profundamente e só assim a consagrou . ( Vide 
supra, Comment . ao art . 19 ). 

Terminaremos o commentario deste art igo 
tran screvendo o final da consu lta do Supremo 
Tribunal Militar de 31 Outubro de 1898 , com a 
qual se conformou o gove rno por acto de 12 de 
Janeiro de 1899 (Diario Ojjicialde 13 do mesmo 
mez e anno) : 

« ._ .. vê-.se quanto a di s7iplina e a boa marcha do se rviço 
publico podem ser prcJud1cados com a nom eação de depu
tados e se~aclo res fedcracs ou estad uaes para cargos mi li
t ares nos 1ntcrvallos das sessões. 

« Para as fa_ltas e delictos attentatorios da disciplina se 
req uer corrcct1vo prompto, dcsaggravo immediato; a pu
nição de t aes fa ltas e delictos incumbe ,ís autoridades e 
tribunacs militares, sem med iação nem interfcrencia extra
nhas ,í jurisdição militar, 

« As exige ncias ela disciplina militar não podem, pois, 
harmo111sa r-se com as 111111111111dndes pnrlmnenlnrcs; ellas são 
inteiramente incompatíveis. 

«Os militares congressistas devem, portanto conservar
se fóra da alçada das autoridades superio res' militares e 
afast ados dos se rviço nós intervallos d as sessões, como 
estão emquan to funccionam as respectivas Camaras . 

«Cons idera ndo assi m , o Supremo Tribunal Millitar é de 
parecer que, - sendo altamente inco nveniente que os mili
tares arregimentados ou pertencentes aos corpos especiaes, 
qu e forem Deputados ou Senadores Federaes ou estaduaes, 
por isso que ficam no goso d e immunidades desde que re
ceb~m '.liplomas a~é _nova eleição, - não devem , por con
ve111enc1a d a d1sc1pli11~ e da marcha reg ular do se rviço , 
exercer car&'os nos '.'11111 st_enos da Guerra e da Marinha cm
quanto estiv erem 1nvest1dos do se u mandato leg islativo , 
sa lvo no caso de gue rra ou n'aquell es que a honra e a inte
~ridacle da União se acham empenhadas, convindo que, no 
mtcrva llo das sessões se conservem em disponibi lidade 
como preceitua a lei de 30 de Dezembro de 189 1 » . ' 

A rt. 23 . Os membr 
g rcsso _µrestarão affi rm1 
c u 111 pn r os seos deverei 

(Do projecto da Commiss 
Prov isorio). 

Art. 2 1 . Comp: 
mento político desd1 
dito, frag il precauç 
infidelidade dos ho 
procedem como a 
quando_ o queria eng 
revoluçao 1848 o su 
segu intes t ermos o 
d'aquelle anno) que 
todo o republicano 1 
dicação sem reserva 

. que sob o· governo e 
ou continúa a exerce: 
mente_ ainda o com p1 
e sacn Í!car-se por el j 

Nossa Constituiçã, 
pro111isso, deixando e 
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A DECLARAQAO DU ESTADO DE SIT10 SUSPENDE A 
i.mmunida'de? Discutimos estc ponto no com- 
mcntario ao art. 34 § 21. 

PODERA SER RENUNCIADA A IMMUNIDADE? Desde 
quo ella nao existe em contempla^ao da pessoa do 
rcpresentantc, mas cm rcsguardo do prestigio e 
decoro das camaras legislativas c como um 
attribute inherente ao mandate elective, como 
um reflexo da sobcrania popular (e e assim que a 
justificam os que a preconisam), pareccriadever 
permanecer inseparavel do caracter de manda- 
tario do povo e irrenunciavel. Mas o art. 20, 
ainda para o caso de flagrancia em crime infian- 
^avel, faculta ao represcntante accusado «optar 
pelo julgamento», isto e, desistir da immuni- 
dadc para submctter-se a jurisdic^ao penal ordi- 
naria. E' um appello que a Constituifao faz ao 
brio e dignidade pessoal do cidadao investido 
do mandate popular. N'isto se apartando do geral 
das constituifoes, a nossa da o privilegio ao 
reprcsentante, mas nao Ih'o impoe, deixa a seo 
melindre, a delicadcza de sua consiencia, aprovei- 
tar-sc 011 nao dessa situa^ao exccpcional e seguir, 
querendo, a sortc commum a seos concidadaos 
que tern a infelicidade de responder criminal- 
mcnte pcrante a justi^a. 

Pcrmittindo semclhante op<;ao (e nao se 
podera dizer que nao tenha ella muito boas 
razocs em que se estribe), a Constituifao que- 
brou o encanto e prCstigio tradicional da dou- 
trina que veda a renuncia do immunidade. 
Embora os autorfsado: conceitos de Blackstone 
e tantos mais publicistas acerca da natureza 
d'esse privilegio, embora d que ensinam contra 
a renuncia os Jepherson, Cooley, Hare e 
outros, diverso e o nosso direito constitucional. 
A renuncia esta claramente autorisada no art.20, 

que laculta ao accusado «optar pelojulgamento 
immediate» e que nao poe essa opfao sob a 
dependencia de voto da camara. 

A nossa Constituifao e moderna e si ainda 
traz essa antigualha de privilegio, nao quiz 
entretanto ficar fora de seo tempo; modifkou-a 
profundamente e so assim a consagrou. ( Vide 
supra, Comment, ao art. 19). 

Terminaremos o commentario deste artigo 
transcrevendo o final da consulta do Supremo 
Tribunal Militar de 31 Outubro de 1898, com a 
qual se conformou o governo por acto de 12 de 
Janeiro de 1S99 (Diario Official de 13 do mesmo 
mez c anno ): 

«... vc-se quanto a disciplina e a boa marcha do service 
publico podem ser prejudiendos com a nomea^ao de depu- 
tados e senadores federacs ou estaduaes para cargos mili- 
tares nos intervallos das sessocs. 

« Para as faltas c delictos altentatorios da disciplina se 
requer correctivo prom'pto, desaggravo immediate; a pu- 
ni^ao de taes faltas e delictos incumbe as autoridades e 
tribunacs militares, sem media^ao nem interferencia extra- 
nhas a jurisdi<;ao militar. 

«As cxigencias da disciplina militar nao podem, pois, 
harmonisar-se com as i mmu nidad es pa rlaw en tares; ellas sao 
inteiramente incompativeis. 

«Os militares congressistas devem, portanto, conservar- 
se fdra da al^ada das autoridades superiores militares e 
afastados dos servi90 nds intervallos das sessfics, como 
estao emquanto funccioham as respectivas Camaras. 

«Considerando assim, o Supremo Tribunal Millitar 6 de 
parecer que, — sendo altamente inconveniente que os mili- 
tares arregimcntados ou pertenccntes aos* corpos cspeciacs, 
que forem Deputados ou Senadores Federaes ou estaduaes, 
por isso que fleam no goso de tmmunidades desde que re- 
ccbcm diplomas ate nova elci^ao, — nao devem, por con- 
veniencia da disciplina e da marcha regular do servi^o, 
exercer cargos nos Ministerios da Gucrra e da Marinha em- 
quanto estiverem investidos do seu mandato legislative, 
salvo no caso de guerra ou VTaquelles que a honra e a inte- 
gridade da Uniao se acham empenhadas, convindo que, no 
intervallo das sessoes se conservem em disponibilidade, 
como preceitua a lei de 30 de Dezembro de 1891». 
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ARTIGO 21 69 

Art. 23 . Os membros cio Con
gresso prestarão afiirnrnção ele bem 
cumprir os seos deve res ... 

(Do projecto dn Commissiio do Governo 
Provisorio). 

Art. 22 . Os membros elas duas 
camaras, ao tomarem assen to, con
trahirão compro mi sso form al, cm 
sessão publi ca, ele bem cumpri r os 
seos deveres. 

Art. 21. Os membr os das duas 
camaras, ao tomar assento, con
trahirãocompromisso formal, em 
sessão publica, de bem cumprir 
os seos deveres. (Decretos 11 . 5 1ode 22de j u11hoe n. 9 14 A 

de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 21 . Compromisso formal. O jura
mento politico desde mui to andava em discre
dito, fragil precaução contra a inconstancia e 
infidelidade dos homens, muitos dos quaes 
procedem como a amada do poeta , a qual 
quando o queri a enganar, j urava . Em França, a 
revolução 1848 o suppri mio, moti vando-se nos 
seguintes termos o decreto ( de 1 ° de Março 
d'aq uelle anno) que assim o determinou: « que 
todo o repu blicano te m por primeiro dever a de
di cação sem reservas à patria , e todo cidadão 
que sob o· governo da republica aceita funcções 
ou contin úa a exercei-as, contrahe mais especial
mente ainda o compromisso sagrado de a servir 
e sacrificar-se por ella >} . 

Nossa Constituição conte ntou-se com o co111-
promisso, deixando em paz a di vindade e não a 

expondo á irreverencia de frequ entes perjurios; 
e no art. 82 § u nico tornou-o extensivo a 
todos os fuccionarios publicas. 

Na camara dos deputados a form ula reg i
mental do comp romisso é a seguin te (a mesma 
estabelecida para o presidente da Republicél, 
art . 44 da Const ., e quasi nos mesmos termos 
a do senado): « Prometto manter e cumprir com 
perfeita lealdade a Constitu ição Federal, pro
mover o bem geral da Republica , observar as 
suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e 
a independe ncia» . 

Em sessão publica. Veja-se o que disse
mos a respeito do art. 18. 

ARTIGO 21 69 

Art. 23. Os membros do Con- 
grcsso prestarao afllrmafao do bem 
cumprir os scos dcveres... 

' (Do projecto da Commissao do Governo 
Provisorlo). 

Art. 22. Os membros das duas 
camaras, ao tomarem asscnto, con- 
trahirao compromisso tormal, em 
sessao publica, de bem cumprir os 
seos dcveres. 

(Decretos n.5io de aadejunhoe n.914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 21. Os membros das duas 
camaras, ao tomar assento, con- 
trahiraocompromisso formal, em 
sessao publica, de bem cumprir 
os seos deveres. 

Art. 21. Compromisso formal. Ojura- 
mento politico desde muito annava em discre- 
dito, fragil precatifao contra a inconstancia e 
infidelidade dos liomens, muitos dos quaes 
procedem como a amada do poeta, a qual 
quando o queria enganar, jurava. Em Franfa, a 
revolufao 1848 o supprimio, motivando-se nos 
seguintes termos o decreto (de i0 dc Marfo 
d'aquelle anno; que assim o determinou: «que 
todo o republicano tern por primeiro dever a de- 
dicafao sem reservas a patria, e todo cidadao 
que sob c governo da republica aceita func^oes 
on continiia a exercel-as, contrahe mais especial- 
menteainda o compromisso sagrado de a servir 
e sacnficar-se porellap. 

Nossa Constitui<;5o contentou-se com o com- 
promisso, deixando em paz a divindade e nao a. 

expondo a irreverencia de frequentes perjuries; 
e no art. 82 § unico tornou-o extensivo' a 
todos os fuccionarios publicos. 

Na camara dos deputados a formula regi- 
mental do compromisso e a seguinte (a mesma 
estabelecida para o presidente da Republica, 
art. 44 da Const., e quasi nos mesmos fermos 
a do senado); « Pi ometto manter e cumprir com 
perfeita lealdade a Constitui^ao Federal, pro- 
mover o bem geral da Republica, observar as 
suas leis, sustentar-lhe a uniao, a integridade e 
a independencia». 

Em sessao publica. 
mos a respeito do art. 18. 

Veja-se 0 que disse- 



70 ARTIGO 22 

Arl. 23 . .. Vencerão durante as 
sessões um subsidi o pecuni ario qu e 
cada urn a das c:imaras rn arc~rá no 
fim da ultim a sessão cb legislat ura 
anterior, além ele urn a indemnisação 
p;ira despesas de v inda e vo lta . 

Art. 23 . Durante as sessões ve n
cerão os senadores e deputados um 
subsidio pecuni ari o , além da aj uda 
ele custo, fi xado pelo Co ng resso, no 
fim de cada legis latu ra, para a se
g uinte. 

Ao art. 23, depois da palavra 
« pecuni ari o », accresccnte-se esta 
- cgual.-Fraucisco Badaró. 

(Emenda apresentada na sessão de 26 e 
:ipprovndn n:t de 27 de Dezembro de 1890). 

(Projecto dn Com missào do Governo Pro
v isorio). 

(Decretos n. 510 de 22 de Junho de 1890 
e n. 9 14 A clt: 23 Je Outubro do mesmo 
nnno). 

Art. 22. Subsidio pecuniario. Tam 
augustas e de ordem tam elevada são as func
ções de represe ntante do povo, que nada lhes 
asse ntaria melhor que o serem exercidas sem es
tipcndio . Com isso evitar-se-ia , ao demais, que 
a dcputação fosse procurada como emprego 
publico e meio de vida. Entreta nto a g ratui 
tade tem graves inconve nientes; seria vantagem 
para os ricos, afugentando ao mesmo passo os 
que o não são, os que por falta de recursos 
pccuniarios não pódem di strahir-se de seo meio 
de vida parti cu lar para occu par-se dos negocios 
publicos; d 'ahi proviriam: 

1 . 0 um resul tado antago nico com a indole da 
republica, uma ari stocracia legislati va; em re
g ra só os argentarios e seos protegidos entra
riam para o parl amento; 

2. 0 a condemnação de tal entos e capacidades 
muito aproveita ve is , que não poderiam ser uti li
sados cm bem da republica , pelo facto da pobreza; 

3. 0 o consequente rebaixamento do ni vcl 
intellcctual das camaras; 

4. 0 pela relativa inferi oridade dos opera ri os 
legislat ivos , imperfeição do producto de seos 
traba lhos; e 

5 .0 homens ri cos de talento, mas desfa vore
cidos de meios, acaso chegando a conseguir 
assento nas camaras, t eri am cont ra si a t entação 
pecunia ri a prompta a a brir-lhe as portas da 
corrupção. 

Durante as sessões. No recésso d'ell as 
não ha que subsidiar os legisladores, occupados 
então em seos proprios negocios ou em seos 
em pregos . Ne1)1 durante ell as tem elles direito 
a receber o subsid io si não comparecerem , sendo 
méro ab uso a concessão de licença com direito 
a e · sa va ntagem. E' pelo prejuizo q ue sotfre 
em seos interesses o representante , d 'cl les afas
t ado para est·1r presente á sua camara , q_ue a 
Constituição lhe dá o mbsidio, isto é, como a 
palavra o di z, auxilio, adjutori o ( e não orde
nado ou pagamento) . E pois, si á sessão não vae, 
si não comparece nem concorre para o trabalho 
Jc t:1 isla tivo, não t em d ireito a esse a uxili o, a me
nos que esteja em alg uma commi ssão gratuita 
d ervi ço das camaras ou po r ellas consen
ti do, sem prete ri ção do · deveres parla mentares. 
A percepçã de subs idio sem exe rcicio no parla
mento co~n o que faz degenera r o mandato poli t ico 
em simples em prego pub lico; é contra ri a mesmo 
á natureza e caracte r do mandato ( o procurador 
não tem di reito a se r pago si não traba lha) e não 
assenta bem com a q ualidade e jerarchia de tam 
altos gestores dos ne·gocios publicos. 

Fixados no fim da legislatura para a 
s eguinte. Não fi cava bem que o represen
tante /i xasse o subsidio para si mesmo; a Con
st ituição respeitou justo melindre e ev itou a 
situação embaraçosa dos legisladores, si tives
sem de arbitrar elles mesmos o que para si 
houvessem de fazer sahir dos cofres publicos . No 
fim de cada legislatura, para os que hão de 
constituir a seguinte, arbitram-n'o então, sem 
constra ng imento nem interesse proprio. 

A Constituição Federal estatuio que fo sse 
egual o subsidio para o deputado e o senador 
(di ve rsamente do que determinava a const itui
ção imperi al) . O subsidio é pago pelo thesouro 
nacional ; na Suissa , os membros do conselho 
nacional (deputados) são subsidiados pela caixa 
federal , e os do conselho dos estados ( corres
pondem aos nossos senadores) são indemnisa
dos pelos ca ntões ( Const. Sui ssa, arts . 79 e 83 ). 

PóDE SER ACCUMULADO O SUBSIDIO COM OUTROS 
VENCIMENTOS? Veja-se o art. 73. 

Aj uda de Custo. A consti t ui ção imperial 
( art. 39 ), reproduzindo di sposição do projecto 
dos consti t uintes de 18 23 ( art. 77) dizia: 
- uma indemni sação para despezas de vinda 
e volta. 

Do mesmo modo se ex primio o projecto ela 
Com mi ssão do Govern o Proviso rio ( art. 23 ) . 

O projecto por este apresentado variou para 
- ajuda de custo, - que o Cong resso Constitui nte 
conservou no artigo que estamos ex plicando. 

Ora, as duas expressões não se equivalem. 
A primeira t êm a restricção « para despeza de 
vinda e volta », o qu e no Imperi o deo luga r a 
orga ni sa r-sc uma tabella que /ixou a indemni
sação dev ida aos deputados ( não a tinham os 
senadores), regulando-a pelas distancias da 
residencia d 'ell es e atte ndendo éÍs dificuldades 
do tra n,-porte ( lei n. 672 de 1 3 de Setembro de 
185 2, art. 2°) . Como se vê, hav ia n' isso o 
exclu sivo intuito de faci litar áq uelles rep resen
ta ntes a viage m , ida e volta á sede do parla
mento, com o pagamento do que se calcu lava 
corresponder ás despezas de transporte . Indem 
n isa va m-se os deputados dos gastos dessa viagem 
( e não os senadores, por presumir-se que elles 
tinham ou dev iam ter residencia n'esta capita l ). 

A njndn de custo não é exacta e inteira mente 
a mesma cousa . 

O se ntido d 'essa expressão é am plo e os 
term os da disposição constitucional nenhuma 
rcst ri cção lhe fazem. Ajuda de custo não é 
auxilio sómente para viagem . Qpalquer lex ico 
o diz, é o que se paga, além do honorario , 

1 

Art. :?2. Durante as 
e deputados um subsid 
de custo, q ue serão fi xa 
cada leg islatura , para a 

Redacç,ão pela Commissão 
Fevere iro de 189 1). 

salario, etc . , a quen 
ou funcção ( Grande 
gos Viei ra, Dice. po 
etc . ). ( *) 

De· modo que o e1 
de custo, em lugar d 
artigo do projecto 1 

crer-se que o pen sar 
evitar o sentido rest 
cavei ao transporte, 
usada. E assim nã, 
nada tem de irregu 
aj uda de custo os r, 
domicilio nesta capi1 
n'ella se achem e nã 
viagem para tomar 
tiva para que hajam 

Isto se conclue 
termos do projecto e 
se outra ling uagem 
mais comprehensiva 
eia de qualquer rest1 
posto , devendo su 

( •) Na propri a co llccção de 1 
dessa exp rcsiio n'outro se ntido 
gastos de viagem ( \' . g r. para d, 
qu:rndo o 11 orueado passa a exerci;: 
antigo exemplo da extcnção de q 
na ordem de p:i.gameuto de uma 
se cur:t r l'), 

70 ARTIGO 22 

Art. 23... Vcncerao durantc as 
sessocs um subsidio pccuniario quo 
cada lima das camaras mareara no 
fnn da ultima scssao da legislatura 
anterior, alem do uma indemnisapio 
para despesas de vinda c volta. 

(Projecio da Commissao do Govcrno Pro- 
visorio). 

Art. 23. Durantc as sessocs vcn- 
cerao os scnadores e deputados um 
subsidio pccuniario, alem da ajuda 
do custo, fixado pelo Congrosso, no 
fim de cada legislatura, para a sc- 
guintc. 

(Decretos n. 510 de 22 de Junho de 1890 
e n. 914 A de 23 de Oulubro do mesmo 
anno). 

Ao art. 23, depois da palavra 
«pccuniario», accresccntc-sc csta 
— cgual. —Francisco Badaro. 

(Hmenda npresentada na scssao de 26 c 
approvada na de 27 de Dezembro de 1890). 

Art. 22. Subsidio pecuniario. Tam 
augustas e dc ordem tam elevada sao as func- 
foes de represcntante do povo, que nada Hies 
assentaria mclhorque o serem cxercidas sem es- 
tipendio. Com isso evilar-se-ia, ao demais, que 
a deputagao fosse procurada como emprego 
publico c meio dc vida. Entretanto a gratui- 
tade tern graves inconvenientes; sen'a vantagem 
para os ricos, afugentando ao mesmo passo os 
que o nao sao, os que por falta de recursos 
pecuniarios nao podem distrahir-se de seo meio 
de vida particular para occupar-se dos negocios 
publicos; d'ahi proviriam: 

1.0 um resultado antagonico com a indole da 
rcpublica, uma aristocracia legislativa; cm re- 
gra so os argentarios e scos protegidos entra- 
riam para o parlamento; 

2.0 a condemnaijao de talentos e capacidadcs 
muito aprovcitavcis, que nao poderiam ser utili- 
sados cm bem da republica, pelo facto da pobreza; 

3.0 o consequcnte rebaixamento do nivel 
intellectual das camaras; 

4.0 pela relativa inferioridade dos operarios 
legislativos, impcrfeii^ao do producto de seos 
trabalhos; c 

5.0 homens ricos dc talento, mas desfavore- 
cidos dc mcios, acaso chegando a conseguir 
assento nas camaras, teriam contra si a tentacao 
pecuniaria prompta a abrir-lhc as portas da 
corrupiBo. 

Durante as sessoes. No reccsso d'ellas 
nao ha que subsidiar os legisladorcs, occupados 
entao em scos proprios negocios ou em seos 
empregos. Nem durante cllas tern elles direito 
a recebcr 0 subsidio si nao comparecerem, sendo 
mero abuso a concessao de licenfa com direito 
a essa vantagem. E' pelo prcjuizo que sotlre 
em seos interesscs o represcntante, d'clles afas- 
tado para estar presente a sua camara, que a 
Constituigao lite da o subsidio, isto e, como a 
palavra o diz, auxilio, adjutorio (e nao orde- 
nado ou pagamento), E pois, si a sessao nao vae, 
si nao comparece nem concorre para o trabalho 
legislative, nao tern direito a cssc auxilio, a me- 
nos que csteja cm alguma commissao gratuita 
de service das camaras ou por ellas consen- 
tido, sem preterii;ao dos deveres parlamentarcs. 
A pcrccpvao de subsidio sem exercicio no parla- 
mento como que faz degenerar o mandate politico 
em simples emprego publico; e contraria mesmo 
a natureza ecaracter do mandato (o procurador 
nao tern direito a serpago si nao trabalha) e nao 
assent* bem com a qualidade e jerarchia de tam 
altos gestores dos negocios publicos. 

Fixados no fim da legislatura para a 
seguinte. Nao ficava bem que o represcn- 
tante (ixasse o subsidio para si mesmo; a Con- 
stitui^ao respeitou justo melindre e evitou a 
situagao embara^osa dos legisladores, si tives- 
sem de arbitrar elles mesmos o que para si 
houvessem de fazer sahir dos cofres publicos. No 
fim de cada legislatura, para os que hao dc 
constituir a seguinte, arbitram-n'o entao, sem 
constrangimento nem interesse proprio. 

A Constituifao Federal estatuio que fosse 
egual o subsidio para o deputado e o senador 
(diversamente do que determinava a constitui- 
^ao imperial). O subsidio e pago pelo thesouro 
nacional; na Suissa, os membros do conselho 
nacional (deputados) sao subsidiados pela caixa 
federal, e os do conselho dos estados (corres- 
pondem aos nossos senadores) sao indemnisa- 
dos pelos cantoes (Const. Suissa, arts. 79 e 83). 

PoDE SER ACCUMUI.ADO O SUBSIDIO COM OUTROS 
vencimentos? Veja-se 0 art. 73. 

Ajuda de Gusto. A constituigao imperial 
(art. 39), reproduzindo disposiqao do projecto 
dos constituintes de 1823 (art. 77) dizia; 
— uma indemnisafao para despezas de vinda 
e volta. 

Do mesmo modo se exprimio o projecto da 
Commissao do Governo Provisorio (art. 23). 

O projecto por este apresentado variou para 
—ajuda de custo,—que o Congresso Constituinte 
conservou no artigo que estamos explicando. 

Ora, as duas expressoes nao se equivalem. 
A primeira tern a rcstrici;ao «para despeza de 
vinda c volta », o que no Imperio deo lugar a 
organisar-se uma tabella que fixou a indemni- 
sagao devida aos deputados (nao a tinham os 
senadores), regulando-a pelas distancias da 
residencia d'elles e attendendo as dificuldades 
do transporte (lei n. 672 de 13 de Setembro de 
1832, art. 20). Como se ve, havia n'isso o 
exclusivo intuito de facilitar aquelles represen- 
tantes a viagem, ida e volta a sede do parla- 
mento, com o pagamento do que se calculava 
correspondcr as despezas de transporte. Indem 
nisavam-se os deputados dos gastos dessa viagem 
(e nao os senadores, por presumir-se que elles 
tinham ou deviam ter residencia n'esta capital). 

A ajuda dc custo nao e exacta e inteiramente 
a mesma cousa. 

O sentido d'essa expressao c amplo e os 
termos da disposi^ao constitucional nenhuma 
rcstrici;ao Ihe fazem. Ajuda de custo nao e 
auxilio somente para viagem. Qualquer lexico 
o diz, e o que se paga, alem do honorario, 
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ARTIG O 22 71 

Art. 22 . Durante as sessões vence rão os senadores 
e deputados um subsid io pecuniario egual, e a aj uda 
ele custo, que serão fi xados pe lo Cong resso, no fi m ele 
cada leg islatura, para a seg ui nte . 

Redacção pela Commissão do Congresso (npprovada em 23 de 
Fevereiro de , 89 1 ). 

salario, etc., a quem exercita algum emprego 
ou funcção ( Grande Dice. Port . , por Fr . Domin
gos Vieira, Dice. port . de Moraes, de Aulete, 
etc.) . ( *) 

De·modo que o emprego das palavras ajuda 
de custo, em lugar das que vinham no citado 
artigo do projecto da Commissão, autori sa a 
crer-se que o pensamento d'essa alteração foi 
evitar o sentido restri cto e un icamente appli
cavel ao transporte, da expressão anteriormente 
usada . E assim não será descabido dizer que 
nada tem de irreg ular o facto de percebe rem 
aj uda de custo os represe ntantes que têm seo 
domicilio nesta capital, os que temporariamente 
n'ella se achem e não tenham que emprehender 
viage m para tomar asse nto na camara !eo·isla-
t i va para que hajam sido eleitos . 

0 

Isto se conclue do facto da alteração dos 
t ermos do projecto da Commissão para adoptar
se outra li nguagem ; da escolha de expressão 
mais comprehensiva que a anteri or, e da ausen
cia de qualquer restri cção que áq uella se tenha 
posto , devendo suppór-se , fe ita como fo i a 

( • ) Na propri a co ll ccçào de le is e actos do governo acha-se o emprego 
dessa expr~s:io n'outro sen tido que nio o de indenrnisação sôme nte para 
gastos de viagem ( v. gr. para dcspezas de prime iro cstabéleci111cn to , mesmo 
qua)1do o nomeado passa :t~c:xe rcc: r emprego no lug ar cm que j :i morava) e 
anti go exem plo d:1 e :-i: h:nçao de que é susccptivc l a ajml:t de custo e ncon tr:t-sc 
~; ;~~1: ;1: .d1: p:tg:tmento de uma ao Capitão Roq ue Ferreira cm 168 l , « para 

Art. 22. Durante as sessões vencerão os Sena
dores e os Deputados um subsidio pecuniario egual, 
e a ajuda de custo , que serão fixados pelo Con
gresso, no fim de cada legislatura, para a se
guinte. 

alteração por quem conhecia o valor dos termos 
empregados na di sposição constitucional, que 
isso fo i assim intencionalme nte para alteração do 
sentido do artigo em questão. 

-E' LICITO AO REPRESENTANTE RENUNCIAR O 

SUBSIDIO? Entendia o eximia Pimenta Bueno 
( Direito P ttblico Bra.z ileiro , pag . 1 24) não dever 
isso ser penn ittido, « pois que seria pór em 
pratica uma causa ou ao me nos uma apparencia 
de humiliação que excitari a sacri fic ios a m ui tos 
que não poderiam reali sai-os». Mas, com venia da 
autoridade de t am sabio mestre, parece-nos que, 
a t al re nuncia , desde que artigo alg um consti
t ucional a prohibe e é fe ita sem coação, livre, 
esponta neamente, nada ha que se possa oppôr. 

E não ha motivo para se considerar hu m i
lhados com a renuncia do subsidio por uns os 
outros representantes que não a façam, desde 
que a percepção d'essa va ntagem pecu niaria 
está consag rada em lei e em nada absoluta
mente prej udica ao brio e dig nidade pessoal 
dos representantes . 

Quanto ao receio de serem levados a sacrificios 
os que por emulação ou mal ententido ponto de 
honra acaso pareçam acharem-se na contigencia 
de acompanhar aos que te nham fe ito a re nuncia , 
cremos que é este um dos casos em que o exemplo 
não será contag ioso. As razões de melindre 
hão de ser contrabalançadas por outras não 
me nos poderosas. 

ARTIGO 22 71 

Art. 22. Durantc as scssocs venccrao os senadorcs 
c deputados um subsidio pecuniario egual, e a ajuda 
de custo, quc serao flxados pclo Congresso, no fim de 
cada Icgislatura, para a seguintc. 

Redac^ao pela Commissao do Congresso (approvada em 23 de 
Fevereiro de 1891). 

Art. 22. Durante as sessoes vencerao os Sena- 
dores e os Deputados um subsidio pecuniario egual, 
e a ajuda de custo, que serao fixados pelo Con- 
gresso, no fim de cada legislatura, para a se- 
guinte. 

salario, etc., a quem exercita algum emprego 
ou funcfao (Grande Dice. Port., por Fr. Domin- 
gos Vieira, Dice. port, de Moraes, de Aulete, 
etc.). (*) 

De modo que o emprego das palavras ajuda 
da custo, em lugar das que vinham no citado 
artigo do projecto da Commissao, autorisa a 
crer-se que o pensamento d'essa alterafao foi 
evitar o sentido restricto e unicamente appli- 
cavel ao transporte, da expressao anteriormente 
usada. E assim nao sera descabido dizer que 
nada tern de irregular o facto de perceberem 
ajuda de custo os representantes que tern seo 
domicilio nesta capital, os que temporariamente 
n'ella se achem e nao tenham que emprehender 
viagem para tomar assento na camara legisla- 
tiva para que hajam sido eleitos. 

Isto se conclue do facto da altera^ao dos 
termos do projecto da Commissao para adoptar- 
se outra linguagem; da escolha de expressao 
mais comprehensiva que a anterior, e da ausen- 
cia de qualquer restrici;ao que aquella se tenha 
posto, devendo suppor-se, feita como foi a 

(*) Na propria coHcc^ao de lets e actos do govcrno acha-sc o emprego dessa expresao n'outro sentido qtie nao o dc indemnisatjao sdmcnte para gustos dc viagem (v. gr. para despczas de primeiro estabdedmento, mesmo quando o nomeado passa a exercer emprego no lugar em que ja morava ) e antigo exempto da cxten?ao de que d susceptivel a ajuda de custo cncontra-se 
na ordem de pagamento dc uma ao Capitao Roque l-'crrcira cm 1682, «para sc curar». 

alterafao por quem conhecia o valor dos termos 
empregados na disposifao constitucional, que 
isso foi assim intencionalmente para altera^ao do 
sentido do artigo em questao. 

— E' LICITO AO REPRESENTANTE RENUNCIAR O 
subsidio ? Entendia o eximio Pimenta Bueno 
( Direito Puhlico Brafilairo, pag. 124 ) nao dever 
isso ser permittido, «pois que seria por em 
pratica uma causa ou ao menos uma apparencia 
de humiliaijao que excitaria sacrificios a muitos 
que nao poderiam realisal-os». Mas, com venia da 
autoridade de tarn sabio mestre, parece-nos que, 
a tal renuncia, desde que artigo algum consti- 
tucional a prohibe e e feita sem coa^ao, livre, 
espontaneamente, nada ha que se possa oppor. 

E nao ha motivo para se considerar humi- 
ihados com a renuncia do subsidio por uns os 
outros representantes que nao a fa^am, desde 
que a percepfao d'essa vantagem pecuniaria 
esta consagrada em lei e em nada absoluta- 
mente prejudica ao brio e dignidade pessoal 
dos representantes. 

Quanto ao receio de serem levados a sacrificios 
os que por emula^ao ou mal ententido ponto de 
honra acaso parefam acharem-se na contigencia 
de acompanhar aos que tenham feito a renuncia, 
cremosque e este um dos casos em que o exemplo 
nao sera contagioso. As razoes de melindre 
hao de ser contrabalan^adas por outras nao 
menos poderosas. 



72 ARTIGO 23 

Art. 24. Durante o mandato os 
depu lados e senadores não exercerão 
os seos emp regos nem pode rão se r 
nomeados para qualquer cargo ou 
comm issão sem li cença da camara 
a que perte ncerem. 

(Projeclo d• Commissão do Governo Pro
visorio). 

Art. 24. Os membros do Con
g resso não podem receber do Poder 
Executivo emprego ou comm issão 
remunerados, exccpto si forem mis
sões diplomati cas, comm issões mi
litares ou cargos de acccsso ou 
prom oção legal. 

Art. 24. Redija-se ass im : « Os 
membros do Congresso não podem 
celebrar contractos com o Podei 
Executivo, nem de lle receber em
pregos ou com missões remuneradas, 
sa lvo missões diplomaticas, com
missões militares, ou cargos de ac
cesso ou promoção legal. (Decretos n. 510 de 22 de Junho e n. 914 A 

de 23 de Outubro de 1890). Artigo add it ivo. O deputado ou 

Art. 23. Celebrar contractos ... rece
ber commissões ou empregos remune
rados. Desde que os poderes politicos são 
divididos (art. 15) e as pessoas investidas em 
funcções de qualquer d'elles não pódem exercer 
as de outro (art. 79), a prohibição ao deputado 
e ao senador de ace ita rem com missões e empregos 
federaes é de toda a razão. Além do que, essa 
prohibição é uma ba rreira contra a corrupção 
pelo poder executivo, motivo que veda tambem 
os contractos entre elle e os representantes. 
Mas podem dar-se circumstancias em que seja 
de alta c91weniencia publica a nomeação de 
algum membro do parlamento, por motivo de 
sua capacidade especial ou por alg uma grave 
razão le ordem politica. Attendeo a isto a 
Constituição estabelecendo as excepções consa-

o senador não pode ser nomeado 
para cargo diplomatico ou com
mando mi litar sem li cença da re
spectiva (amara.» 

Emenda da Commissão do Congresso 
(approvnda em 27 de Dezembro de 1890). 

Ao art. :i4: 
Antes das palavras da emenda da 

co n1missão, di ga-se: -Desde que 
tenham sido eleitos-José Maria.110. 
(Emendn npprovada em 10 de Dezembro de 
1890). 

Art. 2 3. Desde que tenham sido 
eleitos, os membros do Congresso 
não podem celebrar contractos com 
o Poder Executivo, nem delle rece
ber empregos ou comm issõcs remu
neradas, salvo missões diplomaticas, 
comm issões militares , ou cargos de 
llCCCSSO ou promoção legal. 

Art. 24. O deputado ou o sena
dor não pode ser nomeado para 
cargo diplom atico ou com mando 
militar sem licença da respectiva 
(amara ... 

(Redacção, pela mesa do Congresso, para 
a segunda discussão). 

Art. 24. Em vez das palavras
ser nomeado - diga-se - aceita r 
nomeação. -Meira d, Vasco11cellos 
- A. Cavalcauti. 

Accrcscente-se ao a1 t. 24 o para
grapho seguinte: 

Para cargo diplomati co e com
mando militar em caso de g uerra 
ou naque ll es cm que se ache com
prom eltida a honra e in teg ridade 
da União, poderá se r nomeado se
nador ou deputado independente
mente de li cença da respectiva 
Camara. -Mel/o. A. Azeredo. 

(Emend:ts :ipprovadas em 4 e 17 de Feve
reiro do 189 1 ). 

gradas no § 1° ns. 1 e 2 . A do n. 3 do mesmo 
paragrapho visa não se prejudicarem as vanta
gens de accesso ou promoção em virtude de 
lei, dependendo porém os dous primeiros casos 
de consenso da camara a que pertencer o re
presentante, que poderá talvez lhe fazer fa lta e 
não deverá ser d'ella distrahido a mero arbitrio 
de autoridade estranha. Essa li cenca entretanto 
não é necessaria em caso de g11erra'ou n'aquelles 
em que a /;onrn 011, t'11tegridade da U11t'ão se acbare111 
e111pe11badas, diz o§ 2° in j1J1e. São motivos estes 
de força superior, que sobrelevam a todos os ou
tros; em taes casos não se ri a justificado tolher
se a acção do poder executi vo, nem demorai-a 
para esperar o consentimento de outro poder. 

Fóra dos casos exceptuados, a aceitação de 
commissões e cargos remunerados , bem como 

Aos arts. 23 e 24: 
Sejam reuni los cm 

g uinte modo: 
Art. Nenhum mcn 

tenha s ido eleito, pot 
Poder Executivo, nem 
empregos rcm uneracloi 

§ 1°. Exceptua111-se 
1º, as m issões diplo 
2°, as commissões o 
3°, os cargos de acc 
§ 2°. Nenhum depu 

aceitar nomeação para 
mandos, de que trata 
antecedente, sem liccn 
da aceitação resu ltar p1 
legis lativas, sa lvo nos 
que a honra e a intcgri 
pcnhaclos. -Gabú10 B 
ção (npprovnda em 23 de F1 

contractos com o 
deputado ou senad, 
§ unico.) E' a sar 
a efficacia da prohil 
merece é por não t 
deixado ainda ao 
promoção a deput 
para obterem o 
subservientes ou , 
tem de conceder-Ih 
poderá haver caso 
direito, como quan( 
de tempo; mas ain 
esse tempo e na de 
tem meio de favo 
o representante, qu 
pleta isenção para Ir 

72 ARTIGO 23 

Art. 24. Durante o mandate os 
deputadosc scnadores naocxerccrao 
os scos cmprcgos ncm podcrao scr 
nomeados para qualquer cargo ou 
comniissno scm liccnya da camara 
a que perlcncercm. 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 24. Os membros do Con- 
grcsso nao podem rcceber do Podcr 
Exccutivo emprego on commissao 
rcmuncrados, cxccpto si forem mis- 
socs diplomaticasj commissoes mi- 
litarcs ou cargos de acccsso ou 
promoyao legal. 

(Decretos n. 510 de 22 de Junho e n. 914 A 
dc 23 de Oulubro de 1890). 

Art. 23. Gelebrar contractos... rece- 
ber commissoes ou empregos remune- 
rados. Desde que os poderes politicos sao 
divididos (art. 15) e as pessoas investidas em 
funcyoes de qualquer d'elles nao podem exercer 
as dc outro (art. 79), a prohibiyao ao deputado 
e ao senador de aceitarem commissoes e empregos 
federacs e de toda a razao. Alem do que, essa 
prohibiyao e uma barreira contra a corrupyao 
pelo poder executivo, motivo que veda tambem 
os contractos entre elle e os representantes. 
Mas podem dar-se circumstancias em que seja 
de alta coiiveniencia publica a nomeayao de 
algum membro do parlamento, por motivo de 
sua capacidade especial ou por alguma grave 
razao de ordem politica. Attendee a isto a 
Constituiyao estabelecendo as excepyoes consa- 

Art. 24. Redija-sc assim: <(Os 
membros do Congresso nao podem 
cclcbrar contractos com 0 Podci 
Executivo, nem delle rocebor em- 
pregos ou commissoes remuneradas, 
salvo missocs diplomaticas, com- 
missoes militares, ou cargos dc ac- 
cesso ou promoyao legal. 

Artigo additivo. O deputado ou 
o senador nao pode ser nomeado 
para cargo diplomatico ou com- 
mando militar sem licenya da rc- 
spcctiva Camara.» 

Emenda da Commissao do Congresso 
(approvada em 27 de Dezembro de 1890). 

Ao art. 24 ; 
Antes das palavras da emenda da 

commissao, diga-se: — Desde que 
tenham sido eleitos—/osc Mariano. 
(Emenda approvada em 10 de Dezembro de 
1890). 

Art. 2;. Desde que tenham sido 
eleitos, os membros do Congresso 
nao podem celebrar contractos com 
o Poder Executivo, nem delle recc- 
ber empregos ou commissoes remu- 
neradas, salvo missoes diplomaticas, 
commissoes militares, ou cargos de 
accesso ou promoyao legal. 

Art. 24. O deputado ou o sena- 
dor nao pode ser nomeado para 
cargo diplomatico ou commando 
militar sem liccnya da rcspectiva 
Camara... 

(Redac^ao, pela mesa do Congresso, para 
a segunda discussao). 

Art. 24. Em vez das palavras — 
ser nomeado— diga-se— aceitar 
nomeayao.—Meira dt l^asconcellos 
— W. Cava/canti. 

Accrcsccnte-sc ao ait. 24 o para- 
grapho seguintc: 

Para cargo diplomatico e com- 
mando militar em caso de guerra 
ou naquelles em que se ache com- 
promettida a honra e integridade 
da Uniao, podera ser nomeado se- 
nador ou deputado independente- 
mente de licenya da rcspectiva 
Camara. — Mello. A. A^eredo. 

(Emendas approvadas em 4 e 17 de Fcve- 
reiro 1891). 

gradas no § i0 ns. i e 2. A do n. 3 do mesmo 
paragrapho visa nao se prejudicarem as vanta- 
gens de accesso ou promoyao em virtude de 
lei, dependendo porem os dous primeiros casos 
de consenso da camara a que pertencer o re- 
presentante, que podera talvez Ihe fazer falta e 
nao devera ser d'ella distrahido a mero arbitrio 
de autoridade estranha. Essa licenca entretanto 
nao e necessaria cm caso de guerra ou n'aqucllcs 
em que a honra on inlegridade da Unido se acharem 
cmpenhadas, diz o § 2° in fine. Sao motivos estes 
de forya superior, que sobrelevam a todos os ou- 
tros; em taes casos nao seria justificado tolher- 
se a acyao do poder executivo, nem demoral-a 
para esperar 0 consentimento de outro poder. 

Fora dos casos exceptuados, a aceitayao de 
commissoes e cargos remunerados, bem como 
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ARTIGO 23 73 

Aos arts. 23 e 24: 
Sejam reun idos cm um só art. e redigidos do se

gui nte modo: 
Art. Nenhum membro do Congresso, desde que 

tenha sido eleito, poderá celebrar cont ractos com o 
Poder Executivo, nem delle receber commissões ou 
empregos remu nerados. 

§ 1°. Except uam-sc desta prohibição: 
1 º, as missões di plomaticas; 
2º, as com missões ou commandos militares; 
;º, os cargos ele acccsso e as promoções l_cgaes. , 
§ 2°. Nenhum deputado ou senador, porem, podera 

aceitar nomeação para missões, comm issõcs, ou com
manclos, de que tratam os ns. 1 e 2 do paragrapho 
antecedente, sem li cença da respectiva Camara, quando 
da ace itação resu ltar privação do_ exercicio das fun cções 
legis lativas, salvo nos casos de guerra ou naquellcs em 
q ue a honra e a integridade da União se acharem em
penhados. -Gabiuo Bezouro e outros. Emenda á rcd,c
~ão (approvada cm 23 de Fevcreirode 1891). 

contractos com o governo federal , faze m o 
deputado ou senador perder o mandato ( art. 24 
§ unico.) E' a sancção que se estabelece para 
a efficacia da prohibição legal, a qual si censura 
merece é por não ter sido mais ampla e haver 
deixado ainda ao governo poder dar accesso e 
promoção a deputados e senadores, que assim 
para obterem o despacho poderão tornar-se 
subservientes ou condescendentes com quem 
tem de conceder-lhes tal va ntagem. Certo que 
poderá haver casos em que o accesso seja de 
direito, como quando depende só de im plemento 
de tempo; mas ainda assim , no modo de contar 
esse tempo e na demora do despacho o governo 
tem meio de favorecer, agradar ou cont rariar 
o representante, que em tal caso não terá com
pleta isenção para lhe ser .adverso quando o deva. 

Art. 23. Nenhum membro do Congresso, desde 
que tenha sido eleito, poderá celebrar contractos 
com o .Poder Executivo nem delle receber com
missões ou empregos remunerados . 

§ 1°. Exceptuam-se desta prohibição: 
1°. As missões diplomaticas; 
2°. As commissões ou commandos militares; 
3.0 Os cargos de accesso e as promoções legaes. 
§ 2°. Nenhum deputado ou senador, porém, 

poderá aceitar nomeação para missões, commis
sões, ou commandos, de que tratam os ns. 1 e 2 
do paragrapho antecedente, sem licença da respe
ctiva Camara, quando da aceitação resultar pri
vação do exercício das funcções legislativas , salvo 
nos casos de guerra ou naquelles em que a honra 
e a integridade da União se acharem empenhadas. 

Ü SENADOR OU DEPUTADO QUE PERDER O MAN 

DATO POR ACEITAÇÃO DE EMPREGO , COMM ISSÃO 

ou CONTRACTO , PODERÁ SER REELEITO? Cumpre 
distinguir quanto ao emprego; si elle é dos 
incompati veis em vista da lei, não póde haver 
questão; si não o é, como sómente foi vedada 
pela Constituição a reeleição do que aceitar o 
cargo de ministro ( art. 50 § unico ), em todos 
os outros casos, uma vez que não seja incompa
tivel o ca rgo, nada obsta á reeleição. Quanto 
ás commissões, desde que não tenham sido por 
lei comprehendidas entre as incompatibilidades, 
não poderão ser obstaculo á eleição e do mesmo 
modo o,; contractos que não forem dos favore
cidos do art. 24. As incompatibilidades, por 
isso qu e restringem o direito de eleg ibilidade, 
não podem admittir interpretação extensiva. 

1/J 

ARTIGO 23 73 

Aos arts. 23 c 24; 
Scjam rcunidos em urn so art. e rcdigidos do sc- 

guinte modo: 
Art. Ncnhum membro do Congrcsso, dcsde que 

tenha sido eleito, podera celebrar contractos com o 
Poder Executive, nem dcllc rcceber commissdes ou 
empregos rcmunerados. 

§ 10. Exccptuam-se desta prdhibiyio: 
"i", as missocs diplomaticas; 
2°, as commissdes ou commandos militares; 
30, os cargos dc accesso e as promofdes legacs. 
§ 20. Ncnhum deputado ou senador, poriim, podera 

aceitar nomcafao para missdes, commissdes, ou com- 
mandos, dc que tratam os ns. 102 do paragrapho 
antecedente, scm liccnfa da respectiva Camara, quando 
da aceitafao resultar priva^ao do cxcrcicio das funefdes 
Icgisiativas, salvo nos casos de g'uerra ou naqucllcs em 
que a honra e a integridade da Uniao se acharcm cm- 
penhados. — Gabino Bc^ouro e oiiiros. Emenda a redac- 
fao (approvada em 23 de Fevereirode 1891). 

Art. 23. Kenhum membro do Congresso, desde 
que tenha sido eleito, podera celebrar contractos 
com 0 Poder Executive nem delle receber com- 
missoes ou empregos remunerados. 

§ 1°. Exceptuam-se desta prohibigao; 
1°. As missoes diplomaticas; 
2°. As commissoes ou commandos militares; 
3.° Os cargos de accesso e as promogoes legaes. 
§ 2°. Kenhum deputado ou senador, porem, 

podera aceitar nomeagao para missoes, commis- 
soes, ou commandos, de que tratam os ns. 1 e 2 
do paragrapho antecedente, sem licenga da respe- 
ctiva Camara, quando da aceitagao resultar pri- 
vagao do exercicio das funcgoes legislativas, salvo 
nos casos de guerra ou naquelles em que a honra 
e a integridade da Uniao se acharem empenhadas. 

contractos com o governo federal, fazem o 
deputado ou senador perder o mandato (art. 24 
§ unico.) E' a sancgao que se estabelece para 
a efficacia da prohibigao legal, a qual si censura 
merece e por nao ter sido mais ampla e haver 
deixado ainda ao governo poder dar accesso e 
promogao a deputados e senadores, que assim 
para obterem o despacho poderao tornar-se 
subservientes ou condescendentes com quern 
tern de conceder-lhes tal vantagem. Certo que 
podera haver casos em que'o accesso seja de 
direito, como quando depende so de implemento 
de tempo; mas ainda assim, no modo de contar 
esse tempo e na demora do despacho o governo 
tern meio de favorecer, agradar ou contrariar 
o representante, que em tal caso naotera com- 
pleta isengao paralhe ser adverse quando o deva. 

O SENADOR OU DEPUTADO QUE PERDER O MAN- 
DATO POR ACEITAQAO DE EMPREGO, COMMISSAO 
OU CONTRACTO, PODERA SER REELEITO? Cumpre 
distinguir quanto ao emprego; si elle e dos 
incompativeis em vista da lei, nao pode haver 
questao; si nao o e, como somente foi vedada 
pela Constituigao a reeleigao do que aceitar o 
cargo de ministro (art. 50 § unico), em todos 
os outros casos, uma vez que nao seja incompa- 
tivel o cargo, nada obsta a reeleigao. Quanto 
as commissoes, desde que nao tenham sido por 
lei comprehendidas entre as incompatibilidades, 
nao poderao ser obstaculo a eleigao e do mesmo 
modo os contractos que nao forem dos favorc- 
cidos do art. 24. As incompatibilidades, por 
isso que restringem o direito de elegibilidade, 
nao podem admittir interpretagao extensiva. 

10 



74 ARTIGO 24 

Acldit ivo ao arl. 24. Não podem 
egualmente ser presidentes nem 
f:11.er parte ela clireclo na ele bancos, 
co mpanhi as o u em prezas qu e gosem 
ele favores do Governo Federal.
j osé M ,1ria110. 

Art. 24 . O Deputado o u Senador 
não pócle tam bem ser pres idente 
ou faze r parle ele clirectorias ele 
bancos, companhias ou emprezas 
que gose m cios favores cio Governo 
Federal defi nidos em lei. 

Art. 24. O Deputado ou Sena
dor não póde tambem ser presi
dente ou fazer parte de directo
rias de bancos, companhias ou 
emprezas que gosem dos favores 
do Governo Federal à.efinidos em 
lei. 

(Emenda :, pprovoda em 27 de Dezembro 
de 1890), 

Ao arl. 24. Accrescen le-se ao fi
na l lo mesmo artigo o segu inte: 
sob pena de per la cio manclato. 
M eira de Va s.·011cellos-A. Caval
ca 11 /i . 

§ uni co. A inobservanc ia cios 
preceitos conti dos nes te art igo e 
no antecedente importa perda cio 
mandato. § unico. A inobstirvancia dos 

preceitos contidos neste artigo 
e no antecedente importa perda 
do mandato. 

Redacç:"10 pe la Commissão do Congresso 
(approvada cm 23 de Fe vere iro de 189 1). 

(Emenda •pprovnda em 4 e 17 de Fe ve
reiro de 1891). 

Art. 24. Favores do Governo. Elles 
est abelecem ligação e depe ndencia entre o poder 
executi vo e os membros do parlamento que são 
parte de d irectorias de emprezas por aq uell e 
favo recidas, os quaes perdem assim a necessari a 
insenção e imparcialidade para se occuparem de 
actos ofticiaes de que ti ve r de conhecer o Con
g resso . Os deputados e senadores têm a attr i
bu ição ele velar na execução das leis, de accusa r 
e julgar o chefe do pode r executivo,e isto não 
se compadece com a posição de principaes inte
ressados de emprezas que recebem auxi lio, de 
qualquer nat ureza, prestados pelo governo . 

Cabe referir aq ui que, depois de votada em 
deli beração fin al a d isposição d'est e art. 24, sur
g io duvida quanto á extensão a dar-se á palav ra 
« favores» e quanto aos membros do cong resso 
nacional então presidentes e directores de em
prezas nas condições do art. cit. O Congresso 
Constituinte decidio que esse artigo só poderia 
ter execução depois que uma lei ordinaria deter
minasse a natureza dos favores a que elle se re
fere. All errou-se para isso a não retroacti vidade 
das leis, a fa lta de competencia do Cong resso para 
annullar o mandato dos constituintes ( eleitos 
com declaração, no acto convocatorio, de não 

haver incompatibilidades nessa eleição), a exclu
são de uma classe importante , muito prest adia, 
e a reserva que, quanto a incompatibilidades, 
fizera o Cong resso, no art. 27 , para uma lei or
dinaria. (ANN . do Cong r. Const ., vol. 111, 
pags. 4 1, 44, 69 a 75). 

Definidos em lei. Estas palavras foram 
accrescentadas na redacção final pela Commissão 
do Congresso Constituinte e expri mern o pensa
mento revelado na votação de que ácima trata
mos. A lei veio a ser a de n. 35 de 26 de Janeiro 
de 1892, art. 31. ( *) 

Si o deputado ou senador não póde ser presi
dente nem director de companhias, emprezas 
e bancos favorecidos pelo governo , t am pouco 
podem ser eleitos representantes; os ddadãos 
que fore m presidentes ou directores nas mesmas 
condições; e isto o declara a citada lei. no refe
rido artigo. 

( · ) Os favore s de que se tr 3t:, sio: 
1.'-' gar;antia de juros ou outr:J S subvcn.;õcs , _ 
2. '-' privileg io p:1ra cmiss:io de not:&s ao portador , com_ last 10 de ouro ou_ n:i. o, 
.3 .º ise nçôlo de direitos ou t axa s fodcraes ou redu cçao d'e llc s cm le is ou 

con tracto, e . 

4.0 pr ivilegio de zoua, de navegaç:io , contracto de tarifas ou conces,ão de 
terras. 

Art. 24 . Durante 
mandato os Deputados 
Senadores não exe rcer 
os se us emp regos ... 

(P rojecto da Comm issão 
Governo Provisorio). 

Art. 25. Incon 
do exercício ele out, 
as do mandato legis 
da di visão dos podt 
e traz a va ntagem 
tantes, occupados a 
trabalh os se <listra' 
exe rçam mal. Vidt 

Durante as se~ 
Cong resso est á reu 
t rata o art. 1 7. No 
é licito ao rep resenta 
funcções publicas ( 
por lei) Vide commc 

P ó DE O FUNCCIONA 

MANDA TO LEGISLATl' 

CARGO, EM VEZ DE IR 

PERTENCE? 

O art . 25 não decl 
funcções é incomp 
111n11dato, mas com < 

uma vez ace ito es1 
funcções, o exercício 

74 artigo 24 

Addilivo ao art. 24. Nao podem 
cgualinentc ser prcsidcntcs nem 
fazcr parte da dircctoria de bancos, 
companliias ou cmprezas quc goscm 
dc favorcs do Govcmo Federal.— 
Josd Mjriano. 

([:mendu approvatla ein 27 de Dezembro 
de 1890). 

Ao art. 24. Accresccntc-se ao fi- 
nal do nicsmo artigo o seguintc: 
sob pena dc pcrda do niandato.— 
Meira de yascoiicellos—A. Caval- 
ccinli. 

(Rmenda approvada em 4 e 17 de Feve- 
reiro de 1891). 

Art. 24. O Dcputado ou Senador 
nao pode tambcm ser presidente 
ou fazer parte dc dircctorias dc 
bancos, companliias ou emprezas 
quc goscm dos favorcs do Govcmo 
Federal definidos cm lei. 

§ unico. A inobscrvancia dos 
prcceitos contidos nestc artigo e 
no antccedenlc importa pcrda do 
mandato. 

Redacfao pela Commissao do Congresso 
(approvada cm 23 de Feverciro de 1891). 

Art. 24. 0 Deputado ou Sena- 
dor nao pode tambem ser presi- 
dente ou fazer parte de directo- 
rias de bancos, companhias ou 
emprezas que gosem dos favores 
do Governo Federal definidos em 
lei. 

§ unico. A inobscrvancia dos 
preceitos contidos neste artigo 
e no antecedente importa perda 
do mandato. 

Art. 24. Favores do Governo. Elles 
estabeleccni liga^ao e dependencia entre o poder 
executivo e os membros do parlamento que sao 
parte de directorias de emprezas por aquelle 
lavorccidas, os quaes perdem assim a necessaria 
insen^ao e imparcialidade para se occuparem de 
actos officiaes de que tiver de conhecer o Con- 
gresso. Os deputados e senadores tem a attri- 
buiijao de velar na exeemjao das leis, de accusar 
c julgar o cbefe do poder executivo,e isto nao 
sc compadece com a posi^ao de principaes inte- 
ressados de emprezas que recebem auxilio, de 
qualquer natureza, prestados pelo governo. 

Cabe referir aqui que, depois de votada em 
deliberatjao final a disposigao d'este art. 24, sur- 
gio duvida quanto a cxtensao a dar-se a palavra 
«favores» e quanto aos membros do congresso 
nacional entao presidentes e directores de em- 
prezas nas condifoes do art. cit. O Congresso 
Constituinte decidio que esse artigo so poderia 
tor execu<;ao depois quc umalei ordinaria deter- 
minasse a natureza dos favores a que elle se re- 
lerc. Allegou-se para isso a nao retroactividade 
das leis, a falta de competencia do Congresso para 
annullar o mandato dos constituintes (eleitos 
com declarafao, no acto convocatorio, dc nao 

haver incompatibilidades nessa eleiijao), a exclu- 
sao de uma classe importante, muito prestadia, 
e a reserva que, quanto a incompatibilidades, 
fizera o Congresso, no art. 27, para uma lei or- 
dinaria. (Ann. do Congr. Const., vol. Ill, 
pags. 41, 44, 69 a 75). 

Definidos em lei. Estas palavras foram 
accrescentadas na redac^ao final pela Commissao 
do Congresso Constituinte e exprimem o pensa- 
mento revelado na vota^ao de que acima trata- 
mos. A lei veio a ser a de n. 35 de 26 de Janeiro 
de 1892, art. 31. (*) 

Si o deputado ou senador nao pode ser presi- 
dente nem director de companhias, emprezas 
e bancos favorecidos pelo governo, tarn pouco 
podem ser eleitos representantes os cidadaos 
que forem presidentes ou directores nas mesmas 
condi(;oes; e isto o declara a citada lei, no refe- 
rido artigo. 

( • ) Os favores de que se trata sSo : 1.0 garantia dc Juros ou outras stibvcmjoes, 2.0 privilegio para cmissdo de notas ao portador, com lastio de ouro ou nao, 3.0 iseni;ao dc direitos ou taxas tcderaes ou rcducqao J'ellcs em leis ou contracto, e 4. privilegio dc xona, dc navega<;ao, contracto dc tarifas 011 conccwao de terras. 
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ARTIGO 25 75 

Art. 24. Dur a nt e o 
mandato os Deputados e 
Senadores não exe rcerão 
os seus empregos ... 

(Projecto da Commissão do 
Governo Prov isorio). 

Art. 24. Parag ra pho 
unico . Durante o exercí
cio legislat ivo cessa o ele 
outra qualque1 funcção. 

(Decretos n. 5 1 o de 22 de 
Ju nho e 11 . 914-A de 23 de Ou
lubro de 1890). 

Art. 25. Incompativel. Esta prohibição 
do exercício de outras funcções que não sejam 
as do mandato legislati vo, é uma consequencia 
da divisão dos poderes, estabelecida no art. 15 
e traz a vantagem de ev itar que os represen
tantes, occupados ao mesmo tempo com outros 
t rabalhos se distraiam dos legislat ivos e os 
exerça m mal. V ide comment. ao art . 27 . 

Durante as sessões, isto é, emquanto o 
Congresso está reunido e pelo t empo de que 
trata o art . 17. No recesso das sessões annuaes 
é li cito ao rep resentante exercer quaesquer outras 
funcções publicas (que não lhe sejam vedadas 
por lei) Vt'de comment. ao art. 20 (t'11 fi 11e) . 

P ÓDE O FUNCC IONAR IO PUBLICO, QU E ACEITOU O 

MANDATO LEGISLA T!V O, FICAR NO EXERCI CIO DO 

CARGO, EM VEZ DE IR Á SESSÃO DA CAMARA A QUE 

PERTENCE? 

O art. 25 não declara que o exe rci cio de outras 
funcções é incompatí vel com o excrcicio do 
111n11dato, mas com o proprio mandat o. E pois 
uma vez aceito este por quem tenha outras 
funcções, o exercício d 'estas deverá cessar quando 

Ao art. 24. Paragrapho 
unico . O 111:mclato legis
lat ivo é in compativel com 
o exercicio ele qua lquer 
outra fun cção durante as 
sessões. 

Emenda da Commissão do 
Congresso (approvada em 27 de 
Dezembro de 1890). 

Art. 25. O mandato 
legislativo é incompa
tivel com o exercicio de 
qualquer outra funcção 
durante as sessões. 

fo r occasião de funccionar o parlamento. A Con
stituição imperial (a rt. 33) ia ainda além , pois pro
hibia aos representantes que ti vesse m em pregos 
irem exerce i-os quando d' isso resultasse impos
sibi lidade de se reunirem ao tempo da convo
cação ordinaria ou extraord inaria . Nem fóra 
admissivel a preferencia de outro qualquer ser
v iço publico ao de representante do povo; e 
si, por excepção, em vista de determinadas e 
momentosas conve niencias de ordem política, a 
Constituição o autori sa no art . 23 , nos restrictos 
casos de que ell a cogita, isto mesmo fi rma a 
regra em contrar io e ti ra o arbítrio ao represen
tante de occupar-se de emprego que tenha, 
deixando desoccupada sua cadeira no parla
mento, a qual não lhe fo i dada para ficar vasia . 
Desde que aceito u o mandato, sua obrigação é 
exercei-o . E si sem licença de sua camara 
(v isto que por esty lo tal justificati va de ausencia 
se adm itte) deixa de concorrer á sessão annual 
do parlamento, deve-se entender isso como 
renuncia para o e/fe ito de preencher-se a cadeira 
dese rta e por nova eleição dar-se entrada no 
Congresso a outrem que mais o preze. 

ARTIGO 25 75 

Art. 24. Durantc o 
mandnto os Dcputados e 
Scnadorcs nao cxcrccrao 
os seus cmpregos... 

(Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

Art. 24. Paragrapho 
unico. Durante o cxcrci- 
cio legislativo cessa 0 dc 
oulra qualquci funcyao. 

(Decretos n. 510 de 22 de 
Junho e n. 914-A de 23 de Ou- 
tubro de 1890). 

Ao art. 24. Paragrapho 
unico. O mandate legis- 
lativo e incompalivcl com 
o cxercicio dc qualqucr 
outra funcfao durante as 
scssocs. 

Emenda da Commissao do 
Congress© (approvada em 27 de 
Dezembro de 1890). 

Art. 25. 0 mandate 
legislativo e incompa- 
tivel com o exercicio de 
qualquer outra funccao 
durante as sessoes. 

Art. 25. Incompativel. Esta prohibivao 
do exercicio de outras funcfoes que nao sejam 
as do mandate legislativo, e uma consequcncia 
da divisao dos poderes, estabelecida no art. 15 
e traz a vantagem de evitar que os represen- 
tantes, occupados ao mesmo tempo com outros 
trabalhos se distraiam dos legislatives e os 
exer^am mal. Vide comment, ao art. 27. 

Durante as sessoes, isto e, emquanto o 
Congresso esta reunido e pelo tempo de que 
trata o art. 17. No recesso das sessoes annuaes 
e licito ao representante exercerquaesquer outras 
funcqoes publicas (que nao Ihe sejam vedadas 
por lei) Vide comment, ao art. 20 (in fine). 

PODS o FUNCCIONARIO PUBL1C0, Q,UE ACEITOU O 
MANDATO LEGISLATIVO, F1CAR NO EXERCICIO DO 
CARGO, EM VEZ DE 1R A SESSAO DA CAMARA A QUE 
PERTENCE? 

O art. 27 nao declara que o exercicio de outras 
funcQoes e incompativel com o cxercicio do 
iimndcito, mas com o proprio mandato. E pois 
uma vez aceito este por quern tenha outras 
funccocs, 0 exerciciod'estas deveracessar quando 

for occasiao de funccionar o parlamento. A Con- 
stituiijao imperial (art. 33) iaaindaalem, pois pro- 
hibia aos representantes que tivessem empregos 
irem exercel-os quando d'isso resultasse impos- 
sibilidade de se reunirem ao tempo da convo- 
cai;ao ordinaria ou extraordinaria. Nem fora 
admissivel a preferencia de outro qualquer ser- 
viyO publico ao de representante do povo; e 
si, por excep^ao, em vista de determinadas e 
momentosas conveniencias de ordem politica, a 
Constituifao o autorisa no art. 23, nos restrictos 
casos de que ella cogita, isto mesmo firma a 
regra em contrario e tira o arbitrio ao represen- 
tante de occupar-se de emprego que tenha, 
deixando desoccupada sua cadeira no parla- 
mento, a qual nao Ihe foi dada para ficar vasia. 
Desde que aceitou o mandato, sua obriga^ao e 
exercel-o. E si sem licenga de sua camara 
(visto que por estylo tal justificativa de ausencia 
se admitte) deixa de concorrer a sessao annual 
do parlamento, deve-se entender isso como 
renuncia para o efleito de preencher-se a cadeira 
deserta e por nova eleigao dar-se entrada no 
Congresso a outrem que mais o prcze. 



76 ARTIGO 26 

Arl. :?5. São condições de clcgi
bi liclaclc para o Co ngresso Nacional : 

Art. 25. São condições de elegi
bilidade para o Congresso Nacional: 

Substitua-se o § 1° do art. 25 
pelo seguinte: 

1 •0 Estar na posse rios di reitos de 
eleitor; 

1 •0 Estar 11a posse dos direitos ele Estar na posse dos direitos de 
cidadão brazilciro e ser ali stavel 
corno eleitor. - Correia R.abcllo e 
outros. 

eleitor; • 
:? . 0 Para a Carnara, ler mais de 

sete 1111110s de cidadão brazileiro, e 
mais ele nove para o Senado. 

(Decreto n. 510 de 22 de Junho de 1890). 

:?. º Par3 a Camara, ter mais de 
quatro annos ele cidadão brazi leiro, 
e mais de se is para o Senado. 

(Decreto n. 914-A de 23 de Oulubro de 
1890) . 

Ao § 2 ° accrcscentc-se: 
Esta disposição não comprehende 

os cidadãos a que refere-se o n. 4 
cio art. 68 . (Emenda da Commissão do 
Congresso). 

Art. 26. Condições de elegibilidade. 
Podem di vidir-se em positivas e negati vas . 
Das primeiras trata este art ., das outras occu
pam-se os arts. 2.3, pr., 24 e 27, e de todas a 
lei n . .3 5 de 26 de Janeiro de 1892, arts . 29 a .3 1. 

Cidadão brazileiro. O art . 69 diz quem 
é cidadão brazi leiro e nos ns. 4, 5 e 6 contempla 
com essa qualidade o estrangeiro naturalisado; 
póde este, pois, dados os outros requi sitos, se r 
eleito deputado ou senador, e n'isso segu io-se, 
não o que dispun ha a Constituição imperi al, 
a rt. 95 n. 2, qu e vedava ao naturalisado a eleição 
para deputado, mas o que se determi na nas 
Constituições Norte-Americana , Argentina e 
outras. 

Alistavel como eleitor. Não é necessario 
que o candidato no momento da eleição seja 
eleitor ; basta que reuna os requisitos legaes 
pa ra como tal ser ali stado , o que está de accôrdo 
com o art. 70 § 2°, que declara inelegíveis os 
cidadãos 11ão alistaveis. 

O projecto só concedia a elegibilidade a quem 
estivesse « na posse dos direitos de eleitor» ; o 
auto r da emenda que nessa parte alterou o 
mesmo projecto ( Corrêa Rabello, sessão de 24 
de Novembro de 1890) assim a fundamentou: 

, Em primeiro lugar de ixam de se r elegívei s todos aquell es 
cidadãos, q ue, na época do ali stamento, não estando p re
sentes por qu alquer circumstancia, de ixem de se r alistados 
e pe lo fa cto de não estarem presentes na occasião propria 
tenham deixado de lan çar mão dos recursos legaes, inclu
sive nquell cs qu e se tenham ausentado cm servi ço da 
Nação ; t odos os qu e completarem 21 annos no t empo que 
decorrer da data do ali stamento .í d ata da eleição, quando 
a lei estabelece como regra gera l, qu e a cdade para a ele
g ibilidade seja a maioridade de 21 annos ; e todos aq ucll es 
que, estando suspensos dos seus direitos de cidadão brazi
le iro ex vi do nrt. 7 1 do projec to, na época do alistamento , 
se tenham libertado dessa suspens:io antes da eleição, o 
que é ai nd u g rave inconveni ente . 

Ass im po is, da adopção do § 1º d o art. 2- resultar,, a 
exclusão dn elcgibil id~hi e para varios cidadãos, sem uma 
razão plausível, qu e a justifi q ue ...... . .............. . 

Creio qu e deve-se, attend endo aos di reitos dos cidadãos 
b raz il eiros que se acham pelo projec to exc luídos da el egi
bi lidad e, ad aptar a emenda substituti va . 

Nesta exige-se para a elegibilidade a posse dos direitos 
de cid adito brnzil ciro, isto é, não havei-os perdido , na 
fo rm a do art, .. 71 , ou não est ar de ll cs suspenso na occasi:10 
da éle ição. ,, 

QJ(id quanto a re ·idencia ? Pelo projecto 
fi cava implicitamente ~xigida (ao menos no paiz, 
quando não no Estado) , pois a residencia (lei 

Approv. em 27 de Deze mbro de 1890. 

n . .35, de 26 de janeiro de 1892, art. 1.3)é neces
saria para o ali stamento do eleitor, e assim 
sempre se considero u. Entretanto, com a refe
rida emenda, deixo u de ser condição de elegi
bi lidade . 

A Con stituição Norte-Americana exige a 
residencia ao tempo da eleição (art . 1°, secç. 2ª , 
n. 2 e secç . .3 ª, n . 3) e a Argentina ou natu ra
lidade ou residencia immediata por dous annos 
(arts. 40 e 47). Não andou mal porém a Con
stituição Brazi leira deixando isso ao criterio 
dos eleitores. Si por um lado é certo que 
em geral o habitante de um Estado é melhor 
conhecedor das cousas d'elle e mais proprio 
para zelador de seos interesses, mais digno 
assim da confiança e sympathia de seos conter
raneos, de outro cabo, não menos exacto é que 
os Estados podem ter, sem que n'elles resida , 
pessoal muito competente e habilitado a repre
sentai-o, em que se encontrem o mesmo inte
resse e dedicação dos domiciliados n'elles . 

A este proposito lembrava Story ( Com
ment . , § 619) o que occorreo na Inglaterra, 
onde por algum tempo se exigia a condição 
de residencia, mas depois foi desprezada na 
pratica, vindo por ultimo a ser revogada, e 
tendo a experiencia demonstrado que os burgos 
e as cidades eram muita vez melhormente repre
sentados por homens de eminente e notorio 
patriotismo, estranhos entretanto ao Jogar que 
os elegera, do que pelos escolhidos c:e entre seos 
proprios moradores; e ainda agora ( accrescen
tava elle) dos mais illustres nomes da hi s
toria ing leza, como patriotas e estad istas 
alguns representam obscuros burgos . Isto com 
relação aos deputados , aos representantes 
do povo nacional ; quanto aos senadores , o 
requi sito da residencia a fig ura-se ao mesmo 
commentador ser indeclinavel, pois evidente
mente é ele conveniencia que o Estado seja repre
sentado por quem , tendo perfeito conhecimento 
de suas necessidades e aspi rações e dos seos 
negocios locaes, tenha pessoal e intimo interesse 
em toda as medidas relativas á sua soberania, 
seos direitos e sua influencia , sendo para adm i
rar que não se ti vesse determinado qu e o senador 
deixasse de representar o Estado no senado 
desde que não fosse mais alli domiciliado (Com
ment. § 73 1 ) . 

Mais de quatroannos de cidadão. Tendo 
sido facultada a eleição de estrangeiros natura-

L 

São condições de e 
Nacional: 

1 . 0 Estar na posse d 
e se r ai istavcl como ele 

2 .0 Para a Can,ara, 
cidadão braz ileiro, e p, 

Esta di sposição não 
refcrc•se o n . 4 do art. 

Red~cção pela Comm issã, 
Fevereiro de 1891). 

li sados, fora incuria 
um prazo de posse 
cidadão para , preena 
aptos para o manda· 
habi lita os eleitores 
capacidade e caracte 
a este o conhecimen 
e idéas de seos nov, 
§ 618). A Consti1 
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Art. 2,. Sao condifoes de elcgi- 
bilidade para o Congrcsso Nacional; 

i .0 Estar na posse dos direitos dc 
elcilor; 

2.° Para a Camara, tcr mais de 
sole annos de cidadao bra/.ileiro, e 
mais dc novc para o Senado. 

(Dccrclo n. 510 de 22 de Junho de 1890). 

Art. 25. Sao condifoes de clegi- 
bilidade para o Congrcsso Nacional: 

1.0 Estar na posse dos direitos de 
clcitor; 

2.0 Para a Camara, ter mais dc 
quatro annos de cidadao brazileiro, 
e mais dc seis para o Senado. 

(Decreto n. 914 A de 29 de Outubro de 
1890). 

Substilua-se 0 § 1° do art. 25 
pclo seguinte: 

Estar na posse dos direitos de 
cidadao brazileiro c scr alistavel 
como clcitor.— Correia Rabello c 
outros. 

Ao § 20 accresccntc-se: 
Esta disposifao nao comprchcnde 

os cidadaos a que referc-se o n. 4 
do art. 68. (Emendu da Commissao do 
Congrcsso). 

Approv. em 27 de Dezcmbro de 1890. 

Art. 26. Gondigoes de elegibilidacte. 
Podem dividir-se em positivas c negativas. 
Das primeiras trata este art., das outras occu- 
pam-scos arts. 23, pr., 24 e 27, e de todas a 
lei n. 35 de 26 de Janeiro de 1892, arts. 29 a 31. 

Cidadao brazileiro. O art. 69 diz quem 
e cidadao brazileiro e nos ns. 4,506 contempla 
com essa qualidade o estrangeiro naturalisado; 
pode este, pois, dados os outros requisitos, ser 
eleito deputado ou senador, e n'isso seguio-se, 
nao o que dispunha a Constituifao imperial, 
art. 95 n. 2, que vedava ao naturalisado a eleifao 
para deputado, mas o que se determina nas 
Constituifoes Norte-Americana, Argentina e 
outras. 

Alistavel como eleitor. Nao c necessario 
que o candidate no momento da cleigao seja 
eleitor; basta que reuna os requisitos legaes 
para como tal ser alistado, 0 que esta de accordo 
com o art. 70 § 20, que declara inelegiveis os 
cidadaos nao alislavcis. 

O projecto so concedia a elegibilidade a quem 
estivesse « na posse dos direitos de eleitor »; o 
autor da emenda que nessa parte alterou o 
mesmo projecto (Correa Rabello, sessao de 24 
de Novembro de 1890) assim a fundamentou ; 

<< Em primeiro lugar deixam de ser elegiveis todos aquellcs 
cidadaos, que, na epoca do alistamcnto, nao estando pre- 
sentcs por quatquer circumstancia, deixcm de scr aiistados 
e pelo facto dc nao esta re m presentes na occasiao propria 
tenham deixado dc lan?ar mao dos recursos legaes, inclu- 
sive aquelles que se tenham ausentado cm scrvi^o da 
Natjao; todos os que complctarem 21 annos no tempo que 
decorrcr da data do alistamento a data da eleigao, quando 
a lei estabolece como regra gera!, que a edade para a ele- 
gibilidade seja a maioridade dc 21 annos; e todos aquelles 
que, estando suspenses dos sens direitos de cidadao brazi- 
leiro ex vi do art. 71 do projecto, na epoca do alistamento, 
se tenham libertado dessa suspensao antes da elei^ao, o 
que c ainda grave inconveniente. 

Assim pois, da adoptjao do § 1° do art. 25 resultant a 
exclusao da elegibilidade para varios cidadaos, sem uma 
razao plausivel, quo a justifique.    

Creio que deve-se, attendendo aos direitos dos cidadaos 
brazileiros que se acham pclo projecto excluidos da elegi- 
bilidade, adoptar a emenda substitutiva. 

Nesta exige-se para a elegibilidade a posse dos direitos 
dc cidadao brazileiro, isto c, nao havel-os perdido, na 
forma do art.-71, ou nao estar delles suspenso na occasiao 
da eleitfuo.» 

Qtiid quanto a residencia? Pelo projecto 
fkava implicitamente exigida (ao mcnos no paiz, 
quando nao no Estado), pois a residencia (lei 

n. 35, de 26 de Janeiro de 1S92, art. 13)6 neces- 
saria para o alistamento do eleitor, e assim 
sempre se considerou. Entietanto, com a refe- 
rida emenda, deixou de ser condi^ao de elegi- 
bilidade. 

A Constituifao Norte-Americana exige a 
residencia ao tempo da elei^ao (art. i0, sec?. 2a, 
n. 2 e sec?. 3", n. 3) e a Argentina ou natura- 
lidade ou residencia immediata por dous annos 
(arts. 40 e 47). Nao andou mal porein a Con- 
stitui?ao Brazileira deixando isso ao criterio 
dos eleitores. Si por um lado e certo que 
em geral o habitante dc um Estado e melhor 
conhecedor das cousas d'elle e mais proprio 
para zelador de seos interesses, mais digno 
assim da confian?a e sympathia de seos conter- 
raneos, de outro cabo, nao menos exacto e que 
os Estados podem ter, sem que n'elles resida, 
pessoal muito competente e habilitado a repre- 
sental-o, em que se encontrem o mesmo inte- 
resse e dedica?ao dos domiciliados n'elles. 

A este proposito lembrava Story (Com- 
ment., § 619) o que occorreo na inglaterra, 
onde por algum tempo se exigia a condi?ao 
de residencia, mas depois foi desprezada na 
pratica, vindo por ultimo a ser revogada, e 
tendo a experiencia demonstrado que os burgos 
e as cidades eram muita vez melhormente repre- 
sentados por homens de eminente e notorio 
patriotismo, estranhos entretanto ao logar que 
os elegera, do que peios escolhidos de entre seos 
proprios moradorcs; e ainda agora (accrescen- 
tava ellc) dos mais illustres nomes da his- 
toria ingleza, como patriotas e estadistas 
alguns representam obscuros burgos. Isto com 
rela?ao aos deputados, aos representantes 
do povo nacional; quanto aos senadores, o 
requisite da residencia afigura-se ao mesmo 
commentador ser indeclinavel, pois evidente- 
mente e de conveniencia que o Estado seja repre- 
sentado por quem, tendo perfeito conhecimento 
de suas nccessidades e aspira?oes e dos seos 
negocios locaes, tenha pessoal e intimo interesse 
em toda as medidas relativas a sua soberania, 
seos direitos e sua influencia, sendo para admi- 
rar que nao setivesse determinado que 0 senador 
deixasse de representar o Estado no senado 
desde que nao fosse mais alii domiciliado (Com- 
ment. § 731 )• 

Mais de quatro annos de cidadao. Tendo 
sido facultada a elei?ao de estrangeiros natura- 
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ARTIGO 26 77 

São condições de el egibiliclacle para o Congresso 
Nacional: 

1 •0 Estar na posse cios direitos ele ciclaclão brazil eiro 
e se r alistavcl como eleitor; 

2 .0 Para a Camara, ter mais ele quatro annos ele 
cidadão brazil eiro, e para o Senado mais ele seis. 

Esta disposição não comprehcnde os cidadãos a que 
refere-se o n . 4 do art. 70 . 

Redacção pe la Commissâo do Congresso (:i pprovada cm 2.3 de 
Fevereiro de 1891). 

li sados, fora incurial que não se lhes marcasse 
um prazo de posse de sua nova qualidade de 
cidadão para , preenchido ell e, tornarem-se então 
aptos para o mandato político. Esta exigencia 
habi li ta os eleitores a bem conhecerem o merito , 
capacidade e caracter do novo cidadão e faci lita 
a este o conhecimento do caracter, necessidades 
e idéas de seos novos conc idadãos (Story, cit . 
§ 6 18 ). A Constituição brazilei ra fixou esse 

Art. 26. São condições de elegibilidade para o 
Congresso Nacional : 

1.0 Estar na posse dos direitos de cidadão bra
zileiro e ser alistavel como eleitor; 

2.0 Para a Camara, ter mais de quatro annos 
de cidadão brazileiro, e para o Senado mais de 
seis . 

Esta disposição não comprehende os cidadãos 
a que refere-se o n . 4 do art. 69. 

prazo em quatro annos para eleição de deputado 
e de seis para a de senador, di spensando porém 
desta exigencia os cidadãos de que trata o 
art . 69, n . 4, isto é, os estrangeiros que, achan
do-se no Brazi l a 15 de Novembro de 1889, não 
declararam , dentro de seis mezes depoi s de pro
mulgada a Constituicão, querer conservar a na
cionalidade de ori gem . ( Vide lei n. 3 5 de 
26 de Janeiro de 1892, art. 29 ) . 

ARTIGO 26 77 

Sao condijocs dc clcgibilidadc para o Congrcsso 
Nacional: 

1.0 Estar na posse dos dircitos dc cidadao brazilciro 
c scr alistavcl como cleitor; 

2." Para a Camara, tor mais de quatro annos dc 
cidadao brazilciro, e para o Scnado mais dc scis. 

Esta disposifao nao comprchendc os cidadaos a que 
refcrc-se o n. 4 do art. 70. 

Redac9ao pela Commissao do Congrcsso (approvada em 23 de 
Fcvereiro de 1891). 

Art. 26. Sao condigoes de elegibilidade para o 
Congresso Nacional: 

1.° Estar na posse dos direitos de cidadao bra- 
zilciro e ser alistavel como eleitor; 

2.° Para a Camara, ter mais de quatro annos 
de cidadao brazileiro, e para o Senado mais de 
seis. 

Esta disposigao nao comprehende os cidadaos 
a que refere-se o n. 4 do art. 69. 

lisados, fora incurial que nao se Ihes marcasse 
um prazo de posse de sua nova qualidade de 
cidadao para, preenchido elle, tornarem-se entao 
aptos para o mandato politico. Esta exigencia 
habilita os eleitores a bem conhecerem o merito, 
capacidade e caracter do novo cidadao e facilita 
a estc o conhecimento do caracter, necessidades 
e ideas de seos novos concidadaos (Story, cit. 
§6tS). A Constituigao brazileira fixou esse 

prazo em quatro annos para eleigao de deputado 
e de seis para a de senador, dispensando porem 
desta exigencia os cidadaos de que trata o 
art. 69, n. 4, isto e, os estrangeiros que, achan- 
do-se no Brazil a 15 de Novembro de 1889, nao 
declararam, dentro de seis mezes depois de pro- 
mulgada a Constituicao, querer conservar a na- 
cionalidade de origem. (Vide lei n. 35 de 
26deJaneiro de 1892, art. 29). 



78 ARTIGO 27 

Art. 98 . Não póde ser 
votado para cargo federa l 
o qu e fõr exclu i lo de 
vo tar. 

(Projecto da Commissão do 
Governo Pro visorio). 

Art. 26. São in elcgi
ve is para o Congresso Na
cion al : 

1 •0 Os relig iosos re
g ul ares e seculares de 
qua lquer confi ssão; 

:i. 0 Os govern adores ; 
3 .0 Os chefes de po

li cia; 
4 .º Os co mm and antes 

ele armas, bem co mo os 
dema is fun cc ionarios mi
li tares que exercerem co m
manclos de forças de terra 
e mar equ iva lentes ou su
periores; 

5.º Os com mandantes 
el e co rpos poli ciaes; 

6. 0 Os m ag i strado s, 
salvo si es tiverem avulsos 
ha mais de um m1110 ; 

7 .º Os fu nccionari os 
admi nistrati vos demi ss i
veis indcpencle nlemenle 
do sen tença. 

(Dccreto n. 51ode 22 de junho 
de , 890). 

São in elegiveis para o 
Cong resso Nac ional: 

1 . u Os rei ig iosos reg u
lares e seculares, bem 
co mo os arcebi spos, bi s
pos, vigar ios geraes ou 
fora neos, parochos, coacl 
juclores e lodos os sacer
dotes que exe rcerem auto
ri dade nas suas respect ivas 
confi ssões; 

.::?. º • • • 

Decreto n. 9 14-A de 03 de 
Outubro de 189()). 

Art. 27. Em lei epecial. E' a lei n. 3 5, 
ele 26 ele Janeiro de 1892, arts. 30 e 3 1 : 

A rt. 'O . N1ío poderão se i vo tados para senador ou depu
tado ao Congresso Nacional : 

l. Os mini stros do Presidente da Republi ca e os dire
ctores de suas secretarias e do Thesou ro Naciona l ; 

ll. Os $'ove rn adores ou presidentes e os vice-gove rna
dores ou vice-pres identes dos Estados; 

Ili. Os aj uda ntes gc ncraes do exe rcito ou armada; 
IV. Os commandantes de districto militar no respectivo 

Ji stricto ; 
V. Os fu nccionarios militares investidos de commandos 

el e forças de terra e mar, de policia e mil ic ia ci os Estados 
cm que os exercerem , equ iparado a estes o Distri c to Federal; 

VI. As autori,lades policiaes e os oíliciaes ci os corpos de 
policio e lc milici a; 

VII. Os membros do Poder Judiciari a Fede ral ; 
VIII. Os ma istraclos es tad uaes. salvo si estiverem avulsos 

ou cm dis.po ni b1 li dadc mais de u'm an no an tes da ele ição; 
IX. Os funccio narios ad ministrativos, fcderaes ou esta

duaes, demissiveis indepe ndentemente de sen ten ça, nos 
rcspcct i vos Estados. 

~ unico . As incompa tibilidades aci ma de fi nidas, excep to 
a cio n . VIII , vigo rar:,o até seis mezes depois de cessadas 
as func ções los referido~ funcc ionarios. 

Art . 3 1 . . Conforme o disposto no art. 24 da Consti
tui çiio, não 1 ódc ser eleito deputado ou senador ao Con
gresso Naciona l o cidadão que fôr presidente ou di rec tor 
de bnnco, companhia ou empreza que gozar favores do 
governo federa l, indicados nos numeres abaixo : 

1 .• Garantia de juros ou ' outras subvenções; 

Ao art. 26 diga-se: 

O Congresso, em lei es
pec ial, declar:irá os casos 
de inco mpatibi lida 1c elei
tora l. 

Emend.t da Commissrio do 
Congresso (approv.tda cm 2.7 de 
Dezembro de 1890) . 

Art. 27. O Congresso, 
em lei especial, decla
rará os casos de incom
patibilidade eleitoral. 

2 . ' Privil eg io para emissão de notas ao portador, com 
lastro em o uro ou nflo; 

3.' lsençào de direitos ou tax as federaes ou redu cção 
dell es cm leis ou con tractos; · 

4 .' Pri vilegio de zona , de navegação, contracto de ta rifas 
ou co ncessão de te rras . 

§ uni co. O c idadão que , eleito deputado ou senador, 
aceitar qualquer dos favores constantes do artigo anteno r, 
tem po r esse fac to renunciado o mandato legislat ivo, fi cando 
cons id ernd o vag·o o Joga r, para se m anda r proceder a nova 
ele ição . 

O prazo de que trata o art. 30 em seo § unico 
fo i reduzido a tres mezes pela lei n . 342 de 
2 de Dezembro de 1895 . 

- As incompatibi li clac\es func\am-se, quanto aos 
fun ccionarios de mais alta categori a , na necessi
dade de embaraçar que ell cs , por seo prestig io e 
poderio, influam no eleitorado, por meio de 
pressão ou corru pção; e quanto aos demissíveis 
cli screcionariamente, no proposito de resguardar 
a li be rdade e isenção do parlamento, evitando 
que este se componha de simples subalternos 
cios mini stros, que os podem despedir a seo 
grado. Em ambos os casos concorrem cllas 
para augmentar o prestigio e dar garanti as ao 
parlamento para a sua inclependencia e liberdade 
de acção, e ao corpo eleitoral para mais apurada 
escolha dos representantes. 

E como sejam as 
deiras limitações ao 
passivo, não parece 
teria deferida para !e 
ficava, com caracter p 
para evitar-se que J 

partidarias viesse a i: 
dade e ficasse em 
triumphante . Já un 
lei n . 342 de 2 de De 

- Disse n Com mi 
parecer: 

« Vingou perante a Co 
lei ordinaria as incompati 
111ateria co11sht11cio11al.» 

Contra isso argu 
razões, o deputado 
3 1 de Dezembro de 

« Não se i por que, senh, 
nalmente estabelecido, ; 

78 aRTIGO 27 

Art. 98. Nao podc scr 
votado para cargo federal 
o quc for cxduido do 
volar. 

(Projecto da Commissao do 
Govcrno Provisorio). 

Art. 26. Sao inelcgi- 
vcis para 0 Congrcsso Na- 
cional: 

1Os rcligiosos rc- 
gularcs c sccularcs de 
qualqucr confissao; 

2." Osgovcrnadorcs; 
3.0 Os chcfes de po- 

licia; 
4.0 Os commandantes 

de armas, bcin como os 
demais fnnccionarios mi- 
litarcs que cxcrcercm com- 
mandos do for^as de terra 
e mar equivalcntcs ou su- 
periorcs; 

5." Os commandantes 
do corpos policiacs; 

6.° Os magistrados, 
salvo si estivcrcm avulsos 
ha mais do um anno; 

7.0 Os funccionarios 
administrativos demissi- 
veis indcpcndcntemcnto 
da scnlcnja. 

(Dccrcto n. Jiodc 22 de junho 
dc 1890). 

Sao inclegiveis para 0 
Congrcsso Nacional: 

1 .u Os rcligiosos rcgu- 
larcs e sccularcs, hem 
como os arccbispos, bis- 
pos, vigarios gcracs ou 
forancos, parochos, coad- 
juctorcs c todos os saccr- 
dotcs quc cxcrcercm auto- 
ridade nas suas rcspcctivas 
confissoes; 

t 0 

Ao art. 26 diga-se : 
O Congrcsso, cm lei es- 

pecial, dcclarara os casos 
dc incompatibilidadc clci- 
loral. 

Hmcnda da Commissao do 
Congrcsso (approvada cm 27 de 
Dezembro dc 1890). 

Art. 27. 0 Gongresso, 
em lei especial, decla- 
rara os casos de incom- 
patibilidade eleitoral. 

Dccreto n. 914-A de 23 de 
Outubro dc 1890). 

Art. 27. Em lei epecial. H' a lei n. 35, 
dc 26 dc Janeiro de 1892, arts. 30 e 31 : 

Art. 30, Nao podcrao sei votadospara scnador ou depu- 
tado ao Congrcsso Nacional: 

I. Os ministros do Prcsldente da Rcpublica e os dire- 
ctorcs dc suas sccretarias e do Thesouro Nacional; 

II. Os govcrnadorcs ou presidentes e os vicc-governa- 
dorcs ou vice-prcsidentcs dos Estados; 

III. Os ajudantes generaes do excrcito ou armada; 
IV. Os commandantes de districto militar no rcspectivo 

districto ; 
V. Os funccionarios militarcs investidos dc commandos 

dc fonjas dc terra c mar, de policia e milicia dos Estados 
em quc osexerccrcm, cquiparado a estcs o Districto Federal; 

VI. As autoridades policiacs e os ofliciacs dos corpos de 
policia c dc milicia; 

VII. Os mcmbros do Podcr Judiciario Federal; 
VIII. Os magistrados cstaduacs, salvo si cstivercm avulsos 

ou cm disponibilidade mais dc um anno antes da elei^ao; 
IX. Os funccionarios administrativos, federacs ou csta- 

duacs, demissivcis indcpendentemcnte dc senten^a, nos 
rcspcctivos Estados. 

§ unico. As incompatibilidadcs acima definidas, excepto 
a do n. VIM, vlgorarao ate scis mezes depois dc ccssadas 
as funcqocs ^los refcridos funccionarios. 

Art. 31, , Conforme o disposto no art- 24 da Consti- 
tuigao, nao podc scr clcito deputado ou senador ao Con- 
grcsso Nacional o cidadao que for presidente ou director 
de banco, companhia ou empreza que gozar favores do 
govcrno federal, indicados nos numeros abaixo : 

I," Garantia de juros ou outras subven^ocs ; 

2,0 Privilegio para cmissao dc notas ao portador, com 
lastro em ouro ou nao; 

3.0 Iscn<;ao dc dircitos ou tax as federacs ou rcducijao 
dclles cm leis ou contractos; 

4,0 Privilegio dc zona, dc navega^ao, contracto dc tarifas 
ou concessao dc terras. 

§ unico. O cidadao que, clcito deputado ou scnador, 
aceitar qualqucr dos favores constantes do artigo anterior, 
tern por esse facto renunciado o mandate legislativo, ficando 
considerado vago o logar, para sc mandar proccder a nova 
clci^ao. 

O prazo de quetrata o art. 30 em seo § unico 
foi reduzido a tres mtzes pela lei n. 342 de 
2 de Dezembro de 1895. 

—As incompatibilidadcs fundam-se,quanto aos 
funccionarios de mais alta categoria, na nccessi- 
dadc dc cmbaraqar quc cllcs, por seo prestigio e 
poderio, influam no clcitorado, por meio de 
pressao ou corrupqao; e quanto aos demissiveis 
discrecionariamente, no proposito de resguardar 
a liberdade e isen^ao do parlamento, evitando 
quc este se componha de simples subalternos 
dos mini .tros, que os podem despedir a seo 
grado. Em ambos os casos concorrem cllas 
para augmentar o prestigio c dar garantias ao 
parlamento para a sua independencia e liberdade 
de acgao, e ao corpo eleitoral para mais apurada 
escolha dos representantes. 
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ARTIGO 27 79 

E como sejam as incompatibilidades verda
deiras limitações ao direito de voto activo e 
passivo, não parece acertado ter sido esta ma
teria deferida para leis ordinarias. Bem cabida 
ficava, com caracter permanente , na Constituição , 
para evitar-se que por manobras de maiorias 
partidarias viesse a perder a necessaria estabili
dade e ficasse em jogo, á mercê cio partido 
triumphante. Já um exemplo temos na citada 
lei n. 342 de 2 de Dezembro de 1895. 

- Disse n Com missão do Congresso em seo 
parecer: 

« Vingou perante a Com missão a idéa de deixar pa ra a 
lei ord inaria as incompatibil idades cleitoraes, por 11ão serem 
111aferia constitucio11al.» 

Contra isso arg umentava, com muito boas 
razões, o deputado Ju stiniano Serpa(sessão de 
3 1 de Dezembro de 1890 ), dizendo : 

« Não sei por que, senhores , tendo o proj ecto mui to racio
nalmente estabelecido , ao lado elas cond ições de eleg i-

bi li dade, as· de inelell' ibilidade, a Com missão conservou 
aq uell a secção e suppnm 1u a segunda , O motivo ap resen
tado é não ser matcria constitu cional a questão de 
incompatib ilidades . Mas esse mot ivo não procede. As 
incom pati bi lidad es são rest ricçõcs ci os direitos políticos, 
determinadas por interesse publi co, e o pode r que faz a 
declaração de direitos é, indubitavelm ente, o mais com
petente para est abelecer as rest ricções . >> (*) 

( · ) O mesmo representante assim resumia sua arg umcnta;;ão em <~ dccla~ 
raç:io de voto»> contra a emenda substituti va, o!Tcrccida pe la commissào ao 
:t rt. ::6 do projcc to. 

« t. " Por considerar matcri a constituc-ional :ts qucstõc:. de ineg ibilidade, 
cons ignadas nesse ar tigo, e , conseguintemente, da csphcra de acção do Con- · 
g rcsso Constit uinte , unico poder competente para estabe lecer restricções aos 
dire itos politicos . 

<• ::!.º Por parecer ill og ico o proced imento da Commi:;s:i o, que, consignando 
na Constitu iç:io (a rt. ~; ) as condições cic e leg ibil idade , não consignou cg ual
mentc os c:i sos ele inel eg ibilidade, de que cogitou o projccto, e que const ituem 

· i\ Ssumpto da mesma nat11reza. 

~ J·º Por ser improcedente e contraria á verdade hi storic:1 a r;n:io apre
sentada no intui to de justi fi car a conducta d:t Co 11 11ni ss:'i.n- d 11 tuio co11 s ig11m 
11 e,1b1mrn Con.rt ituir,iio disJ,o.riyüe.r n fti11 e11 t ts t1 i11co111 pn tibilidnd es, visto como
alé m de não sermos obri gados a fa zer o q11 c outros fi,; eram, - 11 0 11 tnmen 
s/w.clrmdum e.rt q rt od Roma· f t1.:l 11m c~ t , q11n111 q11 0.I Roma- ji ,wi dchi: I ,
accrcsce que muitas constitu ições consignam di sposições perfe itamente iden 
ti cas :ís do projccto, bastando citar, entre outras, a in g leza, a d:t Belgica, 
art. 50, a de Lu xemburgo, art s. 5; e 54, a da Su issa , arts. 76, 80 e 96, a da 
Succ ia. art. ::6, a da Cos ta Rica, arts. 73, 7-1 e 76 1 a do Equador , ar t. ,p e a 
de Portuga l, Acto addicional, art . 7º• " 
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E como sejam as incompatibilidades verda- 
deiras limita^oes ao direito de voto activo e 
passive, nao parece acertado ter sido esta ma- 
teria deferida para leis ordinarias. Bern cabida 
ficava, comcaracterpermanente, naConstituivao, 
para evitar-se que por manobras de maiorias 
partidarias viessc a perder a necessaria estabili- 
dade e ficasse em jogo, a merce do partido 
triumphante. Ja um exemplo temos na citada 
lei n. 342 de 2 de Dezembro de 1895. 

— Disse a Commissao do Congresso em seo 
parecer: 

«Vingoii perante a Commissao a idea de deixar para a 
lei ordinaria as incompatibilidades eleitoraes,/w* nao serem 
waferia constitucional.» 

Contra isso argumentava, com muito boas 
razoes, o deputado Justiniano Serpa(sessao de 
31 de Dezembro de 1890), dizendo: 

«Nao set por que, senhores, tendo o projecto muito racio- 
nalmente estubelccido, ao lado das conditjbes de elcgi- 

bilidadc, as * de inelegibilidade, a Commissao conservou 
aquella sec^ao e supprimiu a segunda. O motivo apresen- 
tado e nao ser matcria constitucional a questao de 
incompatibilidades. Mas csse motivo nao procede. As 
incompatibilidades sao rcstric^ocs dos direitos politicos, 
detcrminadas por interesse publico, c o poder que faz a 
declaratjao de direitos e, indubitavelmcnte, o mais com- 
pctente para estabelecer as restric^des.» (*) 

(•) O mcsmo rcprcsentante assim restimia sua argnmenta<ao em «itccla- ra^ao dc voto » contra a emenda substitutiva, ofTerecida pela commissao ao 
art. s6 do projecto. 

« 1.0 Por considcrar matcria constitucional as qnestdes dc inegibilidadc, consignadas ncssc arligo, e, conscgnintcmcntc, da esphcra dc ac<;ao do Con- gresso Constitninte, nnico poder conipetentc para estabelecer rcslrici;6es aos direitos politicos. 
« 2.0 Por parecer illogico o procedimcnto da Commissao, qnc, consignando na Constittiifao (art. 25) as condifdes dc elcgibilidadc, nao consignou cgnal- 

mcnte os casos de inelegibilidade, dc que cogitou o projecto, c que constituem nssumpto da mcsma naturcza. 
« Por scr improccdente e contraria a vcrdade historica a razao aprc- scntada no intuito de jnstificar a conducta da Commissao — ^ nao consigunt uenbitni.i Con.Hituif,io disposifoes alttnentes a inconipal{hiHdadts,v\$io como- 

alctn de nao sennos obrigados a fazer o qnc ontros fizcram,—■ non tainen sfi/ctiilidum est quod Romor fitcfum at, qua 111 qtiod Rant or fieri dehct,— accrcscc que nuiitas constitui^oes consignam disposii;6cs pcrfcitamente iden- ticas as do projecto, bastando citar, entre outras, a inglcza, a da Bclgica, 
art. 50, a dc Lnxcmbnrgo, arts. 53 e 54, a da Suissa, arts. 76, 8a c 96, a da Succia. art. 26, a da Costa Rica, arts, 73, 74 c 76, a do Equador, art. 42 c a dc Portugal, Acto addicional, art. j'.w 
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82 ARTIG O 28 

Art. 2 5. A Ca111;1ra dos Depu
tados é const itu ída de representan 
tes dos povos dos Estados e do 
Districlo Federa l, na proporção de 
um por70 mi l hab itantes ou fracção 
que exceda a J mil. 

§ unico. Esta base de represe n
tação não pódc ser diminuída e 
qu alqu er que seja o augmcnt o da 
popul ação dcvcri1 ser estabelecida a 
proporção de manei rn q uc não ex
ceda de 250 o num ero de deputados . 

Art . A Camara compõe-se dos 
deputados do Districto Federa l e 
dos dos Es tados; na proporção que 
não se poderá diminuir, de um por 
70.000 habitantes, e é eleita por 
sufTragio direc10. 

Art. 27-diga-sc: 
A Carnara dos Deputados se co m

põe dos representantes da N,1çào 
eleitos po r Estados e pelo Di stri cto 
Fede ral, med iante suffr:igio dircc to . 
(Da Comm iss:lo do Congresso). 

§ unico. Para es te fim mandará § 1. 0 Depoi s ti:i palavra -habi
tant es - accrcscentc-sc -1üo de
vendo esse numero se r in fer ior a 
quatro por qualquer Esta lo-Ucbóa 
Rodrig11 /'s . 

o Gove rn o Federa l procede r, dent ro 
cm trcs an nos da in auguração do 
pri mci ro Congresso, ao recensea
mento da população cb Republica, 

Art. 26. Para o cffcito do art igo 
precedente, o gove rno dentro lo 
prazo max im o de trcs ;11111 os conta
dos da data da in sta i lação do pri
meiro Congresso, mandaní proceder 
aos trabalhos lc organi s:1ção da 
cst;1tist ic:1 geral da popu lação da 
União, os quacs serão revistos de 
10 cm 10 ann os. 

o qua l se rcvc ri1 dcccnn al111 cntc. 
(Decreto 11 . 510 de 22 de ju nho de 1890). 

Arl. 27. A Ca marn co mpõe-se de 
deputados ele itos pelos Estados e 

§ 2.0 Supprimam-sc as palavras: 
Den tro cm lrcs ann os da inaugu

ração do primeiro Co ng resso - e 
di ga-se desde ji1. 

pelo Districto Fede ral, mediante o 
s 1ffragio dirccto . 

Emcnd:is da Com mi ssào do Congresso 
(approv:1d.is cm 29 de Dezembro de 1890) . 

§ O systcma elei toral tcr{1 por § 1 .º O numero dos deputados 
se rá fi xado pelo Cong resso, cm pro
porção que não excederá de um por 
70 .000 h;1biLmtes . 

ba se a represe ntação proporc ional 
elas 111 aiori,1s e min orias. -Mnr
cin110 Mngn lb.'ics . 

(Projccto d:1 Co rnmissào do Go,·erno Pro
visorio). 

§ :." Para es te fim m:indarú o 
Governo Federa l proceder, dentro 
cm trcs annos da inaug ur:1ção do 
pri mci ro Congresso, ao rece nsea
mento da popu lação da Rep ublica, 

(Emenda :ipresc ntad:1 em 24 de e rcjcilad,t 
cm 2.j ele Dezembro de 1890.) 

§ A Uni5o reconhece e garante 
a rcpr scnta~:io das minorias, qu e 
rcgu larii por lei. -A/111i110 A (/011so . 

(Emenda :1pprovacb em '4 e I j de Fe ve
reiro de 189 1). 

o qu al se reverá dcccnnalmcntc. 
( Decreto n. 9 14-A, de 2.3 ~e Ou lu bro de 

1890). 

Art . 28. Do povo . Coníorme a doutrina, 
ao pass que senado representa os Eslndos par
ti cu la res - a camara dos deputados é represen
tante da com munhã nacional, do poi10, de todo 
o povo brazileiro. Mas, si esta camara é a 
represen tação políti ca do povo nacional , não é 
entretanto eleita por todo ell e, por todos os 
incli vicluos q uc ·.o compõem , sem excepção . 

Assim o dispõe determina. n ' isso se coníqr
ma ndo com a natmeza do direito de voto e com 
os fi ns do estado . a C nst itui ção nosa rts . 70 e 71. 

Em 1·ista d" elles, os represen tantes do po1·0 
de que trata o a rt . 2' são esco lhidos sómente 
pelos c idadãos a li stados eleitores e que não 
t enh am su ·pen sos ou perdid os os direitos ele 
cidadã brazil ei ro, isto é, pelos que estão no 
gos da capacidade políti ca . E isto, si exclue o 
'1.'0lo 1111ivcrsn l. no sentido absoluto da palav ra , 
deixa entretanto a mais larga margem ao suf
fragio ge nera lisado . 

Suffragio directo. A Const itui ção íul
m inou de uma vez o syste ma eleitora l indirecto, 
que estabelec ia entre o po1·0 e o represe ntan te 
o eleitorado cio seg-u ndo g-rúo. pretens cor
recti vo ela inca pacid :1dc d"aquell e, prestando-se 
en tretanto ú íac il deturpação e fa lseame nto da 
e:p ressiio da 1·ontade naciona l. Desse expe
diente absurd o e noci1·0 ti1·er:11nos. no reg ímen 
imperi al , a ma is dcplora1·el e desanimadora 
expe ri enc ia, até que o aholio a lei n. 3.029 , de 
9 de Janeiro de 18 ' 1, es tabe lecendo o systema 
diffclo c5:11si!t1rio . 

A onstitu içiio de 2.f de f-e1·ereiro de 189 1, 
m:rntend o s11[!i·ng io dirC'Cfo, suppri mio o ce11s0 
ou qualificação dos eleitores pela renda, c0mo 
se ev idencia do art. .70 1 consagrando assim defi -

niti va mente o qu e no mesmo sen tido legi slàra 
o Governo Provi so ri o, logo após a proclam ação 
da Republica (Decr . n . 6, de 19 de ovembro 
de 18 '9). 

O systema censita ri o . reg ulando a capac idade 
eleitoral segu nd o os bens e rendimentos dos 
cidadãos e in stituindo um regímen de classes , 
rcsqu1 c10 ele vell eidades a ri stocraticas , não 
podia , rea lmente , se r consen·ado entre as in sti
tuições repub licanas, sem palmar contradicção 
e gra nd es inco1weni entes. Esse a ntipathico 
systema supprimia a capacidade políti ca de um 
gra nd e numero de cidadãos, fazia cio 1·oto como 
que um pri vil eg io cio din heiro, e estabe lec ia 
cleseg ualdade inconci li avel com o principio 
democratico. Ao mesmo passo, reduzindo con
sideravelmente o eleitorad o, fac ilitava a com
pressão offi cia l e a corrupção . 

Representação ,da minoria. Das 1111110-
rins ( e não ela 111i11orin) com mais propriedade e 
ace rto dizia a emenda add iti va de que resultou 
esta clausula final do art. 28. Esta emenda , 
1·otada e aceita tal qual fo ra escripta e sem 
nenhuma impug nação (Ann . do Congresso 
Co nst. , rnl. III , pags. 33 , 142 e 2 13 ) , fo i sem 
raziio modificada por aquel le modo na redacção 
final. De,·endo a representação nac ional ser 
como a ph otograp hi a da opin ião cio paiz e repro
cl11zil-a com seos dille rentes mati zes e nas 
de1·idas proporções, é desconhecer a ev idencia 
dos fac tos pretender que a respe ito dos proble
mas politicos que interessam a nação, sómente 
haja duas diversas maniíestações da op inião 
publi ca, que esta nunca tenh a sinão cluas unicas 
divi sões-maioria e minoria , como si sómente 
houvesse dous unices modos de ve r as cousas 

Art. 28. A Cama ra · 
rcprcsen !antes cio povo 
Di stricto Federal, media, 
tid a a represe ntação ela n 

§ 1 .0 O numero cios 
cm proporção qu e não e 
bilantes, não deve ndo cs: 
por Estado . 

§ 2. " Para este fim 111 

ccdcG desde ji, ao rcc 
Rep ubli ca, o qual se rá r· 

Redacç.ào pe la Commissào 
Fe verei ro de 189 1), 

publicas, dous unice 
a pleitear, duas uni 
dous unices partido 

O qu e quiz o Con 
que as cade iras e! , 
m onopoli o ele pa rti c 
meroso, mas qu e se 
é, aos partidos q ue 
a maio ri a elas camar 
send o cada um rer 
fo rca num eri ca. E 
cli sÍ1osições de nos~ 
supprimir a ty ranni , 
e assegu rando a li, 
t odas as aspi raçõe~ 
paiz e t endam ao 
gove rn o adoptaclo n 
tati 1·0 e as camaras 
111a11dn fnrios, não cio 
mida parte d 'elle; n 
repJesentada a op in 
sem representação 
eleitorado por mai s 
um num ero de e!( 
macias juntas), cio e 

maioria. 
Sem representaç 

alguma na clirecçãc 
minori as cl esher lad 
neo e irri são . Ace 
que qu erer o comp 
clemocrat ico e di vic 
uma elas q uaes se 
outra um simplei 
Christo os judeos e 
sori a co rôa de espi r 

Com razão por 
Gordo, em sessão 
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Art. 25. A Camarn dos Dcpu- 
lados <i constituida dc rcprcscntan- 
tcs dos povos dos Fstados c do 
Distrirto Federal, na proporfao dc 
unr poryo mil habitantes ou I'racfao 
quc exccda a to mil. 

§ unico. Esta base dc rcprcsen- 
tayao nao pode scr diminuida c 
qnalqucr que scja o augmento da 
populafao dcvcra scr cstabclcciila. a 
propor^ao dc mancira quc nao cx- 
ceda dc 250 o numcro dc dcputados. 

Art. 26. Para o cffeito do artigo 
prcccdcntc, o governo dcntro do 
prazo maximo dc ties annos conta- 
dos da data da installayao do pri- 
mciro Congrcsso, mnndara proccder 
aos trabalhos dc organisayao da 
estalislica geral da populafao da 
Uniao, os quacs scrao rcvistos dc 
10 cm 10 annos. 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. A Camara compdc-sc dos 
dcputados do Districto Federal c 
dos dos Estados; na proporfao quc 
nao sc podera diminuir, dc um por 
70.000 habitantes, e e cleita por 
suffragio dirccto. 

§ unico. Para cstc fim mandara 
o Governo Federal proccder, dcntro 
cm ties annos da inaugura^ao do 
primeiro C'ongrcsso, ao rcccnscn- 
mcnto da populayao da Rcpublica, 
o qual sc rcvcra dcccnnalmcnte. 

(Dccreto n. 510 de 22 de junho de 1S90). 
Art. 27. A Camara compoc-sc dc 

dcputados clcitos pclos Estados c 
pclo Districto Federal, mcdiante o 
s.lfl'ragio dirccto. 

§ 1O numcro dos dcputados 
sera fixado pclo Congrcsso, cm pro- 
porpio quc naocxccdcra dc um por 
70.000 habitantes. 

§ 2.0 Para cstc fim mandani o 
Governo Federal proccder, dcntro 
cm ties annos da inaugurafao do 
primeiro Congrcsso, ao recensca- 
mcnto da populafao da Rcpublica, 
o qual sc revcra dcccnnalmcnte. 

(Decreto n. 914-A, dc 23 de Oulubrodc 
1850). 

Art. 27 — diga-se : 
A Camara dos Dcputados sccom- 

poe dos rcprcsentantcs da Nafao 
eleitos por Estados c pelo Districto 
Federal, mcdiante suffragio dirccto. 
(Dn Commissao do Congrcsso). 

§ i.0 Dcpois da palavra—habi- 
tantes — accrcsccntc-sc — nao dc- 
vendo csse numcro scr inferior a 
quatro porqualqucrEstado—Uchoa 
Rodrigucs. 

§ 2.0 Supprimam-sc as palavras; 
Dcntro cm ties annos da inaugu- 

rafao do primeiro Congrcsso — c 
diga-sc desde ja. 

Hmcndas da Commissao do Congrcsso 
(approvadas em 29 de Dezembro de 1890). 

§ O systcma clcitbral tera por 
base a rcprcscntafao proporcional 
das maiorias c minorias.—Mnr- 
ciano MagaU'Ses. 

(Emenda nprcsenladn em 24 de e rejeitada 
em 27 de Dezembro de 189a.) 

§ A Uniiro rcconhccc c garantc 
a rcprcscntacao das minorias, quc 
rcgulara por lei. —AltnUio Affouso. 

(Hmenda approvada em '4 e 17 de Feve- 
reiro de 1891). 

Art. 28. Do povo. Conformc a doutrina, 
ao passo que o scnado representa os Hslndos par- 
ticulares — a camara dos dcputados c rcpresen- 
tantc da communhao nacional, do povo, de todo 
0 povo brazileiro. Mas, si esta camara c a 
represcntafao politica do povo nacional, nao e 
cntretanto cleita por todo elle, por todos os 
individuos q tic-.o com poem, sem cxccpcao. 

Assim o dispoc c dctcrmina. n'isso se confor- 
mando com a naturcza do dircito dc voto c com 
os fins do estado, a (.onstituifao nos arts. 70 c 71. 

Hm \ ista d'cllcs, os rcprcsentantcs do povo 
de que trata o art. 28 sao cscolhidos somente 
pclos cidadaos alistados clcitorcs e qtie nao 
tenham suspensos 011 pcrdidos os direitos de 
cidadao brazileiro isto e, pclos que cstao no 
goso da capacidade politica. B isto, si cxclue o 
volo universal, no sentido absolute da palavra, 
dcixa cntretanto a mais larga margem ao suf- 
fragio gcncralisado. 

Suffragio directo. A Constituifao ful- 
minou dc uma vcz o systcma cleitoral indirecto, 
que cstabclecia cntre o po\'o c o represcntante 
o cleitorado do segundo grao, pretenso cor- 
recti\-o da incapacidade d'aquellc, prcstando-sc 
cntretanto a facil dcturpacao c falseamento da 
exprcssao da x'ontade nacional. Dcsse cxpe- 
dicnle absurdo c noci\'0 tiveramos, no regimen 
imperial, a mais doploravcl c desanimadora 
cxpcricncia, ate quc o aboiio a lei n. 3.029, dc 
(Be Janeiro de 1881, cstabelccendo o svstcma 
dinrh ccnsilario. 

A Constituifao de 24 de Fevorciro dc 1891, 
mantendo o suffragio dircclo, supprimio o ccnso 
ou qualilicafao dos cleitores pela renda, como 
sc evidencia do art. 70, consagrando assim deft- 

nitivamente o que no mesmo sentido legishira 
o Governo ProN'isorio, logo apos a proclamafao 
da Rcpublica (Deer. n. 6, de tq de Novembro 
de 1889). 

O svstema censitario, regulando a capacidade 
eleitoral segundo os bens e rendimentos dos 
cidadaos e instituindo um regimen de classes, 
resqtiicio de velleidades aristocraticas, nao 
podia, rcalmentc, ser conservado entre as insti- 
tuigoes republicimas, sem palmar contradicfao 
c grandes incon\'enicntes. Esse antipatbico 
svstcma supprimia a capacidade politica de um 
grandc numero dc cidadaos, fazia do voto como 
que um privilegio do dinheiro, c cstabclecia 
desegualdade inconciliavel com 0 principio 
dcmocratico. Ao mesmo passo, reduzindo con- 
sideravelmente o cleitorado, facilita,;a a com- 
pressao onicial c a corrupcao. 

Representacao da minoria. Das mino- 
rias (e nao da minoria) com mais propriedade e 
acerto dizia a emenda additiva de que resultou 
esta clausula final do art. 28. Esta emenda, 
votada e accita tal qual fora escripta e sem 
nenhtuna impugnacao (Ann. do Congrcsso 
Const., vol. ill, pags. 33, 1420213), foi sem 
razao modificada por aquellc modo na rcdacipto 
final. Det'endo a representacao nacional scr 
como a pbotographia da opiniao do paiz e rcpro- 
duzil-a com seos dilTcrcntcs matizes c nas 
devidas proporcocs, c desconhccer a evidencia 
dos factos pretender quc a rcspcito dos prohlc- 
mas politicos que intcrcssam a nafao, somente 
haja duas diversas manifestaqoes da opiniao 
publica, que esta nuncatenha sinao duas unicas 
divisoes—maioria e minoria, como si somente 
houvesse dous unicos modos de ver as cousas 
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ARTIGO 28 83 

Art. 28. A Camara dos Depu tados compõe-se de 
represe ntantes do povo eleitos pelos Estados e pelo 
Di stricto Fede ral, mediante o suffragio dirccto, gara n
ti da a represe ntacão da mi no ri a. 

§ 1 .0 O nu m~ro dos depu t,1dos scrú fi xado por lei 
em pro porção q ue não excederá de um por 70 . 000 ha
bitantes . 11ão devendo esse nu mero se r iriferior a quatro 
po r Estado . 

§ 2 . 0 Pa ra e~te fi m mandar,í o Gove rn o Feder~ pro
ceder, desde p. ao rccc nse:1mento da populaçao da 
Republi ca, o q ual será rev isto decen nalm ente . 

Red:1cç~o pe la Commiss~o do Congresso (:1pprovada cm 23 de 
Feverei ro de 189 1) . 

pu bli cas , dous uni cos interesses de ordem geral 
a pl eitea r , d uas uni cas aspi rações d iverge ntes, 
dous uni cos parti dos polít icos, ern surnm a . 

O que quiz o Co ng resso e o q ue elle Yotou fo i 
qu e as cadeiras do parlamento não fosse m 
monopolio de pa rtido a lg um , a inda o rn ais nu
meroso, m as qu e se ga ranti sse ris 111i11orias, (i sto 
é, aos part idos qu e por si não podem co nstitui r 
a ma io ri a elas ca rn a ras) o accesso ao pa rl arn ento, 
sendo cada um represe ntad o na razão ele sua 
fo rça num crica . E é esta um a ela s rnai s notave is 
d isposições el e nossa Co nst it ui ção, p rocurando 
suppri m ir a ty ranni a das maiori as pa rlamentares 
e assegura ndo a li v re ex pansão e influ encia ele 
t odas as aspirações legitimas qu e surjam no 
pa iz e t endam ao be m publico . Sern isso , o 
gove rn o acloptaclo não é o de mocrati co-represe n
t ati voe as ca rna ras legislat ivas se comporão ele 
111a11da tarios, não do Povo, mas só de uma resu
mida pa rte d 'elle; n 'ell as não estará exactamente 
represe ntada a o pi ni ão 11 acio11al . Ficarão ass im 
sem representação considerave is fracções , do 
eleitorado po r ma is av ultadas qu e sejam e dando 
um numero de eleitores, não ra ro maior (to
madas juntas), do qu e a out ra que fi g ura de 
maioria . 

Sem representação políti ca, sem infl ue ncia 
a lgu ma na direcção das cousas pu blicas, essas 
minorias desherdadas ve rão nas urnas um escar
neo e irri sao . Aceita r esta exclu são o mesm o é 
q ue querer o completo fa lseamento do regím en 
democrat ico e d iv idir o povo em d uas classes, a 
um a das quaes se confere o direito de ·voto, e á 
out ra um simples simu lacro d'ell e, como a 
Chri sto os judeos de ram por di adema um a irri
so ri a co roa de espinhos e por sceptro u ma cann a . 

Com razão ponderava o deputado Adolpho 
Gordo, em sessão de 20 de Outu bro de 1891: 

Art. 28. A Camara dos Deputudos compõe-se de 
representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo 
Districto Federal , mediante o suffragio directo , 
garantida a r epresentação da minoria . 

§ 1.0 O numero dos deputados será fixado por 
lei em proporção que não excederá de um por 
70 .000 habitantes , não devendo esse numero ser 
inferior a quatro por Estado. 

§ 2. 0 Para este fim mandará o governo Federal 
proceder, desde já, ao recenseamento da população 
da Republica, o qual será revisto decennalmente. 

O legislado r co nstituin te co m a d isposição do a rt. 28 
não qu iz ga rantir a represe ntação de uma min o ria ; o que 
quiz foi g ara ntir a representação de todos os interesses 
collec tivos da nação , po rque n'um systcm a verdadeiram ente 
de moc rati co, ve rd ade ira mente rep rese ntat ivo, a le i não te m 
interesse algum em que os cidadf10s se di vida m em dous 
ou m ais partidos, e q ue apenas sej am rep rese ntados na 
Cam:ira dos Depu tados, os do us partidos mai s imp ortan tes. 
- o interesse maxi nw da lei consiste cm que seja o systema 
orga ni sado, de modo t al qu e tenh a em vista t odos os inte 
resses qu e se d ist ribuem entre :is d iversas csp heras da 
activ id ade socia l. 

Como se poder(, cntfw de term in ar os di rei tos da m ino
ri a? O que C uma mino ria? 

A minoria t anto pôde se r um a parte im po rta nte do eleito
rado , co mo ser um a porçi'io min ima : cm um pai1. co m 100.000 
eleitores , a m inoria ta nto pôde se r de 4 5 .000 e le itores, co mo 
de dez el e ito res, assim com o tanto pôde have r urna só 
m ino ria , como pôde have r varias min o ria s, guarda ndo 
entre s i proporções d iflCrcn tcs e com propo rções vari avc is 
cm rc laç.i10 ,i maio ri a. ' 

E' a rbitraria , portan t o, defi nir a priori o que sej a a mino
ri a, como C arbit ra rio de termin ar de ante mão a parte que 
deve ter na represe ntação: o tex to co nstitu cio nal deve ser 
entendido cm termos babeis, de acco rd o co m o espirita e 
sentimentos da Co nstitu inte. A ph rase da le i e im prop ria: 
a le i o qu e que r é que sejam rep resentados todos os inte
reSses e opiniões proporcio nalmente ao num ero de s uffragios 
e a t itul o de inte resses co ll ccti vos da soc iedade, e não a 
t itul o de maioria ou min o ri a. 

Cumpre, na execu ção do a rt igo de que tra
tamos, rest it uir-lhe seu sentido o ri g ina l e ver
dadeiro . 

Ce rto fó ra cousa esta lida pretender que go
vern em todos os que votam ; de necessidade 
ha de prevalecer o voto da maiori a ; outra co usa 
não fóra admiss ível , nem raci onal , não ha 
m esm o outro criterio possível nas deli be rações 
das collecti v iclacles . Mas convém not ar : 

« O pri ncip io das maiorias , com rn 2ão considerndo co mo 
fun da mento p rincipa l do moderno d ireito po lít ico e da 
legi t imidade dos governos popu lares (sem que en t retanto, 
em absoluto possa se r to mado co mo infa ll ivel mani festação 
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Art. 28. A Camara dos Dcputados compoc-sc dc 
rcprcscnlantcs do povo clcitos polos Estados o polo 
Districto Federal, mcdiantc o sufiragio dirccto, garan- 
tida a reprcscnlafao da minoria. 

§ i.0 O nuincro dos dcputados sera fixado por lei 
cm propo.cao quo nao cxccdcra dc urn por 70.000 ha- 
bitantcs, nao devendo cssc numcro scr inferior a quatro 
por Hslado. 

§ 2.0 Para cstc fim mandara o Governo Federal pro- 
ccdcr, desde ja, ao reccnscamcnto da populacao da 
Rcpublica, 0 qual sera revisto dcccnnalmentc. 

Redaccao pela Commissao do Congrcsso (approvada em 23 de 
Fevereiro de 1891). 

Art. 28. A Camara dos Deputudos compoe-se de 
representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo 
Districto Federal, mediante o suffragio directo, 
garantida a representagao da minoria. 

§ 1.° 0 numero dos deputados sera fixado por 
lei em proporgao que nao excedera de um por 
70.000 habitantes, nao devendo esse numero ser 
inferior a quatro por Estado. 

§ 2." Para este fim mandara o governo Federal 
proceder, desde ja, ao recenseamento dapopulagao 
da Republica, o qual sera revisto decennalmente. 

publicas, dous unices intmsscs de ordem geral 
a pleitear, duas unicas aspiracoes divergentes, 
dous unicos partidos politicos, em summa. 

O quc quiz o Congrcsso e o que elle votou foi 
quc as cadeiras do parlamento niio fossem 
monopolio de partido algum, ainda o mais nu- 
meroso, mas quc se garantissc ris minorias, (isto 
e, aos partidos quc por si nao podem constituir 
a maioria das camaras) o accessoao parlamento, 
sendo cada um representado na razao de sua 
forga numerica. H c esta uma das mais notaveis 
disposigoes de nossa Constituigao, procurando 
supprimir a tyrannia das maiorias parlamentares 
e assegurando a livre expansao e infiuencia de 
todas as aspiracoes legitimas que surjam no 
paiz e tendam ao hem publico. Scm isso, o 
governo adoptado nao 6 o dcmocratico-represen- 
tativo e as camaras legislativas se comporao de 
mandalarios, nao do povo, mas so de uma resu- 
mida parte d'elle; n'ellas nao estara exactamente 
rcpresentada a opiniao nacional. Ficarao assim 
sem representagao consideraveis fracgoes, do 
elcitorado por mais avultadas que sejam e dando 
um numero de elcitores, nao raro maior (to- 
madas juntas), do que a outra que figura de 
maioria. 

Scm representagao politica, sem inllucncia 
alguma na direcgao das cousas publicas, essas 
minorias deslicrdadas vcrao nas urnas um cscar- 
nco c irrisao. Aceitar esta exclusao o mesmo e 
que querer o completo falseamento do regimen 
democratico e dividir o povo em duas classes, a 
uma das quaes se conferc o direilo de volo, e a 
outra um simples simulacro d'elle, como a 
Christo os judeos deram por diadema uma irri- 
soria coroa de espinhos e por sceptro uma canna. 

Com razao ponderava o deputado Adolpho 
Gordo, em sessao de 20 de Outubro de 1891: 

O Icgislador constiluinte com a disposigao do art. 28 
nao quiz garantir a representagao de uma minoria; o que 
quiz foi garantir a representagao de todos os intercsses 
collectives da na^ao, porque n'um systcma vcrdadeiramentc 
democratico, vcrdadeiramentc representativo, a lei nao tcm 
intcresse algum em que os cidaduos sc dividam em dous 
ou mais partidos, e que apenas sejam representados na 
Camara dos Dcputados, os dous partidos mais importantes. 
— 0 interessc maximo da lei consiste em que scja o system a 
orgnnisado, de modo ta! que tenha cm vista todos os inte- 
rcsses quc se distribucm cntre as diversas csphcras da 
actividade social, 

Como se podera cntao determinar os dircitos da mino- 
ria? O que e uma minoria? 

A minoria tanto pdde scr uma parte importantc do elcito- 
rado, como ser uma por^ao minima: cm um paiz com 100.000 
eleitorcs, a minoria tanto pode ser dc 45.000 cleitorcs, como 
de dez eleitores, assim como tanto pddc haver uma so 
minoria, como pdde haver varias minorias, guardando 
entre si propor^des diflfercntes c com proporqdes variaveis 
em rela^ao a maioria, 

H' arbitrario, portanto, definir a priori o que seja a mino- 
ria, como e arbitrario determinar dc antemao a parte que 
deve ter na representagao: o texto constitucional deve scr 
entendido cm termos habcis, dc accordo com o espirito e 
sentimentos da Constituintc. A phrase da Ici cinipropria: 
a lei o que qucr e que sejam representados todos os inte- 
rcsses e opinioes proporcionalmente ao numcro de sulfragios 
c a titulo de interesscs collectivos da socicdade, e nao a 
titulo de maioria ou minoria. 

Cumpre, na execugao do artigo de quc tra- 
tamos, reslituir-lhc seu sentido original e ver- 
dadeiro. 

Certo (ora cousa estolida pretender que go- 
vernem todos os que votam; de necessidade 
ha de prevalecer o voto da maioria; outra cousa 
nao fdra admissivel, nem racional, nao ha 
mesmo outro criterio possivel nas delihcragocs 
das collectividades. Mas convem notar; 

«0 principio das maiorias, com razao considerado como 
fundamento principal do moderno dircito politico e da 
legitimidade dos govcrnos populates (scm quc entretanto, 
em absolute possa ser tornado como infallivcl manifestagao 



84 ARTIGO 28 

da razão socia l) , tem recebido uma applicação mais extensa 
e mais system utica do que o direito e a razão poderiam 
legitimar. 

Melhor ·s tud ado e 111 e lhor comprehendido por mui tos 
publi cistas modernos, o principio das maiorias é hoje conside
rnclo como fundamento do poder e ela autoridade eo llectiva, 
rnas nunca como regulador invariavc l dos factos sociacs, 
que faci lm ente cncontrum sua razão de ser no direito e na 
justi ça, sem que seja ncccssario recorrer .'t inílcxive l autori
dade do numero, mani festação presumida da raz,10, porém 
muitas vezes tambem da oppressão e tyrannia. 

Nn constitui ção e meehanis mo das assem bléas legislativas 
é onde mais evidente se torna a exageração com que t em 
sido applicado este principio, e a necessidade de o restringir 
aos limites que lhe cs tam traçados pela razão e convcn icnci as 
soc iacs . Nestas asscmb!Cas lrn, cm verdade, a considern r 
dous direitos realmente dist inctos e diversos, mas que infeliz
mente têm andado confundidos e mal aprec iados -o direito 
de decisão e o direito d e rc/l/'eSl'lllnçlio. O direito de decisüo 
p rtcn cc indispensave lmente :is maiorias, porque entre a 
aílirmativa e a negativa não pódc haver meio termo, e a 
prcponderancia do maior numero é a un ica expressão passivei 
da vontade e ela opinião collectiva ela asscmbl<'a. 

O mesmo nfo acon tece com o direito de rep resen tação . 
Este é puramente <, indiv idua l» neste sen tido-que t odo o 
eleito r tem uma vontade propria e independente e o conse
quente direito :'1 li vre esco lha de quem na assembléa deli
berante seja o represe ntante cios seos sentimentos e ele 
sua opin ião . E a prcpo nd era ncia do numero na escol ha 
dos represen tantes é a annullação deste va lioso direito, 
porque outra cousa não é a imposiçfto que se faz ao meno r 
numero, de rep rese ntantes que nfto são de sua escolha e até 
muita vez rcpc ll idos com rcpug nancia e energia . 

A injustiça desta imposição é tanto mais sensíve l quanto 
nrnior é o numero cios eleitores que não log raram ultra
passa r a barre ira inve ncivcl, além da qual se veem ob ri gados 
a ir conquista r dire itos, de cujo li vre exerc ício são ellcs os 
unicos e exclusivos arbitras'.>. 

Assim se exprimia, consubstanciando o que, 
cm abo no ela representação elas minorias, aven
tam os particlari os cl'ella, a « Exposição ele 
motivos » com que, cm 1870, fo i apresentada 
ao parlame nto portuguez uma importante pro
posta ele lei el itoral . 

Já o dissera com toda a razão Lo ui s Blanc: 
« Onde quer que as minorias são abafadas, onde 
não se lhes dá uma iníluencia proporcional na 
d irecção cios negocios publicos, o gove rno não 
passa de um governo de privi legio em prove ito 
do maior numero, e cumpre não esq uecer q ue a 
tyrannia germ ina em todo o privilegio . >~ E nada 
t am inconciliavcl com a Republica como é o 
privileg io . 

No proposito de propo rcionar ás minorias 
represenhção politica conforme seu valor nume
rico, varios processos eleitoraes têm appareciclo, 
e ainda hoje os publicistas se occupam do 
estudo e melhoria d'elles, cumprindo registrar 
aqui que o Brazi l fo i dos pri meiros paizes em 
que surg io não só a propaganda do systema 
proporcional , mas ainda a concepção de planos 
e expedientes adequados á sua execução . A este 
proposito, t ivemos occasião de dizer na tribuna 
do senado o segu inte (Discurso em sessão de 
4 de Dezembro de 1 94): 

A primeira id ca que apparcceo deste systcma attribne-se 
no duque Ri c hmond , n parlamento inglez cm 1780, apre
sentando u111 bi/1 d e rcJ'ornrn, segundo o qual , sendo de 558 
o numero dt! representantes, dividir-se-ia o numero de elei
tores de toé!o o reino por tantas circumscripções elcitoraes 
quantas correspondessem ao numero dos deputados, com
posta cada circum cripçào de tantos quantos perfizessem o 
quociente resultante do num ero total dos eleitores dividido 
pelo cios clegendos, 

Esse projcc to não preva leceo então, quér por sua in nova
çiio, contraria aos hab itas c espírito ing lcz, q uér porque 
encerrava uma id éa contradictoria, consagrando um systcma 
qu e dava cm resu ltado se r e le ito por sim ples m aior ia de 
votos cm cada ci rc umscripção e le itora l , não um representan te 
da tninoria , mas o da maioria local, da de cada di stricto. 

A divisão eleitoral g uardava proporçito entre rep resenta n
tes e circu mscri pçõcs, mas não a mantinha entre os e le itos, 
desde que cm cada c ircumscripção o representante e ra e le ito 
por maioria de votos; neste sentido, o systcma ntt0 era 
proporcio11nl. 

Mais tarde, em 183'), um publicista francez , De Vilcllc, 
qu e fóra pres idente do co nselh o de rninistros, na r ~stn urnção, 
apesa r do Sl.!U espírito reacc ionario , ultramontn no e ultra
conservador, apresentou uma idéa semelhante. Cada grupo 
de e leitores, cm num ero co rrespo nd en te ao quoc iente resu l
t ante da divi são da somma tota l cios e le ito res pe lo dos 
deputados a e leger, reunia-se li vremente e apresentava sco 
candidato, e este , feito o cornpetente registro pelo funccio
nario d'isso inc um bido, ficava assi m e lei to deputado . 

Assim assegurava-se a rep resen ta ção das m inorias e a 
proporcionalidade da represe ntação , dando-se entrada no 
parlamento a todas as opiniões que nflO tivesse rn numero 
in s ignificante de adeptos . 

Succedeu q ue este homem de estado teve a felici dad e d e 
ve r no anno segu inte ser posto seo .sys tema e m execução, 
não em seu paiz , mas cm uma municipa li dade da Austr.ilia , 
no cli stricto de Adclaida, qu e o adopto u para as suas e le i
ções e por c ll e dco cabid a ús mi nor ias se fazerem represen tar 
no conselho munic ipa l. 

Mais tard e, em 1842, Franci sco Arago , o grand e ast ro
nomo francez. que tant.1s conqtristas fez no dominio das 
sci cncias phys icas e expe rim cn taes, quiz mostrar que não 
se entrega va só ao estudo dos problemas do céo; em ittio, 
cm uma phrase (]Ue póde se dizer math ernatic a, a idCa Ja 
rcprcscntaçflO proporcional, n stes te rm os : << Si C ele 500.000 
o numero de e lei tores francezes e d e 500 o dos deputados 
a e leger, todo o cidadão que a lcançar 1 .ooo vo tos é depu
t ado de França.» 

Victor Considcrant, em 1846, ap rese n tou moJificaçõcs ao 
systcma tal corno era en tão conhecido, suggc rindo a id éa 
da eleição po r quociente com Ji;,tas liv res ou concurrcnci,, 
de li s tas . 

Poste ri ormente , cm 1848, um joven e d is tincto estudante 
da Facu ldade ele Direito do Rec ife , lg nacio de Barros Bar
reto, que mais tarde figurou com muita vantagem en tre os 
polít icos do paiz , tendo sido deputado prov incial e depois 
dcp,Ltado geral, por Pernambuco, sua província na tal, pu
blicou uma << Mem o ri a úcc rca de um novo system a de orga
ni sação do governo representativo >>, suscitando a idéa de se 
fazer a rep rese ntaçfto dos mandatarias da nação por um 
sys tema que désse Jog ar a que toda e q ualquer opinão fosse 
propo rciona lmente rep rese ntada nos parlamentos, t omando 
por base o quociente e leitora l, de modo que estes não 
constituissem só ,í representa ção das maiorias, m:-i s repre
sentasse m effectivamente todas as op in iões po lít icas do 
paiz, isto é, as opi niões de todos os matizes qu e ahi 
su rg issem e tive~scm certo vulto . 

Depois de esc rever esta memoria e dominado de sua idéa, 
c ll e porfiou nella, contin uando a faze r d iversos trabalhos, 
que J'ora 111 publicados no Dinrio de Per11nmb11co, e qu e cl le 
t e ve ele redu,.ir a projectos, quér na asse mb lén prov incial, 
quCr na asscmbléa gera l, e nesses projectos in s istiu no 
princip io que tinha sustentado quando si mples estudante . 
São trabalhos que estão nos A 11 11ncs do parlamento. Um 
desses projectos é precedido ele uma c:;posição el e motivos, 
muito lu minosa, e que foi citnda pela comm issão de Co nsti
tuição e Legislação ela Cama ra quando teve de estud a r a 
lei eleitora l chamada cio t e rço. 

Depois cio Dr. lg nacio de Bar ros Barreto, em 1 850, sco 
comprovinciano Nabor Carnei ro Cavalcanti, se ndo ai nd a 
tambem estudan te da Facu ldade d e Direito cio Recite, 
começo u a disc ut ir esta questão nos j o rn acs e cm pam
phlc tos; tratou ele reduz ir toda a leg islação e leitora l vigente 
n 'aquellc tempo ao systema que ellc iclea va e pub licou so bre 
o assumpto um interessante livro sob o titulo Direi/o E!ci
/ornl. 

Elle adaptava assim perfe itamente o seu systcma a todas 
as e leições munic ipaes, provinciaes ou geracs. Seus traba
lh os correm impressos e deram grande noto ri edade a sco 
nome, como esfo rçado proporcionn lista, se ndo como tal 
citado no livro de M. Amand i, << Estudios so bre procedi
mento eleitora l », Madrid, 1885 , pag. 188 . 
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da razao social), tcm reccbido uma applica^ao mais cxtcnsa 
c mais systcniaticu do quo o dircito e a razao podcriam 
legitimar. 

Mcllior cstudndo c rnelhor comprehendido por muitos 
publicistas modefnos, oprincipio das maiorias c hoje constde- 
rado como fundamento do poder c da autoridade collectiva, 
mas nunca como regulador invanavcl dos factok sociaes, 
quc facilmentc cncontram sua razao de ser no direito c na 
justi^a, sem que scja nccessario recorrer a infle.xivel autori- 
dade do numero, manifesta^ao prcsumida da razao, porcm 
muitas vczes tambcm da oppressao e tyrannia. 

Nn constitui^ao e mcchanismo das assemblcas legislativas 
e onde mats evidente se torna a cxagcra^ao com que tcm 
sido applicado este principio, e a neccssidade de o restringir 
aos limttcs quc Ihe cstam traijados pela razao c convcnicncias 
sociaes, Nestas assembleas ha, cm vcrdadc, a considerar 
dous dircitos realmcnte distinctos e diversos, mas que infcliz- 
mente tcm andado confundidose mal apreciados — o direito 
de decisao c o direito de represailacao. O direito dc decisao 
pertcncc indispensavclmente as maiorias, porque entre a 
aflirmativa e a ncgativa nao podc haver meio tcrmo, e a 
preponderancia do maior numero e a unica exprcssao possivel 
da von tad c c da opiniao collcctiva da assemblca. 

O mcsmo nao acontece com o direito de reprcscnta^ao. 
Este 6 puramcnte «individual» neste sentido — quc todo o 
eleitor tcm uma vontade propria e independente e o conse- 
quentc direito a livre escolha de quern na assemblea dcli- 
berante seja o representantc dos seos sentimcntos e de 
sua opiniao. E a preponderancia do numero na cscolha 
dos reprcsentantcs e a annulla^ao deste valioso direito, 
porque outra cousa nao e a imposi^ao que se faz ao menor 
numero, de representantes que nao sao dc sua escolha c ate 
muita vez repcllidos com repugnancia e energia. 

A injusti?a desta impositjao c tanto mais sensivel quanto 
maior 6 o numero dos cleitores que nao lograram ultra- 
passar a barreira invencivel, alem da qual se vcem obrigados 
a ir conquistar direitos, de cujo livre exercicto sao elles os 
unicos e cxclusivos arbitros». 

Assim se exprimia, consubstanciando o que, 
em abono da repi'escntacao das minorias, aven- 
tam os partidarios d'clla, a «Exposi^ao de 
motives » com que, cm 1870, foi aprescntada 
ao parlamento portuguez uma importante pro- 
posta dc lei eleitoral. 

Ja 0 disscra com toda a razao Louis Blanc: 
« Onde quer que as minorias sao abafadas, onde 
nao sc lhes da uma influencia proporcional na 
direcfao dos negocios publicos, o governo nao 
passa de um governo de privilcgio em proveito 
do maior numero, e cumpre nao esquecer que a 
tyrannia germina em todo o privilegio.» E nada 
tarn inconciliavel com a Rcpublica como e o 
privilegio. 

No proposito dc proporcionar as minorias 
reprcsenta^ao politica conformc seu valor numc- 
rico, \,arios processes eleitoracs tern apparecido, 
c ainda hoje os publicistas se occupam do 
estudo c mclhoria d'clles, cumprindo registrar 
aqui que o Brazil foi dos primeiros paizes em 
que surgio nao so a propaganda do systema 
proporcional, mas ainda a concepfao de pianos 
c expedientes adequados a sua execui^ao. A este 
proposito, tivemos occasiao de dizcr na tribuna 
do senado o seguinte (Discurso cm scssao dc 
4 de Dezcmbro dc 1894): 

A primcira ttlea que apparcceo deste systema attribuc-se" 
ao duquo Richmond, no parlamento inglez cm 1780, apre- 
sentamlo um hill de re Conn a, scgundo o qual, sendo de 558 
o numero de representantes, dividir-sc-ia o numero de clei- 
tores de todo 0 rcino por tuntas circumscrip^oes eleitoracs 
quantas corrcspondesscm ao numero dos deputados, com- 
posta cada circumscrip^ao dc tantos quantos perfizessem o 
quocicntc rcsultantc do numero total dos cleitores dividido 
pelo dos elcgcndos. 

Hsse projecto nao prevaleceo cntao, quer por sua innova- 
(jao, contraria aos habitos e espirito inglez, quer porque 
encerrava uma idea contradictoria, consagrando um systema 
que dava cm rcsultado scr elcito por simples maioria dc 
votosem cada circumscrip^ao eleitoral, nao um representantc 
da minoria, mas o da maioria local, da de cada districto. 

A divisao eleitoral guardava propor?ao cntre representan- 
tes e circumscrip(;6cs, mas nao a mantinha entrc os elcitos, 
desde que cm cada circumscripgao o representantc era cleito 
por maioria de votos; neste sentido, o systema nao era 
proporcional. 

Mais tarde, em 1839, um publicista francez, De Vilelle, 
que fora presidentc do conselho de ministros, na r estaura^ao, 
apesar do seu espirito reaccionario, ultramonta no e ultra- 
conservador, apresentou uma idea scmelhante. Cada grupo 
dc cleitores, em numero correspondente ao quocientc rcsul- 
tantc da divisao da somma total dos cleitores pelo dos 
deputados a elegcr, reunia-se livrcmente e apresentava seo 
candidato, e este, lei to o competente registro pelo funccio- 
nario d'isso incumbido, ficava assim eleito deputado. 

Assim asscgurava-se a representa^ao das minorias e a 
proporcionalidade da representa^ao, dando-se entrada no 
parlamento a todas as opinides quc nao tivessem numero 
insignificante de adeptos. 

Succedeu quc este homcm de cstado teve a felicidade de 
ver no anno seguinte ser posto seo systema em execu^ao, 
nao em seu paiz, mas cm uma municipalidade da Australia, 
no districto de Adclaida, que o adoptou para as suas clei- 
^ocs e por die dco cabida as minorias se fazerem representar 
no conselho municipal. 

Mais tarde, em 1S42, Francisco Arago, o grandc astro- 
nomo francez quc tantas conquistas fez no dominio das 
sciencias physicas e experimcntaes, quiz mostrar que nao 
se cntregava so ao estudo dos problcmas do ceo; emittio, 
em uma phrase que pode se dizer mathematica, a idea da 
rcprcsenta^ao proporcional, nestes termos:. «S\ e de 500.000 
o numero de cleitores francezes e de 500 o dos deputados 
a elegcr, todo o cidadao quc alcan^ar 1.000 votos e depu- 
tado de Franqa.» 

Victor Considerant, em 1846, apresentou modificagoes ao 
systema tal como era entao conheCido, suggerindo a idea 
da elei^ao por quociente com listas livres ou concurrencia 
de listas. 

Posteriormente, em 1848, um joven e distincto estudanto 
da Faculdadc de Direito do Recife, Ignacio de Barros Bar- 
rcto, que mais tarde figurou com muita vantagem entre os 
poHticos do paiz, tendo sido deputado provincial c depois 
deputado geral, por Pernambuco, sua provincia natal, pu- 
blicou uma « Memonu acerca de um novo systema dc orga- 
nisagao do governo representativo », suscitando a idea de se 
fazer a representa^ao dos mandatanos da na^ao por um 
systema quc dessc logar a que toda c qualquer opinao fosse 
proporcionalmentc rcpresentada nos parlamentos, tomando 
por base o quociente eleitoral, dc modo que estes nao 
constituissem so a representa^ao das maiorias, mas repre- 
scntasscm efiectivamcntc todas as opinioes politicas do 
paiz, isto e, as opinioes de todos os matlzes que ahi 
surgisscm c tivessem certo vulto. 

Depois de escrever csta memoria e dominado de sua Idea, 
elle porflou nella, continuando a fazer diversos trabalhos, 
que foram publicados no Diario de Pernambuco, e que elle 
teve de reduzir n projcctos, quer na assemblca provincial, 
quer na assemblca geral, c nesses projectos insistiu no 
principio que tinha sustcntado quando simples cstudantc. 
Sao trabalhos que est.ao nos Annacs do parlamento. Um 
desses projectos e prcccdido de uma cxposi^ao dc motives, 
muito luminosa, c que foi citada pela commissao de Consti- 
tui^ao e Legisla^ao da Camara quando teve de estudar a 
lei eleitoral chamada do ter9o. 

Depois do Dr. Ignacio dc Barros Barreto, em 1S30, seo 
comprovinciano Nabor Carneiro Cavalcanti, sendo ainda 
tambcm estudante da Faculdade de Direito do Recife, 
come^ou a discutir esta qucstao nos jornaos e cm pam- 
phletos; tratou de reduzir toda a legisla^ao eleitoral vigente 
n'aqueile tempo ao systema quc elle idcava c publicou sobre 
o assumplo um inleressantc livro sob 0 titulo Direito Elci- 
loral, 

Elle adaptava assim perfeitamente o seu systema a todas 
as elei^oes municipaes, provinciaes ou geracs, Seus traba- 
lhos corrcm imprcssos e deram grande notoricdade a seo 
nome, como esfortjado proporcionalista, sendo como tal 
citado no livro de M. Amandi, «Estudios sobre proccdi- 
mcnto eleitoral», Madrid, 1S85, pag. iSS. 
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E. - ao passo qu e, proseguindo na Europa um 
esforçado trabalho de propaganda, era a idéa da 
representação das minori as adoptada na Con:;ti
tuição da Dinamarca de 1866 (art. 40 ) e ensaiada 
na legislação de outros paizes, -no Brazil , 
sustentada por proporcionali stas como José de 
Alencar, João Mendes, Tavares Bastos, etc. , vinha 
avançando tambem, a principio parcial e timida
mente se insinuando na legislação eleitoral, de
pois francamente proclamada, embora praticada 
com processos incompletos e de resultado quasi 
fa lho, até que definitivamente vingo u, logrando 
fi g urar entre as instituições consag rada s na 
Constituição Federa l de 189 1. 

A lei porém votada por força do art. 34 n. 22 
para regular as condições e o processo das ele i
ções fede raes ( n. 3 5 de 26 de Janeiro de 1892 ) 
prescreveo ( art. 36 ) um methodo inefficaz, não 
diremos hypocrita , estatu indo o voto 1:11co111pleto 
ou limitado, cuja experi encia já traziamos do 
regim en monarchico, exprimindo um g rande 
mallogro . 

Para reparar esse mal enorme, que inutili sa 
uma el as mais importantes e proíicuas di sposi
ções de nossa Con stituição, o então deputado 
Assis Brazi l ( que sob o titulo « Democracia 
Moderna » havia escripto ácerca ela representacão 
das minori as uma interessante brochura, re~e
bicla com j~1sto applauso pelos competentes ) 
apresentou a camara dos cleputaclos , em 19 de 
A~osto de 1893, un_1 projecto emendando aquella 
lei, no qual , comb111ando com enge nho e fe lici
dade os methoclos eleitoraes ditos por quocien te e 
por p lu ralidade relativa de votos, propunha o 
seguinte : 

« - A lei n. 35 de 26 de Jane iro de 1892 será executada 
com as seguin tes alterações: 

Art . 36, com seus para~rnphos - Substitua-se pelo seguinte: 
Art. P:i ra as clc,çoes de deputados, cada Estado da 

Uni ,,o consti tuirú um distri cto eleitoral , equ ipara ndo-se para 
ta l 0m aos Estad os o Dist ri cto Federa l. 
~ 1 •11 Cada e leitor votanl cm uma mesm a cedula , em 

u!n. só nome e , logo abnixo, e sepa rado por traço bem 
v1s1vel, cm tantos nomes quantos quizcr, atC o num ero de 
d putados a eleg·er pelo seu districto eleitoral. 

§ 2 .'' Os nomes co llocados no alto de cada cedul a e 
antes do signal refe ri do no paragrapho antecede nte co1;si
dcrn1:-sc-:io. votndos no pr im eiro turn o; os que' vierem 
depois se chriio votados no segu ndo turno. 
~ 3 .• Reputa r~se-ão eleitos os cidadãos que houverem 

oht1clo no primei ro turno pelo m enos nu mero de votos 
cgual ~o quoc iente que resultar da d iv isão do numero total 
de eleitores, que ti ve rem votado em algum nome, pelo 
nu1;1cro de_ deputados a eleger, desp rezadas as fra cções. 

§ 4 .• Nao al cançando o numero de eleitos no primeiro 
tur_no ao nu_me ro de deputados a eleger, considerar-se-ão 
e le itos os mai s votados no segundo turn o, até o pree nchi
men to de todas as vagas do prim eiro. 

§ 5.•. Si o n~mc do cidadão votado e eleito no prim ei ro 
turno for repetido no segundo , não se ní consid erado na 
apuração deste ultimo. 

§ 6.º _Quando ª. eleição fór de um ou dous deputados, 
cada ~le ito r votara cm um só nome , considerando-se e leitos 
o mats vnt:1do o u os ma is votados, ai nda que nttinj arn 
o quociente)> , 

Este projecto não em entrou di scussão e 
como tanto·s outros de reconhecida -utili dade ~ 
valia , espera a inda a sua vez . Entretanto, a idéa 
capital nell e contida veio iL baila n' um projecto 

(n. 17 de 1894 ) de lei para as eleições munici
paes desta capital, apresentado pelos senadores 
Gi l Goulart e outros, entre elles o au tor cl 'esta 
obra, o qual defendendo-o contra o projecto 
substitutivo votado pela camara dos deputados, 
di sse o seguinte ( Sessão do senado em 4 ele 
Dezembro de 1894 ): 

O proj cc to da Camarn voltou ao systcma chamado do 
terço, que o primeiro Congresso tinha aba ndonndo quando 
fez a lei que organisou o Distri c to Federnl. 

Est e systema de rep resentação, dando dois terços cl'ell a 
no pa rtido cm nrnio ri a e rese rva ndo um te rço it m:iioria, 
pecca po r muitos defeitos . 

P rimeiramente, por e!le o pode r publ ico estabelece uma 
bitola para in va ri avelmente redu zir t oda a maio ri a a dois 
t erços, e t oda a minoria a um t erço do eleito rado. 

Mas a representação das minorias deve comprehcn ler as 
d iffercntes variedades el as opiniões que ex istem no paiz ; 
uma minoria póde se r algumas vezes de um t erço e outros 
vezes de menos ou de mai s; e pôde haver diversas min o ri as, 
cujos adeptos todos juntos, excedam ao parti do mais nume
roso ; de maneira que nü o ha um criterio para que a le i 
possa co nsiderar ns mai o rias sempre com dois te rços e a 
minoria só com um terço sempre . 

E é absurdo que , - s i as minori as devem se r representadas, 
-quando ell as t enham menos de um t erço cio eleitorado 
de ixe m de t er sua represe ntação . 

Finalmente, si as minori as t êm direito a rcprcscntaçfo 
e, s i não tendo e le ito res na razão de um terço, não se lh es 
permitte elegerem seus mandatarias, a conscquencia é que a 
e leição deixa de ser a exp ressão, o t ransumpto , co mo o 
deve ser, das op iniões existentes . 

E si por acco rdo e concha vos a minoria , sem t er o t erço 
do eleitorado , chega a t er algu m representante, pócle se 
crer que fo i a opi nião cm mino ria qu e triurnph ou, mas 
vem a se r isso uma col li gação hybricla dos partidos e não 
exprime a verdade eleitoral, - representa um t erço apenas 
nomina l, mas não dá o resu ltado rea l e ex acto do est ado 
das opiniões, não dá a representação proporcional e si ncera 
deli as . 

Nestas condições a apregoada excell encia cio systema 
chamado do t erço cahe por terra , deantc da simples reflexão . 

O projec to, porém , que o senado tinh a mandado á 
Camara consagrava um a idéa, que por não se r ainda farn ili ar 
a todos os que se occupam destas cousas, a mui tos tem 
parecid o uma ínn ovação embaraçosa para os e le ito res, che ia 
de _compli cações, e muitas difficuldades trazendo ao processo 
eleitora l cm sua execu ção. 

Entretanto, o simples exame do projecto mostra que não 
ha cliffi cul cb1de pratica em t al syst ema e quando algum a 
houvesse, os nossos habitas ele1toraes pouco t eriam de modifi
car-se; além de que, sabe-se que os caba li stas têm-se revelado 
homens muitos inte lli gentes e entendidos n'cstas cousas : 
não ha embaraços qu e não co nsigam ve ncer . 

Quanto á vot ação o que ha a faze r é muito simples . O 
processo é este: o elei to r no alto el a chapa ou cedula 
esc reve o nome do seu cand id ato , o nome que prefere entre 
t odos, e escreve abaixo d' ell e mais t antos nomes quantos 
bastem para completa r, com o primeiro, o numero tota l 
de representantes do districto . 

Não ha ni sso a menor difTicu lcl adc . 
Os . representantes podem ser eleitos pelos votos da 

maioria, ou pelos votos da min o ria ; se rá preciso porém 
que cada candidato , para 0ca r eleito, t enha a votaç:io 
corresponde nte ao quociente . 

Isto porém é j á para a mesa eleitoral e para o acto da 
apuração dos vo tos. 

Os eleitores, os grupos, os parti dos preparam suas listas, 
suas cedu las elc1 toraes, dando nell as o primeiro lagar ao 
candidato preferido . 

Si é grand e, si é muito nt11;1eroso o _grupo ou partido, 
calcul a ell e. s~as f~rças e faz diversas se ri es de ccdulas para 
seus co rrcli g1o nanos, co ll ocando no primeiro lugar em 
certo num ero dell as, um nome; em outras outros nomes e 
faz a sua distribu ição conveniente. 

<?s nomes _que se seguem ao primeiro de cada chapa, 
s~rao aprov~1tados , ou quando o primeiro nom e não attin
g 1r o _ quociente ou quando não houver, dos votados em 
pnme1ro Ioga r, tantos nomes quantos completem o numero 
de representantes a eleger. 
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E.—ao passo que, proseguindo naEuropaum 
esforqado trabalho de propaganda, era a idea da 
representagao das minorias adoptada na Consti- 
tuigao da Dinamarca de 1866 (art. 40) e ensaiada 
na legislagao de outros paizcs, — no Brazil, 
sustentada por proporcionalistas como Jose de 
Alencar, loan Mendes, Tavares Bastos, etc., vinha 
avancando tambem, a principio parcial c timida- 
mente se insinuando na legisla?ao eleitoral, de- 
pois francamente proclamada, embora praticada 
com processos incompletos e de resultado quasi 
falho, ate que definitivamente vingou, logrando 
figurar entre as instituig5es consagradas na 
Constituigao Federal de 1891. 

A lei porem votada por forga do art. 34 n. 22 
para regular as condigoes e o processo das elei- 
goes federaes (n. 33 de 26 de Janeiro de 1892) 
prescreveo (art. 36) um methodo inefficaz, nao 
diremos hypocritn, estatuindo 0 volo rncomplclo 
ou limiiado, cuja experiencia ja traziamos do 
regimen monarchico, cxprimindo um grande 
mallogro. 

Para reparar csse mal enorme, que inutilisa 
uma das mais importantes e proficuas disposi- 
goes de nossa Constituigao, o entao deputado 
Assis Brazil (que sob o titulo «Democracia 
Moderna>> havia escripto acerca darepresentagao 
das minorias uma interessante brochura, rece- 
bida com justo applauso pelos competentes) 
apresentou a camara dos deputados, em ig de 
Agosto de 1803, um projccto emendando aquella 
lei, no qual, combinando com engenho e ielici- 
dade os methodos eleitoraes ditos por quockutc e 
por pluralidadc rclativa de votos, propunha o 
scguinte; 

<•• — A lei n. 95 de 26 de Janeiro de iSg2 sera exccutada 
com as seguintes altcra?oes: 

Art.56, com sous paragraphos—Substitua-sepelo seguinte: 
Art. Para as elei(;oes de deputados, cada Rstado da 

Uniao constituini um districto eleitoral, equiparando-se para 
tal (1m aos Estados o Districto Federal. 

§ I." Cada eleitor votani em uma mesma ccdula, em 
um so nome e, logo abnixo, e separado por trai;o bcm 
visivel, em tantos nomes quantos quizer, ate o numcro de 
d< putados a eleger pclo sen districto eleitoral. 

§ 2." Os nomes collocados no alto do cada ccdula, e 
antes do signal referido no paragrapho antccedente, consi- 
derar-se-ao votados no primeiro turno; os que vierem 
dcpois se dirao votados no segundo turno. 

§ 3.° Reputar-sc-ao eleitos os cidadaos que houverem 
obtido no primeiro turno pclo menos numero de votos 
cgual ao quociente que rcsultar da divisao do numero total 
de eleitores, que tiverem votado em algum nome, pelo 
numero de deputados a eleger. desprezadas as fracgocs. 

§ /I." Nao alcani;ando o numero de eleitos no primeiro 
turno ao numcro de deputados a eleger, considerar-sc-ao 
eleitos os mais votados no segundo turno, ate o preenchi- 
mento de todas as vagas do primeiro. 

§ 5*n Si 0 nome do cidadac votado e cleito no primeiro 
turno for rcpetido no segundo, nao sera considerado na 
apurncao deste ultimo. 

§ 6.' Quando a eIeii;ao for de um ou dous deputados, 
cada eleitor votara cm um so nome, considcrando-sc eleitos 
o mais votado ou os mais votados, ainda que attinjam 
o quociente v. 

Este projecto nao cm entrou discussao c, 
como tantos outros de reconhecida utilidade e 
valia, espera ainda a sua vez. Entretanto, a idea 
capital nelle contida vcio a baila n'um projecto 

(n. 17 de 1894) de lei para as eleigoes munici- 
pacs desta capital, apresentado pelos senadores 
Gil Goulart e outros, entre elles o autor d'esta 
obra, o qual defendendo-o contra o projecto 
substitutivo votado pela camara dos deputados, 
disse o seguinte (Sessao do senado em 4 de 
Dezembro de 1S94); 

O projecto da Camara volton ao system a chamado do 
ler^o, que o primeiro Congrcsso tinha abandonado quando 
fez a lei que organisou o Districto Federal. 

Este systema de representaqao, dando dois tertjos d'clla 
ao partido em maioria e reservando um tergo a maioria, 
pecca por muitos defeitos. 

Primciramente, por ellc o poder publico cstabelecc uma 
bitola para invariavclmente reduzir toda a maioria a dois 
ten;os, e toda a minoria a um ter?o do cleitorado. 

Mas a representa^ao das minorias deve comprehcnder as 
diflerentcs variedades das opinides que existcm no paiz; 
uma minoria pdde ser algumas vezes de um ter?o c outros 
vezes de menos ou de mais; e pdde haver diversas minorias, 
cujos adeptos todos juntos, excedam ao partido mais nume- 
roso; de maneira que nao ha um criterio para que a lei 
possa considerar as maiorias sempre com dois ter?os e a 
minoria so com um ter^o sempre. 

E e absurdo que, — si as minorias devem ser rcpresentadas, 
— quando ellas tenham menos de um terijo do eleitorado 
deixem de ter sua rcprescnta^ao. 

Finalmente, si as minorias tcm direito a reprcsenta<;ao 
e, si nao tendo eleitores na razao de um ter^o, nao se Ihcs 
pcrmitte elegereni scus mandatarios, a consequcncia e que a 
eleiqao deixa de ser a expressao, o transumpto, como o 
deve ser, das opinides existentes. 

H si por accordo e conchavos a minoria, sem ter o tergo 
do eleitorado, chega a ter algum representante, pdde se 
crer que foi a opiniao em minoria que triumphou, mas 
vem a ser isso uma colHgaijad hybrida dos partidos e nao 
exprime a verdade eleitoral, — represcnta um terqo apenas 
nominal, mas nao da o resultado real e exacto do estado 
das opinides, nao dii a reprcsentatjao proporcional e sincera 
dellas. 

Nestas condi^des a apregoada cxcellencia do systema 
chamado do ter^o cahe por terra, deante da simples reflexao. 

O projecto, porem, que o senado tinha mandado a 
Camara consagrava uma idea, que por nao ser ainda familiar 
a todos os que se occupam destas cousas, a muitos tem 
parecido uma innova^ao embaraqosa para os eleitores, cheia 
de complica^oes, e muitas difTiculdades trazendo ao processo 
eleitoral cm sua execu^ao. 

Entretanto, o simples exame do projccto mostra que niio 
ha difhculdade pratica cm tal systema e quando alguma 
houvesse, osnossos habitos eleitoraes pouco teriam de modifi- 
car-sc; alem de que, sabe-se que os cabalistas tem-sc revelado 
homens muitos intelligentes e cntendidos n'estas cousas: 
nao ha cmbara<;os que nao consjgam veneer. 

Quanto a vota^ao o que ha a fazer e muito simples. O 
processo e este: o eleitor no alto da chapa ou ccdula 
escreve o nome do seu candidate, o nome que preferc entre 
todos, c escreve abaixo d'elle mais tantos nomes quantos 
bastem para completar, com o primeiro, o numero total 
de represcntantes do districto. 

Nao ha nisso a menor difiiculdade. 
Os representantes podem ser eleitos pelos votos da 

maioria, ou pelos votos da minoria; sera prcciso porem 
que cada candidate, para ficar elcito, tenha a vota^ao 
correspondente ao quociente. 

Isto porem <5 ja para a mesa eleitoral e para o acto da 
apura^ao dos votos. 

Os eleitores, os grupos, os partidos preparam suas listas, 
suas cedulas eleitoraes, dando nellas o primeiro logar ao 
candidate prcferido. 

Si e grande, si c muito numeroso o grupo ou partido, 
calcula elle suas fonjas e faz diversas series de cedulas para 
seus corrcligionarios, collocando no primeiro lugar em 
certo numero dellas, um nome; em outras outros nomes e 
faz a sua distribui^ao convenientc. 

Os nomes que se seguem ao primeiro de cada chapa, 
seriio aproveitados, ou quando o primeiro nome nao attin- 
gir o quociente ou quando nao houver, dos votados em 
primeiro logar, tantos nomes quantos completeni o numero 
de representantes a eleger. 
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O eleitor t êm assi m a certeza de que seu vo to é sempre 
considerado, -e as min orias não insignifi ca ntes, as de 
certo vulto , tem certeza de e leger tambcm seos represe n
tantes, sem prec isa i" de concha vos nem favo r da maioria. 

Ora , o trabalho de fazer as listas e de vota r, é, como se 
vê, s im plí ssim o: consiste cm escrever uma lista contendo o 
numero legal de nomes de representantes a elege r, e entre
ga i-a ,, mesa eleitoral. 

O segund o trabalho é o da mesa eleitoral : esta recebe 
ns ti stas, con ta-as e divide a somma pelo numero dos ca n
didatos a e leger; o quoc iente assim obt ido é o numero 
de votos apurados com que cada um fi ca r;', e leito. 

S i este methodo podesse oflcrecer mais alguma d iíli culdade 
com vantagem pratica para ex presslo ge nuína do systema, 
ai nda assim deve ria se r adaptado, porque os benefic ias com
pensa riam bem esse accressimo de traba lho. 

Entretanto, t acs difli culdades não ha, o systema aprese nta 
simplesmente uma dilfcren ça quanto,, apuraçiio . Na occasiiio 
de apura rem-se as ccd ulas, um cscrut:.1dor ler(l o primeiro nome 
de cnda uma e notaní os votos, - outro ou outrosescrutadorcs 
lerão os seg uintes no primeiro nome escripto cm cada 
cedula e ir:10 apu rando-lhes os votos; os lidos pelo primeiro 
cscrutador, que attin g ircm ao quociente, co nsideram-se 
e le itos; s i não alcança rem o quoc iente tantos nomes 
quantos preencham o numero de rep ,·escntantes a e lege r, 
co nsideram-se c lt: itos os rnai s vo tad os, cm, numero corres
pondente aos que fa lta rem, ci os apurados pelo segundo 
esc rutador. 

Não é grande traba lho , o calculo é elementar , muito 
s impl es, e de nrni s os partidos costum am ter entre seo,; 
membros homens praticas, muito babeis em calcu las e 
combinações eleitoraes . 

Ass im , quer no modo de vo tar, quer no de apurar o 
voto, o processo proporcional não offorecc diíliiculdade rea l 
alg um a ; e ainda que offe recesse, consid erad as as va ntage ns 
que ell e tra z, sení bom adap tar um processo que d,í luga r 
a se rem represe ntadas todas as op iniões, que fa z just iça a 
todos os partidos e co ll oca no parlamento a rep resentação 
real do paiz. 

Nestas poucas palavras creio ter justificado o parece r da 
cornm issflo . E concluo fazendo votos para que o sen:h.to 
nflo deixe passar es ta occasião de adap tar uma idia que , 
na phrasc de Stuart Mill , se deve considerar uma das 
descobe rtas de maior :dca ncc das que se têm feito no mundo 
politico: a representaç,,o das minorias pelo sys tema propor
ciona l ; id t!a tam g randiosa, de tamanha vali a, de tanta 
ma g nitude 1 que es tou convencido de que, mai s dia rn cnos 
dia , ell a não ser!t le i só no município do Dist ricto Federa l, 
mas tornar-se-,, o processo gera l para as eleições de todos 
os municípios, de todos os Estados, de toda a Uni ão . 

Vingo u o projecto do se nado e fo i publicado 
como lei, sob o n. 248 de 1 5 de Dezembro de 
1894; mas com last imavel soffreguidão, a ntes 
de larga e demorada experi encia, fo i ( por lei 
n. 543 de 2' de Dezembro ele 1898 ) abandonado 
o methodo eleitoral por quociente, mal ensaiado 
nas eleições municipaes, e volto u-se ao desac re
ditado process da lista incompleta. Na di scus
são, porém , dessa retrograda reC rma , nenhum 
novo e va lioso arg umento se addu zio contra o 
systema tam precocemente repudiado, tendo con
corrid o para sua perda o predominio das conve
niencias da polit ica parti daria loca l, naturalmente 
·tvessa á innovação e, não menos, certa indiffe
rença ela maio ri a cios rep resenta ntes, na passa
gem de uma lei que interessava unicamente a 
uma dada e relativamente peq uena circumscri
pção do paiz; ao que cumpre accrescentar 
( porque nãc havemos de diz 1-o ?) o pouco 
con hecimento do systema proporcional por 
quocie nte.,- pela maior parte do parlamento. 

Art. 28 § 1. .0 O numero dos deputados . 
s pr je ·tos preliminares estabeleciam a pro

porçfü) de um deputado por ;o mil habitantes 

.. ·---·- ... --•··-- .-.. -----------

(Americo Brazili ense, art. 1 1 ) , de um por 70 
mil ( Magalhães Castro, art. 52) e um por I oo 
mil habi_ta ntes (Werneck-Pestana, art. 89). O 
da Com111issão cio Governo Prov isorio estabe
lecia a proporção de u111 deputado por 70 111i l 
habitantes 011 f racção excede11te de 1o 111il e fi xava 
o numero 111axi1110 de deputados e·m 250. O pro
jecto do Governo adaptou a base de 70 mi l 
habitantes, a qual o Cong resso Constitu inte 
ace itou , rejeitando as va rias emendas que na 
di scussão su rg iram: - dando ao Congresso a 
att ribuição ele fi xa r o nu111 ero de deputados, 
eg ual para todos os Estados e o Districto Fe
deral ; - fixando e111 150 e em 250 o nu111ero 
maximo de deputados; - elevando de 70 mi l a 
1 oo mi l a base adaptada no projecto ; -vedando 
que qualqu er Estado fi casse com representação 
inferi or á que tinha ao tempo da proclamação 
da Republica, - e que as circumscripções elei
toraes ultrapassassem os limites de u111 Estado 
(ANN. do Congresso Constituinte , vol. I, pags . 
97, 399 a 407) . 

A egualdacle ele representação na Camara dos 
Deputados contrariava principio cardeal da orga
ni sação do «Estado.Federal» e o desv irtuava 
dando-lhe o caracter de « confederação. » 

O elfeito deste syste rn a é di rect arn ente contrario ao prin
cipio basil a r dos gove rnos repub li ca nos, o qual ex ige que 
o vo to da maio ri a seja decisivo . Dize r que so bera nos são 
eg uaes entre s i e qu e a maioria dos votos dos Es tados deve 
ser considerada corno a mai oria da Am e ri ca fede ral , é um 
so phisma ; nem com tam capcioso arg umento se podem 
destruir os mais e levados principias de justi ça e senso 
cornmum . Pódc muito bem ser que a mai oria dos Estados 
não fonne sinão uma pequenissima parte no povo d'Ame ri ca ; 
e não é possíve l que os dous terços da populaçiio, dei
xa ndo-se embair com di stin cções imagin arias e subtile1.as 
sy ll ogisti cas, con sinta em confiar o cuidado dos seos inte
resses .\ autoridade e disposi çiio do ou tro terço . Os Estados 
mai ores indig nar-se-ão bem depressa da id éa de recebe r a 
le i dos mais fracos; pois acqui csce r a semel ha nte privação 
da importancia que deve m tt:r na balança po liti ca, se ria 
nf1 0 só ser insensível ao am or do poder, mas até sacrificar 
o desejo da eguald ade : esperar uma dest as cousas é desar
razoado, ex ig ir a segunda é uma injusti ça. Quanto aos 
Estad os menores, s i co nsid erarem que a sua segurança e 
prosperidade depende ainda mais particu larmente da União , 
ni"lo podem deixa r de renunc iar a uma prc tenção 1 que s i 
não fõr aba ndonada , vir.i a se r fa tal á sua cx istenc ia 
(FEDERALJST, Ca p. 22). 

Dar ao Cong resso o arb ítrio de fi xar po r lei 
ord inari a o numero de membros de que se deva 
compôr, fôra t emeridade em assumpto a que se 
ligam os mais altos interesses nacionaes; d 'ahi 
a necessidade de estabelecer-se uma base fi xa 
para , acompanlrn ndo o aug111 ento da população, 
dar ao paiz representação quanto possível pro
porcional ao numero de seos habitantes. Mas 
conio por outra parte são obv ios e g randíssimos 
os inconven ientes de assembléas deli bera ntes 
compostas de mui crescido numero , teria sido 
curial a adopção de alg uma das emendas que 
propunham o lim ite maximo do numero de 
deputados . 

Inferior a quatro por Estado. Para 
evitar-se uma g rande desegualdade na represen
tação dos Estados, a lg l1n s dos quaes apenas 

----------------- --- --------'----

,- davam dous ou tres e 
pirito Santo, Goyaz 
leceo-se que, antes m 
seamento de que tr 
nenhum Estado t ive~ 
sentantes na camara. 

ESTADO 

Amazonas . 

Pará . ... 

Maranhão . 

Piauhy . . . 

Ceará .. . 
Rio Grande do Nor1 

Parahyba . .. 

Pernambuco 

Alagôas . 

Sergipe . 

Bah ia . . 

Espirita Santo. 

Rio de Janeiro . 

S. Paulo .. . 

Paraná .... . 

Santa Catharina. 

Rio Grande do Sul 

Minas Geraes 

Goyaz . .. . • 

Matto Grosso .. • 

Distr icto Federal 

Art. 28 § 2 
visto decennal: 
sição, ta 111 be111 o 
Estados Unidos 
secç. 2" , n . 3) , é 1 
minadas a propo1 
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O cleitor tem assim a certeza de que sea voto e sempre 
considerado, — e as tninorias nao insignificantcs, as de 
certo vulto, tem certeza de eieger tambcm scos represen- 
tantes, scm prccisar- de conchavos ncm favor da matoria. 

Ora, o trabalho de fazer as listas e de votar, e, cohio se 
V6, simpiissimo: consiste em escrever uma lista contcndo o 
numero legal de nomes de representnntes a eieger, e entrc- 
gal-a a mesa elcitoral. 

O scgundo trabalho e o da mesa cleitoral: esta recebe 
as Ustas, conta-as c divide a somma pelo numero dos can- 
didates a eieger; o quociente assim obtido e o numero 
de votos apurados com que cada um ficara eleito. 

Si este methodo podesse oflferecer mais alguma difliculdade 
com vantagem pratica para ex press ao genuina do systema, 
ainda assim devcria ser adoptado, porque os beneficios com- 
pensariam bem esse accressimo de trabalho. 

Kntretanto, taes tlifficuldades nao ha, o systema apresenta 
simplesmente uma different a quanto a apura^ao, Ka occastao 
de apurarem-se asccdulas, um escrutador lera o primeiro nome 
de cada uma e notara os votos, — outro ou outrosescrutadores 
lerao os seguintes ao primeiro nome escripto em cada 
cedula e iriio apurando-lhes os votos; os lidos pelo primeiro 
escrutador, que attingirem ao quociente, consideram-se 
eleitos; si nao alcan^nrem o quociente tantos nomes 
quantos preencham o numero de represcntantcs a eieger, 
consideram-se eleitos os mais votados, em- numero corres- 
pondentc aos que faltarem, dos apurados pelo segundo 
escrutador. 

Nao c grande trabalho, o calculo c elemental*, muito 
simples, e de mais os partidos costumam ter cntre seos 
membros homens praticos, muito habeis em calculos e 
combina^fies elcitoraes. 

Assim, quer no modo de votar, quer no de apurar o 
voto, o processo proporcional nao ofterecc dilliiculdade real 
alguma; e ainda que offereccsse, consideradas as vantagens 
que elle traz, sera bom adoptar um processo que da lugar 
a serem representadas todas as opiniocs, que faz justi^a a 
todos os partidos e colloca no parlamento a representagao 
real do paiz. 

Nestas poucas palavras creio ter justificado o parecer da 
commissao. E concluo fazendo votos para que o senado 
nao deixe passar esta occasiao de adoptar uma idea que, 
na phrase de Stuart Mill, se deve considerar uma das 
dcscobertas de maior alcance das que se tem feito no mundo 
politico : a reprcsenta^ao das minonas pelo systema propor- 
cional; idea tam grandiosa, de tamanha valla, de tanta 
magnitude, que estou convcncido de que, mais dia menos 
dia, ella nao sera lei so no munieipio'do Districto Federal, 
mas tornar-se-a o processo gcral para as cleiqoes de todos 
os municipios, de todos os Hstados, de toda a Uniao. 

Vingou o projecto do senado e Ibi publioSBlo 
como lei, sob o n. 248 de 15 de Dezembro de 
1894; mas com lastimavel soflrcguidao, antes 
de lai'ga c demorada cxpericncia, foi (por lei 
n. 543 de 23 de Dezembro de 1898) abandonado 
o methodo eleitoral por quociente, mal ensaiado 
nas eleiijoes municipacs, c voltou-se ao dcsacre- 
ditado processo da lista incomplcta. Na discus- 
sao, porem, dessa retrograda reforma, nenhum 
novo e \'alio50 argumento se adduzio contra o 
S3,stcma tam prccoccmenterepudiado, tendo con- 
corrido para sua pcrda o prcdominio das conve- 
niencias da politica partidaria local, naturalmcnte 
avessa a innova^ao e, nao menos, certa indifle- 
ren^a da maioria dos representanles, na passa- 
gem de uma lei que interessava unicamcnte a 
uma dada c relativamcnte pcquena circumscri- 
p^ao do paiz; ao que cumprc accrescentar 
(porque nac havemos de dizcl-o?) o pouco 
conhecimento do systema proporcional por 
quociente,—pcla maior parte do parlamento. 

Art. 28 § 1 O numero dos deputados. 
Os projectos preliminares estabeleciam a pro- 
pori;ao de um deputado por 50 mil habitantes 

(Americo Braziliense, art. 11), de um por 70 
mil (Magalhaes Castro, art. 52) e um por 100 
mil habitantes (Werneck-Pestana, art. Sq). O 
da Commissao do Governo Provisorio estabe- 
lecia a proponjao de um deputado por 70 mil 
habitantes 011 fracgno excedenle de 70 mil e fixava 
o numero maximo de deputados em 250. O pro- 
jecto do Governo adoptou a base de 70 mil 
habitantes, a qual o Congresso Constituinte 
aceitou, rejeitando as varias emendas que na 
discussao surgiram:—dando ao Congresso a 
attribuifao de fixar o numero de deputados, 
egual para todos os Estados e o Districto Fe- 
deral;— fixando em 150 e em 250 o numero 
maximo de deputados; — elevando de 70 mil a 
100 mil a base adoptada no projecto;—v^dando 
que qualquer Estado ficasse com representacao 
inferior a que tinha ao tempo da proclama^ao 
da Republica,—e que as circumscrip^oes elei- 
toraes ultrapassassem os limites de um Estado 
(Ann. do Congresso Constituinte, vol. I, pags. 
97. 399 a 407). 

A egualdade de representacao na Camara dos 
Deputados contrariava principio cardcal da orga- 
nisa<;ao do « Estado-Federal» e o desvirtuava 
dando-lhe o caracter de « confederacao. » 

O effeito deste systema 6 directamente contrario ao prin- 
cipio basilar dos governos republicanos, o qua! exige que 
o voto da maioria seja decisive. Dizer que soberanos sao 
eguaes entre si e que a maioria dos votos dos Estados deve 
scr considerada como a maioria da America federal, e um 
sophisma; nem com tam capcioso argumento se podem 
destruir os mais clevados principles de justi^a c senso 
com mum, Pddc muito bem ser que a maioria dos Estados 
nao forme sinao uma pequenissima parte no povo d"America ; 
e nao e possivel que os dous ter^os da populaqao, dei- 
xando-se embair com distincqoes im agin arias e subtil ezas 
syllogisticas, consinta em confiar o cuidado dos seos inte- 
resses ji autoridade e disposiijuo do outro ter^o. Os Estados 
maiores indignar-se-ao bem depressa da idea de rcceber a 
lei dos mais fracos; pois acquiescer a semelhante priva^ao 
da importancia que devem ter na balanca politica, seria 
nao so ser insensivel ao amor do poder, mas ate sacrificar 
o desejo da egualdade: esperar uma destas cousas e desar- 
razoado, exigir a segunda e uma injusti^a. Quanto aos 
Estados menores, si considerarem que a sua seguran^a e 
prosperidade depende ainda mais particularmente da Uniao, 
nao podem deixar de renunciar a uma preten<;ao, que si 
nao for abandonada, vlra a ser fatal a sua cxistencia 
(FtDHRALlST, Cap, 22). 

Dar ao Congresso o arbitrio de fixar por lei 
ordinaria o numero de membros de que se deva 
compor, fora temeridade em assumpto a que se 
ligam os mais altos interesses nacionaes; d'ahi 
a necessidade de estabelecer-se uma base lixa 
para, acompanhando o augmento da popula<;ao, 
dar ao paiz representacao quanto possivel pro- 
porcional ao numero de seos habitantes. Mas 
como por outra parte sao obvios e grandissimos 
os inconvenientes de assembleas deliberantes 
compostas de mui crescido numero, teria sido 
curial a adopcao de alguma das emendas que 
propunham o limite maximo do numero de 
deputados. 

Inferior a quatro por Estado. Para 
evitar-se uma grande desegualdade na represen- 
tacao dos Estados, alguns dos quaes apenas 
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ARTIGO 28 87 

davam dous ou tres deputados (Amazo nas, Es
pírito Santo, Goyaz e Matto Grosso), estabe
leceo-se que , antes mesmo de reali sado o recen
sea mento de que trata o § 2° deste art. 28, 
nenhum Estado tivesse menos de quatro repre
sentantes na camara. 

O segu inte quadro mostra o numero actua l de 
deputados, confro ntado com o do tempo do 
imperio (lei n . 2675, de 20 de Outubro de 187 5, 
art. 2° ; decreto n . 6097 de 12 de Janeiro de 
1876, art . 1 23) e do Governo Provisorio ( de
creto511, de 23 de Junho de 1890,art. 6° § 1°): 

ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL Lei de 1875 Dec. de 1890 Lei de 1892 

Amazonas . . 

Pará ... . . 
Maranhão ... . ....... . . . . .. . ... . . 

Piauhy .. . .. . . .. . 

Ceará .... . ... ; . 

Ri o Grande do Norte. 

Parahyba . .. 

Pernambuco .. 

Alagôas . 

Serg ipe .. .. . 

Bahia ... -,. .. 

Espi rito Santo. 

Ri o de Janeiro . 
S. Paulo .. .. ............ . 

Paraná ... .. ..... ... . . 

2 
3 
(j 

3 
8 
2 
G 

13 
li o 
4 

14 
2 

12 
D 
2 

2 4 
7 7 
7 7 
4 4 

10 10 
4 4 
5 5 

17 '17 
6 6 
4 4 

22 22 
2 4 

17 17 
22 22 
4 4 

Santa Catharina . ... . .. . .. ..... ......... . 2 4 4 
Rio Gra nde do Sul .. ... . ...... ........ .. . ü 16 16 
Minas Geraes .. . 20 37 37 
Goyaz . ...... .... .... . . . .. .. . ...... . 2 3 4 
Matto Grosso . . ...... .. ............... . 2 2 4 
Districto Federal ... .. ... .. . : , ... , . . . ... . 10 10 

Art. 28 § 2. 0 Recenseamento . . . re
visto decennalmente. O fim desta di spo
sição, tambem oriunda da Const ituição dos 
Estados Unidos Norte-Americanos (art. 1°, 
secç. 2ª, n . 3), é restabelecer em epochas deter
minadas a proporção que deve ex istir en tre o 
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numero dos rep resentantes e o dos cidadãos, e 
aug mentar o dos represe ntantes de accôrdo com 
o crescimento relativo da população dos Estados . 
E' o unico meio efTicaz, di z Story, pelo qual 
o poder relativo de cada Estado póde ser exacta
mente representado. 

ARTIGO 28 87 

davam dous ou tres deputados (Amazonas, Es- 
pirito Santo, Goyaz e Matto Grosso), estabe- 
leceo-se que, antes mesmo de realisado o recen- 
seamento de que trata o § 2° deste art. 28, 
nenlium Estado tivesse menos de quatro repre- 
sentantes na camara. 

O seguinte quadro mostra o numero actual de 
deputados, confrontado com 0 do tempo do 
imperio (lei n. 2675, de 20 de Outubro de 1875, 
art. 20; decreto n. 6007 de 12 de Janeiro de 
1876, art. 123) e do Governo Provisorio (de- 
creto 511, de 23 de Junho de 1890, art. 6° § 1 ): 

ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL Lei As 1075 Dsc.dslBSO 

Amazonas  
Para  
Maranhao  
Piauhy  
Ceara ; 
Rio Grande do Norte 
Parahyba  
Pernambuco  
Alagoas  
Sergipe   
Bahia . . . -v  
Espirito Santo. . . . 
Rio de Janeiro .... 
S. Paulo   
Parana  
Santa Catharina. . . 
Rio Grande do Sul . , 
Minas Geraes .... 
Goyaz  
Matto Grosso  
Districto Federal . . 

■5 
G 
G 
8 
2 
"i 

i:i 
u 
4 

14 
2 

12 
9 
2 
2 
G 

20 
2 

2 
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1 
7 
4 

10 
4 
3 

17 
G 
4 

22 
2 

17 
22 

4 
4 

1G 
::17 

3 
2 

10 

203 

Art. 28 § 2.° Recenseamento... re- 
visto decennalmente. O fun desta dispo- 
sigao, tambem oriunda da Constituifao dos 
Estados Unidos Norte-Americanos (art. i0, 
secg. a", n. 3), e restabelecer em epochas deter- 
minadas a proporgao que deve existir entre 0 

numero dos representantes e o dos cidadaos, e 
augmentar o dos representantes de accordo com 
o crescimento relative da populagao dos Estados. 
E1 0 unico meio elTicaz, diz Story, pelo qual 
o poder relativo de cada Estado pode ser exacta- 
mente representado. 



88 ARTIGO 29 

Art. 27. Co mpete á Ca111ar:i dos 
DepLl kldos a in ic iativa de todas as 
leis sob re impos tos e so rt..:io militar, 
a d isc.: 11 ssão ini cial dos projectos 
qu e forem :,presentados pelo Pode r 
Executivo e a dcclnr~ção da procc
dencia da acc usnção co ntra o Pre
sidente da Repub li w. 

(Projecto da Commissão do Governo Pro
yi~orio). 

Art. 28. Co111pete á Camara a 
iniciativa de todas as leis de impos
tos, a fi xação das fo rças de terra e 
mar, a d iscussão dos projectos offe
recidos pe lo Po ler Executivo e a 
declaração da procedencia ou i111-
procedencia da accusacão contra o 
Pres idente da Republi c; nos t ermos 
do art. 52. 

Art. 28. Depois da palavra -
iniciativa-accrescente-se: do adia
mento da sessfo legislat iva-e o 
ma is corno es tá no proj ecto . -Ar
tbur Rios. Emenda approvadn em 5 e 17 
de Fevereiro de J89 1. 

Ao art. 28-diga-se : 
Em vez de fi xação - das leis de 

fi xação - e cm vez de - a di scussão 
- ela di scussão. Emenda daCommissão 
do Congresso (:ipprovn.da em 29 de Dezem
bro de 1890) . 

(Decretos n . •;io de 22 de junho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 29. Iniciativa. Com quanto ambas 
as casas do Cong resso tenha m de occupar-se dos 
objectos que são attribuição d'cll e, to !av ia 
alg un s elevem ser necessariamente começados na 
Cam~ra dos_ D~putacl?s, por se entender q ue 
ella e a mais 1mmed1ata expressão da vo ntade 
e sentimentos do povo . Esta prerogativa da 
nossa Camara dos Dep~tados ori g ina-se do 
exemplo do parl ame nto 111g lez, onde a camara 
dos comm uns , por ser electi va e represe ntar os 
contribuintes, ficou com esse direito de priori
dade. Os ameri canos do Norte o adoptaram e 
e entre nós já assim era no regimen do imperi o, 
embora sem mcsmcidade de razão . 

E' incontestavel não se r, em nosso regímen, a 
mesma , que na Ing laterra , a d ifferença entre as 
duas camaras, ambas electi vas, do Cono-resso 
Nacio nal. No regímen federat ivo, estand; est a
belecido que o Senado Federa l represente os 
Estados e a Ca mara dos Deputados seja repre
sentação do povo nacional, póde-se ape nas por 
semelhante cli stincção expli car a iniciativa d 'a
quclla camara nos casos que a Constituição esta
belece e que são: 

I As leis de impostos e de fi xação de forças 
de terra e mar, que tam g randemente interessam 
á bolsa e á liberdade cio cidadão, pelo sacrificio 
que ex i0 ·em de uma parte cio resu ltado de seo 
trabalho, pelo serviço pessoa l de g uerra e pelo 
cerceamento, que á sua act ividadc impõe m , 
desv iando-a para serviço publico forçado e pesa
dí ssimo. Além d' isso : 

·« A cama ra _dos represe ntantes (Je1 utaclos) n ão só pôde_ 
rec1~ sn~, nrns e a Uf\.lCa que póde propór os recu rsos pe
cunranos pnra ? manut~n ção do governo . E" ella qu e m 
t e m a bolsa; e e por m eio deste poderoso instrumento q u e 
t e inos visto 1_1:1 lng laterr• a casa dos representantes. hu
milde e sem lorças na sua origem . cxtendcr succcss ivamente 
a esphcra de sua activ idadc e poder, e reduzir fi na lm ente 
:ité onde lhe pnrcccr, o cxces$o das prcrog:i ti vas usurpadas 
pelos_ outros mcnibros do governo . O poder pccuniario é 
a mais poderosa d e t oda_s as ar~n as que a Constituição podia 
dnr .. s rep resentantes 1mmed1atos do povo para destruir 

Art. 28. Depois das palav ras -
nos termos do arl. 52 - d iga-se -
e contra os secretar ias de Estado 
nos crim es connexos co m os do 
Presidente da Republica . -josil Hy 
giuo. -José Maria110. (Emenda appro
vnda em 29 de Dezembro de 1890). 

Art. 28 . - Supprimam-se as pa
lavrns - a d iscussão dos proj ectos 
offe reciclos pelo Poder Execut ivo. -
B. Campos. Emenda rejeitada em 29 de 
Dezembro ele r 890). 

os abusos e para faz er executar medidas justas e razonvcis>>. 
H AMILTON, Fcdern/ist, vo l. li , cap. 58. 

II A declaração ela procedencia ou improce
dencia da accusação contra o presidente da 
Republica e seos secretarios, para formar-se-lh es 
processo de responsabilidade (i111peaclm1e11 t dos 
Norte-Americanos) , de que tratam os arts . 52 
§ 2° e 5 7. E' o direito exclusivo de receber a 
denuncia, e ele cujo exercício depende todo o 
procedimento para o julgamento d'aquell es altos 
funccionarios, direito que não poderia se r dado 
a quem melhor exercesse do ·que aos proprios 
representantes do povo . « Deve-se presumir, 
diz Story, Co111111 . § 689, que elles sãosensiveis 
ás sympathias, estam vigi lantes aos interesses 
e promptos a repara r os males do povo. Si é 
do seo dever denun ciar áj ustiça os delinquentes 
officiaes, mal poderão deixar de cumprir esse 
dever, sem que da parte dos seos constitu intes , 
sejam publicam ente denunciados e polit icamente 
aba ndonados.» 

Deve ndo-se dividir entre as duas camaras a 
accusaçiío e o j11 lga111e11to , é ev idente que aquell a 
fica melhor á camara sempre renovada por inteiro 
no perí odo legal e trazendo mais recente e mais 
pronunciada a in spiração do povo. E' uma 
garantia para este, como um meio de chamar a 
contas o chefe da nação, tambem escolhido pelo 
povo (e muita vez esquec ido cio que lhe deve ); 
é egualrnente uma ga rant ia para esse fu nccio
nario pela segurança qu e lhe traz de não se r 
processado sinão com li ce nça do povo por inter
medio de seos representantes. 

III Os projectos offe recidos pelo poder execu
tivo, os quaes podem envo lve r materi a que en
tenda com os ma is preciosos direitos do cidadão, 
proposta de providencias onerosas e vexatorias, 
reforma de leis ga rantidoras da liberdade, etc . 
~ A lei n. 23 de 30 de Dezembro de 189 1, art . 9° 
§ 3°, determinou que os ajust es, conve nções e 
tratados celebrados pelo presidente da Republica 

Ar! . ,o . Compete á 
menta -d:i sessão lcgis 
in1poslos, das leis el e fix 
ela disc ussão cios proj 
Execu ti vo e a leclarnçi 
clenci,1 ela accusação con 
nos termos cio arl. 5,1 e 
nos crim es connexos cc 
bli ca . 

Rcct:1cção pel:, Comm issão 
Feverei ro). 

sejam suj eitos á rat 
ante um projecto , 
executivo ) . 

Não se tratará de 
ramente serem su 
do povo, aos depu1 
institui ções em ,:;ar 
se consideram a pa 
representação nacic 

IV O ad iameff 
zendo a suspensão 
e a cessação d'el 
é, produzindo o ec 
retirada e ausenc 
t em po em que 1 

costumam se reu! 
ser determi nada p, 
iniciat iva da can 
avançada do povo 
primeiro fi sca l do 

TE M O SENA DO 

DE IMPOST OS E 0 l 

DOS DEPUTADOS? 

ricana expressaIT 
secç. 7" § 1°. Er 
ass im s~ pratica, 
não veda, antes i1 
ri1erando no art. 
compctencia de ai 
alg uma a este re: 
art . 39, dos proj< 
( as quaes com el 
uma camara á e 
trata . 

Mas é bem de 
cm taes casos 1 

aug mentar ou t r 
dãos, nem de cer, 
jam de posse, cc 
·obstam a isso 
mcntaes da inici 
Deputados. Sei 

88 artigo 29 

Art. 27. Compete :i Cainarn dos 
Dcpukitlos a iniciativa do todas as 
leis sobre impostos 0 sortcio militar, 
a discussao inicial dos projectos 
que forcm aprescntados pclo Poder 
Hxccutivo 0 a dcclarafao da piocc- 
dcncia da accusacao contra o Prc- 
sidente da Rcpublica. 

(Projecto da Commtssao do Governo Pro- 
viaono). 

Art. 2S. Compete a Camara a 
iniciativa de todas as leis de impos- 
tos, a fixajao das forfas de terra c 
mar, a discussao dos projectos offe- 
rccidos pelo Poder Rxecutivo e a 
declarafao da procedcncia ou im- 
procedcncia da accusafao contra o 
Presidentc da Rcpublica nos tcrmos 
do art. 52. 

(Decretos 11. «;io de 22 de Junho e n. 914 A 
de 2) de Outubro de 1890). 

Art. 28. Dcpois da palavra — 
iniciativa—accresccnte-sc; do adia- 
mcnto da sessao legislativa—c o 
mais como csta no projecto.—Ar- 
lluir Rios. Hmenda approvada em 3 e 17 
de Fevereiro de j8qi. 

Ao art. 28 — diga-sc: 
Em vcz de fixajao — das leis de 

fixafao — e cm vez de — a discussao 
— da discussao. Emenda da Commtssao 
do Congresso (approvada em 29 de Dezem- 
bro de 1890). 

Art. 28. Dcpois das palavras — 
nos tcrmos do art. 52—diga-sc — 
c contra os secretaries de Estado 
nos crimes conncxos com os do 
Presidentc da Rcpublica. —Josi'Hy- 
gillO. —Josi! Mariano. (Emenda appro- 
vadu em 29 de Dezembro de 1890). 

Art. 28.—Supprimam-sc as pa- 
lavras—a discussao dos projectos 
offerecidos pclo Poder Executive. — 
B. Campos. Emenda rejeitada em 29 de 
Dezembro de 1890). 

Art. 29. Iniciativa. Com quanto amhas 
as casas do Congresso tenham de occupar-se dos 
objectos que sao attribuifao d'clle, todavia 
algunsdevcm ser necessariamente comccados na 
Camara dos Deputados, por se entender que 
clla e a mais immediata expressao da vontade 
e sentimcntos do povo. Hsta prerogativa da 
nossa Camara dos Deputados origina-se do 
exemplo do parlamento inglez, onde a camara 
dos communs, por ser electiva e representar os 
contribuintes, ticou com esse direito de priori- 
dade. 0% americanos do Norte o adoptaram e 
c entre nos ja assim era no regimen do imperio, 
embora sem mesmcidade de razao. 

E' incontestavel nao ser, em nosso regimen, a 
mesma, que na Inglaterra, a dilTercnca entre as 
duas camaras, ambas electivas, do Congresso 
Nacional. No regimen federative, estando esta- 
belecido que o Senado Federal represente os 
Estados c a Camara dos Deputados seja repre- 
sentagao do povo nacional, pode-se apenas por 
scmelhantc distincgao cxplicar a iniciativa d'a- 
quella camara nos casos que a Constitui^ao esta- 
belcce e que sao: 
■ I As leis de impostos e de fixagao de for^as 
de terra c mar, que tarn grandemonte intcressam 
a bolsa e a libcrdade do cidadao, pelo sacrificio 
quo exigem de uma parte do resultado de seo 
trabalho, pelo servifo pessoal de guerra e pelo 
cerceamento, que a sua actividade impoem, 
dcsviando-:i para servi^o publico fonjado e pesa- 
dissimo. Alcm d'isso: 

•«A camara dos ropresentantes (deputados) nao so pddc 
recusar, mas c a unjea que pdde propdr os recursos pe- 
cuniarios para a manuten<;ao do governo. E' clla quern 
tern a bolsa; c c por mcio deste poderoso instrumento que 
temos visto na Inglaterra a casa dos representantcs, hu- 
milde c sem tort;as na sua origem, extender successivamentc 
a csphera de sua actividade e poder, c reduzir llnalmentc 
ate onde Ihc parccer, o excesso das prcrogativas usurpadas 
pclos outros membros do governo. O poder pecuniario e 
a mais poderosa de todas as armas que a Constituieao podia 
dar aas representantcs immediatos do povo para destruir 

os abusos e para fazer exccutar medidas justas e razoaveisv. 
Hamilton, Federalist, vol. It, cap. 58. 

II A declaragao da procedencia ou improce- 
dencia da accusai;ao contra o presidente da 
Republica e seos secretarios, para formar-se-lhes 
processo de responsabilidade (impcachmmt dos 
Norte-Americanos), de que tratam os arts. 52 
§ a" e 157. E' o direito exclusivo de receber a 
denuncia, e de cujo exercicio depende todo o 
procedimento para o julgamento d'aquelles altos 
funccionarios, direito que nao poderia ser dado 
a quern melhor exercesse do -que aos proprios 
representantcs do povo. « Deve-se presumir, 
diz Story, Comm. § 68q, que elles saosensiveis 
as sympathias, estam vigilantes aos interesses 
e promptos a reparar os males do povo. Si e 
do seo dever denunciar a justifa os delinquentes 
officiaes, mal poderao deixar de cumprir esse 
dever, sem que da parte dos seos constituintes, 
sejam publicamente denunciados e politicamente 
abandonados. » 

Devendo-se dividir entre as duas camaras a 
acciisa<;ao c 0 jiilgamculo, e cvidente que aquella 
fica melhor a camara sempre renovada por inteiro 
no periodo legal e trazendo mais recente e mais 
pronunciada a inspira^ao do povo. E' uma 
garantia para este, como um meio de chamar a 
contas o chefe da natjao, tambem escolhido pelo 
povo (e muita vez esquccido do que Ihe deve); 
e egualmente uma garantia para esse funccio- 
nario pela seguranfa que Ihe traz de nao ser 
processado sinao com licenca do povo por inter- 
medio de seos representantcs. 

III Os projectos offerecidos pelo poder execu- 
tivo, os quaes podem envolver materia que en- 
tenda com os mais preciosos direitos do cidadao, 
proposta de providencias onerosas e vexatorias, 
rcforma de leis garantidoras da liberdade, etc. 
(A lei n. 23 de 30 de Dezembro de 1891, art. 9" 
§3°, determinou que os ajustes, convemjoes c 
tratados celebrados pelo presidente da Rcpublica 
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ARTIGO 29 89 

Art. 30 . Co mpete á Ca mara a ini cia ti va do adia
mento d:t sessão legislativa e de tod:is as leis de 
impostos, las leis de fi xação de forças de terra e mar, 
da disc ussão dos proj ectos offerecidos pelo Pode r 
Executivo e a declaração da procedencia ou improcc
lcncia da accusação co ntra o Presidente da Republica 
nos lerm os do art. 5,1 e contra os Secretarias de E>t1d o 
nos cri mes con ncxos co m os do Presidente da Repu
bli ca . 

Rcdacçâo pel:t Comm issão do Cong resso (:1pprov:1cb em 23 de 
Fevereiro). 

sejam sujeitos á rat ificação do congresso, med i
ante u m projecto de lei form ulado pelo poder 
executivo) . 

Não se tratará de taes propostas sem pri mei
rame nte serem submett idas aos procurado res 
do povo, aos deputados, zeladores que são das 
institui ções em garant ia d' elle creadas , os quaes 
se consideram a parte imm ediata e pop ular da 
representação nacional . 

IV O ad iamen to da sessão legislativa, tra
zendo a suspensão dos traba lhos parlamentares 
e a cessação d 'ell es na epoca propria, isto 
é, produzindo o eclipse do corpo legislati vo, a 
retirada e ausenci a dos e lei tos da nação , ao 
tempo em qu e regularmente ell es devem e 
costumam se reun ir, é med ida que, t endo ele 
ser determi nada pelo cong resso, melhor cabe á 
iniciativa ela camara dos depu tados, g uarda 
avançada do povo na defesa de seos dire itos e 
prim eiro fi sca l do governo. 

T EM O SENA DO O DIREITO DE EMENDAR AS LEIS 
DE IMPOSTOS E OUTRAS DE INIC IATI VA DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS? A constitui ção Norte-ame
ri cana expressamente o pennitte no art. 1° 

secç . 7" § 1 °. Entre nós, no regi men i 111 perial 
assim se praticava e a Con stituição _ vigente o 
não veda, antes implicitamente o a uto ri sa, enu 
rne rando no a rt. 38 essas leis como objecto ele 
competencia de ambas as carnaras, sem restricção 
alguma a este respeito e não exceptuando, no 
art. 39, dos projectos suscept i veis de emendas 
( as quaes com ell es devem se r remettidas po r 
uma carnara á outra) os project os de que se 
trata. 

Mas é bem de ver que as emend as c!o senado 
em taes casos não deverão ser no sentido de 
augmentar ou trazer novos g ravc1mes aos cida
dãos, nem de cercea r-lh es direito de que já este
jam de posse, com relação ao objecto legislado . 
Obstam a isso os intuitos e motivos fun da
mentaes da inicia ti va pri vat iva ela Camara dos 
Deputados . SeriJ. realmente irri sorio que o 

Art. 29. Compete á Gamara a iniciativa do adia
mento da sessão legislativa e de todas as leis de 
impostos, das leis de fixação de forças de terra e 
mar, da discussão dos projectos offerecidos pelo 
Poder Executivo e a declaração da procedencia ou 
improcedencia da accusação contra o Presidente 
da Republica, nos termos do art. 53, e contra os 
Secretarias de Estado nos crimes connexos com os 
do Presidente da Republica . 

senado não podendo iniciar le is de i111post os, 
t ivesse entreta nto o direito de aggravar as 
imposições propostas pela camara ou add icionar
lhes 111a is outros impost os . 

Vem de m olde aqu i o que a este proposito 
se le no « Direi to Publico Brazilei ro, » de 
Pimenta Bueno, 185 7, pag. 1 JO : 

« Por uma conseque nc ia log·icn e ri go rosa (do d ireito de 
ini ciativa) o se nado não pócle mesmo emendar tacs projcctos 
no fim de augmentar por fó rm a alguma o sacrificio do 
imposto ou do recrutamento , ou de substituir a co ntribuição 
por outra mais onerosa 1 pois que seria exercer uma ini c iat iva 
nessa parte. Sco direito limita-se a approv:-i r, reje itar ou 
emendar sómente no sentido de di m inuir o peso ou dura~ã o 
desses gravamcs . 

A logica exige m esmo que todas as medidas que impõem 
novos encargos sobre a nação, qu e resolvem-se cm im postos 
ou rec ru tamento , corno um tratado que aflectasse os di
r~itos de importação, uma cessào territoria l que fizesse 
perder :.1s contribuições do respec t ivo tcrritorio , exige , 
diz!amos. que tenham prioridade de exame , discussf10 e 
voto na Carnara dos Deputados» . 

- Uma emenda, rejeitada na Sessão ci o Con
g resso Constituinte de 29 de Dezembro de 1890, 
ret irava do art. 29 as palavras: « da discussão 
cios projectos offe recidos pelo pode r executivo, >) 

e o seo effe ito se ria supprimir (pois que n'outra 
parte não fi g ura) essa faculdade , que realmente 
mal se coaduna C0 lll o reg illl en da Const ituição, 
de apresentar o govern o projectos de lei . 

Os arts . 16 e 37 já dão ao presidente da 
Republica a unica partici pação qu e lhe deve 
caber no exerci cio do poder legislat ivo, a q ia! 
se ve r ifica por meio da sancção e veto Além 
di sso, t em elle a faculdade de diri g ir-lhe men
sage ns (art. 48 ~ 9°) e seos mini stros podem por 
escripto ou ve rbalmente. communicar-se com 
as com m issões das camaras (art. 5 1 ) , e por 
qualquer des es meios hab ili tar o Cong resso a 
providenciar , de poss cio pensam en to do go
gern o, quanto ás medidas urgentes ou neces
sa ri as ú admin istração. E é quanto basta: mais 
que isso é auto ri sa r intervenção inju siificave l 
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ARTIGO 29 89 

Art. 30. Compptc a Camara a iniciativa do ndia- 
mcnto da scssao Icgislativa c de todas as lois dc 
impostos, das leis dc fixajao dc forcas dc terra c mar, 
da discussao dos projcctos offcrccidos pclo Poder 
Exccutivo c a dcclarafao da proccdcncia ou improce- 
dencia da accusafao contra o Presidcntc da Rcpublica 
nos Icrmos do art. c contra os Secretaries dcEstado 
nos crimes connexos com os do Presidcntc da Repu- 
hlica. 

ReJuc^ao pela Comniissiio do Congresso (npprovada em 23 dc 
Fevereiro). 

Art. 29 Compete a Camara a iniciativa do adia- 
mento da sessao legislative e de todas as leis de 
impostos, das leis de fixagao de forgas de terra e 
mar, da discussao dos projectos offerecidos pelo 
Poder Executivo e a declaragao da procedencia ou 
improcedencia da accusagao contra o Presidente 
da Republica, nos termos do art. 53, e contra os 
Secretaries de Estado nos crimes connexos com os 
do Presidente da Piepublica. 

sejam sujeitos a ratificagao do congresso, medi- 
ante um projccio dc lei fonnulado pelo poder 
executivo). 

Nao so tratara de taes propostas sem primei- 
ramente screm submettidas aos procuradores 
do povo, aos deputados, zeladores que sao das 
instituigoes em garantia d'elle creadas, os quaes 
se consideram a parte immediata e popular da 
representagao nacional. 

IV O adiamento da sessao legislativa, tra- 
zendo a suspensao dos trabalhos parlamentares 
c a cessagao d'cllts na epoca propria, isto 
c, produzindo o eclipse do corpo legislative, a 
retirada e ausencia dos elcitos da nagao, ao 
tempo em que rcgularmente elles devem e 
costumam se reunir, e medida que, tendo de 
ser determinada pelo congresso, melhor cabe a 
iniciativa da camara dos deputados, guarda 
avangada do povo na defesa de seos direitos e 
primeiro fiscal do governo. 

TFM 0 SENADO 0 DIRE1TO DE EMENDAR AS LEIS 
DE IMPOSTOS E OUTRAS DE INICIATIVA DA CAMARA 
dos deputados? A constituigao Norte-ame- 
ricana expressamente o permitte no art. i0 

secg. 7il § i0. Entre nos, no regimen imperial 
assim se praticava e a Constituigao vigente o 
nao veda, ante- implicitamente o autbrisa, enu- 
merando no art. 38 essas leis como objccto de 
compctencia de ambas as camaras, sem restricgao 
alguma a este respeito e nao exceptuando, no 
art. 30, dos projcctos susceptiveis de emendas 
(as quaes com elles devem ser remettidas por 
uma camara a outra) os projectos de que se 
trata. 

Mas e hem de ver que as emendas do senado 
cm taes casos nao deverao ser no sentido de 
augmentar ou trazcr novos gravames aos cida- 
daos, nem decercear-lhcs direitos de que ja cstc- 
jam de posse, com retagao ao objecto legislado. 
Obstam a isso os intuitos e motives funda- 
mcntaes da iniciativa privativa da Camara dos 
Deputados. Seria realmente irrisorio que o 

senado nao podendo iniciar leis de impostos, 
tivesse entretanto o direito de aggravar as 
imposigoes propostas pela camara ou addicionar- 
Ihes mais outros impostos. 

Vein de molde aqui o que a este proposito 
se le no « Direito Publico Brazileiro, » de 
Pimenta Bueno, 1857, pag. iio: 

« Por uma consequencia logica e rigorosa (do direito de 
iniciativa) o senado nao pode mesmo emendar taes projectos 
no fun de augmentar por forma alguma o sacrificio do 
imposto ou do recrutamcnto, ou de suhstituir a contribui^ao 
por outra mais onerosa, pois que seria exercer uma iniciativa 
nessa parte. Sco direito limita-se a approvar, rejeitar ou 
emendar sdmente no sentido de diminuir o peso ou dura^ao 
desses gravames. 

A logica exige mesmo que todas as medidas que impoem 
novos encargos sobre a na(;ao, que rcsolvem-se em impostos 
ou recrutamcnto, como um tratndo que alfcctasse os di- 
rcitos de importaqao. uma cessao territorial que fizesse 
perder as contribui^des do respective territorio, exige, 
diziamos, que tenham prioridade de cxame. discussao e 
voto na Camara dos Dcputados». 

— Uma emenda, rejeitada na Sessao do Con- 
gresso Constituinte dc at) de Dezembro de 1890, 
retirava do art. 29 as palavras: « da discussao 
dos projectos offerecidos pelo poder executivo, » 
e o seo effeito seria supprimir (pois que n'outra 
parte nao figura) essa faculdade, que realmente 
mal se coaduna como regimen da Constituigao, 
de apresentar o governo projectos de lei. 

Os arts. 16 e 37 ja dao ao presidente da 
Republica a unica participagao que Ihe deve 
caber no exercicio do poder legislativo, a qual 
se verifica por meio da sancgao e vcio Alem 
disso, tern elle a faculdade de dirigir-lhc men- 
sagens(art. 48 § g") e seos ministros podem por 
cscripto ou vcrbalmente, communicar-se com 
as commissoes das camaras (art. 31), e por 
qualquer desses meios habilitar 0 Congresso a 
providenciar, de posse do pen lamcnto do go- 
gerno, quanto as medidas urgentes ou neces- 
sarias a administragao. E e quanto basta: mais 
que isso e autorisar intervengao injustificavel 
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90 ARTIGO 29 

do executi vo no processo da fo rmação das leis, 
cousa in conve ni entí ss ima, contrari a ao prin
cipi o da di visão dos poderes e que, si em todo 
o caso dcv sse preva lece r, trari a, como conse
q uencia neccssa ri a e loo·icamente irrec usavel, 
a fac uldade de de fenderem os mini stros (indo 
para isso tomar parte nas di scussões do Con
g resso) as propostas que aprese ntasse m , e exporia 

o governo a derrotas parlamentares,- o que 
se ri a a negação do regimen presidencial. Mai s 
val era ter sido adoptada a referida emenda , do 
que deixa r os mini stros apresentarem projectos , 
de fóra do parlamento, sem terem o direito de 
defe~1del-os e ex pondo-se á continge ncia de 
revézes qu e os podem despresti g iar. 

L 
( 

90 ARTIGO 29 

do execulivo no processo da formafao das leis, 
cousa inconvenientissima, contraria ao prin- 
cipio da divisao dos poderes e que, si em todo 
o caso dcvcsse prevalecer, traria, como conse- 
quencia neccssaria e logicamente irrecusavel, 
a faculdade de detenderem os ministros (indo 
para isso tomar parte nas discussoes do Con- 
grcsso) as propostas que apresentassem, e exporia 

o govcrno a derrotas parlamentares,—o que 
seria a negafao do regimen presidencial. Mais 
valera ter sido adoptada a referida emenda, do 
que dcixar os ministros apresentarem projectos, 
de fora do parlamento, sem terem o direito de 
defendel-os e expondo-se ii contingencia de 
revezes que os podem desprestigiar. 
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92 ARTIGO 30 

Arl. '.!8. A Ca mara cios Senadores 
representa os Estados, sendo ele l res 
membros ;i representação ele cada 
Estado e cio Di str iclo Federa l. 

( Projecto da Commissão do Governo 
Prov isori o) . 

Art. 29. O Senado compõe-se 
dos cid adãos elegíveis nos termos 
do art. 24 , escolhidos pelas legisla
tu ras cios Estados, em num ero ele 
tres se nadores por cada um , Jll e
cli ante pluralidade de votos. 

Art. 29. O Senado compõe-se 
dos cidadãos elegíveis nos term os 
do arl. 2 5 e maiores de 3 5 ann os, 
escolhidos pelas legislaturas dos Es
tados, cm num ero de tres senadores 
por cada um , Jll ecliantc plural ida lc 
de votos. § uni co . Os senadores do Di s

tri cto Federal serão eleitos pela 
fórm a in slituida para a elei ção cio 
Pres idente ela Republi ca. 

§ unico. Os senadores do Dis
lri cto Federal se rão eleitos pela 
fórma in stituída para a eleição do 
Presidente da Republica . (Decreto n. 5 10. de 22 de junho de 1890). 

Art . 30. Tres senadores por Estado. 
Na orga ni sação do « Estado Federativo», o 
senado, como jú fi co u di cto , representa o ele
mento .federal , representa os Estados parti culares 
em q ua nto unidades componentes da União; 
e estas, t en lo o mesmo valor pol it ico ( sem 
attenção ao numero de seos habita ntes), devem 
t er por isso representação numericamente egual. 
E, s i a representação proporcional á população 
dá, na cam ara dos deputados, aos g randes Esta
los, por sua mais numerosa deputação, ensan-

chas á prepondera ncia, - é isso contrabalançado 
pela egua lcl ade num eri ca de senadores, consti
tuindo-se assim o senado uma corporação em 
que , tendo cada Estado um mesmo num ero de 
votos, ficam todos em pé de egualdade e impor
tancia políti ca . E isto , sem du vida, é uma 
ga rantia para os pequ enos Estados. 

Assim qu e. a composição por este feitio das 
camaras legislativas, consultando os pri nci pi os 
cardeacs do syst ema , pela combinação cio ele
mento nacional e democrat ico com o elemento 
fede rat ivo, é ao mesmo passo logica e util. 

Nos Estados Unidos Norte-Ameri canos, ta
manha importancia se liga á egualdade da 
represe ntação senatori al, qu e para não ha ver 
n 'e ll a inte rmi tte ncias, os gove rn adores dos Es
tados, no caso de vaga occu rrente durante o perio
d senatori a l, têm o d ireito de nomea r quem prov i
sori amente o preencha. si a reu ni ão do co ng resso 
loca l não se dá a tempo de poder este eleo·er o 
sena d r para a pr xi ma sessão do senado fede ral 
(art . 1°, secç. 3" n. 2) e nenhum Estado póde 
se r pri vado, se m seo consent imento, nas refo r
mas constitucionaes, dª eo-ualclade el o suffrag io 
no sena d ( a rt. ~0 ). 

A Constituição brazil ei ra prohibe que se 
admi tta m como obj ecto ele diliberação no con
g ress « projectos tende ntes a abo lir a egua ldacle 
el a rcprcsc11/nçiío dos Estados 110 Sc11ndo» Art. 90 
§ 4º · 

Eleitos pelo mesmo modo porque o 
foram os deputados . « Escolhidos pe las legis
latu ras d s Estados ". dizia a Con stituição apre
s ntada ao ong rcsso Constituinte pelo Governo 
Provi sori o, s·gu indo n'isso a norte-a meri cana 
e a da republica argentina ( art. 46 ). A com
missão d o ng re so C nstitu inte, porém , 
cm nd u por aquell c modo . 

este pr posito di zia, com acerto, deputado 
erpa .Juni r : 

(Decreto n. 9 14 A. de 23 ele Out ubro 
ele 1890). 

Menos log ica mente andou a Com mi ssão. Co nsid e rou a 
camara cios depu tados representante immed iat a d o po vo e 
o se nad o dos Estados e entretanto estatue uma só formu la 
eleitora l para as respectivas e leições ( A NNAES do Cong r. 
Co nst. , vo l. 1, pag. 459 ). 

A razão da emenda dava-a um dos membros 
ela Commi ssão, o depu tado Saraiva, depois de 
qualificar de «tolice» o que elle cha1ml\·a a 
<< velha doutrina americél na cios tempos primi
t ivos d'aqu ell a rep ublica, a doutrina de Hamil
ton»: 

O que sc rú um a e leição de se nadores nas nossas c:1m arc1s 
de Estados? Os chefes "d e pa rtido ser:10 os elei tores do 
Se nado, isto é que é prati co (ANN . c it. , pag. 34 1). 

E, por esse horror aos chefes de partido, 
deo-se um profund o golpe no systema ! Mas 
não in flu em na eleição dos deputados esses 
chefes? Não são elles , eg ualmente, no fina l das 
contas , os eleitores dos deputados? A aprese n
tação dos candidatos pelos chefes políticos ao 
eleitorado e o traba lho destes para o triumpho 
eleitora l co usa é muito legitima, ju stificada e 
benefica . Elles concretisam n'essa indicação a 
opinião das g randes agrem iações políti cas a que 
presidem , as quaes se rvem de orgãos de ma ni
festação da von tade gera l. Os partidos, sabe-se, 
são necessarios á co usa pub lica e melhores 
orgãos não têm elo que os seos chefes. Como 
poi s não qu erer a influ encia d 'esses homens, em 
regra os mais notaveis e salientes dos part idos 
e, não raro. do paiz? Bem se vê que a <<tolice» 

-era de outrem, que não de Hami lto n . . . 
Por outro lado, si deve haver as duas camaras, 

é preciso que não seja m em tudo homogeneas, 
que haja entre cl las clifTerenças caracterí sticas e 
a principa l desta s deve se acha r no modo porque 
são constituídas, estará na eleição . 

S i a segun da camara n:i.o fà1· outra cousa m ais que a 
prim eira nn sua origfm . nas suas attribui çõcs, no sco trata
m ento , se ril uma inutilid,1de1 não pa~sa r:í de segunda secç:10 
cb ca m :1ra dos d ep utac..los, nilo ha vc r:'t r ,1zão para di sti n
g uil-a ( Ubaldino do i\ maral, AN~ . cio Co ng r. Cons t. , 
vo l. 1, pag. 4 1 ) . 

- O estudo comparat ivo dos con stitu ições 
dos paizes reg idos pelo systcma republica no 
mostra a preoccupação dominante, testemunha 
o facto geral da esco lha de differentes meios ele 
elege r os senadores e os deputados. Estes são 
escolhidos, em n umero proporcional á população, 
pela ge nera lidade dos cidadãos activos, por todos 

Art. 29 . O Se nado e 
nos termos do art . 2 5 
mero de t1 cs se nadores 
Federal, elci los pelo r 
deput ados . 

Emenda cl:t Commissão 
Dezembro de 1890). 

os que t êm direito 1 

manei ra se elegem • 
Nos Estados Unic 

pela legislatura d 
ácirna di ssemos. 

Na Republica A 
]eo· islaturas elas prn 
caj)ital , cuja eleiçãc 
da Republica, por u 
a rt . 46 e 8 1. 

Na Suissa , os 
Estad os, que é o s 
eleitos pelos Cantõ 
leg islati vos ( a r~: t: 

Como na Un1ao 
t êm os Cantões su 
modo da eleição. 
do prazo do ma n, 
Conse lho é de ixa, 

No Mexico, a re 
creando o senadc 
senadores por sufi 
g ráu; a legislatura 
os candidatos que 
de votos ou faz ell 
que ti verem maio, 

Em Fra nca, os s 
annos ) pelÓs depc 
popu lação, em esc 
rado composto de 1 

e de di stricto e ele 
municipal. Dos · 
compõe o senado, 
eleitos pela asser 
escrutínio de li st2 
votos ( lei const. < 

arts . 1 ° e 5°); ma 
1884, cessou de 

92 ARTIGO 30 

Art. 28. ACimarndosSenadorcs 
rcprescnta os Estados, scndode trcs 
incmbros a reprcscntafao de cada 
Estado c da Districlo Federal. 

(Projeclo da Commlssao do Governo 
Provison'o). 

Art. 29. O Scnado compoc-sc 
dos cidadaos elegiveis nos termos 
do art. 24, cscolhidos pclas legisla- 
turas dos Estados, em numero de 
tres scnadores por cada um, me- 
diantc pluralidade de votos. 

§ unico. Os scnadores do Dis- 
tricto Federal scrao clcitos pcla 
forma instituida para a clcifao do 
Prcsidente da Rcpublica. 

(Dccreto n, 510. de 22 dejunho de 1890). 

Art. 29. O Senado compoe-sc 
dos cidadaos elegiveis nos termos 
do art. 25 e maiorcs de 58 annos, 
cscolhidos pclas legislaturas dos Es- 
tados, em nnmcro de trcs scnadores 
por cada um, mcdianlc pluralidade 
de votos. 

§ unico. Os scnadores do Dis- 
tricto Federal serao clcitos pcla 
forma instituida para a elcifao do 
Prcsidente da Rcpublica. 

(Decrcto n. 914 A. de 23 de Outubro 
de 1S90). 

Art. 30. Tres senadores por Estado. 
Na organha^ao do «Estado Federativo», o 
scnado, como ja ficou dicto, rcprescnta o ele- 
ments federal, rcprescnta os Estados particulares 
cm cpianto nnidades componcntes da Uniao; 
c cstas, tendo o mcsmo valor politico (sem 
attemjao ao numero de seos habitantcs), devem 
tcr por isso reprcscntafao numericamcntc egual. 
E, si a rcprescntaffio proporcional a populacao 
da, na camara dos deputados, aos grandes Esta- 
dos, por sua mais numerosa deputafao, ensan- 
chas a prepondorancia,—e isso contrabalanfado 
pcla egualdadc numerica de senadores, consti- 
tuindo-sc assim o senado uma corporafao em 
que, tendo cada Estado um mesmo numero de 
votos, (icam todos em pe de egualdade c impor- 
tant politica. E isto, sem duvida, c uma 
garantia para os pcquenos Estados. 

Assim que, a composifao por cstc feitio das 
camaras Icgislativas, consultando os principios 
cardcacs do systema, pela combinacao do cle- 
mcnto nacional c democratico com o elemcnto 
fedcrativo, c ao mesmo passo logica e util. 

Nos E tados Unidos Nortc-Americanos, ta- 
manha importancia se liga a egualdade da 
reprcscntafao senatorial, que para nao haver 
n'clla intermiltcncias, os governadores dos Es- 
tados, no caso de vaga occurrcnte durante o perio- 
do senatorial, tern o direito de nomcar quern provi- 
soriamentc o prccncha, si a reuniao do congresso 
local nao se da a tempo de poder estc clcger o 
senador para a proxima sessao do senado federal 
(art. i", sccf. 3a n. 2) e nenhum Estado pode 
scr privado, sun seo consentimento, nas refor- 
mas constitucionacs, da egualdadc do suflragio 
no scnado (art. 5"). 

A Constituifao brazilcira prohibc quo se 
admittam como objccto de diliberafao no con- 
gresso «projcctos tendentes a abolira egualdadc 
da reprcseiila(iw dos Eslados no Scnado» Art. 90 
SS 40- 

Eleitos pelo mesmo modo porque o 
foram os deputados. «Escolhidos pelas legis- 
laturas dos Estados^. dizia a Constituifao aprc- 
scntada ao Congresso Constituinte pelo Go\-erno 
Erovisorio, s'guindo n'isso a nortc-americana 
c a da rcpublica argentina (art. 46). A com- 
missao do Congresso Constituintc, porcm, 
emendou por aquclle modo. 

A este proposito dizia com acerto, o deputado 
Scrpa Junior; 

Menos logicamente andou a Commissao. Considerou a 
camara dos deputados representante immediata do povo e 
o senado dos Estados c entrelanto cstatue uma so formula 
eleitoral para as respcctivas eleii;dcs (Annars do Congr. 
Const., vol. I, pag. 459). 

A razao da emenda dava-a um dos membros 
da Commissao, o deputado Saraiva, depois de 
qualificar de <Uolice» o que elle chamava a 
«velha doutrina amcricana dos tempos primi- 
tivos d'aquella rcpublica, a doutrina de Hamil- 
ton^: 

O que sera uma clei^ao de senadorcs nas nossas camaras 
de Estados? Os chefes de partido serao os eleitores do 
Senado, isto c que e pratico (Ann. cit., pag. 341). 

E, por csse horror aos chefes de partido, 
deo-se um profundo golpe no systema! Mas 
nao inlluem na elcifao dos deputados esses 
chefes? Nao sao elles, egualmentc, no final das 
contas, os eleitores dos deputados? A aprcsen- 
tafao dos candidates pelos chefes politicos ao 
eleitorado e o trabalho destes para o triumpho 
eleitoral cou^a e muito legitima, justificada e 
benefica. Elles concrctisam n'essa indicafao a 
opiniao das grandes agrcmiafoes politicas a que 
presidem, as quaes scrvem de orgaos de mani- 
festafao da vontade geral. Os partidos, sabc-sc, 
sao necessaries a cousa publica e melhorcs 
orgaos nao tern do que os seos chefes. Como 
pois nao quercr a infiuencia d'esses homens, cm 
regra os mais notavcis c salientes dos partidos 
e, nao faro, do paiz? Bern se ve que a « tolice » 

-era de outrcm, que nao de Hamilton... 
Por outro lado, si devc haver as duas camaras, 

e prcciso que nao sejam em tudo homogeneas, 
que haja entre cllas dilTerenfas caracteristicas e 
a principal destasdevc scachar no modo porque 
sao constituidas, estara na eleifao. 

Si a scgunda camara nao for outra cousa mais que a 
primeira na sua origan, nas suas attribui^ocs, no seo trata- 
mento. sera uma inutilidnde, nao passara de segunda secpao 
da camara dos deputados. nao liaveni razao para distin- 
guil-a (Ubaklino do Amaral, Ann. do Congr. Const., 
vol. I, pag. 41). 

— O estudo comparativo dos constituifoes 
dos paizes regidos pelo systema republicano 
mostra a preoccupafao dominante, testemunha 
o facto geral da escolba de differentes meios de 
cleger os scnadores c os deputados. Estes sao 
cscolhidos, em numero proporcional a populafao, 
pela generalidade dos cidadaos activos, por todos 
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ARTIGO 30 93 

Art. 29 . O Senado compõe-se de cidadãos clcg ivci s 
nos term os do art. 2 5 e maiores el e 3 5 annos, cm nu
mero de t1 cs senado res por cada Estado e o Distri cto 
Federal, eleitos pelo mesmo modo por que o são os 
deputados . 

Emenda ela Commissão do Cong resso (~1pprov.lda em 30 de 
Dezembro de 1890) . 

os que têm direito ele voto poli t ico . De outra 
maneira se elegem os se nadores . 

Nos Estados Unidos cio Norte, são escolhidos 
pela legislat ura de cada Estado ,- conform e 
ácima di ssemos . 

Na Republica Argentina , são eleitos pelas 
leg islat uras das províncias ( exceptuados os da 
capital, cuja eleição é fe ita, como a do presidente 
da Republica, por um eleitorado espec ial) Co nst. 
a rt. 46 e 8 1. 

Na Suissa , os membros do Con selho dos 
Estados, que é o senado d 'essa republica, são 
eleitos pelos Ca ntões, em reg ra pelos seos co rpos 
leg islati vos (art. 80) . 

Como na União norte-americana os Estados, 
t êm os Cantões suissos o direito de reg ular o 
modo da eleição. Além d'isso a determinação 
do prazo ci o ma ndato dos membros d'aqu ell e 
Conselho é deixada á cli screcão elos Cantões. 

No Mexico, a rev isão constituciona l ele 1874, 
creando o senado, estabeleceo a eleição dos 
se nadores por suffragio indirecto no primeiro 
g ráu ; a legislatura ele cada Estado declara eleitos 
os ca ndidatos que t êm obtido maioria absolu ta 
de votos ou faz ella mesma a eleicão entre os 
qu e t iverem maioria relativa (art. 58) . 

Em França, os senadores são eleitos ( por no ve 
a1rnos ) pelos departamentos , em proporção da 
popu lação, em escrutín io ele li sta po r um eleito
rado composto de deputados, conselheiros geraes 
e ele cli stri cto e de um delegado ele cada conselho 
municipal. Dos tresentos mem bros de que se 
compõe o senado, set enta e cinco eram vitalicios , 
eleitos pela élSsembléa nacio nal, tambem por 
escrut inio de li sta e po r maiori a absoluta de 
votos ( lei const. de 24 de Fevereiro ele 187 5, 
arts . 1 ° e 5°); mas , por lei el e 9 de Dezembro de 
1884, cessou de ser assim , deve ndo a eleição 

Art. 30. O Senado compõe-se de cidadãos eligi
veis nos termos do art. 26 e maiores de 35 annos, 
em numero de tres senadores por Estado e tres 
pelo Districto Federal , eleitos pelo mesmo modo 
por que o forem os deputados. 

de t odos os senado res fazer-se por um só systema 
e pelo coll eg io ele itora l ácima dicto. (') 

E cabe aq ui menciona r, como pertinente á 
materia , as seg uintes indicações q\t e , em resul
t ado de exame comparado das const ituições 
republica nas, aprese nto u JORGE 1-l uN EEUS, e se 
leem no t0lll0 I l I, pag . 58 de suas Obras : 

1 •0 Deve nd o o senado represe ntar os Estados, 
o espirito de tradição, de autoridade, geralmente 
é organi sado com Ulll pessoal menos num eroso 
que o ela outra camara , chamada a representar 
o individuo, o espirito de prog resso , o principio 
da liberdade; 

2. 0 Nas republ icas modern as o senado consta 
quasi sempre de um numero de mem bros que 
não excede do terço dos que fo rmam a outra 
camara ; 

3.0 Exige-se mai s edade nos que t êm de ser 
eleitos para o senado que para a camara dos 
deputados; 

4 .0 A eleição dos senadores se effcctua por 
fracções territoriaes mai s ext ensas que a dos 
deputados, o que a faz evidentemente mais 
difficil; 

5 _u As funcções senatoriaes têm maior duração 
que as de deputado ; 

6.0 Geralmente a eleição dos senadores se 
eflcctua por m eio de combin açõe s que a fazem 
indirecta. 

( ~) No Chile, a e lei ção dos senadores, cm virtude d:t reforma consti tuciona l 
Jc 187.i . passou a ser dircct:1 1 por prov inci:is . 

No Equ.idor1 pe la reforma de 18 7 , para c3s:t c lc iç :io c::.tJlH.: lccco- sc o n:g imcn 
di rcd o pop11 l:1r . 

Sito c:1s0s que, for mamlo cxccpç:io ao prcdominio tio sy.,tcnm indi rccto 
nas org anb ;içucs rcpublic;i nas, não podem ser apresentados ..:omo c~c mplo :t 

:1 dopt:1r-::.c. 
E mais que a todas , :"1s rcpubli c.t s federat ivas repugna scmc lhautc modelo . 
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Art. 29. O Scnado compoc-sc tic citiaclSos clcgivcis 
nos tcrmos do art. 25 e maiorcs dc annos, cm nu- 
mcro dc tics scnadorcs por cada Estado e o Districto 
Federal, clcitos pclo mesmo modo por quc o silo os 
deputados. 

Emenda da Commissao do Congrcsso (approvada em 30 de 
Dezembro de 1890). 

An. 30. 0 Senado compoe-se de cidadaos eligi- 
veis nos termos do art. 26 e maiores de 35 annos, 
em numero de tres senadores por Estado e tres 
pelo Districto Federal, eleitos pelo mesmo modo 
por que o for em os deputados. 

os que tem direito de voto politico. De outra 
maneira se elegem os senadores. 

Nos Estados Unidos do Norte, sao escolhidos 
pela legislatura de cada Estado,—conforme 
acima dissemos. 

Na Republica Argentina, sao eleitos pclas 
legislaturas das provincias (exceptuados os da 
capital, cuja elei^ao e feita, como a do presidente 
da Republica, por um eleitorado especial) Const, 
art. 46 e 81. 

Na Suissa, os membros do Consclho dos 
Estados, que c o senado d'essa republica, sao 
eleitos pelos Cantoes, em regra pelos seos corpos 
legislatives (art. 80). 

Como na Uniao norte-americana os Estados, 
tem os Cantoes suissos o direito de regular o 
modo da eleigao. Alem d'isso a determinacao 
do prazo do mandato dos membros d'aquelle 
Conselho e deixada a discre^ao dos Cantoes. 

No Mexico, a revisao constitucional de 1874, 
creando o senado, estabcleceo a eleicao dos 
senadores por suffragio indirecto no primeiro 
grau; a legislatura de cada Estado declara eleitos 
os candidates que tem obtido maioria absoluta 
dc votos ou faz ella mesma a eleicao entre os 
que tivcrcm maioria relativa (art. 58). 

Em Franca, os senadores sao eleitos (por nove 
annos) pelos departamentos, em propor^ao da 
populas-ao, em escrutinio de lista por um eleito- 
rado composto de deputados, conselheiros geraes 
e dc districto e de um delegado de cada conselho 
municipal. Dos tresentos membros de que se 
compoe o senado, setcnta c cinco eram vitalicios, 
eleitos pela assemblea nacional, tambem por 
escrutinio de lista e por maioria absoluta de 
votos (lei const, dc 24 dc Fevereiro dc 1875, 
arts. 1" c 15"); mas, por lei dc 0 deDezembro dc 
1SS4, cessou de ser assim, devendo a elciyacJ 

dc todos os senadores fazer-.;e por um so systema 
e pelo collegio eleitoral acima dicto. (') 

E cabe aqui mencionar, como pertinente a 
materia, as seguintcs indica^oes que, em resul- 
tado de exame comparado das constituicdes 
rcpublicanas, apresentou Jorge Hunehus, c sc 
lecm no tomo 111, pag. 58 de suas Obras : 

1.0 Devendo o senado representar os Estados, 
o espirito de tradicpio, de autoridade, gcralmentc 
e organisado com um pessoal menos numcroso 
que o da outra camara, chamada a representar 
o individuo, o espirito de progresso, o principio 
da liberdade; 

2.0 Nas republicas modernas o senado consta 
quasi sempre de um numero dc membros que 
nao excedc do ter90 dos quc formam a outra 
camara; 

3.0 Exige-se mais edade nos que tem de ser 
eleitos para 0 senado que para a camara dos 
deputados; 

4.0 A eleigao dos senadores se eficctua por 
fracijoes territoriaes mais extensas que a dos 
deputados, o que a faz evidentemente mais 
difficil; 

5.0 As funcijoes senatoriaestem maiordurafao 
que as de deputado; 

6.° Gcralmentc a eleicao dos scnadorcs sc 
efTectua por mcio de combinafocs que a fazem 
indi recta. 

( *) No Chile, a clciqao tkts scnadorcs, cm virtude da rcforma conslitucional 
de 187.1, passon a scr direct a, por provincias. No liquador, pela relonua dc 1887, para essaclchjao estabcJccco-sc 0 regimen dirccto popular. Sao casos quo, formando exccp«ji5o ao prcdominio do systema indirecto 
nas organisagocs rcpublicanas, nao podcin set aprcscntados como excmplo a adopt ar-sc. 

K mais quc a todas, as republicas federalivas rcpugna scmclhantc inodelo. 



94 ARTIGO 31 

Art. 29. O mandato de 
se nador durarit nove an
nos, renov;mdo-se o Sen:1-
do pelo terço tri en nal mente 
na mesma época em que 
se íi zerem as eleições pa i a 
a Camara dos Deputados. 

Art. 30 . Vaga ndo al
guma cadeira no Senado, 
proceder-se-ft i m rn ed iata
mente á elc içfo no Estado 
a que pertence r o senado r. 
O q uc fôr eleíto só exerce
ra o mandato pelo restante 
do tem po que ain da fa l
tava ao subst ituido. 

(Projecto da Commi ssão do 
Gove rno Provisori o). 

Art . 30. O mandato de 
senado r durará nove an
nos, renovando-se o Se
nado pelo terço tr ien nal
mente. 

§ 4 .0 O man lato do 
se nador eleito em substi
tui ção de outro durará o 
tempo restante ao do 
substituiclo. 

(Dccrelos n. 510, de 22 de Ju
nho e n. 9 14 A, dc :z3 de Outubro 
de 1890). 

Art. 31. . Durará nove annos. Esta dis
pos ição, Íl xa ndoa duração do mandato senato rial 
n' um perí odo triplo do dos deputados, inspira-se 
n ' um pensamento conservador . E' innegavel a 
inconveni encia de frequentes mudanças totaes 
no pessoa l da ad mini stração publi ca. Ao passo 
que ella deve se r influenciada pelas idéas novas 
que possam surg ir com va ntagem para o bem 
publi co, é indi spensavel que obedeça a esp irita 
de continuidade e permanencia . Assim o pedem 
a estab ili dade , a regularidade do gove rn o, o 
bom cxito ele suas ope rações . No rco-im en 
clemocrat ico federat i,·o, esse elem~nto conse r
va lor não pod ia fica r melhor collocado do que 
n'cssa corporação legislati va, por meio da qual 
os Estados tomam parte na fo rmação do gove rn o 
federa l, e que se rve de laço ent re ell es e a União . 

Isto porém não que r di zer que o Senado ten ha 
por exclu siva mi ssão oppór barreiras ás idéas 
prog ressistas; e para que n'ell e não preva leça 
esta t endencia, est abe leceo-se a renovação peri o
di ca e parcial de seos membros. 

Renovando-se o senado pelo terço 
triennalmente. Esta condição é aconselhada 
pe la co nside ração de dever-se ev itar que, pela 
natureza de alg umas de suas funcções e pela 
exte nsão do pcriodo Ílxado, o esp irita consc r
,1ado r do se nado se exagere e este se in su le e 
divorcie da op in ião dominante no paiz. Com 
corrcc tivo a cs a tcndcncia. a ren vação parcial 
al rc a ent rada a novo rei rcsentantcs. que 
poderão altera r a face dos nado e incli na i-o ús 
idéas por vent ura t riumphantes j;'t no ju izo e 
senso gera l do paiz. E assim , sem compro
mcttc r-sc a procurada estabi lidade e de ixando-se 
permanecerem cm suas cade iras grande numero 
de sc nad rcs que tem adqui ri do longa cxpe
ri encia e µ1111iliaridadc no tract dos negocios 
publicós, injccta-sc angue no, ·o n'e -se impor
tante corpo político que J or esse modo torna-se, 
a um tempo, depos ita rio da tradição e sympat hi co 
a innovações saluta res: 

Art. 30 . O mandato de 
senador durará nove an
nos , renovando-se o Se
nado pelo terço t rienna l
mente . 

§ uni co. O mandato de 
se nador el eito em substi 
tuicão de outro durarí1 o 
ten;po restante ao do 
do substituido. 

Emenda da Commissão do 
Congresso. transferindo par:t as 
disposições tr:insiLOrbs os§ .§ 1° 
a jº do art. 30 ( approv:1d:1 em 
30 de Dezembro de 1890) . 

~ uni co. O senador 
eleito em substit ui ção ele 
out ro exe rce rá o mandato 
pelo tempo qu e res tava ao 
substi tuiclo . 

Red:tcç~o pela Commissilo do 
Congresso (approvada em 1.3 de 
Fevereiro de 189 1). 

Art. 31. O mandato 
de senador durará nove 
annos, renovando-se o 
Senado pelo terço trien
nalmente . 

§ unico . O senador 
eleito em substituição 
de outro exerceráoman
dato pelo tempo que 
restava ao substituído. 

Para regular o modo cl 'essa renovacão tri en
nal a contar logo desde o primeiro período 
legislati vo, a Constituição reduzi a a tres e a 
se is an nos o prazo cio mandato do primeiro e 
segun do t erço dos senadores, esta belece ndo o 
seguinte(em tres paragra phos deste art. 30, que 
por emenda da Com mi ssão passa ram a const ituir 
os §§ 5° a 7° do art. 1 ° das« Dispos ições tran si
tarias»): 

No primeiro nnno da primeira legislatura. logo nos lra
balhos prcparatorios : cliscriminar~í o senado o primeiro e 
segundo terços de scos membros, cujo r11 an dato ha de cessa r 
no te rmo do primeiro e segund o tricnnio . 

Essa Jiscrirninaç:"10 cffcctuar-se-:Í cm trcs listas , corres
pondentes aos trcs te rços. graduando-se os senadores ele 
cada Est ado e os do Districto Federal pe la ordem de sua 
vot:1çào respec tiva , de modo que se distribua ao terço do 
ultimo tri cn nio o prirnciro votado no Districto Federa l e 
cm cada um dos Estados, e aos dous terços seguintes os 
outros dous norncs na escala dos suffra g ios obti dos. 

Em caso de cm p:1te 1 cons idcra r-sc.:-üo favorecidos os mai::-. 
velh os, decid indo-se por sorte io , quando a cdadc fàr egua l. 

Pelo tempo que restava ao substi
tuido. Isto se refe re aos eleitos em caso de 
vagas que não coincidam com a época da reno
vação pelo terço . Si elles tivessem de preenche r 
um prazo de nove annos, a renovação que se 
eleve da r no Ílm ele cada tri ennio v iri a a se r 
i nfcrior á terça pa rte do senado, o que fó ra 
cont rari o ao principi o adaptado do art. 3 r. 

Mas si a vacra occorrc no ultim o arrn o do 
mandato, muita vez não ha bast ante tempo 
para proceder-se ú nova eleição ( que ele ordi
nari o não se maneia fazer antes de trin ta dia s 
ci o conhecimento ela vao·a). á ap uração ( que 
não é antes de um mcz , passada a eleição) e ú 
vcriÍicação el e pode res ( que precisa das actas 
remettidas pe las mesas clcitoraes) ou cerca de 
tres mezes sem efTectivo preenchimento da scna
tori a, e da ndo-se que a \'aga não occorra logo 
no principio da reu ni ão das camaras, o processo 
para preenchei-a consome quasi, sinão todo, o 
resto do peri odo. 

Fóra conve niente p 
adaptado alg uma ade e 
ser a nomeação im1 
por escolha dos depu 
do Estado em cuj a rei 

94 ARTIGO 31 

Art. 29. O mandnto do 
scnador dumra novc an- 
nos, rcnovando-so o Scnn- 
dopclotcrfo tricnnalmente 
na mcsma i.!poca cm que 
se fizcrcm as clcifocs paia 
a Camara dos Dcputados. 

Art. ■50. Vagando al- 
guma cadcira no Senado, 
proccdcr-se-a immediata- 
mcntc a cloiyao no Estado 
a quc pcrtcnccro scnador. 
O qnc for clcilo so cxcrcc- 
ra o mandato pclo rcstante 
do tempo quc ainda fal- 
tava ao subslituido. 

(Prqjecto da Commissao do 
Governo Provlsorio). 

Art. 30. O mandato do 
scnador durara novc an- 
nos, rcnovando-sc o Se- 
nado pclo tcryo tricnnal- 
mente. 

§ q.c O mandato do 
scnador cleito cm substi- 
tuijao de outro durara 0 
tempo rcstante ao do 
substituido. 

(Dccretos n. 510, de 22 de Ju- 
nho e n. 914 A.de 23 deOulubro 
de 1890). 

Art. 31. Durara nove annos. Esta dis- 
posiijao, fixandoa duraijao do mandato senatorial 
n'um pcriodo triplo do dos deputados, inspira-se 
n'um pensamento conservador. E' innegavel a 
inconvcniencia de freqnentes mudancas totaes 
no pessoal da administrai^ao publica. Ao passo 
que ella deve ser inlluenciada pelas ideas novas 
que possam surgir com vantagem para o bem 
publico, e indispensavel que obedeca a espirito 
de continuidadc c pcrmanencia. Assim o pedem 
a estabilidade, a regularidade do governo, o 
bom cxito de suas operacoes. No regimen 
dcmocratico federativo, esse elempnto conser- 
vador nao podia ficar melhqr collocado do que 
n'essa corporafao legislativa, por mcio da qual 
os Estados tomam parte na forma^ao do governo 
federal, e que serve de latjo entrc clles c a L'niao. 

Isto porem nao quer dizer que o Senado tenha 
por cxclusiva missao oppor barreiras as ideas 
progressistas; c para que n'elle nao prcvalei;a 
esta tcndencia, estabelcceo-sc a renova^ao perio- 
dica c parcial de seos membros. 

Renovando-se o senado pelo tergo 
triennalmente. Esta condigao e aconselhada 
pela considcragao de dever-se evitar que, pela 
naturcza de algumas de suas funcgoes e pela 
extensao do pcriodo fixado, o espirito conser- 
vador do senado sc exagerc e este se insule c 
divorcie da opiniao dominantc no paiz. Como 
corrective a cssa tendencia, a renovacao parcial 
abre a cntnda a novos reprcsentantes, que 
poderao altcrar a face do senado e indinal-o as 
ideas por ventura triumphantes ja no juizo c 
senso gcral do paiz. E assim, sem compro- 
mctter-sc a procurada estabilidade c deixando-se 
pcrmanccerem cm suas cadeiras grande numcro 
de scnadorcs que tern adquirido longa cxpe- 
riencia c Jamiliaridadc no tracto dos negocios 
publicos, injecta-se sangue novo n'esse impor- 
tante corpo politico que por esse modo torna-se, 
a um tempo, depositario da tradii;ao e sympathico 
a innova^oes salutares. 

Art. 30. O mandato dc 
scnador durara novc an- 
nos, rcnovando-sc o Se- 
nado pclo tciyo triennal- 
mente. 

§ unico. O mandato dc 
scnador cleito em substi- 
tuifao dc outro durara 0 
tempo rcstante ao do 
do substituido. 

Emenda da Commissao do 
Congrcsso, transferindo para as 
disposicdes iransilorias os 1° 
a 30 do art. 30 (approvada em 
30 de Dezembro de 1890), 

unico. O scnador 
cleito em substituifao dc 
outro excrceni o mandato 
pclo tempo quc rcstava ao 
substituido. 

Redac^ao pela Commissao do 
Congresso (approvada em 23 de 
Fevereiro de 1891). 

Art. 31. 0 mandato 
de senador durara nove 
annos, renovando-se o 
Senado pelo tergo trien- 
nalmente. 

§. unico. 0 senador 
eleito em substituigao 
de outroexerceraoman- 
dato pelo tempo que 
restava ao substituido. 

Para regular o modo d'essa renovacao trien- 
nal a contar logo desde o primeiro periodo 
legislativo, a Constituigao reduzio a tres e a 
seis annos o prazo do mandato do primeiro c 
segundo tergo dos senadores, estabelecendo o 
seguinte (em tres paragraphos deste art. 30, que 
por emenda da Commissao passarama conJBtuir 
os § § 3" a 70 do art. rJ das « Disposicoes Iransi- 
lorias »): 

No primeiro anno da primeira legisiatura, logo nos tra- 
balhos prepamtorios, discriminaru o senado o primeiro e 
segundo tcrcos de seos membros, cujo mandato ha de ccssar 
no termo do primeiro c segundo triennio. 

Hssa discrimina^ao cfiectuar-se-a em tres Hstas, corres- 
pondentes aos tres ter<;os, graduando-sc os senadores dc 
cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua 
votn^ao rcspcctiva, dc modo quc sc distribua ao lerqo do 
ultimo triennio o primeiro votado no Districto Federal e 
cm cada um dos Estados. c aos dous tenjos seguinles os 
outros dous nomes na escala dos su fir agios obtidos. 

Em caso de cmpatc, considerar-se-ao favorecidos os mals 
velhos, decidlndo-se por sorteio, quando a edade for egual. 

Pelo tempo que restava ao substi- 
tuido. Isto se refere aos eleitos em caso de 
vagas que nao coincidam com a epoca da reno- 
vagao pelo tergo. Si elles tivessem de preencher 
um prazo de nove annos, a renovagao que se 
deve dar no fim dc cada triennio viria a ser 
inferior a tcrga parte do senado, o que fora 
contrario ao principio adoptado do art. 31. 

Mas si a vaga occorrc no ultimo anno do 
mandato, muita vez nao ha bastante tempo 
para proccder-se a nova clcicao (que de ordi- 
nario nao sc manda fazer antes de trinta dias 
do conhecimcnto da vaga), a apuragao (que 
nao e antes de um mez, passada a eleigao) c a 
verificacao de poderes (que precisa das actas 
remettidas pelas mesas clcitoraes) ou cerca dc 
tres mczes sem elTectivo preenchimento da scna- 
toria, e dando-se que a vaga nao occorra logo 
no principio da reuniao das camaras, o processo 
para preenchel-a consome quasi, sinao todo, o 
resto do periodo. 
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ARTIGO 31 95 

Fora co nve niente pois, para obviar a isso , t er 
adoptado alg uma adeq uada prov idenc ia e poderi a 
ser a nomeação immed iata e prov isoria feita 
por escolha dos deputad os e se nadores federaes 
do Est ado em cuj a representação tenha occorrido 

a vaga. Com isto se evitaria q ue os Estados 
fi cassem expostos a t er muitas vezes inco m plet a , 
e qui çá não ter m esmo represe ntação no se nado 
durante o ann o fin al do período de renovação . 

ARTIGO 31 96 

Fora convcniente pois, para obviar a isso, ter 
adoptado alguma adequada providencia e poderia 
ser a nomea^ao immediata e provisoria feita 
por escolha dos dcputados e senadores federaes 
do Estado em cuja rcprescntacao tenba occorrido 

a vaga. Com isto se evitaria quc os Estados 
ficassem expostos a ter muitas vezes incompleta, 
e quifa nao ter mesmo representai;ao no senado 
durante o anno final do periodo de renovacao. 
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A rl. 1 1. vice-presi-
dente da Republi ca será o 
presidente do Senado, só 
lerá o vo to de qua lid ade, 
sendo substituído cm sua 
au sencia ou i 111 pedi mcnto 
pelo vice-p resid ente do 
Senado. 

( Proj ecto d.1 Commissão do 
Gov erno Pro viso rio). 

A1t. 31. O vi ce-presi
dente da Republica será 
ipso f acto o presidente do 
Senado, onde só terá o 
vo to de quali datle , e ser,t 
substi tuído, nas auscncias 
c impedim entos, pdo vice
pr sickn tc dcss;1 cJ111ara . 

(Decretos n. :; 10, de 2 2 de Ju
nho e n, 9 14 A, ele '.!J de Outll bro 
de 1890). 

Art. 32. O v ice-presidente da Repu
blica será o presidente do senado. A 
razão d' isto enc nt ra-se no Fédcrnlisl , cap . 68 
(Ham ilto n ) : 

~ 
.. . T em-se achad o s up c rfl ua es ta no mc aç 5o d e um v1c.;. c
esid ente alkgu ndo-se que e ra melhor faz e r escolhe r pelo 
,ado um de scos memb ros para esse cargo; mas duas 

con s id e ra ç õe s justifica m a · medidas ad o pt:1das no sys te ma 
pro pos to: a I rirn cirn ê que , como o presi d e nte só te m YOlO 

de qualidade ( que de ou tro modo casos pode ri a have r c m 
que não podesse ter lug ar resolução d efinitiva) fazer presi
dente um senador se, ia o mesmo que tirar-11:c, e po rtanto 
ao Es tado que c ll e representa , o voto ce rto que cm tod o o 
caso lh e compete, para só lhe de ix ar dire ito d e voto c ondi
ciona l ; e a segunda , filie co mo o ice-pres idente púd c vir 
a occupar o lu g ar do presid ente, :is mes mas raz ões que 
exi g em ta nto c uidado na esc o lh a de um , o exi g em ou pouco 
n c nos na de ou tro. 

r 
Eco111111e ntavaSto ry ( ao art. 1",secç . 3ª, 11. :2, 

da Const. dos Estados Unidos N . Americanos): 

Si o presidente cio se nado tivesse de se r escolhido de 
entre os proprios membros des te, o Estad o d e cuja repre
sentação sahi sse o esco lhi do , pod e ria di spàr d e mais ou 
me nos inílu cnc ia do que a que lhe era de vida . Si o presi
clcnt • só podcssc vota r nos ca sos de emp ate, e ntào o 
Est.,do pe rderia um voto ; s i e ll e al ém: do sco voto ti vesse 
o d e qualid :ide , então o Es t:ido viri:i a te r de facto dous 
votos . Qua lquer das alte rnativas aprese ntava uma condi
ç ão cg ua lmc11tc embara çosa . De outro lad o, s i o voto de 
qualidade cm ca so al g um fosse pc nnittid o, então mui 
prl'judil'..ial (1 ca usa pu blica se ri a a in d eci são no ca so de 
empate, pod e ria dar lu g ar a di sc o rdi as ou intri g as crc ando 
ag it:1ç.ücs locacs . O s Estados men o res pod e riam co m raztlO 
julg :1r que scos inte resses íicav :1111 me nos g arantidos do que 
d e viam se r. Efft tacs c irc um stancias , o vice-presid ente pa
re c ia o arbitro m :i is pr prio para de c idir, porqu e c !l c 
re prcscn t,1ria, não um , m as todos os Es tados , d eve ndo-se 
presumir-lh e o mais vi vo interesse cm inspirar-se se mp re no 
bem ge ra l. ( omrnent . ::;\ 738 ) , 

Ma estas não se poderão chamar ,< razões 
fraca s e ufanas >? Em nosso Co no-resso Co nsti
tuinte a isso su r<r io im pug nação . Uma em end a 
apresentada a 2 C) de Dezembro de 1 90 propunha 
a s upprcssão cio art. 3 1 ( que fico u co m a nume
a rção ele 3:2 ) e na sessão do dia 3 1 era assim 
Sl1 stcntada pelo deputado Serpa Junio r: 

A1 l. :; 1. O vice-presi
dente cb Republ ica será 
o presidente do Senado, 
onde só tcrú o voto de 
qualidade , e será suus ti
(uiclo , n:1s au scncias e 
impedimentos, pelo vice
presidente da mesma c:1-
nwrn. 

Rcdacção da Commi ssào do 
Congresso ( approv;1da cm :!.J 
de Fcvt' rciro de 189 1). 

Art. 32. O vice-pre
sidente da Republica 
será presidente do Se
nado, onde EÓ terá voto 
de qualidade, e será 
suhstituido, nas ausen
cias e impedimentos, 
pelo vice-presidente da 
mesma camara. 

{. <, Qu e qu e r cl izc.r um scna~\o pres id id o pe lo viL:c-prc
s1d entc d a Re publica , ql!e pode 1üo se r membro dessa 
cam ar,t? 

4 <( Essa d isposi ~·ão d o proj cc to sô te m c m seo ,1poio um 
larg um ento: ser ,1 rc producç :1 0 do que preceitua m :i s co n
stitui ções d:i Confedcr:id o No rte Americ:ina e da Repub li ca 

' A rg c ntin :1-
« iVb s, c u, que ace ito qu e se con sultem os ele me ntos 

f his to ri c os, qu,md o se t ra ta da ela boração d as le is, 11 ;"10 

compre hcndo nem posso :i ceit. lr t· ss a di sposiçào . 
I Co nsig nai-a nas noss;is codifi cações só porque outras 

1 

naci o nalid:1 dcs o fize ram , 11[10 se co nhe c endo o fundam e nto 
log ico de l acs di sposi ções, nilo me parece razoavc l, nem 
di~no ... 

<, Depoi s . descubro mais de um inconvenie nte g rave na 
ad opçào d csst.' s :irti g os do proj ccto . 

O se nad o . ramo co rpo ra çtt o cl e1.:.ti va q ue é. deve te r o 
dire ito de el eger , dentre sco s mcmh ros, o sco pres id e nte. 

O vice-pres idente da Rep ub lica 11;10 precisa de ter essa 
occupaçào . Al ém di sso , que quL'r dizer essa. dua lidade de 
pres id e ntes - um clfoc ti vo : outro Jirv lf'lnfore? 

S enhores, quem conhece a vida do.s parlam e ntos sabe pe r
fe itamente que o c.1rg o tlc presid e nte de uma c :1mara exi g e 
q ualidades espc c ia es. que cliflici lm cntc s i.! encontram no 
S\!io das propri:i s corpo rações . Ma is ai nda: o pres idente 
de urna cama r:t , e m ce rtas oL:cas iü cs, prc1.:i sa, para mante r 
a ordem , d e muita en e rg ia e d e muita prudcncia. 

E qu e desg;osto nüo c xperirnc ntarüo os m t'. m bros do se na do 
quando ti ve rem de ser chamados ,í o rd e m por ci d ad;t0 
·~J ustrc, é. verdade , mas estranho ú corporação?» 

Cahi o a emenda , mas a ohj ecção fico u de pé 
e não t a rdo u apparece r tambem fo ra ci o parl a
m ento , no domínio da imprensa. 

E' incontestavc l qu e um presidente eleito 
pelos senadores de e ntre si tem mui to ma is 
autoridade e fica com sua mi ssão muito ma is 
facilitada como pri111 us -iuter pares, do qu e um 
estra nh o ú corporação. Durante todo o primeiro 
período preside ncia l não ti ve mos o se nado sob 
a pres icl encia de sco proprio v ice-presidente , sem 
qu e inconveni ente a lg um se produzisse? E' a 
experiencia a ensina r que o senad o di spe nsa 
hem o ser dirigido cm scos traba lhos po r quem 
não pertence ao sco g re rni o. ( • ) 

( .. ) t'i.fr , q11 .111 to ao c 1rgo ,h: vi..:c-prc., hlcnk d:1 RcpuL!il.1 o que c., pomos 
illli;mtc, 1..·01111uc11t:111 do o ;t rl. -11 § 1". 

., 

Art. ,J . Co mpele pri 
:io Sena-lo j u lg:ir o P 
Republi ca e 111:ii s f1 
publi cas nos (ermos < 

qu e a Constitu ição es(~ 
· uni co . Nenhum de 

seiú condcmnado sin ~ 
tcrcos cios vo tos prcs 
to tÍos os cJsos a pcn:i 1 
ela pcrcl :1 do c:1rgo ou d 
inc:i p:1cicl :1Lle para cxc r 
outro emprego. sc 111 
:iccão eh justica orcl in: 
c.:0;1d c11rnado . ' 

( Projeclo cl.t Commi ss:'10 de 
visorio) . 

Ari:.. 33 . Julgé 
publica. Confcri c 
qu e fosse, á camara 
acc usar e fazer proc1 
hl ica ( V ide comm er 
clade ou juízo confi a 
é o cbeje ela na ç3.o , p 
ordem go,·e rn a 111 e1i
compcte, com outr2 
bu ições, a de 110 11: 
traclos . Bem se " 
justiças o rd inari as, 
catego ria. 

Conviria o julé 
espec ia lmente crea 
ou se ria um tribL 
co m juri scl icção iu, 
na ri o , á espera da r 
rar íssim o, - especi< 
sempre enferrujada: 
t emente, de m áo fu 
nomeado cm cada e 
ção do mom ento e 
« juízes de commis~ 
!idade, e de pouco 

E de que pess< 
g ui a r tribunal ? [ 
haveri a os inconv, 
dos j uízes ordinario 
ela Republi ca, e tan1 
ao poder exccutivc 
ao poder j udi cia ri o 
índole d'cste e seri ; 
a qu em fizesse a n 
legislati vas não ir 

06 Aim go 32 

Art. 51.O vicc-prcsi- 
Knlu da Rcpublica sera o 
presidente do Senado, so 
tcra o veto de (|ualidadc, 
sendo snbstituido em sua 
ausencia ou impcdimenlo 
pelo vice-prcsidentc do 
Senado. 

(Projeclo tii Commissao do 
Govcrao Provisorio). 

Ait. ■> 1. O vice-prcsi- 
dentc da Rcpublica sera 
ipso /ado o presidente do 
Senado, ondc so tcra 0 
voto de tpialidade, e sera 
subslituido, nas ausencias 
cimpedimentos, pelo vicc- 
presidente dessa camara. 

(Decrelos n. 510. t5e 22 dt* jii~ 
nho e n. 914 A, de 23 deOutubro 
de 1890). 

Ait. 11. O vice-prcsi- 
dentc da Rcpublica sera 
o presidente do Senado, 
onde so tcra o voto de 
qualidade, c sera substi- 
tuido, nas ausencias c 
impedimentos, pelo vicc- 
presidente da niesma ca- 
mara. 

Rcdac^ao d.t Commissiio do 
Congresso (approvada cm 23 
de Fevereiro de 1891). 

Art. 32. 0 vicc-pre- 
sidente da RepnLlica 
sera presidente do Se- 
nado, onde so tera voto 
de qualidade, e sera 
snbstituido, nas ausen- 
cias e impedimentos, 
pelo vice-presidente da 
mesma camara. 

Art. 32. O vice-presidente da Repn- 
blica sera o presidente do senado. A 
razao d'isto encontra-se no Federalist, cap. 68 
(Hamilton): 

... Tcm-sc achado supcrflua csta nomea^ao de um vlce- 
presidente aUcgando-se que era mclhor fazcr escoHu-r pelo 
senado um de scos meinbros para esse cargo; mas duas 
considcracocs justificam as mcdidas adoptadas no system a 
proposto: a pnmeira e quo, como o presidente so tcm voto 
do qualidade (que do outro modo casos podcria haver cm 
quc nao podesse ter lugar resolmjao definitiva) fazcr presi- 
dente um scnador setia o mesmo que tirar-lhc, c portanto 
ao Hstado quc elle rcproscnta, o voto ccrto quc cm todo o 
oaso Ihe compete, para so Iho doixar direito de voto condi- 
cioual; c a segunda, quc como o vice-presidente pdde vir 
a occupar o lugar do presidente, as mesmas razoes que 
cxigem tanto cuidado na cscoiha do um, o cxigcm ou pouco 
TiuTnos na do outro. 

r E commentax a Story (ao art. i", sec^. 3", n. a, 
da Const, dos Estados Unidos N. Americanos); 

Si o presidente do senado ttvesse de ser cscolliido de 
cntre os proprios mcmbros deste, o Hstado do cuja repre- 
senta^ao sahisse o cscolludo, poderia dispor de mais ou 
menos influencia do quc a que Ihe era devida. Si o presi- 
dente so podesse votar nos casos do empatc, cntao o 
Hstado perderia um voto; si elle alem do seo voto tivesse 
o de qualidade, cntao o Hstado viria a ter de facto dous 
votos. Qualqucr das altcrnativas apresentava uma condi- 
(jao egualmcnte cmbaraqosa. De outro lado, si o voto de 
qualidade cm caso algum fosse pcrmittido, cntao mui 
prejudicial a causa publica serin a indecisao no caso de 
cm pate, podcria dar lugar a discord i as ou intrigas crcando 
agitaijoes locaes. Os Hstados menorcs podcriam com razao 
julgar que scos intcrcsscs ficavam menos garantidos do que 
deviam ser. Hm tacs circumslancias, o vice-presidente pa- 
recia o arbitro mais proprio para decidir, porque elle 
rcprescntaria, nao um, mas todos os Estados, devendo-se 
presumir-Ihc o mais vivo intercssc em inspirar-se semprc no 
bum geral. (Comment. § 73^), 

Mas cstas nao sc poderao chamar «razoes 
fracas c ufanas»? Em nosso Congresso Consti- 
tuintc a issosnrgio impugnafao. Uma cmenda 
aprescntada a 2() do Dezembro de uSqopropunha 
a supprcssao do art. 31 (que licou com a nume- 
ar^ao de 152)0 na scssao do dia3i era assim 
sustentada pelo deputado Serpa Junior: 

Quc quer dizcr um senado prcsidido pelo vice-pre- 
idente da Rcpublica, que podc nao ser membro dessa 

'camara ? 
« Hssa disposi^ao do projecto so tern cm seo apoio um 

[argumento; ser a reprodiic<;ao do que prcceituam as con- 
stitui^oes da Confederacfio Norte Americana e da Rcpublica 
Argentina. 

«Mas, cu, quc aceito que sc consuitem os elemcntos 
historicos, quando se trata da clabora^ao das leis, nao 
comprehendo ncm posso aceitar cssa disposiqao. 

Consignal-a nas nossas codifica<;6cs so porque outras 
nacionalidadcs o fizcram, nao sc conhccendo o fund amen to 
logico de tacs disposi^ocs, nao me parecc razoavcl, nem 
digno... 

<xDepoisT dcscubro mais de um inconvcnientc grave na 
adop^ao desses artigos do projecto. 

O senado, como corpora^ao clectiva que e. deve ter o 
direito de eleger, dentre scos mcmbros, o sco presidente. 

O vice-presidente da Rcpublica nao precisa de ter cssa 
occupa^ao. . Alem disso, que quer dizer essa dualidade de 
prcsidentes — um efiectivo, outro pro fan pore ? 

Scnhores, quern conhecc a vida dos parlamentos sabe per- 
feitamcntc quc o cargo de presidente de uma camara cxige 
qualidadcs especiaes, que diflicilmente se encontram no 
seio das proprias corpora^oes. Mais ainda: o presidente 
de uma camara, em certas occasiocs. precisa, para man ter 
a ordem, de muita energia c de muita prudencia. 

H que desgosto nao experimentarao os mcmbros do senado 
quando tiverem de ser chamados a ordem por cidadao 
IHustrc, e vcrdade, mas cstranho a corporacao?» 

Cahio a emenda, mas a objeci^ao ficou de pc 
e nao tardou apparccer tambem (bra do parla- 
mento, no dominio da imprensa. 

li' incontestavel que um presidente cleito 
pelos scnadorcs de entre si tern muito mais 
Autoridadc e (ica com sua missao muito mais 
facilitada como primus inter pares, do quc um 
estranho a corporacao. Durante todoo primeiro 
periodo presidenciid nao tivemos o senado sob 
a prcsidencia de sco proprio vice-presidente, sem 
quc inconveniente algum se produzisse? E' a 
experiencia a ensinar que o senado dispensa 
bem o ser dirigido cm scos trabalhos por quern 
nao pertence ao seo grcmio. (*) 

(•) VUi4, qiuMito jio cargo iL* vicc-presult: 11 tc tla Rcpublica o quc cxpomos 
atUaiUc, commcntaiulo o art. 41 § U". 
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ARTIGO 33 97 

Art. :;2 . Co111pcle privativ;1 111 enle 
ao Seniido julg:1r o Presidente eh 
Republica e 111ai s íun ccionarios 
pu bli cas nos lermos e pch íó rma 
que a Const itui ção estabe lece . 

~ unico . Ne nhu111 dos acc usados 
scrú contlernn ado si não por do us 
terços ci os votos presentes e e111 
to tios os c:1sos a pena não irá a\~111 
ela perd'.1 lo cargo ou tl ecrdação ele 
in ca p:ic iclad e para exercer qualque r 
outro emprego . sem pre juízo da 
accão ela juslica ord inaria contra o 
co;1dcnrnatlo . ' 

Art. :p . Compele privativamente 
ao Senado julgar o Presidente da 
Repuhl ic:i e os demai s fu nccionari os 
fecle raes desig nados pela Const i
tui ção, nos termos e pela fórm a que 
ell a presc reve . 

Art. 33. Compete privativa
mente ao Senado julgar o Pre
sidente da Republica e os demais 
funccionarios federaes designa
dos pela Constituição, nos termos 
e pela fórma que ella prescreve. § 1 •0 O Senado, quando clelioe

rar como tribuna l de just iça, se rá 
presidido pelo presidente do Su
premo T ribunal Federal. 

§ 1,0 O Senado, quando deli
berar como tribunal de justiça, 
será presidido pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

~ 2 .0 Não profe rirá se ntença con
dcmnatori a sinão por dous terços 
cios meml.Jros presentes. 

§ 2.0 Não proferirá sentença 
condemnatoria sinão por dous 
terços dos membros presentes. 

(Projecto da Commi ss~o do Go\·crno Pro
visori o) . 

$ :;." Não poderá impôr out ras 
penas mais qu e a perda cio ca rgo e 
a in c:ipacidacle de exercer qu alquer 
outro, sem prcjuizo el a acção da 
ju stiça ord in ari a contra o con
dernn aclo . 

§ 3.0 Não 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 . 

( Dccrs . n. :; 10 de 22 de J unho e n. 9 14-A 
de 2 J de Outubro de 1890 ) . 

- Supp ri ma-se o § 1° elo art . _:p. 
Fr, ·drriro Borger., ( Emend:i reje itada 
cm 30 de Dezembro de 1890. 

§ ; .0 Depois das p:il av ras outras 
P<'11as , cli ga-se - sc rào as qu e es ti 
ve re111 es tabelec id as em lei penal 
an terior ao dc li c(o . - J osé Hygi110. 

(Emc nd:1 cm ::9 e rejeitada cm 30 de 
Deze mbro de 1890, reproduzida em 26 de 
Janeiro e :iind:t rcjeit;1da em ; de Feve reiro 
de 189 1). 

Ari:, . 33 . Julgar o president e da Re
publica. Con ferido, co rn o fo i e era de 111i ster 
qu e fosse, á ca111ara dos dep utados o poder de 
acc usar e fa ze r pr cessa r o presidente da Repu
bli ca (Vide commcnt . ao art. 29), a que autori
dade ou ju izoconfi ar o julgamento? O accu sado 
é o cbefc da naç:-io, prim eira autori dade d 'e lla na 
ordem gO\·c rn arn enta l e adm ini st rat iva, a quem 
compete, com outras mui tas im portantes att ri
bu ições, a de nomear e aposentar os magis
trados . Bem se Yê qu e não é caso pa ra as 
just iças ordi nari as, ainda na sua mais elevada 
categoria. 

Conviri ::i o julgamento por um t ri bunal 
especialmente creado com esse fim? Mas 
ou se ria um t ribu nal perma nente, ex istindo 
com juri sd icção iuc 11 bada, sem exercicio ordi
nari o, á espera da possibilidade de um processo 
rarí ssim o, - especic de mac~i ni smo de molas 
sempre enferruj adas pelo desuso e, consequen
temente, de 111 áo funcci onar, - ou um tri bunal 
nomeado cm cada occasião , ad boc, sob a inílui
ção do momento e com todos os de feitos dos 
« juizcs de commis ão », sem bastante imparcia
li dade, e de pouco ou n ullo presti g io . 

E ele que pessoal se compori a esse sin
g ul ar tribunal? De mag ist rados? Mas então 
have ria os inconvenientes que fazem arredar 
dos juizes ordi narios o julgamento do presidente 
da Republi ca , e t anto peior si a no111eação fi casse 
ao poder executivo . Attribuir essa no111 eaç.ão 
ao poder j udicia ri o não fo ra compati vcl co m a 
índole d'cste e seria confiar a sorte do processo 
a que111 fize sse a nomeação . Dal-a ás ca111aras 
leg islativas não menos inconve nientes trar ia, 

recahindo natu ralm ente a escolha e111 homens 
partidarios, g uiado· principal111ente pela paixão , 
ligados por solidari edade política, que não por 
sen ti111 ento elevado de justiça . 

Seri a solução acei tavel o julg ·amento pelo 
senado e supre1110 tri bunal federal reunidos ? 
Q!.1e 111 elhores gara nti as se poderia111 desejar do 
que as offerecidas por estas duas e111inentes e 
presti g iosas corporações? lnclepenclencia, pro
fi sciencia jurid ica, pratica dos negocios publicos, 
ahi se elevem encontrar no mai s alto g ráo, 
alli adas á criteriosa moderação que dá o habito 
de ju lga r. Mas é de menos da quarta parte do 
numero dos senadores o dos mini stros cl 'aquell e 
Tr ibun al e portanto seria este , em tal funcção, 
abso rvido pelo senado. 

Outra combinação se offerecia ainda, - o 
julgamento por numero eg ual de mem bros do 
Supremo Tribunal e de senadores, escolhi dos 
estes de ent re si pela maioria do senado, eq uili
brando-se d'est'artc os elementos componentes 
d 'cssa commi ssão politico-jucl iciari a. E este 
alvitre não se a fi g ura desa rrazoado . Operaria 
a selecção dos mai s capazes do senado, onde 
(póde-se aíTirmar sem injuria) nem todos são 
habilitados para juizes: 

Le cit-1 dou / -,,011s i'tc1•011s que l'ordre cst /011t-pouis.<n11/, 
Po11r d(/Ji:rculs e111Ji/ois 11ous fabrique en 11n issn11t.-Mou ÉRF. , 

Além disso , o accusado não se acharia sómen te 
di ante de juizes togados , a lheios ao maneio ele 
negoc ios polí t icos e governativos, a liús fam i
li ares aos membros do corpo legislat ivo, os 
quaes por isso são mais aptos para apreciar a 
boa ou má execução, os effcitos favoraveis ou 
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ARTIGO 33 97 

Art. 32. Compete privativamcntc 
no Scmklo jnlgnr o I'rcsidcnte dn 
Ropublica c mais luiiLcionarios 
publicos nos termos c pcla fonna 
qne a Constilnicao cstabclccc. 

§ unico. Ncnhuin dos accusados 
sera condcmnado sinao por dous 
tcrcos dos votos prcsentcs c cm 
todos os casos a pena nao ira alem 
da perda do cargo ou dccrctacao do 
incapacidade para cxcrccr qualqucr 
outro cmprcgo. scm prcjuizo da 
accao da jnslica ordinaria contra o 
condcmnado. 

(Projeclo da Commissao do Govcrno Pro- 
visorio). 

Art. 52. Compete privativamcntc 
ao Scnado julgar 0 Presidente da 
Rcpubiica c os demais funccionarios 
fedcracs designados pcla ' onsti- 
tuifao, nos termos c pcla forma quc 
clla prcscrcvc. 

§ 1." O Scnado, quando dclibc- 
rar como tribunal dc justifa, sera 
prcsidido pclo presidente do Su- 
premo Tribunal Federal. 

§ 2.0 Nao profcrira sentenfa con- 
demnatoria sinao por dous tcrcos 
dos mcmbros prcscntes. 

§ 3." Nao podcra impor outras 
penas mais quc a perda do cargo c 
a incapacidade de cxcrccr qualqucr 
outro, scm prcjuizo da acfao da 
justija ordinaria contra o con- 
dcmnado. 

( Decrs. n. sio de 22 dc junho c n. pi^-A 
dc 23 de Outubro de 1890). 
— Supprima-sc o § 10 do art. 32. 
Fvederico Boi'grs, (F.menda rejeitada 
em 30 dc Dczcmbro dc 1890. 

§ ■;.0 Depois das palavras oulms 
pt'ihis, diga-sc — scrao as quc csti- 
vcrcm estabclccidas cm lei penal 
anterior ao dclicto.—-Jose' Hygino. 

(Hmenda em 29 e rejeitada cm 30 de 
Dezeinbro de 1890. reproduzida em 26 de 
janeiro e ainda rejeitada em 5 de Feveretro 
tie 1891). 

Art. 33. Compete privativa- 
mente ao Senado julgar o Pre- 
sidente da Republica e os demais 
funccionarios federaes designa- 
dos pelaConstituigao, nos termos 
e pela forma que ella prescreve. 

§ 1.° 0 Senado, quando deli- 
berar como tribunal de justiga, 
sera presidido pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.° Nao proferira sentenga 
condemnatoria sinao por dous 
tergos dos membros presentes. 

§ 3.° Nao podera impor outras 
penas mais que a perda do cargo 
e a incapacidade de exercer 
qualquer outro, sent prejuizo da 
acgao da justiga ordinaria contra 
0 condemnado. 

Art. 33. Julgar o presidente da Re- 
publica. Conferido, como foi c era dc mister 
que fosse, a camara dos deputados o podcr dc 
accusar e Inzer processar o presidente da Repu- 
blica (Vide comment, ao art. aq), a quc autori- 
dade ou juizo confiar o julgamcnto? O accusado 
e o chefe da nacao, primeira autoridade d'clla na 
ordem govcrnamenlal e administrativa, a quern 
compete, com outras muitas importantes attri- 
buigoes, a de nomear e aposentar os magis- 
trados. Bom so ve que nao e caso para as 
justicas ordinarias, ainda na sua mais clcvada 
catcgoria. 

Conviria o julgamento por urn tribunal 
especialmcnte creado com esse fun? Mas 
ou seria tint tribunal pcrmanentc, existindo 
com jtirisdicgao incubada, sent exercicio ordi- 
nario, a espera da possibilidadc dc um processo 
rarissimo, —espccic de macftinismo de molas 
sempre enferrujadas pelo desuso e, consequen- 
temente, dc mao lunccionar,—ou um tribunal 
nomeado cm cada occasiao, ad hoc, sob a inllui- 
gao do momento c com tndos os defcitos dos 
«juizes de commissao», sent bastante imparcia- 
lidade, e dc pouco ou nullo prestigio. 

E dc que pessoal se comporia esse sin- 
gular tribunal? De magistrad s? Mas entao 
haveria os inconvenientes quc fazem arredar 
dos juizes ordinarios o julgamento do presidente 
da Republica, c tanto peior si a nomeagao ficasse 
ao poder exccutivo. Attribuir essa nomeagao 
ao poder judiciario nao fdra compativcl com a 
indole d'este c seria confiar a sorte do processo 
a quern fizesse a nomeagao. Dal-a as camaras 
legislativas nao mcnos inconvenientes traria, 

recahindo naturalmente a cscolha em homens 
partidarios, guiados principalmente pela paixao, 
ligados por jolidariedade politica, que nao por 
sentimento elevado de justiga. 

Seria solucao aceitavel o julgamento pelo 
senado c supremo tribunal federal reunidos? 
Que melhores garantias se poderiam desejar do 
que as offerecidas por estas duas eminentes c 
prestigiosas corporagoes? Independencia, pro- 
fiscienciajuridica, praticados negocios publicos, 
alii se devem encontrar no mais alto grao, 
alliadas a criteriosa moderaCao que da o habito 
dc julgar. Idas e de menos da quarta parte do 
numero dos senadores o dos ministros d'aquelle 
Tribunal e portanto seria estc, em tal funcgao, 
absorvido pelo senado. 

Outra combinagao se ofierecia ainda, — o 
julgamcnto por numero egual de membros do 
Supremo Tribunal e de senadores, escolhidos 
estes de cntre si pela maioria do senado, equili- 
brando-sc d'est'artc os elomentos componentes 
d'essa commissao politico-judiciaria. E este 
alvitre nao se afigura desarrazoado. Opcraria 
a sclcccao dos mais capazes do senado, ondc 
(pode-sc affirmar sent injuria) nem todos sao 
habilitados para juizes: 

Le cicl donf nous vorons que I'ordrc ett loiil-jvuissniil, 
Pour diffcrcuts cmplois uousfahriqnc en uaissaul.— MolHh. 

Alcm disso, o accusado nao se acharia somentc 
diantc de juizes togados, alheios ao maneio de 
negocios politicos c bovernativos, alias fami- 
liares aos membros do corpo legislative, os 
quaes por isso sao mais aptos para apreciar a 
boa ou ma execugao, os etTeitos favoraveis ou 
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contraries á causa poli t ica, dos actos que te rão 
de ju lgar. ( * ) 

Por outro lado , a intervenção do elemento 
jucliciari o se ria ba rreira e cont rapeso á tc ncl encia 
dos pol iti cos ele se c nsicle rarcm arbitres sobera
nos, in teiramente d sligados elas provas e razões 
de dire ito, quando têm el e pronunciar-se sobre 
fa ctos qu e a seo juizo são co111111ett idos . 

Mas, pondero u-se a inconve ni encia de di strahir 
os ju izes das reg iões serenas da just iça nas suas 
funcções orclinari as e i111 portanti ss i111 as já ele si. 

E teve-se ainda e111 vista quc, - tratando-sc de 
julgamento de natureza especial, csse ncial111 cntc 
di verso do juiz cri111 inal co111111u111 , e instituid 
antes com o proposito el e arreda r (havendo ju sto 
111 oli vo) do exe rci cio da 111 agistratura suprema 
o presidente accusado, que ele cast igai-o e 
inflig ir-lhe penas, - muito i111 prop ri os se riam 
os fun cc iona ri os da ordem judiciari a para essa 
commi ssão . 

E111 taes condições assentou-se preferi vcl con
fi ar ao senado o ju lga mento, corn o ú carnara dos 
deputados a accu sação, cm bora não se possa dizer 
que não tenha isso scos inco nven ientes ( e in tei
ramente escorreito d'ell es fóra, neste assumpto, 
i rnpossi vc l encontrar outro exped iente ) . Pre
ve ndo-os, porém, e trata ndo ele 111i111 oral-os, a 
Constitui ção ac ho u p uca segurança no julga
mento por sim ples maiori a e ex ig io para a 
condern nação dous t erços dos votos ( art. 3 3 § 2°) . 

E os demais funccionarios federaes 
designados. São os mi ni st ros de estado 
( art . 52) e os membros do Supremo Tribunal 
Federa l (art . .57 ~· 2°). 

Os primeiros, c111 sco ca racter de secretar ias 
de estado, em·oh·idos cm crimes funcc ionacs 
com o presidente ela repub li ca, não podcri ~m 
ter outro jui zo sinão aqucll c cm que este 
respo nde. 

Trata-se de factos que se li ga m e concatenam 
por modo tal que não pódc m deixar de fi ca r sob 
a mesma jurisdi cção . Sem a unidade ele ju izo, 
poderi am sobre ll cs surg ir d cisões contracl i
ctori as no mesmo caso e na mesma occasião; 
di vidindo-se o julgamento, di vidi r-se-i a tamhcm 
o processo, o trabalho das prova , q uebra ndo-sc 
o qu e os juri sta s chamam a co11ti11e11cin dn c1111sn . 
Assim que, o fóro espec ial ci o presidente da 
Republica necessa riamente att rac, por conn cxão 
de negocios, os scos secreta ries para serem 
todos processados -111 11110 eodc111q11e judicio . 

Nem era poss i \·c l ser o contrari o : o presidente 
nã p cleri a ir responder no fó ro commum 
e os factos crimi nosos cm que com ellc tenham 

( • ) f\: lo_gcra l. n,;j11 ircc; d,1-. trihtm:tl•c: or,lin:trinc: :-;i() c .. tr:rnho:- :t os c-onhc
~i111c11 t o.~ djpln111.tti.-os, :1-. npcr :1\111''- liuancdras. ,1, ,·omHnaçúcc: mili t :trl''- · 
S,lo .dhctcH :m c., 1,,dn c,.1clc) ,1;i., rda..;,ics inl1..·rn;i.:io11:1c$. dri:11111-.1:mda-. q th! 
dt: m11111c11to :1.; alh.-d;1m l' <.1i n-. inki;1,Jo,_ 11.1 J'<lliliLI d,, ~O\crno cnnhcl·c111 
hem . Scn:; 1k\'cn .. ·'> h;11'i t 11;1c"- h:,.1111•11·0-. a o1p1•lk,1ç;io .. trkt.1 ,la ki c m 
tmln .. n-. l';~-.n .. , l'nlrct.11110 lJIIC l"lll mui~11$ d'dlc,;, e prcci--n l c:r cm i.:011.;idc r.iç:in 
o que d.: d1:-.,·rcdon .1no lrn cm certac. L.1l·11ld,1d ...... :1.lmi11i-.trnl1\';1:-., N,io lhe $:iO 
Í.1111il io11·c-. '"" \'l.'l'Uli .1r i,_L11lc-. e 111\."an,lrn:- tia ttdminbtraç:.in . De modo 11111: s:Io 
pourn ~ct,nros li:' ,:,prc~t;tç.111 tio~ 1.-1..:to.. 1111c $Ob mu lti plas rd:1,l•cs $C produ7cm 
no ~o,·crno. ( , 1, I,· O.:u\'n: .. r1\hlh(I\CS dl· lknj.unin Con:, ta nt, cd1t. pM Cl1.1 rlc s 
Lo 111111tl rl'1 11.lri :t, 187.1, l'''S· 100 ), 

tornado parte os ministros, não são para JUI ZO 

differente cio especialmente creaclo para d'ell es 
conhecer. 

Os mini st ros do Supre mo Tribunal, nos crim es 
praticados no cxercicio de suas altas funcções, 
têm tambem por foro especial o se nado, em 
contemplação da natureza cl 'essas funcções . 
Se ndo ell as da ordem mais elevada na jera rchia 
judiciaria e envolvendo interesses da maior 
monta para o estado, os crim es comm ettidos 
em · seo exe rci cio não poderiam ficar sob a 
juri sdicção do proprio tri bunal, cujos membros 
cl elin quiram, e muito menos dentro da alcada 
dos tri bu naes in feri ores, manifestamente in c,o n1 -
petentcs para ju lgar os qu e occupam a pri111a 
sedes j uclic iari a. 

A le i n. 27, de 7 de Janeiro de 1892, cap .11 , 
regulou o processo cio presiden te da Republ ica e 
cios mini stros de estado ( destes sómente quanto 
aos crimes con nexos) perante o senado. 

§ 1 .0 Presidido pelo presidente do 
Supremo Tribunal. Nos Estados Unidos N. 
Americanos (Const., art. 1°, secç . 4")e na Repu
blica Argentina ( art . 5 1 ) , o senado, quando 
constituído e!ll tribu nal <, para julgar o presi
den te da Republica» é presidido pelo prim eiro 
mag istrado do poder judiciari o federal. E isto 
se estabcleceo, não na su pposição de se r este 
funccio nario superior aos outros juízes cm con
fi ança, firmeza e i!ll pa rciali dade ( embora se 
possa CO!ll justi ça presuJ11i l-o superior nos 
con heci!llentos, tal ento e respe ito publico) , 
mas na necess idade de arredar o vice-presidente 
da Republi ca, cm qu c!ll se poL:c ria suppór natmal 
?esejo de succcder no ca rgo e por isso se rvir de 
111s~ruJ11 ento fa vo ra vel á conde!llnação do pr i
meiro J11 agistrado (Story, Com!llent . §§ 76 1 
e 777). 

Nossa Constit uição , poré!ll , co nfere a prcsi
cl cncia ao presidente do Supremo Tri buna l cm 
todos os ju lgame ntos pelo se nado; e si isto era 
escusado fóra do refe ri do caso , não deixa ent re
tanto de se r mais uma garant ia para os outros 
accusaclos, que ass im terão seo julgamento 
pres idido por U!ll ju iz nas .melhores condições 
de rcct icl ão , indcpcnde ncia e prest ig io . 

§ 2 . º Dous terços dos _membros pre
sentes . Este é um ca so ele dcroaacão cio 
elo princip io que rege as deli berações d~s,corpos 
coll cctivos , segundo o qua l estas se resolvem 
por simpl es maiori a de votos, bastando metade 
!lla is um d'cstcs. A cxigcncia dos dous terços 
clá in~u ~ncia e im portancia á 11l inori a, eri g indo
ª cm freio e contrapeso da J11ai ori a, e isto, n'uma 
corporação politica, red unda em gara nti a ele 
mais acerto na dec isão . 

<, S i :1 simples maioria b.istassc p:1ra a condcmnaç ão 1 

po_d c ria st!cccd e r ciu c . cm tempos de commoç fw popu la r, 
a 111 íl ucnc1a da c.imara dos dcputa<.~O'i tornar-se-i a irrcsisti
vcl. O unico c o rrcctivo praticavc l era exigir o assenti
mento dos dous te rços . to rna ndo ncccssa ria uma co nfo rmidnd c 
de opini õe s e int l! rcsscs rara , a me nos que se tra te de 
crime ev ide nte e cm que não se possa presumi r a inn o .. 
cencia . . , 

r 

,_ 

l 

Si o crim e não se n 
t erços dos membros 
ta lento e saber, ce rcad 
os Estados e tendo es, 
deve . se r porque a 1 
~mtonsar uma co nd c m 

§ 3 .0 A perd 
dade de exerc, 
são as u nicas pen 
pelo senado, se ncl, 
sembaraça r sem de 
qu e por seos crim 
cios pu bli cas, a e 
qu e isso conviria 
de que se trata , p, 
o emprego e appl. 
crimi nacs . Esta n 
i 111 porta n li ssi ma 
tenham os julgadc 
dade cl 'ell e e impe, 
que pode ri am se r 
ri \·alidades e exa 
ce rtas occasiões 
asse!ll b\éas polit 
apo io da ex peric 
audaz e inju sto o 
do-nos a historia 
Pronun cie, pois, , 
e inhabili tação de 
provados pelos e 
noso e por isso i' 
que deshonra ,- c 
fó rmulas prév ian 
ga rant ia elo :tccus 
o resto : 

<, Sem pre_i ui zo 
co11tra o co11de11111 
destas pala nas <, 
cl encia o proposit 
o pronunciament, 
depois de ter sic 
se nado, o pres icl 
cu] pa e lanç.ido f< 
á condição ordi m 
gistrat ura o tom 
servirmo-nos do · 
dcli11q11e11tc segui~ 
mina! comm um Y. 

de 8 de Janei ro lc 
criminal depois e 
o cargo ou tern1 
vide comm ent. ac 

E ass im , por e 
pres idente crimi r 
do senado, e de 
pelos tri bunaes e 
lcgaes ordinarias. 
sem baraça-se a r 
cornprometti a a e 
rava com o crin· 
dente demittido 
caçao da lei r 
criminosos pratic 
sação dos damno 
cau sado ao estadc 

98 ART1G0 33 

contrnrios a causa politica, dos actos que terao 
dcjulgar. C) 

Por outro lado, a interven^ao do elemento 
judiciario seria barrcira e contrapeso a tendencia 
dos politicosdc scconsiderarem arbitros sobera- 
nos, inteiramcntc desligados das provas e razoes 
de dircito, quando tem de pronunciar-se sobre 
factosque a sco juizo sao commettidos. 

Mas, pondcrou-sea inconveniencia dc distrahir 
osjuizes das rcgioes sercnas da justifa nas suas 
funcijocs ordinarias c importantissimas ja dc si. 

Etcve-sc aindaem vista quc,—tratando-sc dc 
julgamento de natureza especial, essencialmente 
diverso do juizo criminal commum, e instituido 
antes com o proposito dc arrcdar (havendo justo 
motivo) do exercicio da magistratura suprema 
u presidentc accusado, que de castigal-o c 
inriigir-lhc pcnas,— muito improprios seriam 
os funccionarios da ordem judiciaria para essa 
commissao. 

Em taes condii^oes assentou-se prcferivel con- 
fiar ao senado o julgamento, como a camara dos 
dcputados a accusafao, cmbora nao se possa dizor 
que nao tenha isso scos inconvcnicntes (e intci- 
ramentc cscorreito d'elles fora, nestc assumpto, 
impossivel encontrar outro expediente). Prc- 
vendo-os, porcm, e tratando de mimoral-os, a 
Constituii;ao achou pouca seguran^a no julga- 
mento por simples maioria e exigio para a 
condemna^ao doustergos dos votos (art. 33 § 2'"). 

E os demais funccionarios federaes 
designados. Sao os ministros de estado 
(art. 32) e os mcmbros do Supremo Tribunal 
Federal (art. 57 § 20). 

Os primeiros, em sco caractcr do secretaries 
dc estado, envolvidos cm crimes funccionacs 
com o presidente da republica, nao podcriam 
tor outro juizo sinao aquellc em quc cste 
respondc. 

Trata-sc dc factos quc sc ligam c concatcnam 
por modo tal quc nao pddem dcixar dc licar sob 
a mcsma jurisdicgao. Sem a unidade de juizo, 
podcriam sobrc ellcs surgir dccisoes contradi- 
ctorias no mcsmo caso c na mesma occasiao; 
dividindo-se o julgamento, dividir-sc-ia tambem 
o processo, o trabalho das provas, quebrando-so 
o que os juristas chamam a coutiiwucia da causa. 
Assim que, o foro especial do presidente da 
Republica neccssariamcnte attrac, porconnexao 
dc negocios, os scos secrctarios para scrcm 
todos proccssados in 11110 codcniqne jndicio. 

Nem era possivel scr o contrario: o presidente 
nao poderia ir responder no foro commum 
c os factos criminosos cm quc com cllc tenham 

(*) Pelo, j; era I, ot jiu/es tins trilMinaes orilinnrins sao cstranhos aos coolie- cunoulns tliplnmalicus, ns opcru^-iVs lliiiiticeiras, as eombina^ues mtlUarcs. S:io a Hi c ins no eslailo exado «!as rebijoes inlcrnaeionacs, eircmnstancias que dc nintlieittn as jilVeetam e S(i os iniciados na poll lien do povenio cnnhceem bent. Sens de Veres habitnaos levam-n'os h applieaijan stricta da lei cm todos os casos, cutretanln quc cm niuitns tPctlcs c preciso tcr cm ennsulcra^ao o que dc discrceioiiario lla cm certas t.iculJades administrativiis. Nao llie sao fami I litres ns pccnliandadcs e meandros da administriKao. Dc modn que sao pouco scguros na apreeia^A" do5 factos que sob nuiUiplas rela^oes se produzem 
no governo. (ZUJf O-uvrcs poiitiqucs dc Benjamin Constant, edit, pur Charles Louttndre, Paris, 187.1, pag. 100). 

tornado parte os ministros, nao sao para juizo 
diflerente do especialmente creado para d'elles 
conhecer. 

Os ministros do Supremo Tribunal, nos crimes 
praticados no exercicio do suas altas funcfoes, 
tem tambem por foro especial o senado, em 
contemplafao da natureza d'essas func^oes. 
Sendo ellas da ordem mais elevada najerarchia 
judiciaria c envolvendo interesses da maior 
monta para o estado, os crimes commettidos 
em seo exercicio nao poderiam ficar sob a 
jurisdicgao do proprio tribunal, cujos mcmbros 
delinquiram, c muito menos dentro da alcada 
dos tribunaes inferiores, manifestamente incom- 
petentes para julgar os que occupam a prima 
sedes judiciaria. 

A lei n. 27, dc 7 de Janeiro de 1892, cap. II, 
regulou o proccsso do presidente da Republica e 
dos ministros de estado (destes somente quanto 
aos crimes connexos) perante o senado. 

§ 1.° Presidido pelo presidente do 
Supremo Tribunal. Nos Hstados Unidos N. 
Americanos (Const., art. 1', sccg. 4a)c na Repu- 
blica Argentina (art. 31), o senado, quando 
constituido em tribunal «para julgar o presi- 
dente da Republica» e presidido pelo primeiro 
magistrado do poder judiciario federal. E isto 
se estabcleceo, nao na supposigao de scr cstc 
funccionario superior aos outros juizes em con- 
fianga, firmeza e imparcialidadc (emhora sc 
possa com justiga presumil-o superior nos 
conhecimentos, talento c respeito publico), 
mas na necessidade de arrcdar o vice-presidentc 
da Republica, em quern se poderia suppor natural 
desejo dc succeder no cargo c por isso servir de 
in trumento favoravel a condemnacao do pri- 
meiro magistrado (Stoiy, Comment. §§ qbi 
c 111)- Nossa Constituii;ao, porem, conferc a prcsi- 
dcncia ao presidente do Supremo Tribunal em 
todos os julgamentos pelo senado; c si isto era 
escusado fora do referido caso, nao deixa entre- 
tanto de scr mais uma garantia para os outros 
accusndos, que assim terao seo julgamento 
presidido por um juiz. nas.melhores condi^oes 
de rcctidao, indepcndencia e prestigio. 

§ 2.° Dous terqos dos membros pre- 
sentes. Estc e um caso de dcrogagao do 
do principio que rcge as delibera^oes dos corpos 
culRcti\'OS, segundoo qual estas se resoh'em 
por simples maioria dc votns, bastando metade 
mais um d'estos. A cxigencia dos dous tercos 
da inlluencia e importancia a minoria, erigindo- 
a cm freio c contrapeso da maioria, c isto, n'uma 
corporaijao politica, redunda em garantia dc 
mais acerto na decisao. 

<1 Si a simples maioria bastasse para a condemnacao, 
poderia succeder quo, cm tempos de commocao popular, 
a inlluencia da camara dos deputados tornar-scda irresisti- 
vel. O unico corrcctivo praticavel era cxigir o asscnti- 
me n to dos dous tenjos. tornando necessaria uma conformidadc 
de opinioes c interesses rara, a menos que sc tratc de 
crime evidentc c cm que nao se possa presumir a inno- 
cencia... 
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Si o c ri me nào se apresenta provado aos ol hos dos do us 
te rços dos mem bros de uma as.sc m bléa onde primam 
tal en_to e saber, ce rcada de sy mpa th ia ge ra l representa ndo 
os Es tados e ten do cs~ ru pul osa mentc in vcst ig·ado os factos , 
deve . ser po rque a prova é in consistente e frac a para 
autonsa r uma co ndc mnação» ( Sto ry, cit . Si 779 ) . 

§ 3 .0 A perda do cargo e a incapaci
d_ade de. exercer _qualquer outro. Taes 
sao as un1 cas penas a impor nos julgamentos 
pelo senado, sendo d 'e ll es o escópo sómente de
sem baraçar sem de mora a nação do fun cc ionari o 
q_ue por s_eos crim es ,, pela n~ á gestão dos nego
cios pu bli cos , a esta preJud 1cando . Ne m mais 
qu e isso conviri a autori sar n ' um juizo como o 
de qu e se trata , porqu e lhe fora de todo avesso 
o em_prego e app licação el e penas pro pri ament e 
~rim1 naes ._ Esta restri cção dá ainda um a ga ra nti a 
1mporta nt1ss1ma ao accusaclo , ev itando que 
t enh am os j ulgadores acção sob re a pessoa e li ber
dade d 'ell e e impedindo os excessos e aberracões a 
qu e poderi am se r levados por es piri to partida ri o , 
rl\·a li dacles e __ exa ltamento de pa ixões q ue em 
certas occas1ocs tanto se dese n vo lve m nas 
asse_mbléas politicas . Esta precaução t em o 
apoio da ex peri encia, qu e mostra qu a nto é 
audaz e injL_1 sto? µa rtidari smo exagge rado, dan
do-nos a hist ori a exem plos bem tri st es di sso . 
Pronuncie, pois, o senado sómente a destit uicão 
e inhabili tação do presidente, ·em v ista de factos 
provados pelos qu aes se t enh a to rn ado crimi
noso e por isso indig no de continuar no caro·o 
qu e deshonra ,- e n 'esse juizo se observe m ~s 
fórmulas préd amente estabelecidas por lei em 
garant ia do acc usado . A justiça ordin a ria fa rá 
o resto : 

« Sem pre_;ui zo el a acção da ju sti ça o rdin a ri a 
contra o co11 de11/llado» diz a Const itui ção . E 
desta s palanas «contra o coNDEMNADO » se ev i
dencia o p~·oposito qu e ell a tem de só µermittir 
o pr~nunc1amento da ju stiça commum, quando , 
depoi s de k r ~ido µr ?cessaclo e julgado pelo 
senado , o presidente e por elle decla rado em 
cu lpa e lanç.ido fó ra do ca ro-o . Reduzido então 
á _condição o rdin a ria de sig1ples cidadão, a ma
g 1st1:atura o t oma so b sua judisdi cção e (pa ra 
servirmo-nos do proµ rio texto legal) « julga rá o 
de'./llq11e11/e segundo o direito µ rocessual e cri
m111al comn: um » (art. 2°, i,, .fi11e, da lei n. 30 
de_ 8 _d e j ane1 r~ de 189 2) . (Quanto ao processo 
cnm111al depois de ter o presidente renunciado 
o . cargo ou terminado o per iodo pres idenci al, 
vide co n_im en t. ao art. 54 § 2°). 

E_ass1m , p_or_ essa di visão do julga mento, o 
presidente crimin oso é demitticlo por se ntença 
do sena_d o, e depois é criminalmente punido 
pelos tn b~1n a~s de ju sti ça segundo as norm as 
lcgaes ord111an as. Com a primeira deci são cle
sem ba raça-s~ a presidencia da nação de q uem 
compromet t1a ~ di g nidade do cargo e o deshon-
1 ava com o cnme : - com a seo-unda o presi
dente demitti ~o purga a culpa,:::,receb~ a appli
ca_ça? da lei pena l o rdinar ia pelos factos 
crn~11nosos praticados e fi ca suj eito á indemni
saçao dos damn os qu e com seos crimes tenha 
causado ao estado e aos particulares. 

Parece rá estranh o qu e du as ju risdicções d if
~erentes conheçam do mes mo facto, com relação 
as mesmas pessoas? Mas, como se aca ba de 
ver, cada uma age em d istincta ordem de idéas 
e com di verso proµos ito . E por mais sin o-ul a r 
q ue isso se a fi g ure , é prefe ri vel a aba ndo1~ar- se 
inteirame nte o accusado aos aza res de um a jus
tiça qu e lhe µossa comp rometter a li be rdade, 
honra e bens, exercida por homens pol iticos e 
pa rti dari os, sem effecti va responsa bilidade e 
com g ra ndes tende ncias para ab usar. 

P ODER,\ SER I M POST A SE PARA D~MENT E, UM A 

COM EXCLUSÃO DA OU T RA, QUA LQU ER DAS D1JAS 

PEN AS DO ART. 33 § 3° ? A Constituicão de 
'.!4 d_e Fevereiro de 189 1 d iz que não poderão 
se r impost as (W11/ ras pe11ns mais que a perda 
do cargo e a inca pacidade,» e o mesmo dizi a 
a Constitui ção su?mettida ao cong resso pelo 
govern o (ar~ . 32 § 3°). Os projectos prelimi
nares, y orem , (\1/ern ek - Pestana, art. roo, 
Magalhaes Cast ro, art. 64, e da Commi ssão 
do Gove rno Provisorio , a rt. 3 2) d iziam: « µerda 
do ca rgo. on decretação da incapacidade»; ali 
a copulat iva e, aqui a di sjun cti va 0 11 , revela ndo 
in tuitos di ve rsos, cumuiação permittida n 'um 
caso, aµpli cação separada de penas autori sad a 
1'. 'out ro . s>ra , é certo qu e a di sposição alterna
t1~1a que_ v~nha nos projectos precedentes, não 
fo i adm1tt1da µelo Cong resso Constituinte, o 
qual manteve o § 3º do a rt. 32 da Co nstituição 
apresentada pelo Govern o Provisorio . E não 
deve r-se-á d 'ahi co ncluir contra a seµaração 
das penas no caso de que se trata? E' ev í
dente (* ). 

Esta q uestão co nstitucional , como va rias 
out ras não menos im po rta ntes, não t êm tido 
nos Estacl?s Unidos N rte-Ameri canos solução 
perempton a (Sto,y § 805, A . Carlier, La Rep. 
Al11 er. , 1890, t om . 4°, pag . 229 ) , de mo lo que 
nao temos para esclarecimento e por seo-uro 
su bs idio o ela juri sprudenci a polit ica cl 'aq~ elle 
paiz. 

_ Entre nós-~ du vid~ teve solução na lei n. 30, 
de 8 de j ane11 0 de 1 92, a rt. 2°, verb. «Esses 
c1:imes se rão punidos com a perda do ca rgo 
somente ou com esta pena e a incapacidade 
para exercer qualquer outro» . 

Por este modo fi co u ao senado a faculdade 
el e pronunciar ou não a inca pacidade politica 
do c? ndemnaclo, não se t end o decla rado quaes 
o~ crim es em que t erá Jogar a appli cação de uma 
so ou de ambas as penas . Est aria, entretanto 
semelhante arbitri o na mente dos constituintes? 
Nã? t ~r-lh es-ia antes pa recido de incompleta 
eff1c~c1~ ~ desproµorci onada ao crime a si mples 
dest1tu1 çao ? Não devend o dar-se a con demna
ção p_orqualquer simples fa lta , s i não por m oti vos 
g rav1ss1mos , não é muito justificada então a 

( · ) O illnstrc autor ela « Cr it ique de la Cc,nsti l ution BrCsi lií..'nnc >> diz 
( p:ii; . 12_), no .oc_c11p;1r-sc deste assumptn , que o Senado 11 30 podcr:i app lkn ; 
ou~r:i.s ~e.nas s~nao a de pcn~a do ca~gll e de incap;:icidadc para exercer ou tro 
qu.1lqu7r (.~rnt~-se a e~p ress:io no s1!1gu lar n d,;. j,,u·,lr,, d,· .. como tratando 
de . uma pc,1a li dac!e so) j e t rat\111.1111!0 a noss:t Consti tu iç:io ver teo elle 
:1 ss1m o art . . H § ;º ( pag. :. :; ) : ' 

ct /\!iln~~;;
1
~-i1;;~1r~~~;~~~r ;0•~;~1t:

1
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Si o crime nao se aprcscnta provado aos oihos dos dous 
ter^os dos membros dc uma assemblea onde primam 
talento e saber, cercada dc sympathia genii rcpresentando 
os Estados e tendo cscrupulosamente investigado os Eictos, 
deve ser porque a prova e inconsistcnte c fraca para 
autorisar uma ccndemnacao» (Story, cit. § 779). 

§ 3.° A perda do cargo e a incapaci- 
dade de exercer qualquer outro. Taes 
sao as unicas penas a impor nos julgamentos 
pelo senado, sendo d'elles o escopo somentc de- 
sembaragar sem demora a na^ao do funccionario 
que por seos crimes, pela ma gestao dos ncgo- 
cios publicos, a esta prcjudicando. Nem mais 
quo isso conviria autorisar n'lim juizo como o 
de que se trata, porque Ihe tdra de todo avesso 
o emprego o applicanjao de penas propriamente 
criminacs. Esta restric^ao daainda umagarantia 
importantissima ao accusado, evitando quo 
tenham os julgadores acqao sobrc a pessoa e liber- 
dade d'elle e impedindo os excesses e aberrafoes a 
que poderiam ser levados porespirito partidario, 
rivalidades e exaltamento de paixoes que cm 
certas occasiocs tanto se desenvolvem nas 
assembleas politicas. Esta precaucao tern o 
apoio da experiencia, que mostra quanto d 
audaz e injustc o partidarismo exaggerado, dan- 
do-nos a historia cxemplos bem tristes disso. 
Pronuncie, pois, o senado somente a destitui^ao 
e inliabilitafao do presidentc, em vista de factos 
provados pelos quaes se tenlia tornado crimi- 
noso c por isso indigno de continuar no cargo 
que deshonra,—e n'esse juizo so observem as 
formulas prcviamente cstabelecidas por lei em 
garantia do accusado. A justifa ordinaria fara 
o resto; 

«Sem pre'uizo da acgao da jusfuja ordinaria 
contra o covdemnadov diz a Constituii;ao. E 
destas pala\'ras « contra o condumnado «• se evi- 
dencia o proposito que ella tern de so pcrmittir 
o pronunciamento da justiga commum, quando, 
depois de tor sido processado e julgado pclo 
senado, o presidente e por elle declarado em 
culpa e lainpido fora do cargo. Reduzido entao 
a condicao ordinaria de simples cidadao, a ma- 
gistratura o toma sob sua judisdic^ao e (para 
servirmo-nos do proprio texto legal) «julgara o 
dclinqucntc segundo o direito processual e cri- 
minal commum» (art. 2°, in fine, da lei n. 30 
de 8 dc Janeiro de 1892). (Quanto ao processo 
criminal depois de ter o presidente renunciado 
o cargo ou terminado o periodo presidencial, 
vide comment, ao art. 54 § 2°). 

E assim, por essa divisao do julgamento, o 
presidente criminoso e demittido por sentenga 
do senado, e depois e criminalmente punido 
pelos tribunaes do justica segundo as normas 
legaes ordinarias. Com a primeira decisao de- 
scmbaraca-se a presidencia da nacao de quern 
compromettia a dignidade do cargo e o deshon- 
rava com o crime: — com a segunda, o presi- 
dente demittido purga a culpa. recebe a appli- 
cacao da lei penal ordinaria pelos factos 
criminosos praticados e fica sujeito a indemni- 
sacao dos damnos que com seos crimes tenha 
causado ao estado e aos particulares. 

Parecera estranho que duas jurisdicyoes dif- 
ferentes conhefam do mesmo facto, com relacao 
as mesmas pessoas? Mas, como se acaba de 
ver, cada uma age em distincta ordem de ideas 
e com diverso proposito. E por mais singular 
que isso se afigure, e preferivel a abandonar-se 
intciramente o accusado aos azares de uma jus- 
tica que Ihe possa comprometter a liberdadc, 
honra c bens, exercida por homens politicos e 
partidarios, sem effectiva responsabilidade c 
com grandes tendencias para abusar. 

PODF.RA SER IMPOSTA SEPARADAMENTH, UMA 
COM EXCLUSAO DA OUTRA, Q.UALQJUER DAS DUAS 
penas do art. 33 § 3°? A Constituiqao de 
24 de Fevereiro de 1891 diz que nao poderao 
ser impostas noutras penas mais que a perda 
do cargo e a incapacidade,» e o mesmo dizia 
a Constituicao submettida ao congresso pelo 
governo (art. 32 § 30). Os projectos prelimi- 
nares, porem, (Wernek-Pestana, art. 100, 
Magalhaes Castro, art. 64, e da Commissao 
do Governo Provisorio, art. 32)diziam: «perda 
do cargo on decreta^ao da incapacidade»; ali 
a copulativa e, aqui a disjunctiva ou, revelando 
intuitos diversos, cumulafao permittida n'um 
caso, applicacao separada de penas autorisada 
n'outro. Ora, e certoque a disposiqao alterna- 
tiva quo vinha nos projectos precedentes, nao 
foi admittida pelo Congresso Constituinte, o 
qual manteve o 50 do art. 32 da Constituicao 
apresentada pelo Governo Provisorio. E nao 
dever-se-a d'ahi concluir contra a separafao 
das penas no caso de que se trata? E' evi- 
dente (*). 

Esta questao constitucional, como varias 
outras nao menos importantes, nao tern tido 
nos Estados Unidos Norte-Americanos solucao 
pcremptoria (Story § 803, A. Carlicr, La Rep. 
Amer., 1890, torn. 40, pag. 229), de modo que 
nao temos para esclarccimento e por seguro 
subsidio o da jurisprudencia politica d'aquelle 
paiz. 

Entre nos a duvida teve solucao na lei n. 30, 
de 8 de Janeiro de 1802, art. 20, verb, s* Esses 
crimes serao punidos com a perda do cargo 
somente ou com esta pena e a incapacidade 
para exercer qualquer outro». 

Por este modo ficou ao senado a faculdade 
de pronunciar ou nao a incapacidade politica 
do condemnado, nao se tendo declarado quaes 
os crimes em que tera logar a applicacao de uma 
so ou de ambas as penas. Estaria, entretanto, 
semelhante arbitrio na mente dosconstituintes? 
Nao ter-lhes-ia antes parecido de incompleta 
efficacia e desproporcionada ao crime a simples 
destituicao? Nao devendo dar-se a condemna- 
cao por qualquer simples falta, sinao por motives 
gravissimos, nao e muito justificada entao a 

(*)0 illnstre autor Ha « Critique He ta Cinstitutinn Brest Itennc» H12 (pag. 12), ao occiipar-se Hcstc assumpto, que o SctiaHo nao porfera appMcaf onlras penas sinao a He perHa do cargo e He incapacidade para excrccr outro 
qualquer (note-se a expressao no singular ii de fierda, etc.. como tratando dc uma penatidade so); c traduxindo a jiossa Constituicao, vcrteo die assim o art. 33 § 30 ( pag. 23 ) : <.11 nc pourra prononcer d'autres pcincs que ccUe de la pcrtc de la charge ct 
de rincapacitd de cxerccr toutc autrc. 
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decretação, em todo o caso, ela inhabilidade 
politica? Não é muito natural que a solfra 
em castigo quem perde a confi ança da nação 
e pelos mandatarios d'ella é despedido por 
indig no do alto posto? E é cu ri al estabelece r
se uma pena cuja applicação fiqu e farn lla tiva e 
ao arbítrio do tribunal , não se declarando a 
q uaes dos crimes de sua competencia elle a poderá 
impôr? Será bem cabido aq ui distinguir-se 
duas ordens de crimes para appli cação ou só 
da perda do cargo ou d·esta conju nctamente 
com a incapacidade para outros? Q!.1al o criterio 
para tal distinção? Não o estabelcceo a lei ... 
Não consistirá aqui essensialmente o crime no 
tornar-se o presidente indig no de exercer a su
prema magistratura? Póde haver n'isto qu estão 
de mais ou de menos? O facto que motiva o 
processo e a destituição, póde acaso ser alg um 
de somenos importancia ? Será proprio de um 
tribunal que , sem impôr penas criminaes, tem 
por unica mi ssão arredar do posto supremo quem 
se mostrou indig no d'elle, preoccupar-se com 
g raduação de penas? Porque não estabeleceo 
a lei dilferentes g ráos e não curou de circum
stancias agarava ntes e attenuantes? E por 
ultimo como suppór, que a Constituição tenha 
querido que possa tornar ~ presidencia quem 
já uma vez, por decisão irretractavel, foi d'ella 
demittido? Não fô ra isso arrostar o decóro 
publico, o pundonor nacional e, ao mesmo 
t empo, expôr a nação aos peri gos de um novo 
máo governo? 

O que, quando muito, poder-se-ia n'isto 
ac\mittir seria facultar ao congresso levantar 
ulteriormente a incapacidade ( mas sómente 
quanto a cargos sem caracter político), por 
votação de dous terços de cada casa legislativa. 
Mas tal faculdade só por di sposição constitu
cional lhe poderá ser co nC rida. A emenda 
XIV , n. 3 in fi11 e, das da Constituição dos Esta
dos Unidos N. Americanos, assim o estatuio 
( sem a limitação que indicamos) com relação 
aos que têm perdido a capacidade política por 
tomar m parte em rebe\li ão ou por se terem 
in su rg ido contra a Constituição. 

TEM CARACTER DE PERPETUIDADE A INCAPACI
DADE PRONUNCIADA EM PROCESSOS DA NA TU REZA 
DOS MENCIONADOS NO ART . 33? A nosso vêr, 
não ha duvida. 

A Constituição não lhe fixou limites, nem 
dco a auto ridade alg uma o poder de restring il-a 
ou de levantai-a . 

A lei imperial de 15 de Outubro de 1827 
a g rad uava, para applicação aos differentes 
crimes que ( sem a excessiva minuciosidade da 
lei n . 30, de 8 de Janeiro de 1892) definira. 

Actualmente, não estando na competencia do 
senado reduzir o tempo da incapacidade, desde 
que a Constitui ção a isso não o autorisa, ella 
só poderá se r imposta sem restricção de prazo. 

PODERÁ TER LUGAR O PROCESSO PERANTE AS 
GAMARAS MESMO DEPOIS DE HAVER O FUNCCIO
NARIO DEIXADO O CARGO PELA RENUNCIA OU PELA 
TERMINAÇÃO oo PRASO? Pela negati va resolve 
esta questão, quanto ao presidente da republi ca, 
o art. 3º da lei n. 27, de 7 de Janeiro de 1892 
( Vide i11fra Comment. ao art. 54 § 2°) . 

.Mas não ha duvida que essa solução deve 
se r extensiva ao processo dos outros funccio
narios, attende ndo-se á índole e objecto d'elle. 
Esta especie de procedimento visa, como se 
sabe, antes qu e a punição, a prompta retirada 
do funccionario accusado e pois fica sem objecto 
desde que este deixa suas funcções. Ora, isto 
procede tanto com relação ao presidente como 
quanto aós ou tros funccionarios passiveis do 
mesmo processo e ubi eade111 ralio, ibi idem fus . 

A jurisdicção privativa creada para o processo 
dos fu nccionarios a que se refere o art. 3 3, foi 
estabelecida e111 consideração do cargo, para 
a boa serventia d 'ell e, no interesse publico, e 
não e111 contemplação da pessoa que o exe rce; 
e desde que esta já o não occupa , já não é funcci
onario, cessa a competencia do senado; como 
simples cidadão o accusado irá responder por seo 
crime no fóro ordinario. 

Qpid si houve r a renuncia ou a cessação do 
prazo do emprego, estando já começado o 
processo? Pela regra nbi cxp/ 11111 est fudicium 
ibi Ji11ire debet, b<)staria a competencia de prin
cipio e o processo iniciado continuari a no fóro 
em que tinha começado. .Mas, no caso que 
nos occupa , para que proseguir o que já não tem 
objecto? E' verdade que poder-se-ia entender 
applicavel ao exonerado a pena de inhabi lidade, 
mas entre nós isso não ha luga r, embora estabe
lecido o 

1

regi111 en da applicação separada da 
destituição , pela cit . lei n . 30 de 1892; pois, 
quér o art. 2° d 'e\la , quér o art. 23 da lei 
n. 27 cio 111 es1110 anno , co111 quanto autorisem 
o e111p rego isolado da demissão, não per111itte111 
a imposição da incapacidade sinão conjuncta
mente co111 aq ue\l a . E d'ah i, não ha o que 
fazer na hypothese em questão si não impôr 
silencio ao processo e archival-o 
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decrctagao, em todo o caso, da inhabilidade 
politica? Nao e muito natural que a soffra 
cm castigo qucm pcrde a confianfa da nafao 
e pelos mandataries d'ella e despedido por 
indigno do alto posto? Ee curial estabelecer- 
sc uma pena cuja applicafao fique facultativa e 
ao arbitrio do tribunal, nao se declarando a 
quaes dos crimes de sua compctencia elle a podera 
impor? Sera bem cabido aqui distinguir-se 
duas ordens de crimes para applicafao ou so 
da pcrda do cargo ou d'esta conjunctamente 
com a incapacidadc paraoutros? Qiial o criterio 
para tal distingao? Nao o cstabelcceo a lei... 
Nao consistira aqui csscnsialmcntc o crime no 
tornar-sc o prcsidente indigno de cxercer a su- 
prcma magistratura? Podc haver n'isto qucstao 
de mais ou de mcnos? O facto que motiva o 
processo e a destituiqao, podc acaso scr algum 
de somenos importancia? Sera proprio de um 
tribunal que, sem impor penas criminaes, tern 
por unica missao arredar do posto supremo quern 
se mostrou indigno d'elle, preoccupar-se com 
graduaqao de penas? Porque nao estabeleceo 
a lei diffiJVcntes graos c nao curou de circum- 
stancias aggravantes c attenuantes? E por 
ultimo como suppor, que a Constitui^ao tenha 
querido que possa tornar a presidencia quern 
ja uma vez, por decisao irretractavel, foi d'ella 
demittido? Nao fora isso arrostar o decoro 
publico, o pundonor nacional e, ao mesmo 
tempo, expor a nagao aos perigos de um novo 
mao governo ? 

O que, quando muito, poder-se-ia n'isto 
admittir seria facultar ao congresso levantar 
ultcriormente a incapacidadc (mas somente 
quanto a cargos sem caracter politico), por 
votafao de dous terfos de cada casa legislativa. 
Mas tal faculdade so por disposigao constitu- 
cional Ihe podera ser conferida. A emenda 
XIV, n. 3 in fine, das da Constituiqao dos Esta- 
dos Unidos N. Americanos, assim o estatuio 
(sem a limita^ao quo indicamos) com rela^ao 
aos que tern pcrdido a capacidade politica por 
tomarem parte em rebelliao ou por se tercm 
insurgido contra a Constituiqao. 

Tem caracter de perpetuidade a incapaci- 
DADE PRONUNCIADA EM PROCESSOS DA NATUREZA 
dos mencionados no art. 33? A nosso ver, 
nao ha duvida. 

A Constituiqao nao Ihe fixou limites, nem 
deo a autoridade alguma o poder de restringil-a 
ou de levantal-a. 

A lei imperial de 15 de Outubro de 1827 
a graduava, para applicaqao aos differentes 
crimes que (sem a excessiva minuciosidade da 
lei n. 30, de 8 de Janeiro de 1892) definira. 

Actualmentc, nao estando na competencia do 
senado reduzir o tempo da incapacidadc, desde 
que a Constitui^ao a isso nao o autorisa, ella 
so podera ser imposta sem restric^ao de prazo. 

Podera ter lugar o processo perante as 
CAMARAS MESMO DEPOIS DE HAVER O FUNCCIO- 
NARIO DEIXADO O CARGO PELA RENUNCIA OU PELA 
terminacao do praso? Pela negativa resolve 
esta qucstao, quanto ao presidente da republica, 
o art. 30 da lei n. 27, de 7 de Janeiro de 1892 
(Fide infra Comment, ao art. 54 § 2°). 

Mas nao ha duvida que essa sohifao deve 
scr extensiva ao processo dos outros funccio- 
narios, attendendo-se a indole e objecto d'elle. 
Esta especie de procedimento visa, como se 
sabc, antes quo a punifao, a prompta retirada 
do funccionario accusado e pois fica sem objecto 
desde que este deixa suas funccocs. Ora, isto 
precede tanto com rela^ao ao presidente como 
quanto aos outros funccionarios passiveis do 
mesmo processo e nhi cadcm rmLio, ibi idem jus. 

A jurisdicqao privativa creada para o processo 
dos funccionarios a que se refere o art. 33, foi 
estabelecida em consideraqao do cargo, para 
a boa serventia d'elle, no interesse publico, c 
nao em contemplaqao da pessoa que 0 exerce; 
c desde que esta ja o nao occupa, ja nao e funcci- 
onario, cessa a competencia do senado; como 
simples cidadao o accusado ira rcsponderpor seo 
crime no foro ordinario. 

Qiiid si houver a rcnuncia ou a ccssa^ao do 
prazo do emprego, estando ja come^ado o 
processo? Pela regra nbi carpi inn cst judicinm 
ibi finirc dehef, bgstaria a competencia de prin- 
cipio e 0 processo iniciado continuaria no foro 
em que tinha come^ado. Mas, no caso que 
nos occupa, para que proseguir o que ja nao tern 
objecto ? E' verdade que poder-se-ia entender 
applicavel ao exonerado a pena de inhabilidade, 
mas cntre nos isso nao ha lugar, embora estabe- 
lecido o 'regimen da applicaqao separada da 
dcstituii;ao, pela cit. lei n. 30 de 1S92; pois, 
quer o art. 20 d'ella, quer o art. 23 da lei 
n. 27 do mesmo anno, com quanto autorisem 
o emprego isolado da demissao, nao permittem 
a imposi^ao da incapacidade sinao conjuncta- 
mente com aquella. E d'ahi, nao ha o que 
fazer na hypothese cm questao sinao impor 
silencio ao processo c archival-o 
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102 ARTIGO 3,1 

Cap. IV. Das attribuições do Con
gresso. Não são as uni cas as que nos dous 
a rti gos de que consta este cap itu lo, se acham 
enu meraclas; mais o utras attri buições fora m 
dadas ao Congresso Nacional nos a rts . 4 , 27, 28 
§ 1º, 45, 46, 47, 48 n. 16, 54 §§ 1º a ·3°, 55, 
57 § 1°,58§2°, 7 1 § 3º, 72§s· II a 17, 25 a 
27 e 30, 73 · 7? § 2'', 8 1 § 1° , 8 7 § 1°, 90, 
Di sp. trans. , a rt. 1 , 2, 4, e 7; e a inda por fo rça 
cio art . 34 ns . 33 e 34, de conform idade com o 
systema adaptado, o utras lhe competem, que 
co nsist em nos cha ma los « poderes im plicitos » 
( iu,plicd powcrs ci os ameri canos) e taes se consi
deram os que são adeq uados e necessar ios para 
se rem levados a effeito os pode res confe ridos 
á União . 

Com effeito, conferir um pode r, facu ldade ou 
attrib uição é virtualmente concede r a adopção 
e emprego el e quaesq uer meios licitas e efli cazes 
para sua execução. Por isto, os poderes impli
citos entendem-se ex istentes na Constitui ção 
como si ex pressamente se achasse m n'ella decla
rados . Cuij11risdictio dntn est , ea q11oq11c co,,cessa 
esse vide11!11r, si,,c q11ibus j11risdictio explica r,: 
ueq11it. L. 2° Dig . de j 11risdic l. (Vide -i11/ra 
commentari o aos ns . 33 e 34 cio a rt. 34) 

Cumpre ent retanto recorda r que , si tal é a 
extensão dos poderes cio Cong resso Nacio nal , 
por outro lado e ll es são limitados . Fóra dos ol;
ject s que se acham mencionados como facu l
dad es suas nos di ve rsos a rti gos ela Constituição, 

Congresso nada mais póde . ( *) E assim 
é por fo rça do syst ema de govern o que a Consti
tuição esta beleceo, rc::g imen de duali smo e em 
que são os pode res da União e1111-1uerndos e li111 itn 
dos emquanto ao seo objecto, ao passo q ue amplos 
e numerosos os pode res cios Estados pa rti cula
res; o qu e está consagrado no a rt . 65 § 2°, 
qua ndo reconhece como pertencente aos Esta
los « todo e qua lquer pode r ou direito que lhes 

não fo r negado por clausula ex press,1 ou impli ci
tamente cont ida nas clausulas ex pressas ela Con
st ituição ) . 

A i ndole e essencia do regi men federat ivo 
que re t ri ng·c as fun cções ela « União» aos assum
ptos de ord em nac ional, - a sobe ra ni a dos 
Estados cm quanto concern e a seo peculi a r 
interessc, - c os term os da outorga ou co ncessão 
co nstituci nal de poderes ao Cong resso Naciona l 
-impõem a este um circul de cfTic iencia, em 
que fica li mitado, em bora n'e ll e agindo soberana
mente . E, para que nesse circul o se contenha 
e não exorbite , ha : - o ·1.1elo presidencial por 
motiv de inconstitucional idade (a rt. 37 § 1°), 
- a acção do Supremo Tribunal Federal nos 
casos cm que póde ser pa ra isso pro\·ocado 
de\·idamentc ( a rt. 59 . n. I r .) ,- a cur ta duração 
d peri odo legisla li vo, q uc d·'t laga r pelas novas 
eleições a modifica r-se a composição pessoal 
d Cont;re so, pcb entrada de outros rep resen
tantes qu, · recons iderem, segu nd o o se ntir dos 

( • ) O Congrci.so N:1donal n;io pó.!c faze r lei'> ..,inJo i::ob rc .:cr tos objccto.s 
cspcdficuilos pcl:1 Constituh,)o e. H17c11.lo "•ss.,s lei!!>. n;io pó.!e tr.in sgrc,li r o q,, c 
est,t d1:-po~to n:t Constit ui,.;ão. O rio u.io rcmout,t su:is :ttuas :idm:1 da lontc 
Jc onde na:..:e. (J :1 m..:s Uri.:c ) ~ 

Estados, as medi las in vaso ras das facu Idades 
d 'ell es, e tam bem a reacção da opinião publi ca, 
se rvida pela imprensa li vre, contra as usu rpações 
de poderes e as leis obnox ias. 

Alem ele tal limitação resultante da fó rma 
dua li st ica do regirn en acloptado, t em ma is o 
Co ng resso Nacional a que se opera pela separação 
dos Poderes, conforme o modo porqu e llcaram 
organi sados pela Const ituição, cada um d 'ell es 
cm di stincta esphcra de acção , com respeito 
reciproco . 

As ca rn aras legislat ivas não concorrem para 
a fo rm ação do pode r executivo . Não é d 'ell as 
a nomeação do chefe d 'esse poder , nem a dos 
seos mini stros . 

Estes, cont ra o que era no regímen parlamentar 
que ti vemos, não são considerados uma com
missão dos representantes do povo . Não ex iste 
govern o de gabin ete com a chamada respo,,sn
bilidnde 111 i11islerial. 

Pera nte o parlamento res ponde o chefe da 
nação ( e os min istros, só quando conn examente 
com elle cul pados ), mas uni camente em defi
nidos crimes de responsab ili dade , tendo elle 
poder di screc ionario ( sa lvo a correcção penal 
em caso de cu I pa e a acção pri vada em caso de 
damno), emq ua nto aos actos políti cos e ad mini s
t rat ivos de sua alçada . Em suas relações com 
o t;overn o, o Cong resso com ell e se entende 
stri ctamente na fórma e nos term os prescri ptos 
pela Constitu ição,-por mensagens, relatori os 
e in fo rmações, sem qu e no exe rcicio e desempe
nho das fun cções executi vas, dentro das norm as 
lcgaes, t enham i ntcrferenci a as camaras legisla
ti vas . Não cabem portanto no regim en da 
Constituição moções de confi ança ou quaesq uer 
out ras, interpellaçõcs aos mini stros com as con
sequentes votações, o rdens cio dia motivadas, 
di scussão da mensagem do chefe da nação, e 
tam pouco apresentação de mini steri o com ou 
sem exhi bição de prog ramma. Praticas cl'est a 
nat ureza, propri as de ensce nação parlamentari sta, 
detu rpari am , clesv i rtua ri am completamente o 
systema, sendo inte irame nte nest e condemna
vc is, em quaesq uer circum stancias e sob quaes
quer pretextos . 

É certo que o a rt. 35 n. 1° dá impl icitamente 
ao Co ng resso o direito de ex ig ir in fo rm ações 
do pode r executi vo para que possa bem desem
penhar a funcção, que ahi lhe é commetti la , ele 
ve lar na g uarda ela Constitui ção e elas leis . 
Mas, nem nas camaras, ao votarem-se os req ue
rimentos de in fo rmação, se póde estabelecer 
q11esliio de co11.fin11çn, corn o no a ntigo regimen , 
pois no systema \'i ge ntc nem o presidente nem 
os mini stros v ive m dessa confia nca e não neces
sita m d 'clla para diri g ir a admini stração e perm a
necer no poder,- como, além d ' isso, o emprego 
d' aquell e meio de inst ru cção deve ser feito com 
muita so briedade e criteri o para não perturba r o 
proseg uime nto regul ar dos negocios nem emba
raça r a acção p ropri a e exclu siva do poder 
cxccut i\·o, a qua l não adm itte a im mixtão de 
poder estranho, sob pena de confu são e subor-
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102 ARTIGO 34 

Gap. IV. Das attribuigoes do Gon- 
gresso. Nao sao as unicas as que nos dous 
artigos de que consta cstc capitulo, se acham 
cnuincradas; mais outras attribuiqoes foram 
dadas ao CongressoNacional nos arts. 4", 27, 28 
§ 10, 45. 40, 47. 48 n. 16, 54 §§1° a 3", 55, 
57 § 1 '■ 58 § 2", 71 § 3°, 72 § § n a _ 17, 23 a 
27030, 73.77 § 2", 81 § 10, 87 § i0, 90, 
Disp. trans., art. 1, 2, 4, c 7; e ainda por for^a 
do art. 34 ns. 33 c 34, de conformidade com 0 
systema adoptado, outras lire competem, que 
consistem nos chamados «podercs implicitos>> 
{ impliedpowers dos amcricanos) e taes se consi- 
dcram os que sao adequados e necessarios para 
screm levados a elTeito os poderes conferidos 
a Uniao. 

Com efleito, conferir um poder, faculdade 011 
altribui^ao c virtualmente conceder a adopfao 
c cmprego de quaesquer meios licitos e efficazes 
para sua execuqao. For isto, os poderes impli- 
citos entendem-se existentcs na Constituiqao 
como si cxpressamente se achasscm n'elladecla- 
rados. Cni jurisdiclio data esl, ca quoquc conccssa 
esse vidcnhir, sine quibtts jurisdiclio cxplicari 
■neqiiit. L. 2° Dig. de jurisdicl. (Vide infra 
commentario aos ns. 33 e 34 do art. 34) 

Cumpre entretanto recordar que, si tal e a 
extensao dos poderes do Congresso Nacional, 
por outro lado elles sao limitados. Fora dos ob- 
jectos quo se acham mencionados como facul- 
dades suas nos diversos artigos da Constitui^ao, 
o Congresso nada mais pode. (*) E assim 
c por fonja do systema de go\,erno que a Consti- 
tuii;ao estabclcceo, regimen de dualismn e em 
que sao os poderes da Uniao ennmerados c limila- 
dos emquanto aoseo objecto, ao passoqueamplos 
e numerosos os poderes dos Estados particula- 
res; o que csta consagrado no art. 65 § 20, 
quando reconhecc como pertencente aos Esta- 
dor «todo e qualquer poder 011 direito que Ihes 
naolornegado porclausula expressa ou implici- 
tamentc contida nas clausulas expressas da Con- 
stitui^ao^. 

A indolc c essencia do regimen federative 
que restringc asfuncijocs da « Uniao » aos assum- 
ptos de ordem nacional,—a soberania dos 
Estados cm quanto conccrne a seo peculiar 
interessc,—e os termos daoutorga ou concessao 
constitucional de poderes ao Congresso Nacional 
—impoem a este um circulo de efliciencia, em 
que fiea limitado, embora n'ellc agindo soberana- 
mcnte. E, para que ncssc circulo se contcnha 
c nao exorbite, ha: — o velo presidcncial por 
motivo de inconstitucionalidade (art. 37 § i"), 
—a accao do Supremo Tribunal Federal nos 
casos em que pode ser para isso provocado 
devidamcntc (art. 30, n. 1 c.),—a curta dura^.ao 
do periodo legislativo, quo da logar pclas novas 
elcigoes a modilicar-se a composi<;ao pessoal 
do Congresso, pcla entrada de outros represen- 
tantes quo reconsidercm, segundo 0 sentir dos 

(*) O Congresso Nacional nao piJc farer leis siniio sobre ccrtos objeclos espccificados pcla ConstituKao c, fazeiulo cssas Ids, nao pode transgredir o que csta tlisposto ua Constitui^ao. O rio nao rcmunta suas aguas acima da (onto 
Ue on de nasce. (James Urice) ^ 

Estados, as medidas invasoras das faculdades 
d'elles, e tambem a reaccao da opiniao publica, 
scrvida pela imprensa livre, contra as usurpafoes 
de poderes e as leis obnoxias. 

Alem de tal limita^ao resultante da forma 
dualistica do regimen adoptado, tern mais o 
( ongresso Nacional a que se opera pela separafiio 
dos Poderes, conforme 0 modo porque licaram 
organisados pela Constituifao, cada um d'elles 
cm distincta esphera de aopao, com respeito 
reciproco. 

As camaras legislativas nao concorrem para 
a formaqao do poder executive. Nao e d'ellas 
a nomeafao do chefe d'esse poder, nem a dos 
seos ministros. 

Estes, contra o que era no regimen parlamentar 
que tivemos, nao sao considerados uma com- 
missao dos representantes do povo. Nao existe 
governo de gabinete com a chamada rcsponsa- 
biiidade minislcrial. 

Perante o parlamento responde o chefe da 
naijao (e os ministros, so quando connexamente 
com elle culpados), mas unicamente cm defi- 
nidos crimes de responsabilidade, tendo elle 
poder discrecionario (salvo a correc^iio penal 
em caso de culpa e a acgao pri\'ada em caso de 
damno), emquanto aos actospoliticos eadminis- 
trativos de sua algada. Em suas relaqoes com 
o governo, o Congresso com elle se entende 
strictamente na forma e nos termos prescriptos 
pela Constituicao,—por mensagens, relatorios 
e informaqoes, sem que no exercicio e desempe- 
nho das funci;6es executivas, dentro das normas 
legaes, tenham intcrferencia as camaras legisla- 
tivas. Nao cabem portanto no regimen da 
Constituicao mo^oes de confianija ou quaesquer 
outras, interpella^oes aos ministros com as con- 
sequentes votacoes, ordens do dia motivadas, 
discussao da mensagem do chefe da na?ao, e 
tarn pouco apresentaipio de ministerio com ou 
sem exhibi^ao de programma. Praticas d'esta 
natureza, propriasdeenscenafaoparlamentarista, 
deturpariam, desvirtuariam completamente o 
systema, sendo inteiramente neste condemna- 
vcis, em quaesquer circumstancias e sob quaes- 
quer pretextos. 

E certo que o art. 33 n. i0 da implicitamente 
ao Congresso o direito de exigir informacoes 
do poder executive para que possa bem desem- 
penhar a (unccao, que ahi Ihe e connnettida, de 
velar na guarda da Constituifao e das leis. 
Mas, nem nas camaras, ao votarem-se os reque- 
rimentos de informafao, se pode cstabelecer 
questdo de conjlanfa, como no antigo regimen, 
pois no systema vigentc nem o presidente nem 
os ministros vivem dessa confianqa e nao neces- 
sitam d'clla para dirigira administracao e penna- 
necer no poder,—como, alem d'isso, oemprego 
d'aquelle mcio de instruccao deve ser feito com 
muita sobricdadc e criterio para nao perturbaro 
proseguimento regular dos negocios nem emba- 
ragar a acqao propria e exclusiva do poder 
cxecutivo, a qual nao admitte a immixtao de 
poder estranho, sob pena de confusao e subor- 
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ARTIGO 34 103 

dinação de poderes . T aes reque rim e ntos, sobre
leva not ar, muita vez pódem se r, e quiçá t erão 
sido, causa de m allogra rem-se ou de não serem 
bastante efficazes p rov idenci as de g rand e inte
resse pa ra o pa iz; e ll es em regra não d eve m 
ve rsar sobre negocios pendentes ( especia lm_ente 
tratando-se de medidas que no m o m e nto rnte
resse m á seguran ça publi ca ou fórem de ca racter 
diplçm1atico ) pelo ri sco de ficarem taes nego
cios prejud icados . Pelo gera l, emqua nto os 
actos da admin istracão não estão a inda consu
m ad os, a presump ç,ão é que o governo, no uso 
de suas prerogati vas, está cumprindo seo dever , 

ao passo qu e o Cong resso, que deve tratar de 
cumprir tambem o seo, não tem a faculdade de 
diri g ir , in struir nem aconselhar ao govern o , e 
m e nos a de perturba i-o no l iv re exercicio de 
s ua autoridade . O que não fó r isto, se rá mu
da r para o Co ng resso o e ixo da administração, 
in frin g ir o principio da respo nsab ildade d 
executi vo e abolir a separação d os poderes . 
Precede ntes e praxes qu e em contrario possam 
ser citados, exemplificam abuso e im pe rtin encia 
das camaras, to lera ncia e fraqu eza dos govern os, 
que não a exacta comprehensão e a regular 
prati ca do regimen. 

Art. 33 . Co mpete ao co ngresso 
nac ional: 

Art. 33 . Com pete pri vat ivamen
te ao cong resso nacional: 

Art . 34. Compete privativa
mente ao congresso nacional : 

(Projccto d:\ Com111issi10 do Governo Pro~ 
visaria). 

(Decretos n. 510 de 22 de J unho e n. 914 A 
de 23 de Ou tubro de 1890). 

Art . 34 . Privativamente ao Congres
so. A palavra <<pri vativamente » não v inha 
nos proj ectos preliminares, incluido o da Com 
missão cio Governo Prov isori o; appareceo na 
Consti tui ção por es te a presentada ao Co ng resso 
Con st ituin te . Na di scussão emendas foram 
ofTe recidas ( À NNAES do Co ng r. Constit., Vo l. I !, 
pag. 4 76 e 5 57) para que se supprimisse aquell a 
palav ra , porque , dizia-se, não era m privati vas 
do Co ng resso att ribui ções qu e t am be m d epen
diam do p residente ela Republi ca pela sa ncção . 

Taes emendas porém foram com razão rejei
tadas . 

Já se te nd o dicto no arti go 16 que o poder 
legis lati vo é co nfe ri do ao Congresso com a 
sa ncção do presidente da Republica , é bem de 
ve r qu e o « pri vati va m ente» do art . 33 , em 
qu e se enumera m as attrib ui ções d esse poder, 
deve te r sido emp regado a hi co m o utra 
intenção qu e não a ele exc luir o presidente. E 
a inda isso se faz certo obse rva ndo-se qu e as 
att ribui ções pelo art. 48 co n fe ridas ao presidente 
da Republi ca tambem são enumeradas sob a 
m esma clau sula« privativamente», e e ntreta nto 
va ri as d 'ellas são exerc idas sem excl usivi smo, 
mas a ntes co m collaboração ou sob a pprovação 
ou p ro posta de o utros poderes, taes co m o, as de 
declaração de g uerra , el e estado de s iti o, d e faze r 
tratados, de nom ear certos funcci onarios, nas 
quaes interferem respectiva m ente o Co ng resso, 
o Se nado e o Supre mo Tribunal Federal (a rt. cit. 
ns . 7°, 8°, 1 1, 12 e 1 5 , combinados com o 
art. 34ns .11 , 12 e 21 ). 

Qj.1e poderes porém quiz a Co nstituição exclu ir, 
empregando aq uell e adverbio, quando trata 
quér los do Congresso (a rt. 34), qu ér dos do 
execut ivo (art. 48 )? Não pódem ser outros si não 
os poderes estaduaes . Quiz di zer, empregando 
t al ex pressão, qu e os ass umptos e numerados 
nos dous citados arti gos são de competencia 
d os poderes da União, sem n 'elles admitt ir-se a 
in terferencia dos poderes locaes . Foi o m esm o 
pe nsam ento do a rt. 62 emq uanto á competencia 

judi cial da União, prohibindo a intervenção das 
justiças estaduaes . 

Ma is s i os interesses nacionaes na sua ge ne
ralidad e toma a Uni ão a seo cargo , t odavia de 
algu ns d 'ell es pód em, po r excepção , tratar os 
Estados, quanto ao q ue lhes toca e sem emba
raça r a acção do po der central ,- ass im como a 
este é dad o fa vorece r , se m quebra da a utoridade 
cl 'aq uell es, alg un s interesses locaes, qu e não 
deixam d e importa r á Un ião . Isto ente nde-se, 
por exem plo , do qu e se refe re ao desenvolvi
m ento das lettras, artes e sciencias, incremento 
do commercio, indu stria , lavoura, obras publicas 
de utilidad e commum á União e a um ou m a is 
de um Estado . 

Em taes assu mptos, de caracter mi xto, as 
du as juri sd icções - nacio nal e estad ual - são 
para ll elas, agem se m prejuízo uma da o utra, 
sem choq ue de att ri buições, com va ntage m para 
a Un ião e para os Estados, uma e o ut r0s co nco r
rend o para o prog resso e ci1grandecimento do 
pa iz . 

Ha , pois, a ju risdic ,ão exclu iva da União , 
constante dos poderes qu e lhe ficam co nfe ridos 
p rivntiva111e1,le e ha a juri sd icção cumu lat iva ou 
co11wrre11te. São da primeira categori a as attri 
bu ições de que se occupam os arts . 7 e 34, 
da outra as dos arts . 1 2 e 3 5 ela Co nstituição 
(Vide com m ent . ao art . 35 n. 1°). 

E é a inda d e no tar: para que uma facu ldade 
o u poder se deva co nsidera r d e juri sdicção excl u
s iva da União, não se t orna ind ispensavel q ue 
ven ha na Constitui ção com esse ca racter ístico 
e m t erm os exp ressos, basta qu e a natureza desse 
poder exij a q ue ell e seja exe rcido exclu sivamente 
pela União . Assim foi ju lgado pela Córte Su
prema nos Estados Unidos Norte-Americanos, 
na causa Sturges vers11s Crow nin shield.-E toda 
a vez .que pelos t erm os em que o pode r é co nfe
rido o u pela natu reza d'elle, a att ribuição é 
pri vati va do Congresso , seo objecto fi ca tam 
fóra da competencia dos Estados , como s i em 
termo fo rm aes lh es fosse prohibido. ( BAI<ER, 

Annot. Const, r89 1, pag . 236, n. 44) . 
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dinafao de poderes. Taes requerimentos, sobre- 
leva notar, muita vez podem ser, e qiuqa terao 
sido, causa de mallograrem-se ou de nao serem 
bastantc eflkazes providencias de grande inte- 
resse para o paiz; elles em regra nao devem 
vcrsar sobre ncgocios pendentes (espccialmente 
tratando-se de medidas que no momento inte- 
resscm a seguranqa publica ou forem de caracter 
diplpmatico) pelo risco de ficarem taes nego- 
cios prejudicados. Pelo geral, emquanto os 
actos da administraqao nao estao ainda consu- 
mados, a presumpgao e que o governo, no uso 
dc suas prerogativas, csta cumprindo seodever, 

Art. 55. Compete ao congresso 
nacional: 

(Project© da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 34. Privativamente ao Congres- 
so. A palavra «privativamente» nao vinha 
nos projectos preliminares, incluido o da Com- 
missao do Governo Provisorio; appareceo na 
Constituicao por este apresentada ao Congresso 
Constituinte. Na discussao emendas foram 
olTerecidas (Annaes do Congr. Constit., Vol. 11, 
pag.476 e >557) para que se supprimisse aquella 
palavra, porque, dizia-se, nao eram privativas 
do Congresso attribuipoes que tambcm depen- 
diam do presideute da Republica pela sancpao. 

Taes emendas porem foram com razao rejei- 
tadas. 

Ja se tendo dicto no artigo 16 que o poder 
legislativo e conferido ao Congresso com a 
sancgao do presidente da Republica, e bem de 
ver que o «privativamente» do art. 33, cm 
que se enumeram as attribui^oes desse poder, 
deve ter sido empregado alii com outra 
intenijao que nao a de excluir o presidente. H 
ainda isso se faz certo observando-se que as 
attribui^oes pelo art. 48 conferidas ao presidente 
da Republica tambem silo enumcradas sob a 
mesma clausula « privativamente », eentretanto 
varias d'ellas sao exercidas sem cxclusivismo, 
mas antes com collaboracao ou sob approvafao 
ou proposta de outros poderes, taes como, as de 
declara^ao de guerra, de estado de sitio, de fazer 
tratados, de nomear certos funccionarios, nas 
quaes interferem respectivamente o Congresso, 
oSenado e o Supremo Tribunal Federal(art. cit. 
ns. 7", 8°, ii, 12 e 15, combinados com o 
art. =54 ns. 11, 12 e 21). 

Qpe poderes porem quiz a Constituicao excluir, 
empregando aquelle adverbio, quando trata 
quer dos do Congresso (art. ^4), quer dos do 
executivo (art. 48)? Nao podem ser outros sinao 
os poderes estaduaes. Quiz dizer, empregando 
tal expressao, que os assumptos enumerados 
nos dous citados artigos sao de competencia 
dos poderes da Uniao, sem n'elles admittir-se a 
intcrferencia dos poderes locaes. Foi o mesmo 
pensamento do art. 62 emquanto a competencia 

ao passo que o Congresso, que deve tratar de 
cumprir tambem o seo, nao tern a faculdade de 
dirigir, instruir nem aconselhar ao governo, e 
mcnos a de perturbal-o no livre cxercicio de 
sua autoridade. O que nao for isto, sera mu- 
dar para o Congresso o eixo da administracao, 
infringir o principio da responsabildade do 
executivo e abolir a separacao dos poderes. 
Preccdentes e praxes que em contrario possam 
ser citados, exempliiicam abuso e impertincncia 
das camaras, tolerancia e fraqueza dos governos, 
que nao a exacta comprehensao e a regular 
pratica do regimen. 

judicial da Uniao, prohibindo a intervencao das 
justiqas estaduaes. 

Mais si os interesses nacionaes na sua gene- 
ralidade toma a Uniao a seo cargo, todavia de 
alguns d'elles podem, por excepcao, tratar os 
Estados, quanto ao que Hies toca e sem emba- 
racar a accao do poder central,—assim como a 
este e dado favorecer, sem quebrada autoridade 
d'aquelles, alguns interesses locaes, que nao 
deixam de importar a Uniao. Isto entende-se, 
por exemplo, do que sc refere ao desenvolvi- 
mcnto das lettras, artes e sciencias, incremento 
do commercio, industria, iavoura, obras publicas 
de utilidade commum a Uniao e a um ou mais 
de um E«tado. 

Em taes assumptos, de caracter mixto, as 
duas jurisdicqoes—nacional e estadual—sao 
paralleias, agem sem prejuizo uma da outra, 
sem choque de attribuicoes, com vantagem para 
a Uniao e para os Estados, uma e outros concor- 
rendo para o progresso e rngrandecimento do 
paiz. 

Ha, pois, a jurisdiccao exclusiva da Uniao, 
constante dos poderes que Hie (icam conferidos 
privaiivamente e ha a jurisdiccao cumulativa ou 
concnrrcnle. Sao da primeira categoria as attri- 
buicoes de que se occupam os arts. 7 e 34,— 
da outra as dos arts. 12 c 37 da Constituicao 
(Vide comment, ao art. 37 n. 1 ■). 

E e ainda de notar; para que uma faculdade 
ou poder se deva considerar de jurisdiccao exclu- 
siva da Uniao, nao se torna indispensavel que 
venlia na Constituicao com esse caracteristico 
em termos expressos, basta que a natureza desse 
poder exija que elle seja exercido exclusivamente 
pela Uniao. Assim foi julgado pela Corte Su- 
prema nos Estados Unidos Norte-Americanos, 
na causa Sturges versus Crowninshield.—E toda 
a vez .que pelos termos cm que o poder e confe- 
rido ou pela natureza d'cllc, a attribuicao e 
privativa do Congresso, seo objecto fica tarn 
lora da competencia dos Estados, como si em 
termos formaes Hies fosse prohibido. (Baker, 
Annot. Const, 1891, pag. 236, n. 44). 

Art. 37. Compete privativamcn- Art. 34. Compete privativa- 
tc ao congresso nacional: mente ao congresso nacional: 

(Decretos n. 510 de asdejunho e 11,914 A 
de 29 de Outubro de 1890). 
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1°. Orça r a receita, e 
fixar a despesa federa l 
ann ua lm cnte; 

(Projecto ela Commissào do 
Gov erno Pro visorio). 

1° . Orpr a rece ita , e 
fi x:tr a despesa fe lcra l 
an nu almen le ; 

(Occrelos n. 5 1 o, de 22 de J u
nho e 11. 9 14 A,dc 23 dcOu1ubro 
de 1890). 

Art . 34, n. 1. Orçar a receita, fixar 
a despesa federal. Reje itado, por fa lso e rui
noso, o systema das quotas e req ui s ições pagas 
á União pelos Estados e estabelecido que esta 
proveja ús suas necessidades por mei de im
postos por ella e para si directam ente cobrados 
(arts . 7" e 1 2), o poder de levantai-os, bem como 
o de det erminar a applic,,ção de seo producto 
aos differentes serv iços nacionacs, não pode ri a 
ficar pertencendo si não ao poder legislativo 
nacional, exe rcido pelos represe ntan tes cio povo, 
que · quem paga e tem o direito ele fi sca li sa r o 
emprego de seo dinheiro recolhido ao era ri o 
publico . ( E é este o melhor prestimo, s i não 
a uni ca verdade ira razão de ser , cios parl a
mentos ). Não se póde di zer li vre o povo que, 
por seos mandata ri os ( ou por si mesmo, nas 
pequenas democracias ), não fi xa ao gove rn o o 
limite, que este não deve ultra passa r, do 
sacrificio imposto a cada cidadão de uma 
parte de seos haveres em t roca das vantage ns 
sociaes que se esperam do estado. E pois é 
com razão que estatue o art. 72 n . 30: 

« Nenhum imposto de qua lq ue r natureza podcrú se r co
brado sinão cm virtude de uma lei que o auto risc>> . 

Não menos importa á bolsa do cidadão fixar
se o limite ás despesas da adm ini stração e 
a restricta di stribui ção cl 'e ll as pelos diversos 
se rviços publi cos, e por isso deve m se r 
tambem regul adas e prefi xadas por lei. Mas 
se ndo, dos poderes publicos, o executivo ou o 
govern o quem tem o maneio da ad mi nist ração 
geral, diri g indo-a nos seos diversos ram os. 
faze ndo-lhe os gastos e at é os ele alg uns serviços 
qu e não se acham so b sua gestão ( parl amento , 
just iça) - é elle incontestavelmente o ma is pro
prio para ca lcul ar quanto se tem ele despender ; 
a lei por isso o t em incumbido de orga ni sa r a 
proposta de orçamento geral ela União ( leis 
n . 23, de o de outubro ele 189 1, art. 3º ~ 2°, e 
n. 30 ele 8 el e janeiro ele 1892, art. 5 1 ). E sobre 
es a proposta, m as podendo mod ifi cai-a con
forme mais con viér aos interesses ela nação, 
as camaras legislat ivas orçam a rece ita e fixam 
as despezas fcd raes . 

Annuahnente. A revisão a nnual dos im
postos e elas despezas publ icas é uma importante 
garantia para os contribuintes . fo rn ecendo a 
seos rep resenta ntes pportun idade ele reco1isi
clera r o a sumpto , a ltera r o systema t ri butari o 
para melhora i-o, segundo· as ircumstanci a ·, 
que p · dem va ri a r de anno para a nn o reduzi r as 
taxas, simpli ficar o methoclo ela cobrança, etc ., 

Add ili vo ~o n. 1. To
mar as cont ;1s da rece ita 
e despesa de cada exer
cício ri nance i ro. 

Emenda da Co111 111iss?10 do 
Congresso (approv:1d:1 cm 30 
de Deze mbro de 1890). 

1°. Orçar a receita, 
fixar a despesa federal 
annualmente e tomar 
as contas da receita e 
despesa de cada exer
cício financeiro ; 

e po r out ro lado abre ensejo á reclucçãf.l elas 
clespezas e a mais estudada e economica reali
sação d'e llas . 

E por ahi se vê quanto não fóra contra rio ao 
espírito da Const ituição votare m-se resoluções 
prorogativas cios orçamentos , em vez ele se faze
rem novos. No regímen imperi al muitas vezes 
taes prorogações se cleram ,-um abuso que 
entreta nto tinha sua attenuan te . O systema 
parlamentar, com suas amplas e inev itave is 
di scussões de fa li a cio th rono, ele matc ria polí
tica á vo ntade cios oradores nos orcamentos e 
nas leis de fixação ele fo rças militare;, el as in fo r
mações tam repetidamente requerid as, elas inter
pellações, etc ., consum ia, quasi sempre este
rilmente , muito do t empo elas sessões legislativas 
e clava lugar, não raramente, a chegar-se ao fim 
d' ell as sem te rem sido votados em ambas as 
casas os o rçamentos. De presente, nem essa atte
m1 ante pocle r-se-::í a ll egar. Guarde-se pois o 
parlame nto da Republ ica de che0 ·a r ao extremo 
de estabelece r semelhante prat ica, sophistica , 
clesmorali sacl ora e perni ciosa . 

Por outro lado, se ndo o im posto um sacrifi cio, 
cumpre seja moderado e que seo proclucto seja 
applicaclo sómente ao que fó r inad iavelmente 
necessari o ao serviço publ ico, poupando-se com 
pru cle ncia e discernimento as fo rças productivas 
da nação . Sem isto , o imposto co nverte-se em 
vexame, extorsão e tyrannia. Devem os repre
sentantes ter sem pre em vista. observa au tori
saclo publi cista, que na decretação de cada novo 
imposto vae implícito este discu rso diri g ido aos 
contribuintes : 

« Tendes sido até ago ra lines no gastar como 
entendeis esta parte de vossos lu cros ; mas de 
ora em d ia nte não mais o sereis, va mos nós 
outrosgasta l-a no bem pobli co . » 

Devem mai s considerar-além dessa privação 
que a cada cidadão se impõe no uso e goso cio 
que lhe pertence , além ele t al restric.ção á liber
dade, effe ito cli recto e prox imo elas imposi
ções, - as suas consequenci as remotas, t a nto 
mais fata es quanto mai or é o sacrifi cio ex ig ido , 
t ornando cada vez mais difficeis as condi
ções v itaes da ex istencia individual ou social, 
ele modo a pór em decl ínio essa existencia, 
- cu mprindo recordar, para exemplo e aviso 
que o estado ele cousas que procluzio a grande 
revolução fra nceza com suas t errí veis catastro
phes, o ri g inou-se da excessiva regu lamentação 
da actividade humana, e ela exorbi tante absor
pção cios procluctos d 'essa act iviclacle, a ta l ponto 
que a v icia se t orn ára quasi impossivel ( H. 
Spencer, Ma11 versus state, Cap . I e IV . ) 

Contas da recE 
va leri a se r orçada i 

si ela cobra nça cio 
seo proclucto não 
parlamento . O go· 
t ar, e ab usos em 111 ; 

interessa aos cicl8 
as leis orçamentari , 
reo· i men represent; 
cle

0 
sua realidade . 

tomada ele contas 
cio syst ema polít ico 
ela regul ari dade cl 
pócle have r aclmi 
nome sem conta~ 
peri oclica e reg ular, 
orçamento q ue me1 
dizia o Visco nde 
assim , em forma ; 
políti ca e fin anci; 
como dog ma ( Aor 
vol. 1, pag . 348. ) 

Para liquidar ess 
á legalidad e das d< 
- antes ele serem a 
a Constit uicão crec 
in cleclinavei s mo! 
mental. o T Rll.l UNA I 

no art. 89 . Por 
bro~, nomeados p 
sob approvaç:'ío e 
é feito o confron 
exercícios com o: 

2°. Autoris;1 r o pc 
a con tr:ih ir rnprcs t 
lecer meios p:ira l" 
divida. arrecadação 
das rendas n:ic ionac 

(Projecto d11 Commissãc 
visorio). 

2 °. Emprest 
credito. E' ob, 
ele crea r rece ita e 
cio cred ito nacio 
Estes em geral co 
não cabem nas f 
t êm de ser t am be 
precisam pois ele 
intermedio ele se 
outro modo, ao r 
ele inutili sa r as p1 
mette r a rbi trari an 
tri buintes toda a · 
empresti mos para 

Esta impo1'tant, 
cional arm a o po1 
para occorrer ás d 
cei ra do paiz. Si 
com prejuizo cio e 
gerações futuras e 

104 ARTIGO 34 

1°. Oifar a rcccita, c 
fixar a clespcsa federal 
anmialnientc ; 

(Projeclo da Commfssao do 
Governo Provisorio). 

i". Orfar a rcccita, c 
flxar a despcsa federal 
annualmcntc ; 

(Decretos n. 310, tie 22 tie Ju- 
nho e n. 914 A.dc 23 dctHiuibro 
de 1890). 

Addilivo ao n. 1. To- 
mar as contas da rcccita 
e despcsa de cada cxcr- 
cicio linancciro. 

Hmcnda da Commissao do 
Congrcsso (approvada cm 30 
tie Dezembro de 1S90). 

1°. Orgar a receita, 
fixar a despesa federal 
annualmente e tpmar 
as contas da receita e 
despesa de cada exer- 
cicio financeiro; 

Art. 34, n. 1. Orgar a receita, fixar 
a despesa federal. Rejcitado, por faho e rui- 
noso, o systcma das quotas e requisigocs pagas 
a Uniao pclos Estados e estabelccido quc esta 
proveja as suas necessidades por mcio de im- 
postos por ella c para si directamente cobrados 
(arts. 7" e 12), o poder de levantal-os, bem como 
o de determhiar a applicagao de seo producto 
aos dificrentes servigos nacionacs, nao poderia 
(tear pertencendo sinao ao poder legislativo 
nacional, exercido pelos representantes tic pox'o, 
que e quem paga e tern o direito de liscalisar 0 
emprego de seo dinheiro recolhido ao crario 
publico. (He cste o melhor prestimo, sinao 
a unica verdadeira razao de ser, dos parla- 
mentos). Niio se pode dizer livre o povo quc, 
por seos mandatarios (ou por si mesmo, nas 
pcquenas dcmocracias), nao fixa ao governo o 
limite, que este nao deve ultrapassar, do 
sacrificio imposto a cada cidadao de uma 
parte de seos haveres em troca das vantagens 
sociaes que se esperam do estado. E pois e 
com razao quc cstatue o art. 72 n. 30: 

«Nenhum imposto de qualquer natureza poderd ser co- 
brado sinao cm virtude de uma lei que o autorise», 

Niio menos importa a bolsa do cidadao fixar- 
se o limite as despesas da administragao c 
a rcstricta distribuigao d'ellas pelos diversos 
scrvigos publicos, c por isso devem ser 
tambcm rcguladas e prefixadas por lei. Mas 
sendo, dos podcrcs publicos, o executivo ou o 
governo qucm tern o maneio da administragao 
geral, dirigindo-a nos seos diversos ramos, 
fazcndo-lhe os gastos c ate os de alguns scrvigos 
que nao se acham sob sua gestao ( parlamento, 
justiga)—e elle incontestavelmente o mais pro- 
prio para calcular quanto se tern de despender; 
a lei por isso o tern incumbido de organisar a 
proposta de orgamento geral da Uniao (leis 
n. 23, de 50 de outubro de tSqi, art. 3 § 20, e 
n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, art. 51). E sobre 
essa proposta, mas podendo modifical-a con- 
forme mais convier aos interesses da nagao, 
as camaras legislativas orgam a receita c fixam 
as despezas federaes. 

Annualmente. A rcvisao annual dos im- 
postos c das despezas publicas e uma importante 
garantia para os contribuintes, fornecendo a 
seos represcntantes opportunidade de reconsi- 
derar o as'sumpto, alterar o svstema tributario 
para melhoral-o, scgundo' as circumstancias, 
que podem variar de anno para anno, reduzir as 
taxas simpliticar 0 mcthodo da cobranga, etc., 

e por outro lado abre ensejo a reducgao das 
despezas e a mais cstudada c economica reali- 
sagao d'ellas. 

E por ahi se ve quanto nao tora contrario ao 
cspirito da Constituigao votarem-se resolugoes 
prorogativas dos orgamentos, em vez de se faze- 
rem novos. No regimen imperial muitas vezes 
taes prorogagoes se deram,—um abuso que 
entretanto tinlia sua attenuante. O systema 
parlamentar, com suas amplas e inevitaveis 
discussoes de falla do throno, de materia poli- 
tica a vontadc dos oradores nos orgamentos e 
nas leis de (ixagao de forgas militares, das infor- 
magoes tarn repetidamente requeridas, das inter- 
pellagoes, etc., consumia, quasi sempre este- 
rilmente, muito do tempo das sessoes legislativas 
e dava lugar, nao raramente, a chegar-se ao fun 
d'ellas sem terem sido votados em ambas as 
casas os orgamentos. De presente, nem essa atte- 
nuante poder-sc-a allegar. Guarde-se pois o 
parlamento da Republica de chegar ao extremo 
de estabelecer semelhante pratica, sophistica, 
desmoralisadora e perniciosa. 

Por outro lado, sendo o imposto um sacrificio, 
cumpre seja moderado e que seo producto seja 
applicado somente ao quc lor inadiavelmente 
necessario ao scrvigo publico, poupando-se com 
prudencia c discernimento as forgas productivas 
da nagao. Sem isto, o imposto converte-se em 
vexame, extorsao e tyrannia. Devem os reprc- 
sentantcs ter sempre em vista, observa autori- 
sado publicista, que na decretagiio de cada novo 
imposto vae implicito este discurso dirigido aos 
contribuintes: 

« Tendes sido ate agora livres no gastar como 
entendeis esta parte de vossos lucres; mas de 
ora em diante nao mais o sereis, vamos nos 
outrosgastal-a no bem poblico.» 

Devem mais considerar—alem dessa privagao 
que a cada cidadao se impoe no uso e goso do 
que Ihe pertence, alem de tal restricgao a liber- 
dade, effeito directo e proximo das imposi- 
goes, — as suas consequencias remotas, tanto 
mais fataes quanto maior e o sacrificio cxigido, 
tornando cada vez mais difficeis as condi- 
goes vitacs da existencia individual ou social, 
de modo a por em declinio essa existencia, 
— cumprindo recordar, para exemplo e aviso 
que o estado de cousas que produzio a grandc 
revolugao franceza com suas terriveis catastro- 
phes, originou-se da cxcessiva regulamentagao 
daactividade humana, e da exorbitante absor- 
pgao dos productos d'essa actividade, a tal ponto 
que a vida se tornara quasi impossivel (H. 
Spencer, Man versus slate, Cap. I e IV.) 
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ARTIGO 34 105 

Contas da receita e despesa. Bem pouco 
valeri a ser orçada a rece ita e fi xada a despesa, 
si da cob ra nça do im posto e do emprego de 
seo prod ucto não fosse m prestadas contas ao 
parlamento . O govern o não teri a peias no gas
ta r, e abusos em materia que tam g randemente 
interessa aos cidadãos fraud ari am fac ilmen te 
as leis orça menta ri as. Se ri a isso o mallogro do 
regimen representati vo, sob méra apparencia 
de sua rea lidade. E não só é a prestação e 
tomada ele contas uma in decl inavel ex ige ncia 
do systema políti co, quanto é co ndição essencia l 
ela regu laridade cio serviço fina nce iro. «Não 
póde have r adm ini st ração que mereça est e 
nome sem co ntas tomadas com brev idade, 
peri oclica e regul arm ente . . . Não póde haver 
orçamento q ue mereça este nome, sem co ntas», 
d izia o Visco nde do Urug uay, exp rimindo 
assim, em fo rma aphoristica, o que na ordem 
política e fin a ncia l é por t odos reconhecido 
como dogma ( AD MINISTRAÇ_:i,o DAS PROV INCIAS, 
vol. !, pag . 34 ' .) 

Para liquida r essas cont::is e ve rifi cai-as quanto 
á legalidade das despesas e med idas finan ce iras, 
- antes ele se rem ap resentadas ao parl amento, 
:i Constitui ção creou , como uma el as g ra ndes e 
in decl ina\'e is molas do mecha ni smo gove rna
menta l. o TRil:l UNAL DE CON TAS, ele que se occupa 
no mt. 89 . Por este tri bu nal - cuj os mem
bro,, nomeados pelo presidente ela Republi ca, 
sob approvação cio senado, são vita licios, -
é feito o confronto cios balanços gemes dos 
exercicios com os resultados das contas dos 

responsave is e com as autori scJções leg islat ivas, 
traze ndo esses bala nço , em annexo, uma classi
ficação das despesas segundo os respo nsa\'eis 
que as houverem levado a etfe ito. Em relato 
ri o annual o t ri bun al expõe ás duas casas do 
congresso a sit uação da faze nda nacional e faz 
m enção dos ab usos e omi ssões praticados na 
execução das leis de orçamento e nas que enten
dem com a admin istração fi scal (le i n. 392 
de 8 de Outubro de 1896 .) D'est'a rte, fi ca o 
parl amento hab ili tado a conhece r ela regulari
dade e legalidade ci os actos da adm ini stração 
em mate ria fi sca l, para serem corri g idos os 
abusos e punidos, quando crimin osos . Além 
di sso, o regi mento de cada uma das casas do 
Congresso incumbe ás suas commissões de 
finan ças e contas, o exame e estudo dos relato
ri os e documentos apresentados pelo Tribunal de 
Contas, para regulamento definiti vo d 'e ll as 
qua nto a cada exercicio dev idamente liq uidado 
e encerra lo; e t aes commissões podem ainda 
proceder a inqueritos, ex ig ir info rmações e do
cumentos e praticar outras dili ge ncias para 
desempenho de sua tarefa. 

Cumpre que não se reduzam a lettra morta 
t am salutares det erminações e que os represen
tantes da nação jámais deixe m de considera r 
como um de seos prin cipaes deveres tam o-ran
diosa incumbencia . Do contrario , trahem aos 
seos committentes, · aba ndona ndo-os ás extor
sões, aos di sperdicios e a g raves prej uizos pes
soaes e nacionaes, oriundos da m á gestão cios 
negoc ios fi nance iros. 

2°. Aut oris:1r o pod er execut ivo 
a con t rah ir e111prcs ti111 os 1 estabe
lecer meios para pagamento cb 
divida . arrecadação e distribui ção 
dns rendas nacio nacs; 

2°. Autor isJ r o pod er executivo a 
contrahi r emprest imos, e fazer ou
tras operações de cred ito ; 

2°. Autorisar o poder executi
vo a contrahir emprestimos e a 
fazer outras operações de ere
clito; 

(Decretos n . 510 de 22 de Junho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890) . 

(P rojeclo da Commiss~o do Governo Pro
visorio). 

2°. Emprest imos e. . . operações de 
credito. E' obvia a affi nidade entre o poder 
de crea r receita e regu lar despesas e o ele usar 
do cred ito nacional por v ia de emprestimos . 
Estes em gera l contra hem-se para despesas que 
não cabem nas forças do orçame nto a nnual e 
têm de ser tambem pagos pelos contri bu intes; 
precisa m pois ele se r autorisados por elles, pe lo 
interm ed io ele seos representan tes . A se r ele 
outro modo, ao poder executivo ficaria o meio 
ele inu t ili sa r as prescripções orçamen tari as e ele 
mette r a rbitrariamente a mão no bolso ci os con
tribuintes toda a vez que quizesse, contrahin lo 
em prestimos para ell es os pagarem . 

Esta impol'tante attribuição do cong resso na
cional mma o poder publico ele meios precisos 
para occorrer ás difficuldades da it u-~ção fi na n
ce ira do paiz. Si cl ella se tem muito ab usado, 
com prej ui zo do cred ito cio estado e sac rificio elas 
gerações futu ras qu e, mui ta vez, t erão de pagar 

juros e amorti sação ele di vida contrahicla sem 
proveito seo nem cio paiz, e para clespezas que 
uma adm in istração mai s sab ia e pruden te pode
ri a ter ev itado, -todavia é essa uma attribui
ção imprescindivel.Com ella fica habi litado o go
verno a prove r de recursos o thesou ro ao t empo 
em que elles lhe fa ltam , por não coincidir 
com a a rrecadação das rendas a despesa inaclia
vel cios se rviços publ icas ( e os emprestimos 
n'este caso, resgataveis em breve prazo, consti 
tuem a chamada divida jluctuante ), a emprehen
cl er a real isação de g randes melhoramentos e 
obras de interesse nacional , e a occorrer a des
pesas imprete ri veis, impost as por ex ige ncias 
extraorclina ri as produzidas por calamidade pu
blica , g uerra, etc ., para -as quaes não bastem 
as ren-clas o rdin ari as ( emprestimos geralmente 
ele longo prazo ou perpetuas, constituindo a 
divida consolidada .) 
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ARTIGO 34 105 

Gontas da receita e despesa. Bern pouco 
Valeria ser orcada a receita e lixada a despesa, 
si da cobranca do imposto e do emprego de 
seo producto nao fossem prcstadas contas ao 
pariamento. O governo nao teria peias no gas- 
tar, e abuses em materia que tam grandemente 
interessa aos cidadaos fraudariam facilmente 
as leis orcamentarias. Seria isso o mallogro do 
regimen representative, sob mera 'apparencia 
de sua realidade. E nao so e a prestafao e 
tomada de contas uma indeciinavel exigencia 
do systema politico, quanto e condiqao essencial 
da regularidade do servico financciro. «Nao 
pode haver administracao que merega este 
nome sem contas tomadas com brevidade, 
pcriodica e regularmente . . . Nao pode haver 
orcamento que mereca este nome, sem contas », 
dizia o Visconde do Uruguay, exprimindo 
assim, em forma aphoristica, o que na ordem 
politica e financial e por todos reconhecido 
como dogma (Administracao das Provincias, 
vol. I, pag. 34S. ) 

Para liquidaressas contas e verifical-as quanto 
a legalidade das despesase medidas financeiras, 
—antes de serem apresentadas ao pariamento,— 
a Constituicao creou, como uma das grandes e 
indeclinaveis molas do mechanismo governa- 
mental.o Triuunal de Contas, de que se occupa 
no art. 89. Por este tribunal— cujos mem- 
bros, nomeados pelo prcsidente da Republica, 
sob approvapo do senado, sao vitalicios, — 
e feito o confronto dos balances geraes dos 
exercicios com os resultados das contas dos 

2°. Autorisar o podcr excculivo 
a conlrnhir cmprcstinios, cstabe- 
Icccr nicios para pagamento da 
clivida. arrecadafao c distribuifao 
das rendas nacionacs; 

(Projecto da Commissno do Governo Pro- 
visorio). 

2°. Emprestimos e... operagoes de 
credito. E' obvia a aflinidade entre 0 poder 
de crear receita e regular despesas e o do usar 
do credito nacional por via de emprestimos. 
Estes em geral contrahem-se para despesas que 
nao cabem nas Ibrcas do orcamento annual e 
tern de ser tambem pagos pelos contribuintes; 
precisam pois de ser autorisados por elles, pelo 
intermedio de seos representantes. A ser de 
outro modo, ao poder executivo ficaria o meio 
de inutilisar as prescripgoes orcamentarias e de 
metter arbitrariamente a mao no bolso dos con- 
tribuintes toda a vez que quizesse, contrahindo 
emprestimos para elles os pagarem. 

Esta impoftante attribuigao do congresso na- 
cional arma o poder publico de meios precisos 
para occorrer as difficuldades da situacao linan- 
ceira do paiz. Si della se tern muito abusado, 
comprejuizo do credito do cstado e sacrificio das 
geragoes futuras que, muita vez, terao de pagar 

responsaveis e com as autorisacoes legislativas, 
trazendo esses balangos, em annexo, umaclassi- 
ficacao das despesas segundo os responsaveis 
que as houverem levado a effeito. Em relato- 
rio annual o tribunal expoe as duas casas do 
congresso a situagao da fazenda nacional e faz 
memjao dos abusos e omissoes praticados na 
execugao das leis de orgamcnto e nas que enten- 
dem com a administracao fiscal (lei n. 392 
de 8 de Outubro de 1896.) D'est'arte, fica o 
pariamento habilitado a conhecer da regulari- 
dade e legalidade dos actos da administracao 
em materia fiscal, para serem corrigidos os 
abusos e punidos, quando criminosos. Alem 
disso, o remmento de cada uma das casas do ' O 
Congresso incumbe as suas commissoes de 
financas e contas, o exame e estudo dos relato- 
rios e documentos apresentados pelo Tribunal de 
Contas, para regulamento definitivo d'ellas 
quanto a cada exercicio devidamente liquidado 
e encerrado; e taes commissoes podem ainda 
proceder a inqueritos, exigir informacoes e do- 
cumentos e praticar outras diligencias para 
desempenho de suatarefa. 

Cumpre que nao se reduzam a lettra morta 
tam salutares determinacoes e que os represen- 
tantes da nacao jamais deixem de considerar 
como um de seos principaes deveres tam gran- 
diosa incumbencia. Do contrario, trahem aos 
seos committentes, abandonando-os as extor- 
soes, aos disperdicios e a graves prejuizos pes- 
soaes e nacionaes, oriundos da ma gestao dos 
negocios financeiros. 

2°. Autorisar 0 poder executi- 
vo a contrahir emprestimos e a 
fazer outras operacoes de cre- 
dito; 

juros e amortisacao de divida contrahida sem 
provcito seo nem do paiz, e para despezas que 
uma administracao mais sabia e prudente pode- 
ria tcr evitado,—todavia e essa uma attribui- 
Cao imprescindivel.Com ellafica habilitado o go- 
verno a prover de recursoso thesouro ao tempo 
em que elles Ihe faltam, por nao coincidir 
com a arrecadacao das rendas a despesa inadia- 
vel dos services publicos(e os emprestimos 
n'este caso, resgataveis em breve prazo, consti- 
tuem a chamada divida flucinante), a emprehen- 
der a rcalisagao de grandes melhoramentos e 
obras de interesse nacional, e a occorrer a des- 
pesas impreteriveis, impostas por exigencias 
extraordinarias produzidas por calamidade pu- 
blica, guerra, etc., para "as quaes nao bastem 
as rendas ordinarias (emprestimos geralmentc 
de longo prazo ou perpetuos, constituindo a 
divida consolidada.) 
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20. Autorisar o poder executive a 
contrahir emprestimos, c fazer ou- 
tras operacoes de credito; 

(Decretosn. 5iode22de funho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 
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2°. . . . es tabelece r me ios para 
o pagamen to da divida . . . 

(Projecto du Com missõo do Governo ProN 
visorio) . 

3°. Legislar sobre a divida pu
bl ic~ e es tabelecer os meios pa1:a 

3°. Legislar sobre a divida 
publica e estabelecer os meios 
para o seo pag amento; o seo pagame nto; 

(Decretos n.51 0 de 22de junho e n. 9 14 A 
de p de Outubro de 1890). 

3 °. Divida publica e ... seo paga
mento. O art. 48 di spõe: 

<< O Governo da União afiança o pagamento da divida 
pub lica intern a e exte rna.» 

E' a consagração cio comp rom isso t omado em 
nome da nação pe lo Govern o Proviso ri o, na sua 
proclamação de 15 de Novembro de 1889 : 

« O Governo Provisorio reconh ece e acata tod os os 
com prom issos 1rn cionacs co ntrahidos no reg irn cn anter ior, 
os tratad os subsistentes co m as potenc ias est ran ge iras, 
n dividn f"' blicn iulcrnn e exlcrnn , os contrac tos vi gentes 
e nrnis ob ri gações lega lmente cons tituídas.» 

E o cuidado de prover á sati sfacção d' este 
compro m isso naturalmente dev ia fi ca r ao mesm o 

:i 0 • ••• es tabelecer os 
meios para ... arr cacl:t
ção las ren las nacionaes; 

( Proj ecto ela Commiss:"io do 
Governo Pro viso rio) . 

4°. Regula r a arrernda
ção e d istribui ção das 
rendas nacionacs ; 

( Decrclos n . . í 10, de 22 de Ju
nho e n. 914 A, de 23 deOuLubro 
ele 1890) . 

4 °. Regular a arrecadação e a distri
buição das rendas federaes é tam bem tarefa 
propria dos representantes da nação e q ue entre
g ue ao arbít ri o do poder executivo exporia o 
contri bu inte a vexa me e exto rsões, e os cofres 
publi cos ao malbarato . Por lei se hão ele regu
la r o modo e as cond ições da arrecadação, da 
escolha ou nomeação dos empregados incum
bidos da cobrança, g uarda , escri pturação, etc ., 
da receita, ass im como da reali sação el a despeza, 
numero desses empregados, categoria e fun
cções . E é dent ro das normas presc ri ptas pelos 
lecrisladores para ga ra ntia dos contri buintes e 

poder que crea im post os e decreta a despesa 
nacio nal. 

Esta di sposição é a inda corollari o do n. ante
cedente q ue autori sa o poder legislativo a co1t
trnbir e111prcsti1110s ( di vida da nação) . 

Vide com refe renc ia :'t divida publica: le i d e 15 ele 
novembro de 1827, clecr . ele 26 de setembro de 18'.!8, 
provisão de '.!5 de novembro de 1829, decr. de 7 de dez
embro de 1830, lei le 8 de ju nho ( art. '.!) e dec r. de 
7 de novembro de 183 1, le i de 23 e dec r. de 24 de outu
bro de 1 832, onl. e off. de '.! 6 de feve reiro e lei de I o de 
outub ro ,ie ;833 , orei . de 18 de out ubro de 1834, le i de 
30 de novembro de 184 1, ar t . 20 , lei n . 567 de 22 de 
j ulho de 1850, orei. de 9 de dezembro de 1850, ins tr. de 
10 de dezembro de 185 1, av iso n. 22 1 de 23 de maio 
de 186'.!, dcc r. n. 83'.! A de 6 de outubro de 1890, etc. 

N. 4. Substitua-se a 
p3lav ra 11acio11aes pela ft1-
deraes. 

D:. Commiss:io do Governo 
Provisorio ( Emenda ~1pprov:i
da em 30 de Oezem bro de 
1890) . 

4°. Regular a arre
cadação e distribuição 
das rendas fecleraes ; 

do thesouro, qu e o pode r execu t ivo, pelas 
repartições fi scaes , exactores e mai s age ntes, põe 
em v igor o o rçamento vot ado pelo co ng resso 
nacional. 

R endas federaes comprehendem , não so
mente o producto dos im postos de que tratam 
osarts . 7º (ns .1 °e 2°)9° §3°, e 12,astaxas 
dos teleg raphos e correios fecleracs ( art. 7° 
ns . 3° e 4° ) , como t am bem outras, v . g r. as 
mu ltas, os emolum entos das repal'ti ções pu bli
cas da União e a rece ita elas v ias-ferreas federaes 
e de quaesquer be ns cio dom ínio nac iona l. 

0 Regul ar o co mm erc io in ter
nacional , bem co mo o dos Estados 
ent re si e co m o di st ricto federa l, 
alfandegar portos, crear ou suppri -
111 ir enlrepo los .. . 

5°. Regular o co mm erc io inter
nacional, bem co mo o dos Esl3dos 
ent r~ si e co m o dislriclo feder:tl , 
alfa ndegar portos, crear ou sup pri
mir en trepostos ; 

5°. Reg ular o commercio in
ternacional, bem como o dos Es
tados entre si e com o districto 
federal ,alfandegar portos, crear 
ou supprimir entrepostos ; ( Projcclo da Commissào do Governo Pro

visorio). 
( Decretos n. ; 1ode22de junhoc n. 9 14A 

ele 2; de Outubro de 18go). 

5 °. Regular o commercio . A neces
sidade de uma autoridade g era l e da unidade 
da leo· islação sob re o commercio, e a competen
cia da Un ião para regular os neg oc ios de cara-

ter nac i na! e os que possam affecta r interes
ses e relações internacionaes, fu ndamentam 
esta att ri bui ção do congresso nacio nal. 

Inte;nacional. É á União que cabe o qu e 
se refere á rep rese ntação exteri o r da nação, 
bem como poder le faze r t ratados e con ve n
çõe- com os govcrhos elos outros paizes; de 

necessidade, pois , so b sua alçada hão de fi ca r as 
relações commerciaes entre o nosso e os paizes 
estrangeiros . 

Além d ' isso, si este objecto ficas se na compe
t encia dos Estados part icula res, cada um d 'est es 
teria o direito ele regul ai-o a seo sabor e ist o 
tra ria g rav íssimos inco nveni entes , já t estemu
nhados pela ex periencia n 'outras nações . O 
governo nacional não poderi a faze r va ntajosos 
tratados commerc iaes; e não podendo ell e offe
recer seguranças e ga ra nti as ao com mercio 
estra nge iro , este se esqu ivari a de nós, com 

preju ízo de nossa p1 
t ri ai, do incremente 
pros peridade publi ca 

Dos Estados en 
do commerci o inter 
na esphera privati va 
pois não é assu m pto 
culi ar interesse,e a ell 
e damno para o in1 
indi recta , mas pod 
m odo t ambem no, 
ext eri or. 

A Const itui cão s2 
plano esse o bstacul o 
fo nte de di sco rdi as e 
ori gem de males, qu 
esphacelamento ela fc 
cupou deste objecto 
in specção do gove 
regulador o congr 
li vre, isento el e imr 
estadual, qu ér terre 
11. 2° e 1 1 n . 1 o ) e ]" 
rencias em favo r do: 
outros Estados ( art 
uma completa egual 

Da ex pressão « e 
commercio interi or 
limi tes de um E'stad 
desse Estado, o qua 

.3 º .... e regul ar a li 
navegação dos rios e 
banhe m do us ou ff 

Estados, ou corram 
terril orio cstrJngciro ; 

(Projecto d.1 Co mm iss:lo 
Go,·crno Pro viso rio). 

6 °. Navegaçã, 
mercio e portante 
a nteri or pa rag raph, 
ge iro e inter-estadc 
lar por lei federa l 
Estados de legisla rc 
e essa promet t ida 
outubro de 1892 . 
ao art. 13). 

O n . 6° reserva 
legislar quanto ac 
11111 Estndo ou se ext 

4° . Determ in ar o r 
valor, in scripção, ty 
denom in ação elas 1 

das ... 
(Projecto d~, Commiss~ 

Gove rno Prov isorio) . 

7°. Moedas. 
para maior faci li d 
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2'. . . . cstabelcccr mcios para 30. Lcgislar sobre a divida pu- 3°. Legislar bobre a divida 
o paganicnto da divida . . . blica c eslabelcccr os nieios para publica e estabelecer OS meios 

(Projocio du Commiss5o do Governo Pro- O SCO pagamcnto ; ra 0 seo pagamento. 
visono). (Decretos n. 510 de 22de Junho e n.914 A 

de 32 de Outubro de 1890). 

3°. Divida publica e . . . seo paga- 
mento. O art. 48 dispoe : 

« O Governo da Uniao afianga o pagamcnto da divida 
publica intcrna e externa. » 

H' a consagra^ao do compromisso tornado em 
nome da nafao pelo Governo Provisorio, na sua 
proclamafao de 15 de Novembro de 1889 : 

«O Governo Provisorio reconhccc e acata todos os 
compromissos nacionaes contrahidos no regimen anterior, 
os tratados subsistcntcs com as potcncias estrangeiras, 
a divida publica inienia c exfcnia, os contractos vigentes 
c mats obrigaijdes legaimente constituidas. » 

E o cuidado de prover a satisfacfao d'este 
compromisso naturalmente devia ficarao mesmo 

poder que crea impostos e decreta a despesa 
nacional. 

Esta disposigao e ainda corollario do n. ante- 
cedente que autorisa o poder legislativo a con- 
irahir eniprcsihiios (divida da nafao). 

Vide com referencia a divida publica: lei de 15 de 
novembro de 1827, deer, de 26 de setembro de 1828, 
provisao de 25 de novembro de 1829, deer, de 7 de dez- 
cmbro de 1830, lei de 8 de junho (art. 2) e deer, de 
7 de novembro de 1831, lei de 23 c deer, de 24 de outu- 
bro de 1S32, ord. c olf, de 26 de fevereiro e lei de 10 de 
outubro de >833, ord. de 18 de outubro do 1834, lei de 
30 de novembro de 1841, art, 20, lei n. 567 de 22 de 
julho de 1850, ord. de 9 dc dezembro dc 1S50, instr. de 
10 de dezembro de 1851, aviso n. 221 de 23 de maio 
de 1862, deer. n. 832 A de 6 de outubro de 1S90, etc. 

2°. . . . cstabclcccr os 
mcios para . . . arrccada- 
^ao das rendas nacionaes; 

(Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

4°. Regular a arrccada- 
£ao c dislribuifao das 
rendas nacionaes ; 

(Decretos n. 510, de 22 de Ju- 
nho e n.914 A(de 23 de Outubro 
dc 1S90). 

N. 4. Substitua-sc a 
palavra nacionaes pcla fe~ 
dcracs. 

Da Commissao do Governo 
Provisorio ( Hmeuda approva- 
da em 30 de Dezembro de 
1890 ). 

4°. Regular a arre 
cadagao e distribuigao 
das rendas federaes; 

4".^ Regular a arrecadagao e a distri- 
buigao das rendas federaes c tambem tarefa 
propria dos representantes da nagao eque entre- 
guc ao arbilrio do poder executive exporia o 
contribuinte a vexame e extorsoes, e os cofres 
publicos ao malbarato. Por lei se hao de regu- 
lar o modo e as condicoes da arrecadagao, da 
escolha ou nomeagao dos empregados incum- 
bidos da cobranca, guarda, cscripturagao, etc., 
da rCceita, assim como da realisagao da despeza, 
numero desses empregados, categoria e fun- 
cgoes. E e dentro das normas prescriptas pelos 
legisladores para garantia dos contribuintes e 

do thesouro, que o poder executivo, pelaa 
repartigoes fiscacs, cxactorcsc mais agentes, poe 
em vigor o orgamcnto votado pelo congresso 
nacional. 

Rendas federaes comprehendem, nao so- 
mente o producto dos impostos de que tratam 
os arts. 7" (ns. i0 c 2°) 90 § 30, e 12, as taxas 
dos telegraphos e correios federaes (art. 70 

ns. 30 e 4°), como tambem outras, u. ^r. as 
multas, os emolumentos das repaTtigoes publi- 
cas da Uniao e a receita das vias-ferreas federaes 
e de quaesquer bens do dominio nacional. 

Regular o commcrcio inlcr- 
nacional, btiu como 0 dos Estados 
enlro si e com o districto federal, 
alfandegar portos, crear ou suppri- 
mir cntrcpostos . . . 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

50. Regular o commcrcio inter- 
nacional, bem como o dos Estados 
cntre si c com o districto federal, 
alfandegar portos, crear ou suppri- 
mir cntrcpostos ; 

(Decretos n. 510 de 22 de Junho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

5". Regular o comuiercio in- 
ternacional, bem como o dos Es- 
tados entre si e com o districto 
federal,alfandegar portos, crear 
ou supprimir entrepostos; 

5°. Regular o commercio. A neces- 
sidade de uma autoridade geral e da unidade 
da legislagao sobre o commercio, e a competen- 
cia da Uniao para regular os negocios de cara- 
cter nacional e os que possam affcctar interes- 
scs c relagocs intcrnacionacs, fundamentam 
csta attribuigao do congresso nacional. 

Internacional. E a Uniao que cabc o que 
se referc a representagao exterior da nagao, 
bem como o poder de fazer tratados e conven- 
gocs com os goverhos dos outros paizes; de 

necessidade, pois, sob sua algada hao dc ficar as 
relagoes commerciaes entre o nosso c os paizes 
estrangciros. 

Alem d'isso, si este objecto ficasse na compe- 
tencia dos Estados particulares, cada um d'estcs 
teria o direito de regulal-o a seo sabor e isto 
traria gravissimos inconvenientes, ja testemu- 
nhados pela experiencia n'outras nagoes. O 
governo nacional nao poderia fazer vantajosos 
tratados commerciaes; e nao podendo elle offe- 
recer segurancas e garantias ao commercio 
estrangeiro, este sc esquivaria dc nos, com 
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preJ UI ZO de nossa prod ucção agri cola e indu s
tri al, do incremento da ri q ueza nacional, da 
prosperidade publica. 

Dos Estados entre si. A regulamentação 
do commercio inter-e5tadual não poderia fi car 
na esphera pri vati va de cada um dos Estados, 
pois não é assumpto exclusivamente de seo pe
culia r interesse.e a ell es commettida traria perigo 
e da mno para o in teresse ge ral , além de que 
in di recta, mas poderosamente, influiria, de 
m odo tam bem noc ivo, sobre o commercio 
ex teri or. 

A Constitui ção sab iamente a rredou de seo 
plano esse o bstaCLil o á uni ão dos Estados, essa 
fo nte de disco rdias e confli ctos entre ell es, essa 
origem de males, qu e em resultado trari am o 
esphacelamcnto da fe deração. E ta nto se preoc
cupou des te objecto que, - além ele pól-o sob a 
in specção do gove rn o federal, faze ndo d' elle 
regulador o cong resso nacional, - declaro u 
li vre, ise nto de impostos, o commercio inter
estad ual, qu ér terrestre, quér costeiro ( arts . 7º 
n . 2° e 11 n . 1° ) e prohibi o cli stincções e prefe
rencias em favo r cios portos de uns cont ra os de 
outros Estados ( a rt. 8°), no intuito de ma nter 
uma com pleta cgualclade com merci al. 

D::i ex pressão <, entre si » cone! ue-se qu e o 
comm ercio interi or, o que se opera dentro cios 
limites de um Estado, fica sob a exclu siva al çada 
desse Estado, o q ual é li vre de regulai-o como 

3" .. .. e regular a li vre 
navegação dos rios que 
banhe 111 dous ou mais 
Estados, ou corra111 por 
terri lorio es trangeiro; 

(Projecto da Co mmiss:lo do 
Go\'crno Prov isorio). 

6°. Legislar sobre a 
navegação cios rios, que 
ba nh em mais ele um Es
tado ou co1 ra m por te rri
tori o estrange iro; 

(Decretos n . 5 10 de 2 2 de 
Ju nho e n. 9 q -A de 03 de Ou
tubro de 1890). 

6 °. Navegação é um dos ramos do com
mercio e portanto está comprehendida no 
a nteri or paragra pho, quanto ao trafego estran
g·e iro e inter-estad ual. O art. 13 mando u regu
lar por lei federal <rn direito da União e dos 
Estados de legisla rem sobre navegação iu tc.r ior» 
e essa promettida lei é a de n. 109 de 14 el e 
outu bro de 1892. ( Vide supra , commentario 
ao art. 1 3 ) . 

O n. 6° reserva á União sómente o poder de 
legisla r qua nto aos ri os que ba nhem 111ais de 
11111 Estado ou se extendam a territorio esira 11geiro; 

4° . Determ in ar o peso, 
valor, in scrip~ão, typo e 
cie notnin acão elas moe
das . . . ' 

(Projecto d:.1 Commissão do 
Governo Prov isorio). 

7°. Dete rminar o peso, 
valor, in scripção, typo e 
denom in ação elas moe
das ; 

(Decretos 11. 510 de 22 de J u
lho e 11. 914 A de 23 de Outubro 
de 1890). 

7 °. Moedas. A uniformidade da moeda, 
para maior fac ilidade e segura nça das transa-

mais conve niente fo r aos seos interesses, 
poder que lhe fi cou reservado com o g rande 
numero de outros a qu e se refere o art. 65 § 2 . 

Releva ponderar q ue no poder de regula r o 
commerci o inclue-se o de taxa i-o, e isto é de 
juri sprude ncia corrente na União Norte-Ameri
ca na, de cuja Constitui ção ( art. 1 °, secção 8° 
n. 3 ) t om ámos para a nossa o qu e dis põe o 
n . 5° do art. 34 . A União tributa o commercio 
extern o que ella regula, os Estados seo com
mercio interi or, dentro dos seos limites . O 
commercio inter-estadual, porém , por fo rça das 
di sposições acima citadas, a rts 7º n. 2 ° e 1 1 

n. 1°, escapa á tribu tação e é isto um limite 
posto ao poder conferido pelo cit. art. 34 n. 5° e 
pelos que autori sam as imposições fed eraes e 
estadu aes . 

Finalmente, este poder do cong resso nacio
nal ( a rt. 34 n . 5º) extende-se á creação de al fa n
degas e entrepostos , e ainda , por comprehensão 
e inferencia , a construcções de ph aróes, colo
cação de boias , serviços de desobstrucção e me
lhoramento de portos e desembaraço da nave
gação nos ri os, lagos, bahias, e nas aguas 
t e rritori aes, regula mentos fi scaes e legislação 
commercia l marítima ( qu e é tam bem incluída 
no n. 23 do cit. a rt . e em todo o caso t eri a de 
fi car para a União, mesmo que não houvesse 
sido ada ptada a unidade de legislação ). 

Vide commentari o ao a rt. 7º § 1° n. 2 e n . 6 
infra . 

N. 6. Substi tua-se pelo 
seguinte : 

Legislar so bre a nave
gação ci os rios q ue ba
nhem mais el e u111 Es ta lo 
ou se extenciam a tcrr ito
ri os est range iros. 

Emenda d:l Commissão do 
Congresso (approvad~t em 30 de 
Setembro de 1890). 

6°. Legislar sobre 
navegação dos rios que 
banhem mais de um 
Estado ou se extendam 
a territorios estrangei
ros; 

e não fali a da na vegação dcs lagos . Mas o 
mesmo criteri o se deve adoptar quanto a estes 
por ide ntidade de razão, em vista dos princíp ios 
fun da mentaes do regimen federati vo, nota ndo
se ainda q ue o a rt. 60 g ) attribue á· ju sti ça 
federal o conhecimento das questões de nave
gação no oceano, nos ri os e 110s lagos do pa iz 
(e nte nde-se-dos q ue não esti verem no interi or 
de alg um Estado ). A navegação dentro de cada 
Estado,salvo o limite ácima indicado, é de com
petencia meramente estadu al. 

7°. Dete rm inar o peso, 
o va lor, a in sc ripção, o 
typo e a denom inação 
elas moedas; 

(Redacção pela Commi ssão do 
Congresso, em 2 3 de Fevereiro 
de 189 1). 

7°. Determinar o pro
cesso, o valor , a inscri
pção, o typo e a deno
minação das moedas ; 

cções , é uma necessidade a que não poderi a 
perma necer estra nho gove rn o algum e no regi-
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prejuizo de nossa produc^ao agricola e indus- 
trial, do incremento da riqueza nacional, da 
prosperidade publica. 

Dos Estados entre si. A regulamcntacao 
do commercio inter-estadual nao poderia ficar 
na esphera privativa de cada um dos Estados, 
pois nao e assumpto exclusivamente de seo pe- 
culiarinteresse,eaellescommettida traria perigo 
e damno para o interesse geral, alem de que 
indirecta, mas poderosamente, influiria, de 
modo tambem nocivo, sobre o commercio 
exterior. 

A Constituifao sabiamente arredou de seo 
piano esse obstaculo a uniao dos Estados, essa 
fonte de discordias e conflictos entre elles, essa 
origem de males, que em resultado trariam o 
esphacelamento da federa^ao. E tanto se preoc- 
cupou deste objecto que,—alem de pol-o sob a 
inspecgao do govcrno federal, fazendo d'elle 
regulador o congresso nacional, — declarou 
livre, isento de impostos, o commercio inter- 
estadual, quer terrestre, quer costeiro (arts. 70 

n. 20 e 11 n. i0 ) e prohibio distinc^oes e prefe- 
rencias em favor dos portos de uns contra os de 
outros Estados (art. 8"), no intuito de manter 
uma completa egualdade commercial. 

Da expressao «entre si» conclue-se que o 
commercio interior, o quo se opera dentro dos 
limites de um Estado, fica sob a exclusiva al^ada 
desse Estado, o qual e livre de regulal-o como 

mais conveniente for aos seos interesses, 
poder que Ihe ficou reservado com o grande 
numero dc outros a que se refere o art. 0^ § 2. 

Releva pondcrar que no poder de regular o 
commercio inclue-se o de taxal-o, e isto e de 
jurisprudencia corrente na Uniao Norte-Ameri- 
cana, de cuja Constituigao (art. 10, secijao 8° 
n. 3) tomamos para a nossa o que dispoe o 
n. s" do art. 34. A Uniao tributa o commercio 
externo que ella regula, os Estados seo com- 
mercio interior, dentro dos seos limites. O 
commercio inter-estadual, porem, por for^a das 
disposiijoes acima citadas, arts 70 n. 2'' e 11 
n. i0, escapa a tributaqao e e isto um limite 
posto ao poder conferido pelo cit. art. 34 n. 50 e 
pelos que autorisam as imposifoes federaes e 
estaduaes. 

Finalmente, este poder do congresso nacio- 
nal (art. 34 n. 5") extende-se a creaipao de alfan- 
degas e entrepostos, e ainda, por comprehensao 
e inferencia, a construccoes de pharoes, colo- 
ca(;ao de boias, servigos de desobstruc^ao e me- 
Ihoramento de portos e desembara^o da nave- 
gagao nos rios, lagos, bahias, c nas aguas 
territoriaes, regulamentos fiscaes e legislagao 
commercial maritima (que e tambem incluida 
no n. 23 do cit. art. e em todo o caso teria de 
dear para a Uniao, mesmo que nao houvesse 
sidoadoptada a unidade de legisla^ao). 

Vide commentario ao art. 70 § i0 n. 2 e n. 6 
infra. 

3°— e regular a livre 
navegafao dos rios quo 
banhem dous ou mais 
Estados, ou corram por 
terrilorio cstrangciro; 

(Projeclo da Commissao do 
Go-s'ltho Provisorio). 

6°. Legislar sobre a 
navegapio dos rios, que 
banhem mais de um Es- 
tado ou coiram por terri- 
torio cstrangciro ; 

(Decretos n. 510 de 22 de 
Junho c n. qi.(-A de 23 de Ou- 
"lubro de 1890). 

N. 6. Substitua-se pclo 
scguintc: 

Legislar sobre a navc- 
gafao dos rios que ba- 
nhem mais dc um Estado 
ou so extendam a tcrrito- 
rios cstrangciros. 

Emenda da Commissao do 
Congresso (approvada em 30 de 
Sctembro de 1800). 

6°. Legislar sobre 
navegagao dos rios que 
banhem mais de um 
Estado ou se extendam 
a territorios estrangei- 
ros: 

6°. Navegaqao e um dos ramos do com- 
mercio e portanto esta comprehendida no 
anterior paragrapho, quanto ao trafego estran- 
geiro e inter-estadual. O art. 13 mandou regu- 
lar por lei federal «o direito da Uniao e dos 
Estados de legislarem sobre navegacao interiors 
e essa promettida lei e a de n. 109 de 14 de 
outubro de 1892. (Vide supra, commentario 
ao art. 13). 

O n. 6° reserva a Uniao somente o poder de 
legislar quanto aos rios que banhem mais de 
um Estado ou se extendam a territorio cstrangciro] 

c nao falla da navegacao des lagos. Mas o 
mesmo criterio se deve adoptar quanto a estes 
por identidade de razao, em vista dos principios 
iiindamentaes do regimen federative, notando- 
se ainda que o art. 60 g) attribue a-justi^a 
federal o conhecimento das questoes de nave- 
gaqao no oceano, nos rios e nos lagos do pai{ 
(entende-se—dos que nao estiverem no interior 
de algum Estado). A navegaqao dentro de cada 
Estado, salvo o limite acima indicado, e de com- 
petencia meramente estadual. 

40. Determinar o peso, 
valor, inscripyao, typo e 
denominacao das moc- 
das. . . 

(Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

70. Detcrminar o peso, 
valor, inscripyao, typo e 
denominafao das moe- 
das ; 

(Decretos n. 510 de 22 dejvi- 
Iho e n. 914 A de de Outubro 
de 1890). 

70. Dcterminnr o peso, 
o valor, a inscripcao, 0 
typo c a denominacao 
das moedas; 

(Redac^o pela Commissao do 
Congresso, em 23 de Feveretro 
de 1891). 

7U. Determinar o pro- 
cesso, 0 valor, a inscri- 
pgao, 0 typo e a deno- 
minacao das moedas; 

7°. Moedas. A uniformidade da moeda, c^oes, e uma necessidade a que nao poderia 
para maior facilidade e seguran^a das transa- permanecer estranho governo algum e no regi- 
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men fede rat ivo estari a desattendida, si cada 
Estado particu la r fi casse co111 o direito de lavrar 
moeda, in st ru mento uni ve rsal de permuta, o 
1ual sem aque ll a co ndição produziria enor111es 

vexa mes, abusos e prej uí zos para o co m111 erci o, 
para o publi co e para o proprio governo. 
Tinham ta l direito os cantões sui ssos, 111 as a 
experi encia não ta rdou em aconse lhar-lh es que 
se despojassem d 'ell e, e para a União o passa
ram com a refo rma constitucional de 1848 . 

A nossa Const ituição, a lém do que neste 
parag rapho di spoz, prohibio aos Estados (a rt. 66 
n . 2°) «reje itara 1110c la ou a emissão bancaria 
cm ci rcu laçã por acto do gove rn o fede ral.» 

O dccr. n. 54 B, de 18 de deze111bro de 1889 
aeloptou novo ty po para as moedas ele ouro, 

8". Crear bancos ele em issão, legislar sobre el la, e 
tribulai-a , 

(Decre tos n. _510, de 22 de J unho e n. 914 A , ele 23 ele Ou tu bro 
ele 1890). 

8 °. Bancos de emissão. Veja-se o com-

prata, nickel e bro nze,e mandou obse rva r quanto 
ao peso, 111oel ulo , liga, t olera ncia e quantidade 
elas el e cada meta l e valor, as anteriores di sposi
ções legaes em v igor. 

( Vide leis n. 59 de 3 de outubro ·de 1833, 
n. 40 1 de 1 1 de setembro, decrs. n. 487 de 28 
de nove111bro de 1846, n. 475 de 20 de setem
bro de 1847 , n. 625 de 28 de julho de 1849 , 
leis n. 552 de 31 de maio de 1850, n. 682 de 
17 de setem bro de 185 1, n. 779 de 6 de set e111-
bro de 1854, n. I08.3 de 1860, decrs . n. 18 17 
de 30 de setembro de 18 70, n. 4822 de 18 de 
novembro de 187 1, lei n. 2348 de 25 de agosto 
de 1873, decr. n. 6 143 de 10 de março de 
1876, decr. n. 4 de 19 de novembro de 1889 e 
n. 54 B de 18 de dezem bro do J11 es J11 0 ann o.) 

8°. Crear bancos de emissão, legislar sobre 
ella, e tributal-a; 

mentario ao art. 7° § 1 ° n. 1. 

4°. . . . e fixar o padrão cios 
pesos e medid:1s; 

9º.. Fix~ r o padrão elos pesos e 
medidas; 

9°. Fixar o padrão dos pesos 
e medidas; 

( Projcclo da Commissrio cio Governo 
Prov isori o) . 

(Dec retos n. 510 ele 22 de .Ju nho de 1890 
e n. 914 A ele 2.3 de Outubro cio mesmo 
~111110). 

9 °. Pesos e medidas devem ser uni 
fo rmes em toda a extensão do paiz, no in teresse 
d'cllc e por convcnicncia tambe m de seo com
mercio com o estrange iro. A aspi ração a um 
typo u nive rsal tem ga nho te rreno e q uasi todas 
as nações ci vili sadas hã adoptado o systema 
mct ri co decim al ; nós j:í o hav íamos ael mittido 
( lei n . 1. 157de26dejunhode 1862, decrts. 

5º . Reso lve r clefinil i
vament sob re os limites 
los Estados entre si, os 

d dislricto fcdcr:tl e os 
cio t rrit rio n~cional co m 
:1s nações limitrophes; 

( Projcct ela Co111111issão do 
G vcrn Prov isorio. ). 

10 . Resolve r clefiniti
va111entc sobre os li mites 
dos Estados entre si, os 
do clistricto federa l e os 
cio territorio n:tcional com 
as nações I i 111 i trophes; 

(Decreto 11.51odc 22dcjunho 
e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890) . 

10. Limites dos Estados. A alteração 
d li mites lo· Estados envolve diminuição ou 
accrcs · imo do territorio cl'elles e faz passarem 
os habitantes ela parte separada ou accrescicla 
para uma n "ª jurisdic ão politi a. E' acto q ue 

n. 5.089 ele 18 de setembro e 11 . 5.169 de 11 
de dezembro de 1872) . 

Be111 se vê que não era isto assumpto para se r 
deixado ao arbít ri o dos Estados pa rticu lares e 
qu e por sua natu reza dev ia cabe r aos pode res 
federa es , fi ca ndo ao legislat ivo regula i-o por 
normas ge raes, obrigatorias pa ra todos os mem
bros da União, sem o que não se consegu iri am 
a uniíormi dade e estab ilidade necessa ri as . 

Ao n. 10 . Div ida-se 
em dous llUlll eros : 

a) ,1 pprov;ir os tratados 
de li mite celcb raclos pelos 
Est:1clos entre si e resol
v r os confl ictos que se 
susc item entre elles a ta l 
res peito; 

b) resolver definitiva
mente sobre os limit es 
do clistricto fedc r:1I e os 
do te rri to rio nacional com 
as nações limitrophes . 

Em enda da Comrnissão cio 
Congresso ( approv:1da cm 30 
ele Dezembro de 1890 ; na 
2:1. discussi10 foi :1doptada ou trn 1 

do represent:1 nle Fdisbc/lo Frc::i
r.:. restaurando o texlo dos 
Decrs. ns . 5 10 e 9 14 A, /11111. 

vol. Ili pag. 146). 

10. Resolver definiti
vamente sobre os limi
tes dos Estados entre 
si, os do Districto Fede
ral e os do ter ri to rio 
nacional com as nações 
limitrophes; 

entende com a integ ri dade estad ual , não se 
póde reali sar sem o accorclo d 'aq uelles a que 
interessa, e a ell es deve caber regulai-os . 

Mas os Estados v ivem na União, partes inte
g-rantes cl 'ella, que não póde se r indifferente a -· 

esse acto, attenta sua 
pois é a ell a que te 
superintendencia do 
ressam a um só, 
mais ele um exce, 
e assumem caract 
dual. Isto leg itima 
dad e íede ral. E eles 
a exe rcer essa int 
nacio nal, v isto tra ta 
ni a, de u 111 acto es 
não se deve rá consu1 
niti va dos represent, 
entre si ti verem acc< 
interessados . Com < 
lati vo íedera l t orn .= 
gator io para toda a 1 

7°. Autoris~ r o govel" 
a clecl:trar a guerra e fa; 
a pn ... 

( Projecto d:t Commissi"10 
Governo Provi so rio). 

1. 1. . Declarai 
povos, calamidade 
é urna t emerosa at 
e que o estado ac 
t olera como ult imo 
cios direitos e do te 
que não ex iste u1r 
contendas entre cl i 
governos, desde q u1 
ri dade e força para 
em imparcial home· 
versai, as suas d, 
partes contendoras 
t em a juizo arbitral 
tenças, - o recurse 
in ev itavel e legiti1 
lhante attri buição É 
clendo do parlame n 
necessarios . N' u m c1 
é esse , - o qual , cc 
exige dos cidadãoi 
suj eita-os a tri buto 
aggravadas, para 
m ede só pelas nece 
t anto pódem com; 
- sem duvida aos 
procuradores do p 
que têm a incun 
os direitos d 'ell e e 
imposto, con tra m 
executiva . Por i: 
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rrten federativo cstaria desattendida, si cada 
Estado particular (icasse com o direito de lavrar 
moeda, instrumento universal de permuta, o 
qual sem aquella condi(;ao produziria enormes 
vcxames, abusos e prcjuizos para o commercio, 
para o publico e para o proprio govcrno. 
Tinham tal direito os cantoes suissos, mas a 
cxperiencia nao tardou cm aconselhar-lhcs que 
se despojassem d'elle, c para a Uniao o passa- 
ram com a relbrma constitucional do 1848. 

A nossa Constituicao, alem do que neste 
paragrapho dispoz, prohibio aos Estados (art. 66 
n. 2") «rcjeitar a moeda ou a emissao bancaria 
cm circulafao por acto do governo federal.» 

O deer. n. 54 B, de 18 de dczembro de 18S9 
adoptou novo tvpo para as moedas de ouro, 

prata, nickel e bronze,emandou observar quanto 
ao peso, modulo, liga, tolerancia e quantidade 
das de cada metal e valor, as anteriores disposi- 
^des legaes em vigor. 

(Fide leis n. 59 de 3 de outubro de 1833, 
n. 401 de 11 do setembro, decrs. n. 487 de 28 
de novembro de 1846, n. 475 de 20 de setem- 
bro de 1847, 11-627 de 28 dejulho de 1S49, 
leis n. 552 de 3 1 de maio de 1850, n. 682 de 
17 do setembro de 1851, n. 779 de 6 de setem- 
bro de 1834, n. 1083 de i860, decrs. n. 1817 
de 30 de setembro de 1870, n. 4822 de iS de 
novembro de 1S71, lei n. 2348 de 25 de agosto 
de 1S73, deer. n. 6143 de 10 de mar^o de 
1876, deer. n. 4 de 19 de novembro de 1889 e 
n. 54 B de 18 de dezembro do mesmo anno.) 

8". Cicar buncos do emissao, legislar sobre clla, c 8". Crear bancos de emissao, legislar sobre 
tribuial-a, ella, e tributal-a; 

(Decrelos n. 510, de 22 de Junho e n. 914 A. de 25de Oulubro 
de 1890). 

8°. Bancos de emissao. Veja-se o com- mentario ao art. 70 § i0n. I. 

4°. ... 0 flxar 0 padrao dos 0".. Fixar o padrao dos pesos e 9°. Fixar 0 padrao dos pesos 
pesos c medidas ; mcdidas ; g mgdidas ' 

(Projecto da Comniissao do Governo (Dccrctos n. 510 de 22 de Junho de rSoo 
Provisorio). e n. 914 A de 23 dc Oulubro do mesmo 

anno). 

9". Pesos e medidas devem ser mji- 
formes em toda a cxtensao do paiz, no interesse 
d'elle e por conveniencia tambem dc seo com- 
mercio com 0 cstrangciro. A aspiragao a um 
t^'po universal tern ganho terreno e quasi todas 
as natjocs civilisadas hao adoptado o systema 
mctrico decimal; nos ja o haviamos admittido 
(lei n. 1.157 de 26 de junho de 1862, decrts. 

n. 7.089 dc 18 dc setembro e n. 5.169 de 11 
de dezembro de 1872 ). 

Bern se ve quo nao era istoassumpto para ser 
deixado ao arbitrio dos Estados particulares e 
que por sua natureza devia caber aos podercs 
federaes, ficando ao legislative regulal-o por 
normas geraes, obrigatorias para todos os mem- 
bros da Uniao, sem o que nao se conseguiriam 
a uniformidade c estabilidade necessarias. 

,7°. Rcsolvcr defmiti- 
vamcntc sobre os limites 
dos Estados cnlrc si, os 
do dislricto federal e os 
do torrilorio nacional com 
as n.ifoes limitrophcs; 

( Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio.). 

10. Rcsolvcr dcflniti- 
vamcnte sobre os limites 
dos Estados cnlre si, os 
do districto federal e os 
do territorio nacional com 
as n.i^oes limitrophcs; 

(Decrclo n. si ode 22 de Junho 
e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1S90). 

Ao n. 10. Divida-se 
cm dous numeros: 

a) approvar os tratados 
de limitc cclcbrados pelos 
Estados cntre si c rcsol- 
vcr os conflictos que se 
suscitcm entrc cllcs a tal 
respeito ; 

h) rcsolvcr definitiva- 
mcnlc sobre os limites 
do districto tederal c os 
do territorio nacional com 
asnafoes limitrophcs. 

Hinendu da Commissao do 
Congrcsso (approvada em 50 
de Dezembro de 1890 ; na 
a1 discussao foi adoptada outra, 
do representanle Fclisbcllo Fret- 

restaurando o lexto dos 
Decrs. ns. 510 e 914 A, Ann. 
vol. Ill pag. 146). 

10. Resolver definiti- 
vamente sobre os limi- 
tes dos Estados entre 
si, os do Districto Fede- 
ral e os do territorio 
nacional com as nagoes 
limitrophcs; 

10. Limites dos Estados. A alteragao 
dos limites dos Estados envolvc diminuigao ou 
accrcscimo do territorio d'ellcs c faz passarcm 
os habitantes da parte scparada ou accrcscida 
para uma nova jurisdicgao politica. E' acto que 

cntende com a integridadc estadual, nao se 
pode realisar sem o accordo d'aquelles a que 
intercssa, c a dies deve caber regulal-os. 

Mas os Estados vivem na Uniao, partes inte- 
grantes d'ella, que nao podc ser indiflcrente a 
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esse acto, attenta sua natureza e conseq uencias, 
pois é a ell a que toca a poli cia ent re ll es, a 
supe rin te ndencia dos negocios que não inte
ressam a um só, mas que, affectando a 
mais el e um excedem á competencia local 
e assum em caracte r não merame nte esta
dual. Isto legit ima a int erferencia da autori 
dade federal. E desta o ramo ma is apropriado 
a exerce r essa i ntc:: rfc rencia é o cong resso 
naciona l, visto tra tar-se de um acto de sobe ra
ni a, de um acto essencialmente I olit ico , q ue 
não se deverá consummar sem a resolução defi 
niti va cios representa ntes da nação, sob re o que 
en tre si t i verem acco rdado os Estados fi n it i mos 
in teressados. Com essa sancção do poder leo- is
lat i vo federa l to rn ar-se-á então o acto obri
gatorio para toda a nação . 

7° . Autoris:i r o gove rno 
a decbr:i r a g uerra e faze r 
:i pn . . . 

( Projecto d:1 Co111111iss?10 elo 
Governo Prov isorio). 

1 1. Autor isaro gove rn o 
:1 dec!;ir:ir :1 g uerra e fazer 
a paz; 

(I ecrelos 11. í 10. de 22 de 
junho e n. 914 A. de 23 de 
Outubro de 1890) . 

1.1 . Declarar guerra, ílagello dos 
povos, calamidade qu e resume todas as out ras, 
é uma t emerosa attri bui ção cio poder publico 
e que o estado actual da ci vili sação apenas 
tolera como ultimo recurso em defeza ela honra, 
cios direitos e cio te rritorio das nações . Desde 
q ue não exist e um tri bu nal para peri m ir as 
conte ndas entre diffe rentes povos, ent re seos 
govern os, desde que não ha um juiz com auto
ridade e fo rça para lhes interpor com effi cacia e 
em imparcial homenagem á razão e ju stiça un i
versal, as suas decisões, - a menos que as 
partes contendoras voluntari ame nte se suje i
t em a j uízo arbitra l e á execução de suas sen
tenças, - o recurso á solução pelas armas é 
inev itavel e legitimo. Nas monarchias seme
lhante at t ri buição é elo chefe cio estado, depe n
dendo do parlamento a concessão dos recursos 
necessa ri os . N' uma Republi ca, um pode r como 
é esse, - o qual, com o imposto de sang ue que 
exige dos cidadãos o maior sacrifi cio pessoal, 
suj eita-os a tri butos e contribuições novas ou 
aggravadas, para despezas cuj o computo se 
m ede só pelas necessidades da occasião, e que 
tanto pódem comprometter a fo rtuna pu bl ica, 
- sem du vida aos representantes da nação, aos 
procuradores do povo é que deve caber , aos 
q ue tem a incum bencia de defe nde r e zelar 
os direitos d'ell e e a appli cação do proclucto do 
imposto, contra os erros e abusos da autori dade 
executi va. Por isso, a g uerra precisa de ser 

.Esta dout rin a resu lta da combinação do dis
posto do n . 1 o deste art. 34 com o art . 4 e dos 
princípios carclcaes do systema democratico 
federat ivo . ( Vide comment . aos arts . 4° e 59 
n . 1 , e) . 

Com as nações limitrophes t rata o 
presidente da Republica , o qua l pe rsonifica a 
nação brazile ira perante os governos estran
geiros; mas os t ratados que faz com ellas sobre 
l imites ( corno ~obre outros assumptos, arts. '4 
11. 1 2 e48 11 . 16 ) ficam, e não poderia deixa r de 
ser assim , dependentes da approvação dos 
representantes cio povo, exp ressão a ma is directa 
e proxima de sua soberania. Sem seo consenso 
não se ju st ifica ri a o augmento ou diminu ição 
do te rr itor io nacional. 

N. 1 ~. - A(( rcsccnlc
se depois da pabv ra -
gove rno - esgotado o re
curso de arbitramen to. 

Emenda da Co:nmiss:\o do 
Congresso. (approv:1d:1 cm 30 
de Dezembro de 1890) 

N. 11.-Autoriza r o 
gove rno a dec larar a g uer
ra si não tiver iogar ou 
nfo puder produzi r seus 
effe itos o recurso cio ar
b itramento, e :i fozcr a 
paz. - S er{Cdcl/o Corrca . 

( Emenda :1pprov:1da em 5 e 
17 de Fe ve reiro de 189 1) . 

11. Autorizar o go
verno a declarar guer
r a, si não t iver logar 
ou mallograr-se o r e
curso do arbitramento, 
e a fazer a paz ; 

autorisada p lo cong resso nacional. Mas ha 
casos em que a autorisação, po r não pode r 
ser prompta e immediata, tem ele ser dispen
sada e são os de invasão ou aggressão estra n
geira, cuj a repulsa não admitta demora; então 
é dever do chefe do poder executivo « declarar 
immedi ata mente a g uerra» (a rt . 48 n. 8°), 
como responsavel pela segurança da Nação. e 
sem esperar autorisação es1 ecial legislativa. 

Esta attribui ção dei congresso naciona l exten
de-se a toda a legislação necessari a pa ra a 
prosecução da guerra com v igor e exito, sem 
intervenção porém no maneio das forças e na 
di recção clasoperações bellicas, O•tjue é dacompe
tencia pri vativa do pres idente da Republi ca por 
si ou por pessoa que para isso designar (art. 48 
ns . 3 e 4) . 

Este poder é li mitado : 1° pelo disposto no 
art . 88, que absolutamente proh ibe as guerras de 
conquista; 2 ° pelo proprio n. 1 1 cio art . 34, que 
só permitte declaração de guerra « si não ti ver 
Jogar ou mallograr-se o recu rso cio arbitramen
to.» Esendo , como é, de privativa competencia 
do cong resso nacional, acha-se implicitamente 
prohi bido aos Estados particu lares, os quaes, 
ent retanto, ao se rem in vadidos ou na imminen
cia de invasão ou hostilidade cuja repu lsa não 
aclrnitta demora , poderão empregar contra ella 
os recu rsos de que dispuzerem até apparecer a 
acção cio poder federal. Esta é estabeleéicla em 
protecção dos Estados; mas no caso ele se r ella, 

V 
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esse acto, attenta sua naturcza e conscquencias, 
pois e a ella que toca a policia entre elks, a 
superintendencia dos ncgocios que nao inte- 
ressam a um so, mas que, afiectando a 
mais de um excedem a competencia local 
c assumem caracter nao meramente esta- 
dual. Lto legitima a interferencia da autori- 
dade federal. E desta o ramo mais apropriado 
a exercer essa interferencia e o congresso 
nacional, visto tratar-se de um acto dc sobera- 
nia, de um acto essencialmente politico, que 
nao sc devera consummar sem a resolucao defi- 
nitiva dos representantes da na?ao, sobre o que 
entre si tiverem accordado os Estados finitimos 
interessados. Com essa sancgao do poder legis- 
lative federal tornar-se-a entao o acto obri- 
gatorio para toda a nafao. 

7°. Autorisar o governo 
a dcclarar a gucrra c fazcr 
a paz . . . 

( Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

11. Autorisar o governo 
a dcclarar n gucrra c fazcr 
a paz; 

(Decrelos n. qio. de 22 de 
Junho e n. 914 A, de 23 de 
Oulubro de 1890). 

•Esta doutrina resulta da combinacao do dis- 
posto do n. 10 deste art. 34 com o art. 4 e dos 
principios cardeaes do systcma democratico 
federativo. ( Vide comment, aos arts. 40 e sq 
n. 1, c). 

Com as nacoes limitrophes trata o 
presidentc da Republica, o qual personifica a 
nacao brazileira perante os governos estran- 
geiros ; mas os tratados que fa/, com ellas sobre 
limites ( como sobreoutros assumptos, arts. 34 
n. 12 048 n. id) licam, e nao poderia dcixarde 
ser assim , dependentes da approvacao dos 
representantes do povo, expressao a mais directa 
e proxima de sua soberania. Sem seo consenso 
nao sc justificaria o augmcnto ou diminuicao 
do territorio nacional. 

N. 12. — Accrcscento- 
sc depois da pnlavni — 
governo — csgotado o re- 
curso dc arbitramcnto. 

Emcncin da Commissao do 
Congresso. (approvada cm 50 
de Dezembro de 1890) 

N. 12.— Autorizar o 
governo a dcclarar a gucr- 
ra si nao tivcr logar ou 
nao pudcr produzir scus 
cffcitos o recurso do ar- 
bitramcnto, c a fazcr a 
paz. — Seiifedcllo Correa. 

( Hmenda approvada em 5 e 
17 de Fevereiro de 1891). 

11. Autorizar o go- 
verno a declarar guer- 
ra, si nao tiver logar 
ou mallograr-se o re- 
curso do arbitramento, 
e a fazer a paz ; 

11. Declarar guerra, flagello dos 
povos, calamidade que resume todas as outras, 
e uma tcmcrosa attribuifao do poder publico 
e que o estado actual da civilisafao apenas 
tolera como ultimo recurso em defeza da honra, 
dos dircitos e do territorio das nacoes. Desde 
que nao existe um tribunal para perimir as 
contendas entre difi'erentes povos, entre seos 
governos, desde que nao ha um juiz com auto- 
ridade e forfa para Hies interpor com efficacia e 
em imparcial homenagem a razao e justi^a uni- 
versal, as suas dccisoes, — a menos que as 
partes contendoras voluntariamente se sujei- 
tem a juizo arbitral e a execu^ao de suas sen- 
tencas,—o recurso a solucao pelas armas c 
inevitavel e legitimo. Nas monarchias scme- 
Ihante attribuicao e do chcfc do estado, depen- 
dendo do parlamento a conccssao dos recursos 
necessarios. N'uma Republica, um poder como 
e esse, — o qual, com o imposto de sangue que 
exige dos cidadaos o maior sacrificio pessoal, 
sujeita-os a tributes e contrihuifoes novas ou 
aggravadas, para despezas cujo compute se 
mede so pelas necessidades da occasiao, e que 
tanto podem comprometter a fortuna publica, 
—sem duvida aos representantes da nacao, aos 
procuradores do povo e que devc caber, aos 
que tern a incumbencia dc defender e zelar 
os direjtos d'elle e a applicaqao do producto do 
imposto, contra os erros c abuses da autoridade 
executiva. For isso, a guerra precisa de ser 

autorisada pelo congresso nacional. Mas ha 
casos em que a autorisa^ao, por nao poder 
ser prompta c immediata, tern dc ser dispen- 
sada e sao os de invasao ou aggressao cstran- 
geira, cuja repulsa nao admitta demora; entao 
e dever do chefe do poder exccutivo «declarar 
immediatamente a guerra» (art. 48 n.8"), 
como responsavel pela seguranca da Nacao. e 
sem esperar autorisagao especial legislativa. 

Esta attribuicao do congresso nacional extcn- 
de-se a toda a legislacao necessaria para a 
prosecuqao da guerra com vigor e exito, sem 
intervencao porem no mando das forcas e na 
direcqao dasoperacoes bellicas, o-que e da compe- 
tencia privativa do presidente da Republica por 
si ou por pessoa quo para isso designar (art. 48 
ns. 3 e 4). 

Este poder e limitado: i0 pelo disposto no 
art. 88, que absolutamenteprohibe asguerras dc 
conquista; a3 pelo proprio n. 11 do art. 34, que 
so permitte declarafao de guerra « si nao tiver 
logar ou mallograr-se o recurso do arbitramen- 
to.» Esendo, como e, de privativa competencia 
do congresso nacional, acha-se implicitamente 
prohibido aos Estados particulares, os quaes, 
entretanto, ao serem invadidos ou na imminen- 
cia de invasao ou hostilidade cuja repulsa nao 
admitta demora, poderao cmprcgar contra ella 
os recursos de que dispuzerem ate apparccer a 
ac^ao do poder federal. Esta c estabclecida em 
proteccao dos Estados ; mas no caso de ser ella, 
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por qualquer embaraço occorrente, da mnosa
m cnte reta rdada, deve se r inte rin amente sup
prida pe la acção do prop ri o Estado em perigo . 
E ass im é por força de seo dire ito de conservação 
e para obv ia r ma iores desastres. Um Estado em 
taes cmerge nc ias não ha de fi ca r á espera cio 
govern o ela União, bradando como a perso na
ge m cios Lusiadas : 

<< Acudc e corre, pac j que si não corres, 
« Póclc se r que nüo aches que m socco rrcs.» 

Ellc ha ele defende r- se emq uanto não chega r o 
soccorro federa l, porq ue tal é o seo direito e seo 
deve r impost o pela a ng ustia das cirrnm
sta ncias. 

Mas, si a g uerra é um grandiss imo mal e 
fonte de immensos males, vox bclli in terra et 
co11/ritio 111ag 11a (Jerem. L. 32), que seguran
ças fi cam ao povo quanto ao uso, pe lo poder 
publi co, d'esta a rriscada attr ibui ção de declara r 
e fazer a g uerra? A isto ha com o resposta o que 
d isse Marsha ll o « magno expositor da Consti 
tuição Norte-Ameri cana : )> 

« A sabedo ria e cliscreçüo cio co ngresso, sua ide ntifi
cação com o povo e a inílu cnci a que seos committcntcs 
exercem 11 :1s e le ições, são, e rn muitos casos , q uacs os de 
declaração de guerra e outros tam bcm im po rtantes, o 
unico fre io para premuni r a naç i10 co nt ra os abu:-os que 
poderem occorrcr. Em todos os gove rn os representativos, 
é sómente n'isso qu e, na ma ioria dos casos, é preci so 
co nfiar. » 

Para debella r a g uerra com vigo r e procura r
lhe ex ito fa vora vel e ho nroso á nação, o poder 
publi co t em o direito de lançar mão das med i
das qu e ti ver por mais adeq uadas áq uell e fim 
suprem o. Mas, s1111t belli sicut et pacis j11rn; esse 
arbitri o limita-se pelas regras e nor!ll as co nsa
g radas pelas nações civi li sadas . Si os gove r
nos na paz devem faze r o maior be!ll, deve!ll na 
g uerra faze r o menor lllal possivel. 

A razão uni versal qu er qu e, nesse estado de 
hostilidade arlll ada, inimigos sómente se consi
derem a gente de g uerra , as pessoas que os 
aux ili alll e os esp iões . « Em qualque r pa iz 
( d izia, em seo leito de morte, o grande Du
Guesclin a seos velhos capitães) o nd e fizerdes 
g uerra, as mulheres, as creanças, os sacerdotes 
e o pob re povo não são de modo alg um vossos 
inimigos .)> A civ ili sação mode rn a prescreve 
que se poupem as populações desarm adas, que 
o menor damno possíve l se faça ás proprieda
des privadas , que sejam bem tratados e restitui
dos os pri sioneiros, pensados os fe ridos e inhu
maclos os m ortos ; as ambulancias, carros de 
tra nspo rte de feri dos, os hosp itaes , seo pessoa l, 
estão declarados neutros pela con\' enção de 
Genebra em 1864; ao bombardeio de cidades 
ha de precede r aviso com 24 horas pelo menos 
de antecedencia; e á excepção do que se prend e 
aos estratage mas da g uerra , deve-se lealdade ao 
inillligo, respe ito aos parlamentari os, fie l obse r
vancia ás tregoas e ca pitulações . 

6" .. . . e reso lver definitiva
mente so bre os t ratados e co nven
ções do poder executi vo co m as 
nações es tra-ngeiras; 

1, . Resolve r defi nitivamente 
sobre os tratados e convencões co m 

12. Resolver definit ivamen
te sobre os tratados e conven
ções com as nações estrangei
ras; 

as nações estrange iras; ' 

(Projecto da Commissão do Governo Pro
visorio). 

(Decretos n. 51ode 22 de Ju nho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

12 . Tratados . O presidente da Repu
bli ca é o o rgão de comlllunicação d 'cl la com as 
outras nações, é a elle que , po r scos agen tes, 
ca be a negoc iação dos tratados (Co nstituição, 
a rt. 48 ns . 14 e 16 ) . E ass illl deve se r pela 
sua qua lidade de chefe da nação que pres ide, e 
para assegurar a di screção e boa expedição dos 
negoc ios, como não se conseguiria de alg uma 
assem biéa . 

Mas os tratados são uma t roca de conces
sões e estabe lecem rcci procidade de ob ri gações ; 
ora, não é da alçada do poder executivo 
empenhar 1110 /n proprio a respo nsab ilidad e da 
nação, crea r-lhe compromissos , obriga i-a, ainda 
que em permuta de ,·antage ns , a onus e cnca r
ti·os. Por isso fico u rese rvada ao cong resso 
naci ona l a ratificação dos ajustes , convenções e 
tratados feitos pelo presidente da Rcpu blica o 
que redunda em correctivo e ga rantia contra 
p ssivcis abusos, contra 't lllÚ comprchcnsão e 
comprómettimcnto dos altos interesses naci
onaes. 

os Estados Un idos Norte-Ame ri canos a 
approvação dos tratados é só por acto do senado, 
ao que entcndeo-se não de,·cr associar a ou trit 

ca mara legislat iva , attende ndo-se á sua compo
sição numerosa e suj eita a co ntinuas íluctua
ções; pois, co nfo rn1e A. Hamilto n , o conh eci
mento exactoe comprehensivo da politi ca estra n
geira,a acl hesão systematica aos mesm os plan~s, 
o se ntimento delicado e seguro do ca racte r nac ,o
nal,a firm eza,o segredo,a promptidão,são incom
pati ve is co lll o espirito das co rporações nulll c
rosas . A mesma complicação do ne_;oc io pela 
concurrencia de t antos corpos diffe rcntes e o 
muito tempo que se consum iri a para chega r á 
approvação de cada clausul a do tratado, trari am 
taes incon ve ni entes que só isto bastaria para 
rejei tar o co ncurso da camara dos deputados 
(Fcrfern!, cap ., 7::,). 

Mas, si isto é mais prati co e dá mais celeri
dade ao acto da approvação, é inn egave l qu e o 
ex ped iente adoptado pela Co nst. braz il eira , 
segu indo ni sso a argent ina ( a rt. 67 n . 19), 
obedece mais com plctamenteao pri ncipio reprc
sen tati vo democratico, e faze ndo o negocio 
pas ar por mais um cad inho, visa ap urai-o 
melhor . Tambem a const itui ção sui ssa não 
prescindio n ' isso da coope ração da camara dos 
deputados ( Conselho Nac ional ), a rt . 85 § 5 . 

-

Aos Estados é vi 
semelha nte poder de 
não têm , se paradamc 
ci onal, qu ér pelos o 
nientes que d 'ah i re, 
e da União. Basta co , 
va ntajosos pa ra os e 
a outros Estados . l 
ficar ia a Un ião q ua 
paz, depe nd entes a 
Estados, das d i fficu l 
das compli cações 11 
nadas. 

A APPROVAÇÀO 

SEMPRE 

CIAL? 

INT EGRA I. C 

Um tratadc 
ciações, em qu e os 
ga m a um accordo f 
das clausu las recip rc 
confe rencias, discu s 
parte; e o que vem 
deradas e mad uramc 
os pactuantes pode 
acleq uaclo e possi vcl 
stanc ias dadas. 

Como pois m utiL 
Como esco lher cn 
u!lla d'cl las não fig1 
sido julgada necess,, 
tamente com as out 
dade vem a se r o 
to/1n11 e dc,·e o con, 
obte1·e o gove rn o 
se prendem ao t ra 
outra cousa não pôd 

A pprovc o cong 
feito, - o ma is é i 
póde se r comprome1 

Dizem entreta nto 
pódc se r approvadc 
sómente em parte 
artigos add icionaes 

8° . Designar a cap 
da União ... 

( Proj ecto ela Con11nissito 
Governo Provisori o). 

13. Mudar 
Vide commentari o 
attri bu icão, el e car 
deixar de fica r resc 
ordem poli tica e 
ao cong resso e nãc 
tcnça ell a . 

Em 189 1 , o me, 
Constitui ção, p reoc 
pita l federal , hab 
recursos precisos pa 
trabalhos necessari 
(l ei n. 26 de 3 1 d, 
a 1 7 de maio de 1-8< 
pessoal e deo in stri 
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por qualquer embarai;o occorrente, damnosa- 
mcnte retardada, deve ser interinamente sup- 
prida pela acfao do proprio Estado em perigo. 
E assim c por for^a de sco direito de conserva^ao 
e para obviar maiores desastres. Um Estado em 
taes emergencias nao ha de ficar a espera do 
governo da Uniao, bradando como a persona- 
gem dos Lusiadas : 

«Acuc!c c corre, pae; que si nao corres, 
«l56dc ser quc nao aches qucm soccorres.» 

Elle ha de defender-se emquanto nao chegar o 
soccorro federal, porque tal c o seo direito e sco 
devcr imposto pela angustia das circum- 
stancias. 

Mas, si a guerra e um grandissimo mal e 
fonte de immensos males, vox belli in terra ct 
conlrilio nmgna (]erem. L. 32), quc seguran- 
9as ficam ao povo quanto ao uso, pelo poder 
publico, d'esta arriscada attribui^ao de declarar 
e fazcr a guerra ? A isto ha como resposta o que 
disse Marshall o «magno expositor da Consti- 
tui9ao Nortc-Americana: » 

« A sabedoria c discrc^ao do congrcsso, sua identifi- 
ca^ao com o povo c a influencia que seos committentcs 
cxerccm nas clei^oes, sao, em muilos casos, quaes os dc 
dcclara^ao de guerra e outros tambem importantes, o 
unico frcio para prcmunir a na^ao contra os abusos que 
podcrcm occorrcr. Km todos os governos representatives, 
c sdmcntc n'isso que, na maioria dos casos, e precise 
confiar. » 

6°. , . . c rcsolvcr dcfinitiva- 
mentc sobrc os t rat ados e convcn- 
fdes do podcr cxecutivo coin as 
nn^ocs cstrangciras; 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

12. Tratados. () presidente da Repu- 
blica e o orgao de communicagao d'ella com as 
outras na^ocs, e a elle quc, por seos agentes, 
cabc a negocia^ao dos tratados (Constituifao, 
art. 48 ns. 14 c 16). E assim deve ser pela 
sua qualidade dc chtfe da naqao que preside, e 
para assegurar a discregao e boa expedicao dos 
negocios, como nao se conseguiria dc algnma 
assemblea. 

Mas os tratados sao uma troca de conccs- 
socs e estabcleccm rcciprocidade dc obriga^oes ; 
ora, nao c da alcada do poder cxecutivo 
cmpenliar inoln proprio a rcsponsabilidade da 
naijao, crear-lhe compromissos, obrigal-a, ainda 
quc em pcrmuta de vantagens, a onus e cncar- 
gos. Por isso licou reservada ao congresso 
nacional a ratilica^ao dos ajustes, convcn^oes e 
tratados leitos pelo presidente da Republica 0 
quc redunda em correctivo c garantia contra 
possi\,«is abusos, contra a ma comprchcnsao e 
compromettimcnto dos altos intcrcsses naci- 
onaes. 

Nos Estndos Unidos Norte-Amcricanos a 
approva^ao ilos tratados e so ]ior acto do scnado, 
ao que entendeo-se nao devcr associar a outra 

Para debellar a guerra com vigor'e procurar- 
Ihe exito favoravel e honroso a na^ao, o poder 
publico tern o direito dc lan^ar mao das medi- 
das que tiver por mais adequadas aqueile fim 
supremo. Mas, sunl belli sicnf ct pads jura ; esse 
arbitrio limita-se peias regras e normas consa- 
gradas peias na^oes civilisadas. Si os gover- 
nos na paz devem fazer o maior bem, devem na 
guerra fazer o menor mal possivel. 

A razao universal quer que, nesse estado de 
hostilidade armada, inimigos somente se consi- 
derem a gente de guerra, as pessoas que os 
auxiliam e os espioes. «Em qualquer paiz 
(dizia, em seo leito de morte, o grande Du- 
Guesclin a seos velhos capitaes) onde fizerdes 
guerra, as mulheres, as creancas, os sacerdotes 
e o pobre povo nao sao de modo algum vossos 
inimigos.» A civilisai^ao moderna prescrevc 
que se poupcm as popuiacoes desarmadas, que 
o menor damno possivel se fa^a as proprieda- 
des privadas, que sejam bem tratados e rcstitui- 
dos os prisioneiros, pensados os feridos c inlui- 
mados os mortos ; as ambulancias, carros de 
transporte de feridos, os liospitaes, seo pessoal, 
estao declarados neutros pela convencao de 
Genebra em 1S64; ao bombardeio de cidades 
ha de preceder aviso com 24 horas pelo menos 
de antecedencia; e a excepqao do que se prende 
aos estratagemas da guerra, deve-se leaidade ao 
inimigo, rcspeito aos parlamentarios, fiel obser- 
vancia as tregoase capituiafoes. 

12. Resolver defininvameu- 
te sohre os tratados e conven- 
qoos com as nagoes estrangei- 
ras; 

camara legislativa, altendendo-sc a sua compo- 
sigao numerosa e sujeita a continuas fluctua- 
gocs; pois, conforme A. Hamilton, o conheci- 
mento exactoe comprehensivo da politica estran- 
geira.a adhesao systematicaaos mesmos pianos, 
oscntimento delicado e segurodo caractcr nacio- 
nal,a firmeza,o segredo,a promptidao,sao incom- 
pativeis com o cspirito das corporagoes numc- 
rosas. A mesma complicacao do negocio pela 
concurrencia de tantos corpos differentes e o 
muito tempo que se consumiria para clicgar a 
approvagao de cada clausula do tratado, trariam 
taes inconvcnientes quc so isto bastaria para 
rejeitar o concurso da camara dos deputados 
(Federal, cap., 75). 

Mas, si isto e mais pratico e da mais ceieri- 
dade ao acto da approvacao, e inncgavei quc o 
expediente adoptado pela Const, brazileira, 
seguindo nisso a argentina (art. 67 n. 19), 
obedecc mais completamcnteao principio reprc- 
sentativo democratico, e fazendo o negocio 
passar por mais um cadinho, visa apurai-o 
mellior. Tambem a constituicao suissa nao 
prescindio n'isso da coopcragao da camara dos 
deputados (Conselho Nacional), art. 85 § 3. 

n. Rcsolvcr dcfinitivainentc 
sobrc os tratados c convcncocs com 
as nagocs cstrangciras; 

(Decretos n. 5iocle 22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de Oulubro de 1890). 
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ARTIGO 34 111 

Aos Estados é v isto que não poderia caber 
semelhante poder de faze rtratados, q uér po rqu e 
não têm, separadamente, pei--sona lidade interna
cio nal , quér pelos obv ios e multiplos inconve
ni entes que d'ahi res ultariam ,em preju izo d'e ll es 
e da União . Basta cons idera r que tratados ha veria 
vantajosos para os q ue os rea li sassem e noc ivos 
a outros Estados. Por outro lado, mal segura 
ficaria a União qu a nto á sua fé , seo cred ito e 
paz, dependentes ass im das vell eidades dos 
Estados, das d iílic uld ades intern as, bem como 
das compli cações intern acionaes d 'a hi p ro ma
nadas. 

A APPROVAÇÃO DOS TRATADOS DEVE SER 
SEMPRE INTEGRA I. OU PÓDE MESMO SER PAR
CIAL? Um tratado é o resu ltado de nego
ciações, em que os gove rn os transigem e che
gam a um acco rdo fina l sobre todas e cada uma 
das clausulas rec iproca mente ace itas, depo is de 
confere ncias, discussões, concessões de pa rte a 
parte; e o que vem a preva lecer é o que, pon 
deradas e mad uramente co nsideradas as cousas, 
os pactuantes poderam _ admitti r como ma is 
adequado e possive l na occasião e nas ci rcum
stanc ias dadas . 

Como poi s muti l:ir um acto desta natureza? 
Como escolher entre as clausu las, s i cada 
um a d'cl las não figura no tratado sinão po r te r 
sido julgada necessa ri a sua inclu são n 'ell e jun
tam ente co m as outras? Quebra r-lh e a integri
dade vem a ser o mesmo que rejeita i-o per 
tof11ill e deve o congresso ve r que si mai s não 
obte\·e o go\·erno em bem dos interesses q ue 
se prendem ao t ratado, é que naturalmente 
o utra cousa não pode co nsegui r . 

Approve o congresso o u rejeite o tratado 
feito, - o mais é in te rfere ncia temerari a, que 
pôde se r compromettora e ruin osa . 

Dizem entretan to publi cistas que um tratado 
póde se r approvado em seo t odo o u ratifi cado 
sómente em pa rte e até recommendando-se 
arti gos add icio na es ; no caso de se faze re m a lte-

8°. Desig nar a cap ital 
da União ... 

( Projecto da CommissZt0 do 
Governo Pro,·isorio) . 

14. Desig na r a cap ital 
da Un i5o . 

( Decrelo n. 5 10. de os de 
Junho e n. 9 14 A. de 23 de 
·ou ILI bro de 1 890 ). 

13. Mudar a Capital da União. 
Vide comm enta ri o ao a rt. 3 (i11 .fi11e) . Esta 
attri buição, de caracter nac io nal , não poderia 
deixar ele ficar reservada á União e razões ele 
ord em política e fin a nce ira aconselham que 
ao congresso e não ao pode r execu ti vo, pe r
tença ella . 

E111 189 1, o mesmo congresso que votúra a 
Constitu ição, preoccupado ela mudança ela ca
p ita l federa l, ha bi litou o Governo com os 
recu rsos preci sos pa ra in icia re111-se desde logo os 
trabalhos necessarios á execução do cit . art . 3° 
(l ei n. 26 de 31 de dezem bro, ,i rt. 8° n. 19) e 
a 1 7 de mai o ele 1 92,0 poder execut i\·o nomeou 
pessoal e deo instrucções para a explo ração do 

rações, o assentim ento do presidente e do go
ve rn o estra ngeiro sobre as innovações é indis
pensave l para que o tratado se torn e effecti vo · 
e tenha fo rça de obri gar. 

( Vide « An expositi o n of 1:he Const. of th e U. 
States» , by Hen ry Flanders, 1885, pag . 182). 
E qu e ass im se t em praticado nos Estados Uni 
dos Norte-Americanos . asssegura-o C. Elli s te
vens, « Les Sources de la Const . des E'tats
Unis », tracl. par L. Voissio n , 1897, pag, 163. 

Isto porém parece não pode r prevalecer entre 
nós. A Constituição reservou para o poder legis
lati vo a resolução fina l (art. 34 11. 12: Resolve r 
defi11itirnme11te .. . ) E como, pela approvação par
cial e ind icação de outras clau sulas , o acto 
fica rá a inda dependente de novos accorcl os, a 
resolu ção do congresso de ixa rá então de ser 
conclusiva e de ultima instancia; serão ostra
tados como que negoc iados e fei tos por elle e 
por elle m es mo approvaclos. 

EM QUAL DAS DUAS CAMARAS LEGI SLATIVAS 
DEVERÁ COMEÇAR A DI CUSSÃO DOS TRATADOS? Isto 
se discutia no se nado em 189 1 e ah i p revale
ceo a op inião de qu e a ini ciativa podia ser de 
qu a lquer cl'ellas, se ndo e ntão approvado um 
requ erimento para se requi sita r cio govern o a 
ap resen tação ao se nad o do tratado com a 
Republica Argentina sobre o te rritorio das Mis
sões; em resposta, declarou o gove rn o já te l-o 
e nv iado á camara dos deputados ( ANNA ES do 
se nado, 189 1, vo l. 1, pags. 88, 93 e 11 3) , na 
qua l fo i logo discutido e rejeitado . A qu estão 
ficou resolv ida depois pela lei n . 23 de Outubro 
de 189 1, cuj o art. 9 d iz assim : 

<, § , . Os ;0ustcs, convenções e tratados celebrados pe lo 
presidente da Republida , cm virtude das attribuições que 
lhe co nfere o a rt. 48 n . 16 da Constituição, serão sujeitos 
,Í r,1tific,1ção do Cong, esso, 111edrn11/e 11m pro;ecto de lei 
fv , 11111/ndo pelo poder exec11fl'vo nos te rmos do art . 29 da 
Constitu ição . » 

O art . 29 dá a camara dos deputados a 
« ini ciat iva i> quanto a taes p rojectos. 

1,. Mudar a capital 
da Uni ito. 

Rcch1cç.:io pela Commissâo do 
Congresso em 2 3 de Feverei ro 
de 189 1) . 

13. Mudar a capital 
da União; 

plana lto centra l do Brazil e demarcação ela 
área da futura cap ita l. Na região central desse 
planalto, locali sada na zo na o nd e nascem os 
gra ndes ri os do nosso systema hyclrographico 
Araguaya, Tocantins, S. Franci sco e Paraná, 
foi demarcada uma superficie ele 14-400 kil o
metros quadrados, dando-se-lhe fó rma rectan
gu lar e tendo por lados a rcos de m eridi a no e de 
parallelo. N'ella se escolherá o melhor local 
para a nova cidade , cumprin do qu e seja a menor 
possi vel a demora da rea l isação do m agno 
inte nto dos constitu in tes ele 1890·, a cuja solicita 
prev isão póde-se já accrescenta r a li ção da pro
pria nossa experi encia a mostrar a necessidade 
da capital central. 

ARTIGO 34 111 

Aos Estados e visto que nao poderia caber 
semelhante poder de fazer tratados, quer porque 
naotem, separadamente, per'sonalidade interna- 
cional, quer pelos obvios e multiplos inconve- 
nicntes que d'alii resultariam.em prejuizo d'elles 
e daUniao. Basta considerar que tratados haveria 
vantajosos para os que os realisassem c nocivos 
a outros Estados. For outro lado, mal segura 
ticaria a Uniiio quanto a sua fe, seo credito e 
paz, dependentes assim das vellcidades dos 
Estados, das difllculdadcs intcrnas, bem como 
das complicatjoes internacionaes d'ahi proma- 
nadas. 

A APPROVACAO DOS TRATADOS DEVE SF.R 
SEMPRE 1NTEGRAI. OU PODE MESMO SER PAR- 
ciai. ? Um tratado e o resultado de nego- 
ciagoes, em que os governos transigem e che- 
gam a um accordo final sobre todas e cada uma 
das clausulas reciprocamente aceitas, depois de 
confcrcncias, discussoes, concessoes de parte a 
parte; e o quo vein a prevalecer e o que, pon- 
deradas e maduramente consideradas as cousas, 
os pactuantes poderam_ admittir como mais 
adequado e possivel na occasiao e nas circum- 
stancias dadas. 

Como pois mutilar um acto desla naturcza? 
Como escolher entre as clausulas, si cada 
uma d'cllas nao figura no tratado sinao por ter 
sido julgada necessaria sua inclusao n'elle jun- 
tamente com as outras ? Quebrar-lhc a integri- 
dade \,em a ser o mesmo que rcjeital-o per 
lotiim e de\^e o congresso ver quo si mais nao 
obteve o governo em bem dos interesses que 
se prendem ao tratado, e que naturalmente 
outra cousa nao pode conseguir. 

Approve o congresso ou rejeite o tratado 
feito,—o mais e interlerencia temeraria, que 
pode ser compromettora e ruinosa. 

Dizem entretanto publicistas que um tratado 
pode ser approvado em seo todo ou ratificado 
somente em parte e ate recommendando-se 
artigos addicionaes ; no caso de se fazerem alte- 

racoes, o assentimento do presidente e do go- 
verno estrangeiro sobre as innovafoes e incfis- 
pensavel para que o tratado se torne efiectivo" 
e tenha forca de obrigar. 

(K/Vfc <sAn exposition of Alie Const, of the U. 
States», by Henry Flanders, 188,, pag. 182). 
E que assim se tern praticado nos Estados Uni- 
dos Norte-Americanos. asssegura-o C. Ellis Ste- 
vens, «Les Sources de la Const, des E'tats- 
Unis», trad, par L. Voission, 1897, pag, 103. 

Isto porem parece nao poder prevalecer entre 
nos. A Constitui^ao rcservou para o poder legis- 
lative a resolufao final (art. 3411. 12; Resolver 
definHivnuteiile...) E como, pela approvagao par- 
cial e indica^ao de outras clausulas, o acto 
ficara ainda dependente de novos accordos, a 
resolufao do congresso deixara entao de ser 
conclusiva e de ultima instancia; serao os tra- 
tados como que negociados e feitos por elle e 
por elle mesmo approvados. 

Em qual das duas camaras i.hgisi.ativas 
DEVERA COME9AR A DISCUSSAO DOS TRATADOS? IstO 
se discutio no senado em 1891 c ahi prcvale- 
ceo a opiniao de que a iniciativa podia ser de 
qualquer d'ellas, sendo entao approvado um 
requerimento para se requisitar do governo a 
apresentafao ao senado do tratado com a 
Republica Argentina sobre o territorio das Mis- 
soes; em resposta, declarou o governo ja tel-o 
enviado a camara dos deputados ( Annaes do 
senado, iSqi, vol. I, pags. 88, 03 e 113), na 
qual foi logo discutido e rejeitado. A questao 
ficou resolvida depois pela lei n. 23 de Outubro 
de iSqi, cujo art. 9 diz assim : 

«§ 5. Os ajustcs, convcnqoes c tratados cclcbrados pclo 
presidente da Republida, em virtudc das attribui^oes que 
Ihe confere o art. 48 n. 16 da Constitui^ao, serao sujeitos 
a ratificagao do Congresso, wediante nm projecio dc lei 
fonntilado pclo poder executivo nos termos do art. 29 da 
Constitui^ao. » 

O art. 29 da a camara dos deputados a 
tdniciativa >> quanto a taes projectos. 

8°. Dcsignar a capital 
da Uniao . , . 

( Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

14. Dcsignar a capital 
da Uniao. 

{ Decrelo n. 510, de 22 de 
Junho c n. 914 A, de 25 de 
Outubro de !S9o). 

m. Mtidar a capital 
da Uniao. 

Re dace So pela Commissao do 
Congresso em 23 de Fevereiro 
de 1891). 

13. Mudar a capital 
da Uniao; 

13. Mudar a Capital da Uniao. 
Vide commentario ao art. 3 (in fine). Esta 
attribuiqao, de caracter nacional, nao poderia 
deixar de ficar reservada a Uniao c razoes dc 
ordem politica e financeira aconselham que 
ao congresso e nao ao poder executivo, per- 
tenca clla. 

Em 1891, o mesmo congresso quo votara a 
Constituigao, preoccupado da mudanga da ca- 
pital federal, habilitou 0 Governo com os 
recursos precisospara iniciarem-sc desde logo os 
trahalhos neccssarios a cxecucao do cit. art. 30 

(lei n. 26 de 31 dc dezembro, art. 8° n. 19 ) e 
a 17 de maio de 1892,0 poder executivo nomeou 
pessoal e deo instruc^oes para a explorafao do 

planalto central do Brazil e dcmarcaijao da 
area da futura capital. Na regiao central desse 
planalto, localisada na zona onde nascem os 
grandes rios do nosso systema hydrographico 
Araguaya, Tocantius, S. Francisco e Parana, 
foi demarcada uma superficie de 14.400 kilo- 
metros quadrados, dando-se-lhe forma rectan- 
gular e tendo por lados arcos de meridiano e de 
parallelo. N clla se escolhera o melhor local 
para a nova cidade, cumprindo que sejaa menor 
possivel a demora da realisacao do magno 
intcnto dos constituintes de 1890-, a cuja solicita 
pre\ isao pode-se ja accrescentar a lifao da pro- 
pria nossa cxperiencia a mostrar a necessidade 
da capital central. 
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Cabe po nd erar qu e os ter111os do presente 
paragrap ho não i111pcdem a muda nça da capita l 
para o utro logar que não o plana lto-cen t ral , 
desde que o poder leg islativo reconheça a 
necessidade de collocal-a n 'outra parte; nem, 
a inda cl ep is de estabelecida no logar indicado 
p lo art . 3°, a re111oç~o para 111 elhor s itio , deÍ! 
n it iva o u prov is riamente, confor111e aconse
lhare m as circu111stancias . Isto se corrobora 
co111 os m ot ivos funclam entaes da attribuição de 

qu e se trata e fica ao c riteri o elo co ngresso 
nac io na l, que, se pres um e, ni sso a ndará com 
t odo o tento. 

O qu e porém não poderá elle, t endo-a re mo
vido , é repól-a depo is na a nti ga séde, conde
nrn ada pelo congresso con st ituinte co 111 0 i111 -
p rop ri c1, m á e perigosa ú segura nça el o go , ·ern o; 
as razões de ordem t opog raphica , est rategica e 
políti ca d' es a condemnação são de caracter 
permane nte . 

8° . ... con ceder subsíd ios aos 
Esl:1dos na hypolh cse do arl. :;º .. . 

(Projecto d tl Commissão do Governo 
l rovisorio) . 

15. Con ced r subsídios aos Es
tados na hypothese do art. 4°. ; 

( Decretos n . --10 de 2 2 de Junho e 
n. 914 A. de 23de Outu bro clc 1S,o). 

1ft. Conceder subsirlios aos Es
tados na hypothese do art. 5,, . ; 

14. Subsídios aos Estados. Vide com-

8'' . . . . prover :is ne
cessidades dos se rvi ços 
dos correio e lelcgra
phos . .. 

( Projcclo da Conm1issão do 
rioverno Prov isorio). 

1 ó . Leg is lar sobre o 
serv iço cios correios e tele
graphos ; 

( Decreto n. 510 , de ~:2 de 
Junho e n. 914 A. de 23 de 
Outubro ele 1890). 

-15. Serviço dos correios e telegra
phos . A necessidade de promover a fac i
li dade, presteza e segurança elas commu ni cações 
determin a a entrada no dom ini o omcia l dos 
correio e t elcgra phos, os quaes abando nados 
á industr ia pa rticu la r naturalmente não t eri a m 
o o- ra nde dese nvolvime nto a que hão chegad o , 
não fTerecer ia m as preciosas va ntage ns de 
orcle 111 , celeri dade e d iscreção , nem poderiam 
facil e in li stinctame nte extender a todas as par
tes do territorio naciona l o goso de um ser viço 
regu la r e gara ntido . 

N' um ,,.overn o fede rat ivo , a gestão e s uper
int ndencia ele serviços t aes, el e immensa 
im po rtancia ocial e eco no mi ca e que se ext cn
clcm a relaçõe exte ri ores de g ra nd e a lca nce 
para nação e para o commercio , ind ustrias 
e particulares , de razão era que fi casse na com
petencia da União, alé m cio mais, para uni 
e rmi sação n 'esses sen·iços, - c tamanha é a 
necessidade d'e ll a que não se im põe só quanto 
ao interio r de cada pa iz; para consegu il-a, 
se fazem tratados inter naci na s . Ora, comprc
he nde-se que difÍlcu l !ades 11 :10 alh- iriam para a 
reali saçã das uniões postacs e tel egraphicas s i 
semelhantes tratados dependessem, não cios 
alto · . P d res da nação , mas dos gove rn os dos 
var ios Estados particulares em qu e ell a é div i
d ida . 

E entre os poderes federaes a ta refa de 
regula r super iorm e nte taes erv iços e,·idente
mente deve tocai-a poder lcg islat ivo ,que fi xa as 
taxas que 11 ·c11cs se ar recadam , as despezas que 

m entar io ao a rt. 5. 

Accrcsccnle-sc :10 n. 1 ó 
as palav r:is d:i - Uni fo . 
- A . de Frl'il a~ . 

(Emenda :ipprovada e m 5 e 
17 de Fe vere iro de 189 1) . 

Leg islar sob re o scr
vi co dos correios e tclc
gr~phos fctl eracs; 

(Redacçào pela Co mmissão cio 
Co ng resso, cm ::3 pc Fevere iro 
de 189 1) . 

15. Legislar sobre o 
serviço dos correios e 
telegraphos federaes ; 

ex igem, reg ul a me nta o commcrcio . na vegação e 
via ele comm u nicação no pa iz e cm suas rela
ções com o estrangeiro, approva os tratados 
in ternac io naes, etc . ( Art. 34 ns. 1 5 e 12 e 
art . 7° n . 4. (*) 

Mas, sem embaraçar a acção elo gove rn o fede
ra l, os Estados podem estabe lecer correios e 
t elegra phos seos pro pri os, para utilidade de 
sua administração e dos par ti cu lares . 

A Co nstitui cão lhes deixou com muita ra zão 
esse direito ( a it. 9° ~ 1" n . 2 e .S 4°) e nenhum 
inco nve ni e nte have rú n'i sso, antes va ntage m . 
Não é natural , qu e faci lmente e se m o decurso 
ainda ele muití ssimo t empo , o sen·i ço federa l 
postal e telegrap hi co abranja todos os Joga res 
povoados, s i é qu e não se pócle até di ze r que 
nunca a isso chega rá . T endo os Estados a 
com pete ncia com qu e ficar a m , o be nefici o da 
commu ni cação por aquell e m eio se rá mai s ge ne
ra li sacl o , sem a ug me nto de despeza pa ra a 
União. 

E isto não é de rogação dos pri nc i pios fu nda
mentaes da União, desde que se trata de servi ço 
ele interesse pecu li ar de cada Estado, de ntro cios 
rcspccti,·os li mites . 

( l) P.1r:1 o tr :mc;i to k rr itori:i l e m:1rili1110 lt.1 .. ·onc.~rondc.m: i:, c nvi~d:t 
p;ir;i os l'ai1cs cslr.tngci ro'> . " Hr:11. il se obri !;:tr :1 :to qu i.: fo i cstabek c1do 
n:i. i::0 11,·enç:ifl ,lc I de junho de 187'S e tlcpo i "> na lJII C se realisou cm ~ de 
j ulho de 1Sl) t . soh a .!..:: nm11 i11 .1ç:io lic V ui,ir, /m.r / ,1/ 1111iv.:r .r,1! , rc vis t:i. pd :i de 
1:. de Junho de 1S97, cclcbr:id., cm \V :1sh ingtl)n. 

E :\ Co111•.:11!·•fo J,·l:gr ,1phi.·.r i11!.-n1,1ci,w ,1l . de 10- :::: de Junho de 187~ , 
que rcconhccco o d ireito ele se corr..::spo mlc rc m tod:1s as pcsso:i.s por 1111: 10 

tlns tc le~r:iphos inl crn:,..: ionaci:, nas coudi,;õcs q11ê. 11·cssc acto se csta bd ccc 
r,un. o governo hrazilciro ohlhcr in pelo tlccr. n. 6.70 1 tlc I de outu bro 
1\c 1877 . 

8" . ... prove r . 
cb s fron tc i ras; 

( Projeclo ela Commissi 
P rovisorio) . 

16. Seguran 
objecto é evidc nter 
en tende ndo com a: 
poder mi litar t err 
essencialme nte á ! 
estrange iro , - cou ! 
te ncia dos Estados . 
bem rese rvada á L 
qu e fór ind ispensa, 
ras >) ( a rt. 64) . 

9'' . Fi xar annu ali 
ças de terra e lll ar . . 

( Proj ecto da Commis1 
Pro v isorio) . 

17. Fixar a 
de terra e ma: 
g uerra e de rcpri 1 

este, e deve se r e; 
razão ele qu e são 
q uc podem deten 
qu e o gove rn o de' 
seguran ça e dcfe, 
de seu num ero cr 
de li bc rdaclc , a lé!l" 
isso imposto aos 
abre e nsejo ú di mi 
quando, exa minad 
com relação a est e 
bi li dad e da redu cc. 

Em circum stan~ 
verú, a be:n da , 
aug rn e nto que el 
annua l dás leis cl 
povo, além de rc, 

I J. Diminuir os 
dros do exerc ito ;Í 
porç:io 1u e tratado: 
paz esl:1bclcça lll o 
tr:llll Cll [O C0 lll 0 rec 
obrigatorio co lll sa r 
int ern ac ional. sc 111 
juizo dos officiaes ou 
ças que lore111 disp, 
cios; 

(Projccto d.1 Commiss · 
Governo Provisorio) . 

18. A orgar 
~rmada, os qu, 
in stitui ções 11acic 
Í!cou (por isso e p 
emquanto aos ns 
cong resso nacio na 

112 ARTIGO 34 

Cahe ponderar qiiR os termos do presente 
paragrapho nao impedcm a mudanca da capital 
•para outro lagar qnc nao o planalto-central, 
desdc que o poder legislative reconheca a 
ncccssidade de collocal-a n'oulra parte ; nem, 
ainda depois de cstabelecida no logar indicado 
polo art. 3°, a reino^ao para melhor sitio, deli- 
nitiva ou provisoriamente, conforme aconse- 
Iharom as circumstancias. I do se corroliora 
com os motivos fundamentaes da attribui^ao de 

que se trata e (ica ao criterio do congresso 
nacional, que, se presume, nisso andara com 
todo o tento. 

O que porem nao podera clle, tendo-a remo- 
vido, c rep bl-a depois na antiga scde, conde- 
mnada pelo congresso constituinte como im- 
propria, ma e perigosa a seguramja do governo; 
as razoes de ordem topographica, estrategica c 
politica d'essa condemnacao sao de caracter 
permanente. 

S". . . . conccder subsidios aos is. Conccdcr subsidies aos Es- 14. Concede" subsidiosaos Es- 
Estndos na hypolhcsc do art. 5°... (ado's na hypotbeso do art. 4". ; ta(jQS na hypothese do art. 5".; 

(Projeclo du Commissao do Governo (Dccretos n. 510 de 22 de Junho e 
Provisorio). n. 914 A, de 23de Outubrode 1890). 

14. Subsidios aos Estados. Vide com- mentario ao art. 5. 

S". . . . provcr as nc- 
ccssidadcs dos scrvifos 
dos corroios c tclcgra- 
phos . . . 

(Projeclo da Commissao do 
Governo Pro visor to). 

10. Legislar sobrc o 
scrvifo dos corrcios c tele- 
graphos ; 

(Decreto n. 510, de 22 de 
Junho c n. 914 A. de 23 dc 
Outubro dc 1890). 

Accrcsccntc-sc ao n. 10 
as palavras da—Uniao. 
—A. de FrcHas. 

(Hmenda approvndn em 3 e 
17 de Fevereiro de 1891). 

Legislar sobrc o scr- 
vifo dos corrcios c Iclc- 
graphos fcdcracs ; 

(Redeccao pela Commissao do 
Congresso, 011133 pc Fevereiro 
de 1891). 

15. Legislar sobre o 
servigo dos correios e 
telegraphos federaes; 

•15. Servigo dos correios e telegra- 
phos. A necessidadc de promover a faci- 
lidadc, prestcza e seguranca das communicacocs 
determina a entrada no dominio official dos 
correios e telegraphos, os quaes abandonados 
a industria particular naturalmente nao teriam 
o grande dcscnvolvimento a que hao chegado, 
nao offereceriam as prcciosas vantagens de 
ordem, celeridade e discrc^ao, nem poderiam 
facil e indistinctamcnte extender a todas as par- 
tcs do tcrritorio nacional o goso de um service 
regular e garantido. 

N'um governo fedcrativo, a gestao e super- 
intendencia dc serviijos taes, de immensa 
importancia social c economica e que se exten- 
dem a rclafoes exteriorcs de grande alcancc 
para na?ao e para o commercio, industrias 
c particularcs, de razao era que ficassc na com- 
petencia da Uniao, alem do mais, para uni- 
ibrmisagao n'esses services,—c tamanha c a 
ncccssidade d'ella que nao se impoe so quanto 
ao interior de cada paiz; para conscguil-a, 
se fazem tratados internacionaes. Ora, comprc- 
hcndc-se que dilficuldadcs nao adviriam para a 
realisagao das unides postaes c tclcgrapliicas si 
scmclhantcs tratados dcpcndcsscm, nao dos 
altos podercs da naffio, mas dos govcrnos dos 
vario's Estados particularcs em que ella e divi- 
dida. 

F. entrc os podercs federaes a tarefa de 
regular supcriormcnte taes scrvicos cvidente- 
mcnte dc\'c tocarao poder lcgislati\'o,que fixaas 
taxas que u'clles se arrecadam, as despezas que 

cxigem, regulamenta o commcrcio, navcgacao e 
vias de communicacao no paiz e cm suas rela- 
gocs com o estrangeiro, approva os tratados 
internacionaes, etc. (Art. 34 ns. 15 c 12 e 
art. 7- n. 4. (*) 

Mas, sem embaracar a accao do governo fede- 
ral, os Estados podem estabelecer corrcios c 
telegraphos scos proprios, para utilidadc dc 
sua administracao e dos particularcs. 

A Constituiijao Ihcs deixou com muita razao 
cssc direito (art. 0° § i" n. 2 e § 40) e nenhum 
i^con^'eniente havera n'isso, antes vantagem. 
Nao e natural, que facilmente e sem o decurso 
ainda de muitissimo tempo, o servigo federal 
postal e telegraphio abranja todos os logares 
povoados, si e que nao se pode ate dizer que 
nunca a isio chegara. Tendo os Estados a 
compctcncia com que ficaram, o bencficio da 
communicacao por aquelle mciosera mais genc- 
ralisado, sem augmento dc despeza para a 
Uniao. 

E isto nao c derogacao dos principios funda- 
mentaes da Uniao, desdc que se trata dc servico 
de intcressc peculiar de cada Estado, denlro dos 
respcctivos limites. 

( *) Para o transitn territorial c inarilimo <la corrcsponilencia enviada para os Raizes cstraugeiros, o llrar.il sc obrigdra ao qne foi estabclcciilo na convcnfao tie 1 de jnnho de 187S e depois na qne sc rcalisou cm 4 ,'c 

jnllio de iSqi, sob a denominagao dc ZUtiJn jws/.tl ituivdrsul, revista pela de 
15 dejunlio dc 1897, ceiebrada cm Washington, 

li a Ish'gr.i/thiCii iu/enhu'-huitl, de 10— 23 de Jnnho dc 1875, que reconhccco o direito dc se correspondcrcni todas as pessoas por nicio dos telegraphos internacionaes, nas condiijoes que n'esse acto se cstafcelece ram, o governo brazilciro adherin pelo deer. n. 6.70c de t tie outnhro de 1877. 
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ARTIGO 34 113 

8'' . . .. prove r . . . :1 seg urança 
elas fro n lei ras; 

( Projecto da Commissão do Gove rn o 
Prov isorio) . 

17. Ael oplar o regi111 en conve
ni ente á segura nça elas front eiras ; 

(Dec retos n. 5 10 . de 22 de Junho e 
n. 9 14 A, de 23 de Outubro de 1890) . 

16. Adaptar o regímen con
veniente á segurança das fron
teiras; 

1.6 . Segurança das fronteiras. Este 
objecto é evidentemente ele natureza nacional , 
entende ndo com as relações ext eri ores, com o 
poder mi litar terrestre e na va l, e li ga ndo-se 
esse ncialmente {t seguran ça cio pa iz contra o 
est range iro , - cousas qu e excedem á compe
tenci a cios Es tados . E, por se r assim , fi cou tam
bem rese rvada ú Un ião «a porção ele t erri torio 
qu e fór indi spensa vel para a defcza elas frontei
ras >> ( art . 64). 

A attr ibu ição é dada ao co ng resso , porque , 
pa ra estabelecer « o reg imen conve ni ente , » 
el e que t rata o n. 16 , autorisar as me
d idas apropriadas e reg ul a r as clespezas ne
cessa ri as , só ao poder que tem a prerogati v.a 
ele estabelecer normas g emes, obrig atoria s, 
relat ivas aos d iversos se rviços pub licos e 
ele dispor cios cofres nacionaes, é que deveria 
ser co nferida. O executi vo observa rá as pre
scr ipções leg aes qu e se estabe lecerem e soli ci ta rá 
as que as convenie ncias cio serviço reclamarem. 

------------------------------------
9'' . Fi xa r annu almenle as forças ele terra e 111,ir ... 

17 . Fi xar annua lmente ;1s for
ças el e terra e ma r ; 

17. Fixar annualmente as 
forças de terra e mar ; 

( Projecto da Commissito do Gove rn o 
Prov isori o). 

( Dec retos n . , 10. de OJ de J unho e 
n. 9 14 A, de 23 de Outubro de 1890) . 

1. 7 . Fixar annualment e a s forças 
de terra e mar. Do poder de declarar a 
g uerra e ele reprimir as in surreições deri va-se 
este , e deve ser exe rcido ,< annualmente » pela 
razão ele q ue são variave is as circumsta nc ias 
que podem determ inar o q11n 11/11111 elas forças 
qu e o gove rn o eleve levan tar e ma nter pa ra a 
seguran ça e cl efeza ela nação , e na proporção 
el e se u nu mero cresce o sa crificio ele sa ng ue e 
el e liberdade , além do de di nh eiro, que é com 
isso imposto aos cidadãos . A fixação a nn ua l 
ab re ensejo á diminuição desse fo rmi clavel onu s, 
qu ando . exa minadas as circum stanc ias cio paiz 
com rel ação a este objecto , se ve rifique a possi
bi li dade ela reduccão . 

Em circum stan~ias ext raorclin a ri as, a lei pro
verá , a be:n da sah·ação cio Estado , so bre o 
augmento qu e ellas reclamarem . E no voto 
annual dás leis el e fo rça os representantes cio 
povo , além ele regu la rem o g ráo ele sacrifi cio 

11. Dilllinuir os qua
dros do exercito á pro
porção qu e tratados de 
paz esl:1belcç,1111 o arbi 
t ram ento co111 0 recurso 
obrigatorio com san ccào 
int ern :1cion il l, se m ,~re
juizo cios ofíi ciaes ou pra
ças qu e forem di spensa
dos; 

( Projecto da Commissão elo 
Governo Prov isorio) . 

19. Regul ara compo
sição lo exe rcito ; 

( Decretos n . . í1 0 . de 22 de 
Ju nho e n. 9 14 A , de :?.J de 
Outu bro de 1890) . 

1.8 . A organisação do exercito e da 
armada, os quaes o a rt. 14 declara serem 
inst itui ções 11ncio11nL'S, m u ito razoavelmente 
ficou (por isso e pelos motivos acima expostos 
emquanto aos ns. 11 , 16 e 1 7) pertencendo ao 
cong resso nacional. Por acto leg islat ivo fede-

que á nação ell as impõem, tem occasião de exa
minar como hajam sido empregadas essas fo rças, 
si exactarnente foram cl espencl iclos os recursos 
p.ecuniari os a ellas destinados , e ele , segundo a 
ex periencia do se rviço, t ratar ele melhorai-o 
com refo rm as adequ adas ao seo bom ex ito, bem 
como ele providencia r para se co rri g irem os ab u
sos ve rifi cados. 

As fo rças milita res compor-se-ão ele volun
tari os e, na fa lta clell es, ele conscri ptos mediante 
so rteio, por conting entes fi xados para cada 
Estado e o cl is tri cto fede ra l, na lei an nua ele 
fixação . ( Const . a rt. 87) . 

Mas si é certo que á nação é ele prudente 
aviso ter preparada a fo rça armada necessari a , 
cumpre não esquecer que , como di zia Voltaire, 
« não ha melhores g uerre iros do qu e os bons 
cidadãos » e que regnn/11. a/1/orc poti11S civi11///, 
q11n111 111ilil11/// f ortit11di11e din 11/a nef. 

N. 19 . Di ga-se : Le
gislar sobre a organisJção 
do exercito e ela armada; 

Emenda da Commiss~o do 
Congresso ( :ipprovada cm 30 
de Dezembro de 1890) . 

18. Legislar sobre 
a organisação do exer
cito e da armada; 

ral se regul a o assumpto, ficando ao pode!' 
executivo a admin istração ela força pub lica e 
sua distribui ção , confo rm e as necessidades cio 
serv iço publico e na conformidade ela lei 
( ar t. 48 n. 4 ) 

AUTIGO 3-1 113 

S". . . . provcr . . . a scguranya 17. Adoptar 0 regimen convc- 16. Adopiar 0 regimen con- 
das frontcirns; nicntc a soguranfa das Irontciras; veniente a seguranga das fron- 

( Projecto da Commissao do Governo (Decretos n. 510. de 22 de Junho e fpirp<^• 
Provisorio). n. 914 A, de 23 de Outubro de 1890). lciicuj, 

16. Seguranga das fronteiras. Este 
objecto e evidentemente de natureza nacional, 
entendendo com as rclagoes cxteriores, com o 
poder militar terrcstre e naval, e ligando-se 
essencialmente a seguranga do paiz contra o 
estrangeiro,—cousas que excedem a compe- 
tencia dos Hstados. E, por ser assim, ficou tam- 
bem rcscrvada a Uniao «a porgao de territorio 
que for indispensavel para a defeza das frontei- 
ras » ( art. (34). 

A attribuigao e dada ao congresso, porque, 
para estabelecer «o regimen conveniente, » 
de quo trata o n. 16, autorisar as me- 
didas apropriadas e regular as despezas ne- 
cessarias, so ao poder que tern a prerogativ.a 
de estabelecer normas geraes, obrigatorias, 
relativas aos diversos servigos publicos c 
de dispor dos cofres nacionaes, e que deveria 
ser conferida. O executive observara as pre- 
scripgoes legaes que se cstabelecerem e solicitara 
as que as conveniencias do servigo rcclamarem. 

9". Fixar nnnualmcntc as for- 17 Fi.xar annualmentc as for- 17. Fixar annualmente as 
gas dc terra c mar . . . gas dc terra e mar; forgas de terra e mar; 

(Projecto da Commissao do Governo (Decretos n. 510, de 23 de Junho c 
Provisorio). n. 914 A, de 33 de Outubro dc 1890). 

17. Fixar annualmente as forgas 
de terra e mar. Do poder do declarar a 
guerra c de rcprimir as insurreigoes deriva-se 
este, e deve ser exercido « annualmente » pela 
razao de que sao variavcis as circumstancias 
que podem determinar o qiuvitinn das forgas 
que o governo deve levantar c mantcr para a 
seguranga e defeza da nagao, e na proporgao 
de sen numero cresce o sacrificio de sanguc e 
de libcrdadc, alem do dc dinheiro, que c com 
isso imposto aos cidadaos. A fixagao annual 
abre ensejo a diminuigao desse formidavel onus, 
quando, examinadas as circumstancias do paiz 
com relagao a este objecto, se verifiquc a possi- 
bilidade da reducgao. 

Em circumstancias extraordinarias, a lei pro- 
vera, a bem da sahragao do Estado, sobre o 
augmento que ellas reclamarem. E no vnto 
annual das leis de forga os rcprcsentantes do 
povo, alem de rcgularem o grao de sacrificio 

que a nagao ellas impoem, tern occasiao de exa- 
minar comohajam sido empregadas essas forgas, 
si exactamente foram despendidos os recursos 
pecuniarios a ellas destinados, e de, segundo a 
experiencia do servigo, tratar de mclhoral-o 
com reformas adequadas ao seo bom cxito, bem 
como de providenciar para se corrigircm os abu- 
ses verificados. 

As forcas militares compor-se-ao dc volun- 
tarios e, na falta delles, de conscriptos mediantc 
sorteio, por contingentes fixados para cada 
Estado e o districto federal, na lei annua de 
fixagao. ( Const, art. 87 ) . 

Mas si e certo que a nagao e de prudente 
aviso ter preparada a forga armada necessaria, 
cumpre nao esquecer que, como dizia Voltaire, 
« nao ha melhores guerreiros do que os bons 
cidadaos» e que regmun ninore potius civium 
quam iiiilHinii fortHndinc din inaiici. 

12. Diminuir os qua- 
dras do cxercito a pro- 
porgao .quo trafados dc 
paz cstabclcgam o arbi- 
tramculo como rccurso 
obrigatorio com sancgao 
intemacion.il, sem prc- 
juizo dos officiacs ou pra- 
gas que forcm dispensa- 
dos; 

(Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

19. Regular a compo- 
sigao do cxercito; 

(Decretos n. s'o, de 23 de 
Junho e n. 914 A, dc 2^ de 
Outubro de 1890). 

N. 19. Diga-sc; Lc- 
gislar sobre a organisagao 
do cxercito c da armada ; 

Hmcnda da Commissao do 
Congresso (approvada em 30 
de Dezcmbro de 1890). 

18. Legislar sobre 
a organisagao do excr- 
cito e da armada; 

18. A organisagao do exercito e da 
armada, os quaes o art. 14 dcclara serem 
instituicoes uaciouacs, muito razoavelmcnte 
ficou (por isso e pelos motivos acima expostos 
emquanto aos ns. n, 16 e 17) pertencendo ao 
congresso nacional. For acto legislative fede- 

ral sc regula o assumpto, ficando ao podef 
cxecutivo a administragao da forga publica e 
sua distribuigao, conforme as necessidades do 
servigo publico e na conformidade da lei 
(art. 48 n. 4) 

13 



114 AR'l'IGO 34 

9° .. . . conceder ou negar pas
sagem a forças estran ge iras pelo 
territo rio nacional ; 

( Projecto cb Commi ssão do Governo 
Prov iso rio ). 

20. Conceder ou nega r passa
ge m a fo1ps es t ra ngeiras pelo ter
ritorio do paiz, pa ra ope r:1ções 
milit~ res; 

19. Conceder ou negar pas
sagem a forças estrangeiras 
pelo territorio do paiz, para 
operações militares ; ( Decretos 11. 510, de 22 de Junho e 

11. 9 14 A, ele 2;ele Outu bro ele 1890). 

19. Passagem a forças estrangei
ras pelo territorio do paiz é objecto que 
inti mame nte interessa ás relações internacio
naes, á soberan ia te rritorial da nação e á sua 
segura nça . 

O poder de auto risal-a ou impedi!-a não 
dev ia caber, pois, aos Estados , quer pela 
propria natureza d 'elle, quér ainda pelos peri
gos e complicações em que poderiam compro
metter a União. E a autoridade a que isso 
toca só póde ser o poder legislat ivo, ai nda pelas 
razões supradictas . 

Territorio do paiz. Comprehende o do
m ín io terri torial terrestre, marít im o e fl uvial; e 
porta nto a passagem e entrada de t ropas 
estra nge iras pelas fro nte iras de terra, portos, 
pra ias, embocad uras de rios e suas margens, 
t udo depende de autori sação por acto le
g islat ivo. 

1 o . Mobil isar e d ispôr 
das forças dos Estados 
nos casos estabelecidos 
n 'es!a Constituição; 

(Projecto da Commiss;o do 
Governo Pro v isorio). 

21 . Mobi li sa r e u tili
sar a força poli cial dos 
Es!~dos, nos casos taxados 
pela Const itui ção; 

(Decretos n. ; 10 de 22 de 
Junho e 9 14 A, de 23 de Ou
tubro de 1890). 

20. Mobilisar e utilisar a g uarda 
nacional. A g ua rda naciona l, mi lí cia com
posta da parte viri l da população não empre
gada no exe rcito e marinha nacionaes , foi entre 
nós creada pela lei de 18 de Agosto de 183 1 

« para d efe nd er a Constitui ção, a liberdade , a indepcn
d cncia e integridade do lmperio ; para mante r a obrdicnc ia 
~is le is, conse rva r ou restabelece r a o rd em e a tranqu ill i
d acl e publica; e auxiliar o exercito ele linha na defesa elas 
fro nte ira s e das costas» ( Art. 1° da cit. le i e da le i n . 602 

de 19 d e se t embro d e 1850 ). 

Organisada por municípios, não póde ser 
destacada si não em casos excepcionaes, - g uerra 
externa e sedição. - Pela lei de sua creação, 
art. 1 18 , e pela de n. 602 ( art. 11 8 ) ao chama
me nto a servi ço dev ia preceder acto legisla
tivo ;-ordenando-o ( sa lvo , no recesso do par
lamento, em casos de invasão repentina ou 
rebellião , nos quaes essa attrib uição cabia ao 

Para operações militares , Estas pala
vras resa lvam o caso de entrada de tropas 
estrangeiras em procura de asylo . Tem succe
dido que forças armadas de paiz bell igcrante, 
quando acossadas pelo inim igo, não lhes res
tando probabil idade de exito, tratam de se refu 
giar em territorio do paiz limitrophe. Um fac to 
notavel desse genero deo-se na g uerra franco
all eman em 187 1 , com um exercito francez de 
mais de 80.000 homens, qu e acolheo-se á Suissa 
e fo i ad mi tt ido a ent rai-a , mediante licença 
competente, depondo as armas e entregando 
munições, victualhas , equipamento e material 
bell ico, sendo em seguida internado em diffe
rentes cantões até o fim da g uerra . 

Em semelhante conjunctu ra , não ha esperar 
qu e se reuna o corpo legislat ivo e, uma vez 
que a entrada das tropas não é « para operações 
m il itares», o poder executivo deve providen
ciar, observa ndo as praxes admittidas em taes 
conjuncturas pelas nações civilisadas . 

N. 2 1. Substitua-se 
pelo seguinte: Mobi lisu 
e uti lisar ~ g uarda na
cional ou milí cia cívica 
dos Estados, nos casos 
taxados pela Constitui ção 
A. Gordo. 
(Emenda approv:id:1 em 1 1 e 18 
de Fevere iro de 189 1). 

Mobili sa r e utili sa r a 
g uard a n;1C iona l ou mi
l ícia cív ica , nos casos pre
vistos pela Con stituição. 

(Redacçi10 1 em 23 de Feve

reiro de 189 1, pela Commissào 
do Congresso). 

20. Mobilisar e ut i
lisar a guarda nacional 
ou milicia civica, nos 
casos previstos pela 
Constituição ; 

poder executivo , devendo elle dar contas d'i sso 
ao legislativo ) . Pela reforma de 1873, ao 
governo geral, sob essa mesma condição, mas 
sem preceder lei , ficou esse poder em qualqu er 
dos casos cm que é autori sado (lei n . 2. 395 de I o 
de setembro de 1873, art. 1°) , e cessando o 
moti vo extrao rdinari o da convocação e des
taca mento da g uarda nacio nal, ficava esta 
desde logo di spensada do serviço, sem obriga
ção de mais outro algum ,a lém do de reunir-se, 
sómente para rev ista de mostra e exercíci os de 
in strucção , e isso uma uni ca vez por anno ( cit. lei 
de 1873 e regulamento n. 5.573 de 21 de março 
de 1874, arts. 32 e 35) . 

Mas, have ndo o decreto legislativo n . 43 1 , 

de 14 de dezembro de 1896, declarado 
em vigor ( até se r votada uma nova lei orga
ni sa ndo a g uarda nac ional ) os de n . 1. 124 
de 5 de dezembro de 1890 e n . 146 de 
18 de abri l de 189 1, os quaes mantem as dis-

posições da lei c 
alteradas, subsi~ 
dade de acto leg 
seja preciso con, 
si na occasião nã 
gresso, ao qual, 
deverá su bmette 

Por esta lige ir 
serviços desta 
alta importancia 
bu ição conferid ,: 
qu e tratamos, e 
temerario deixai 
executivo. 

Discutindo n, 
de lei em que, 
armada nos Es1 
executivo a usai 
que a Constitui 
cional, dissemos 

« ... Sabe-se o que 
commerc io e ,\ indu: 
O que é a mob ilisaç 
ti s ta , ao lavrador, a 
cm q ue vivem, ond 
publi co , e são d 'ahi 
sem ter t empo, e mui 
denciar q uanto ao lri 
rcsses e negocios qw 

Mobi lisa r a g uar 
vexames, é ncccssa ri 
toda s as classes ela , 
d e inte resse da ma is 
g raví ssimo, só deve 
cuja pressão seja t 
o emprego desse m 

Mas tud o is to fica 
d o poder executivo , 
cio poder cujos abu s1 
e das co nst it ui ções 1 

Parece-me, S r. f 
sabiamente qu e a C 
compctcnc ia privati, 
o poder execu ti vo , 
arm;ida , - s i prec isa 
e se ndo en tão neccs~ 
pe los representa n tes 
fe ita fora das cone 
imperiosas. Sôment 
vexame , esse in co ml 
artis tas e para os o 
que tanto se rvem ,1 
d esa mparadas, n :1s e 
mc rc io que ficanl q1 
Jogares inteiramen t e 

Taman ho foi o es 
qu e, t endo dito qu, 
t cnci a para auto r isa 
<< nos casos e·m que 
entretanto menção e 
a preoccupação, que 
casos. 

E como é que toll' 
gal-a ao poder exec 
raes ao abuso, pôde 
segui ç,10 áque ll es qu 
póde fa ze r disto in s 
ti ca? Deste m odo t 
tui ção não se pocl erã 
portave l onus para o 
( Discurso nas sessôc 
de 1895 . ) 

Nos casos I 
Não estão taes 
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9°. . . . conccdcr ou ncgar pas- 
sagcm a fotyas cstrangciras pelo 
lerritorio national; 

(Projecto da Commissiio do Govemo 
Pn vitorio). 

20. Conccdcr ou ncgar passa- 
gcm a forjas cstrangciras pelo ler- 
ritorio do paiz, para opcrafocs 
militarcs; 

(Decretos n. 510, de 22 de Junho e 
11. 914 A, de 23de Ouiubro de 1S90). 

19. Conceder ou negar pas- 
sagem a forgas estrangeiras 
pelo territorio do paiz, para 
operagoes militares; 

19. Passagem a forgas estrangei- 
ras pelo territorio do paiz e ohjecto que 
intimamente interessa as relagoes internacio- 
naes, a soberania territorial da nagao e a sua 
seguranga. 

O poder de autorisal-a ou impedil-a nao 
devia caber, pois, aos Estados, quer pela 
propria natureza d'elle, quer ainda pelos pcri- 
gos c complicagoes em que poderiam compro- 
metter a Uniao. E a autoridade a que isso 
toca so pode ser o poder legislative, ainda pelas 
razoes supradictas. 

Territorio do paiz. Comprehende o do- 
minio territorial terrestre, maritimo e fluvial; e 
portanto a passagem e entrada de tropas 
estrangeiras pelas fronteiras de terra, portos, 
praias, embocaduras de rios e suas margens, 
tudo depende de autorisagao por acto le- 
gislative. 

Para operagoes militares, Estas pala- 
vras resalvam o caso de entrada de tropas 
estrangeiras em procura de asylo. Tern succe- 
dido que forcas armadas de paiz belligerante, 
quando acossadas pelo inimigo, nao Ihes res- 
tando probabilidade de exito, tratam de serefu- 
giar em territorio do paiz limitrophe. Um facto 
notavel desse genero deo-se na gucrra franco- 
alleman em 1871, com um exercito francez de 
mais de 80.000 homens, que acolheo-se a Suissa 
e foi admittido a entral-a, mediante licenga 
competente, depondo as armas e entregando 
munigoes, victualhas, cquipamento e material 
bellico, sendo em seguida internado em diffe- 
rentes cantoes ate o fim da guerra. 

Em semelhante conjunctura, nao ha esperar 
que se reuna o corpo legislative e, uma vez 
que a entrada das tropas nao e « para operagdes 
militares», o poder cxecutivo deve providen- 
ciar, observando as praxes admittidas em taes 
conjuncturas pelas nagoes civilisadas. 

10. Mobilisar c dispor 
das forgas dos Estados 
nos casos cstabclccidos 
n'esta Constituigao; 

(Projecto da Commissao do 
Govemo Provisorio). 

21. Mobilisar c utili- 
sar a forga policial dos 
Estados, nos casos taxados 
pela Constituigao; 

(Decretos n. 510 de 22 de 
Junho e 914 A, de 23 de Ou- 
tubro de 1890). 

N. 21. Substitua-sc 
pelo scguinte : Mobilisar 
e utilisar a guarda na- 
cional ou milicia civica 
dos Estados, nos casos 
taxados pela Constituigao 

Cordo. 
(Emenda approvada em 11 e 18 
de Fevereiro de 1891). 

Mobilisar c utilisar a 
guarda nacional ou mi- 
licia civica, nos casos prc- 
vistos pela ( onstituicao. 

(Redncfao, em 23 de Feve- 
reiro de 1891. pela Commissao 
do Congresso). 

20. Mobilisar e uti- 
lisar a guarda nacional 
ou milicia civica, nos 
casos previstos pela 
Constituigao; 

20. Mobilisar e utilisar a guarda 
nacional. A guarda nacional, milicia com- 
posta da'parte viril da populagao nao empre- 
gada no exercito e marinba nacionaes, foi entre 
nos creada pela lei de 18 de Agosto de 1831 

«para defender a Constituigao, a libcrdade, a indepen- 
dcncia e integridadc do Imperio; para mantcr a obedicncia 
«is Icis, conservar ou restabelccer a ordem e a tranquilli- 
dade publica ; e auxiliar o exercito de linha na defesa das 
fronteiras e das costas » ( Art, T da cit. lei e da lei n. 602 
de 19 de sctembro dc 1850). 

Organisada por municipios, nao pode ser 
destacada sinaoem casos excepcionaes,—guerra 
extcrna c sedigao.—Pela lei dc sua creagao, 
art. 118, e pela dc n. 602 (art. 118) ao chama- 
mento a servigo devia preceder acto legisla- 
tive ordenando-o ( salvo, no recesso do par- 
lamento, em casos de invasao repentina ou 
rebelliao, nos quaes essa attribuigao cabia ao 

poder executivo, devendo elle dar contas d'isso 
ao legislative). Pela reforma de 1873, ao 
governo geral, sob essa mesma condigao, mas 
sem preceder lei, ficou esse poder em qualquer 
dos casos cmqueeautorisado (lein. 2.395 de 10 
de sctembro de 1875, art. 1"), e cessando o 
motive extraordinario da convocagao e des- 
tacamento da guarda nacional, licava esta 
desde logo dispensada do servigo, sem obriga- 
gao de mais outro algum ,alem do dereunir-se, 
somente para revista de mostra e exercicios de 
instrucgao, e isso uma unica vez por anno (cit. lei 
de 1873 e regulamento n. 5.573 de 21 de margo 
de 1S74, arts. 32635). 

Mas, havendo o dccreto legislative n. 43 1, 
de 14 dc dezembro de 1896, declarado 
em vigor (ate ser votada uma nova lei orga- 
nisando a guarda nacional) os den. 1.124 
de 5 de dezembro de 1890 e n. 14(1 de 
18 de abril de 1891, os quaes mantem as dis- 
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posições da lei cit. n. 602 de 1850 , por elles não 
alteradas, subsiste , em vir tude d'esta a necessi 
dade de acto legislativo para cada caso em que 
seja preciso convocar a guarda nacional , salvo 
si na occasião não estiver funccionando o con
gresso, ao qual, logo que reunido , o governo 
deverá submetter o seo acto . 

Por esta ligeira indicação da natureza , fim e 
serviços desta instituição, comprehende-se a 
alta importancia e extrema gravidade da attri
buição conferida ao cong resso em o n. 20 de 
que tratamos , e vê-se quanto fóra imprudente e 
temerario deixai-a á si mples di sc reção do poder 
executivo. 

Discufindo no senado federal um projecto 
de lei em que , para os casos de interve nção 
armada nos Estados, se autorisava o poder 
executi vo a usar d'esta extraordi naria faculdade 
que a Constituição reservou ao congresso na
cional, dissemos o seguinte: 

« ... Sabe-se o qu e vnc ni sso co rn relaçi10 ,í lavoura, ao 
commcrcio e á indu f.t ria , ,\ toda a vida activa da nação . 
O que é a mobili saçâo ? Pe rg unte-se ao operaria , ao ar
ti sta , ao la vrado r, ao commerciantc, arrancados do Jogar 
cm que vivem, onde pelo traba lho concorrem para o bem 
publi co , e s,10 cl'ahi inopinadamente arrastados para longe , 
sem ter temp o, e muitos, a maior parte, sem meios, de provi
denciar quanto ao lar que abando nam, quanto a seus inte
resses e negocios que sac rifi ca m. 

Mobili sa r a guarda cidadã é p rodu zi r o maior dos 
vexa mes, é necessariam ente causar g ra vissimos prejuízos a 
todas as classes da sociedade : em bora seja is to em nome 
de inte resse da mais alta monta e reclamado por perigo 
g ravissim o, só deve ser autorisado, deante de uma causa 
cuja pressão seja tamanha , que ex ija impret erivelmente 
o emprego desse meio extremo. 

Mas tud o isto fi ca sendo pelo projccto uma livre faculdade 
do poder executivo , do poder que mai s facilmente abusa, 
do poder cuj os abusos são a preoccupação dos publi cistas 
e elas constituições! 

Parece-me, Sr. Presidente, que foi muito avi sada e 
sabiamente que a Co nst itui çüo declarou que isto se ria da 
co mpctencia pri va ti va do congresso. Quando fór occasiâo, 
o pode r execu tivo, - que tem :í. mão o exercito e a 
armada, - s i precisar de mai s tropa , peça-a ao cong resso 
e se ndo cntfw necessa ria a autori sação , não lh e se rá negada 
pelos representantes do povo , o que ev ita r.\ mobili saçào 
feita fora das condições regulares e de circumstancias 
imperi osas . Sómente cm mom entos supremos haja esse 
vexame, esse incomparavel in commodo e darnno para os 
arti stas e pa :-a os operarias, para os ho mens laboriosos, 
que tanto servem ,l patria nas fabricas, qu e irão fi ca r 
desamparadas, rn, s oflici nas que ficarão dese rtas, no co m
merc io que ficar:.l quasi ao abandono e quiçá em muitos 
loga res inte iram ente paralysado ! 

Tamanho foi o csc rupulo da Constitui ç,10 nesta materia 
que, tendo dito que só o poder legislativo ter.\ compe
tcncia para auto risar a mobili sação ela g uarda nacional, 
<'- nos casos c·m qu e a Constituiçfw o adm ittc . » não faz. 
e ntretanto m enção expressa de caso algmn. Tamanha fo i 
a prcoccupação, que parece nfto se atreveu a ind ica r os 
casos. 

E como é que tomamos esta attribuição e vamos e ntre
gai-a ao poder executivo qu e , por suas tcnd cnc ias natu
raes ao abuso , póde servi r-se deste acto como arma de per
segui ção .íquell es que não forem adeptos cio gove rno , que 
pôde fazer disto instrum ento de ordem partidaria e polí
tica? Deste modo toda essa prcv idcncia e ze lo da Consti
tui ção ni"10 se pode rão conve rter mai s cm pressão e insup
portavel onus para o cidadão, do que em ga rantia publica? 
( Discurso nas sessões do Senado , de 1 2 e I J de Setembro 
de 1895.) 

Nos casos previstos na Constituição. 
Não estão taes casos expressamente indicados 

em nenhum dos artigos d11 Constituição; mas 
esta declarou em vigor a legislação do ant igo 
regimen no que não fosse contraria ao novo, 
como consta do art. 83. Ora , ácima mostrá
mos essa anterior legislação consagrando a 
providencia extraordi naria da . mobilisação da 
guarda nacional em determinados e restrictos 
casos, - e os de invasão estrangeira e de sedi
ção não só adrnittem, se rn quebra das dispo
sições e pri nci pios constitucionaes, a provi
dencia de que se trata, como são os mesrnos a 
que por sua extrema g ravidade a Constituição 
applica as medidas excepcionaes da intervenção 
( art. 6° ) e do estado de sitio ( arts, 34, n. 21 
e 48 n. , 5 ). 

De onde se pode infer ir que os « casos 
previstos» , de que falia a Constituição, outros 
não são mais que esses dou s, cogitados pela 
legislação existente ao tempo d'ella ser votada, 
e n 'esta parte não incompatível com as novas 
instituições . E tanto mais razão ha para d'esse 
modo entender-se, quanto ass im é nos paizes 
cuja constituição servia de étymo á nossa, não 
have ndo moti vo peculiar que requeresse entre 
nós uma determinação dilferente. Constituição 
dos Estados Unidos Norte-Arn ericanos, art. 1°, 
secção 8, n 15, Constituição Arge ntina, art. 67, 
n. 24 . 

E' A GUARDA NACIONAL INSTITUIÇÃO FEDE
RAL ou DOS EsTADos? O projecto Werneck
Pestana conferia ao congresso nacional a 
attribuição de: 

« Autori sa r a mobili sação e reun,ao ou conso lidação das 
milícias dos Estados . . • ( Art. 1 1 J, XVII! ) >> • 

O da comrnissão nomeada pelo governo pro
visorio ( art. 33 n. 10) : 

« Mobilisa r e di spôr das forças dos Est11dos,,. 

O projecto do governo provisorio ( art. 3 3, n. 21 ): 

« Mobilisa r e utilisa r a força policial dos Estados . . • » 

A commissão do congresso constituinte 
sobre isto não apresentou emenda. Na segunda 
discussão, por varias representantes foi olfere
cida a segu inte: 

<, Mobilisar e utilisar a guarda nacional ou milícia 
cívica dos Estados • .. » 

V e-se ahi a preoccupação, o intuito- dos que 
prepararam, nos seos trabalhos preliminares e 
nos do parlamento, a Constituição Repu blicana, 
-de regular o emprego da força armada« cios 
Estados» pela União , quando esta viesse a ter 
suprema necessidade d'esse recurso. 

Em parag raphos anteriores e proximos o 
art. 34 occupa-se da força armada federa l, exer
cito e marinha; ahi é conferido ao congresso 
o poder de legislar sobre esta força , organisal-a, 
fixar-lhe o numero effectivo; em seguida 
trata de outra força armada que não é da 
União e sobre a qual esta não tem poder, salvo• 
este de mobi li sação e utilisação ( o que se har-
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posifoes da lei cit. n. 602 de 1850, por elles nao 
alteradas, subsiste, em virtude d'esta a necessi- 
dade de acto legislative para cada case em que 
seja precise convocar a guarda nacional, salvo 
si na occasiao nao estiver funccionando o con- 
gresso, ao qual, logo que reunido, o governo 
devera suhmetter o seo acto. 

Por esta ligeira indicaijao da natureza, fim e 
scrvi^os desta instituigao, comprehende-se a 
alta importancia e extrema gravidade da attri- 
buicao conferida ao congresso em o n. 20 de 
que tratamos, e ve-se quanto fora imprudente e 
temerario deixal-a a simples discrc^ao do poder 
executive. 

Discutindo no senado federal um projecto 
de lei em que, para os casos de interven^ao 
armada nos Estados, se autorisava o poder 
executivo a usar d'esta extraordinaria faculdade 
que a Constitui^ao reservou ao congresso na- 
cional, dissemos o seguinte: 

«...Sabc-se o que vac nisso com rela^ao a lavoura, ao 
commercio e a industria, a tod a a vida activa da nn^ao. 
O que c a niobilisa^ao ? Pcrgunte-se ao opcrario, no ar- 
tista, ao lavrador, ao commerciante, arrancados do logar 
cm que vivcm, onde pelo trabalho concorrem para o bem 
publicOj e sao d'ahi inopinadamente arrastados para longe, 
sem tcr tempo, e muitos, a maior parte, sem meios, de provi- 
denciar quanto ao lar que abandonam, quanto a seus inte- 
rcsscs c ncgocios que sacrificam. 

Mobilisar a guarda cidada e produzir o maior dos 
vexamcs, e ncccssariamentc causar gravissimos prejuizos a 
todas as classes da sociedade : cmbora seja isto em nome 
de interesse da mais alta monta e reciamado por perigo 
gravissimo, so devc ser autorisado, deante de uma causa 
cuja prcssao seja tamanha, que exija impreterivelmentc 
0 emprego desse meio extreme. 

Mas tudo isto fica sendo pelo projecto uma livre faculdade 
do poder executivo, do poder que mais facilmente abusa, 
do poder cujos abusos sao a preoccupa^ao dos publicistas 
c das constitui^oes! 

Parccc-mc, Sr. Prcsidentc, que foi muito avisada c 
sabiamcnte que a Constitui(jao dcclarou que isto serin da 
competencia privativa do congresso. Quando for occasiao, 
0 poder executivo, — que tern a mao o excrcito e a 
armada, — si precisar de mais tropa, pe^a-a ao congresso 
e sendo cntao neccssaria a autorisa^ao, nao Ibc sera negada 
pelos rcprcscntantes do povo, o que evitara mobilisa^ao 
feita fdra das condi^oes regulares e de circumstancias 
imperiosas. Somente cm momentos supremos haja csse 
vexame, esse incomparavel incommodo e damno para os 
artistas e para os operanos, para os homens laboriosos, 
que tanto servem a patria nas fabricas, que into ficar 
desamparadas, nas oflicinas que ficarao desertas, no com- 
mercio que ficara quasi ao abandono e qui^a em muitos 
logarcs intciramentc paralysado! 

Tamanho foi o escrupulo da Constituicao ncsta materia 
que, tendo dito que so o poder legislative tera compe- 
tencia para autorisar a mobilisa^ao da guarda nacional, 
<< nos casos em que a Constituicao o admitte. » nao faz 
entretanto mencao cxpressa de caso algum. Tamanha foi 
a prcoccupatjao, que parece nao se atrevcu a indica r os 
casos. 

E como e que tomamos esta attribuiqao c vamos entre- 
gal-a ao poder executivo que, por suas tendencias natu- 
racs ao abuso, pddc scrvir-se destc acto como arma de per- 
scguitjao aquelles que nao forem adeptos do governo, que 
podc fazcr disto instrumento de ordem partidaria c poli- 
tica? Destc modo toda cssa previdcncia e zclo da Consti- 
tui^ao nao se podcrao converter mais em pressao e insup- 
portavel onus para o cidadao, do que cm garantia publica? 
( Discurso nas sessoes do Senado, de 12 e 13 de Setembro 
de 1895. ) 

Nos casos previstos na Constituicao. 
Nao estao taes casos expressamente indicados 

em nenhum dos artigos da Constituicao; mas 
esta declaron em vigor a legislafao do antigo 
regimen no que nao fosse contraria ao novo, 
como consta do art. 83. Ora, acima mostra- 
mos essa anterior legisla^ao consagrando a 
providencia extraordinaria da. mobilisafao da 
guarda nacional em determinados e restrictos 
casos,— e os de invasao estrangeira e de sedi- 
<;ao nao so admittem, sem quebra das dispo- 
sifoes e principios constitucionaes, a provi- 
dencia de que se trata, como sao os mesmos a 
que por sua extrema gravidade a Constituicao 
applica as medidas excepcionaes da interven^ao 
(art. 6°) e do estado de sitio (arts, 34, n. 21 
e 48 n. 15 ). 

De onde se pode inferir que os «casos 
previstos » , de que falla a Constituicao, outros 
nao sao mais que esses dous, cogitados pela 
legisla^ao existente ao tempo d'ella ser votada, 
e n'esta parte nao incompativel com as novas 
instituifoes. E tanto mais razao ha para d'esse 
modo entender-se, quanto assim e nos paizes 
cuja constituifao servio de etymo a nossa, nao 
Iwendo motivo peculiar que requeresse entre 
nos uma determina9ao differente. Constituifao 
dos Estados Unidos Norte-Americanos, art. i0, 
sec^aoS, n 15, Constitui9ao Argentina, art. 67, 
n. 24. 

E' A GUARDA NACIONAL INSTlTUigAO FEDE- 
RAL ou dos Estados ? O projecto Werneck- 
Pestana conferia ao congresso nacional a 
attribui9ao de : 

« Autonsar a mobilisa^ao c reuniao ou consolida^ao das 
milicias dos Esiados ... ( Art. in, XVIII ) » . 

O da commissao nomeada pelo governo pro- 
visorio (art. 33 n. 10); 

«Mobilisar e dispor das fonjas dos Esiados». 

O projecto do governo provisorio(art. 33, n. 21): 

« Mobilisar e utllisar a (orea policial dos Eslodos ...» 

A commissao do congresso constituinte 
sobre isto nao apresentou emehda. Na segunda 
discussao, por varies representantes foi offere- 
cida a seguinte : 

<- Mobilisar e utilisar a guarda nacional ou milicia 
civica dos Estados ...» 

Ve-se alii a preoccupa9ao, o intuito—dos que 
prepararam, nos scos trabalhos preliminares e 
nos do parlamento, a Constitui9ao Republicana, 
— de regular 0 emprego da for9a armada «dos 
Estados» pela Uniao, quando esta viesse a ter 
suprema necessidade d'esse recurso. 

Em paragraphos anteriores e proximos o 
art. 34 occupa-se da forca armada federal, exer- 
cito e marinha; ahi e conferido ao congresso 
o poder de legislar sobre esta for9a, organisal-a, 
fixar-lhe o numero effectivo; em seguida 
trata de outra for9a armada que nao e da 
Uniao e sobre a qual esta nao tern poder, salvo' 
este de mobilisa9ao e utilisa9ao (0 que se hap- 
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monisa com o disposto no art . 48 n. 4, que 
unicamente dá ao presidente da Republica o 
poder de-<< admin istrar o exercito e a armada», 
com exclu são portanto de outras quaesquer 
tropas, mi licia civ ica, guard a nac ional, policia). 

Tal era, evidentemente, o pen samento dos 
legislado res e é o que se deduz dos termos da 
Constituição votada e de seo espi rito, e111 con
formidade co111 o principio dualista que lhe serve 
de base. 

A este proposito recordare111os aqui o que 
por nós fo i desenvolvido na tribuna do senado, 
cm sessão de 4 ele Setembro de 1893, demons
trando que pera11/e o texloco11stitucio11al a guarda 
11acio11al -niío é i11stitnição f ederal, mas dos Esta
dos; 11 ão perte11ce ao serviço da União, só 110s casos 
de 111obilisação fica sob ad111i11istraçiío e orde11s das 
autoridades federaes, e isto 111es1110 só111e11te quanto 
aos co,pos 111obilisados: 

« A d isposição da Constitui ção, qu e se refere a este 
objeeto , é a do art . .3 4 , n. 2 0 · 

<, Co111pele privalivm11ru/e ao co11grr.<so: Mobilisar e 11/ili
sar a guarda 11acio11al ou 111ilicia rivim 110s rasos j1rcvislos 
pela Co11slil11irno.-., 

« Comparando este t exto com o de todos os artigos que 
se re ferem :Í força armada , vê-se, c larnm cntc vi sto, que 
não se encontra na Constitui ção di sposição al guma que 
autori sc o cong resso a leg islar sobre g uarda nacional. 

« E' assim que o art. 14 declara que as forças de terra 
e m:u são in stituições unciounes perm anentes, destinadas ú 
defesa ela patria no exterior e manutençito das lei s uo 
inferior, o que se entende do exercito e armada sob a 
admini stra ç,lO ci o gove rn o fedem ). 

«No art. 23 § 1° n. 2 e ~ 2 º ha referencia ,í força 
publica , unicamente para prohibir aos representa ntes da 
nação as commissôes ou cornmandos militares sem licença 
da respectiva camara . E ningucm diril qu e nessas comm is
sõcs ou command os militares, qu e p rec isarn de ser auto ri
s:-idos , se incluam os ela g uard a nacion al. 

« O art . 34 , n. 17, attribue ao parlamento a preroga
tiva de fixar annualmcnte << as forcas de te rra e mar~
E o que sejam forças el e terra· e mar» , vê-se do 
art . 87; são o exercito e a armada, constituídos de 
conformidade com a lei annua de fixação de forças; e 
essa lei fixa sómente a força de linha e a da ma rinha , sem 
referenc ia ú 11;ua rda nacional : assim succedia no anti go 
regímen e assim a inda é, conforme se verifica das leis de 
força promul gadas depoi s da Constitui ção de. 24 de Feve
reiro de 189 1. Aqu i tambem , neste art. 34 n. 17, não se 
menciona a guarda nacional como in stituição de caracter 
federa l. 

<< O n. 18 dú ao congresso fed eral a attribuição ele legis
lar sobre a orgauisação do exerci/o e da ar111ada, e nito a d{, 
quanto a g uarda naciona l ; e o n. 20, que é o unico refe
rente a esta institui ção , apenas confe re ao cong resso fede
ral a facu ldade de 11 /ilisal-a e mobi/isal-a , não lhe dando 
poderes para creal-a nem regulamentai-a. 

O art. 48 n. 4 incumbe pri vativamente ao presidente da 
Republica « administrar o exercito e a armada» ( sem du
vida os mesmos de que tratam as leis annuacs el e fixação ele 
fo rças) e não menciona nem abrang e a guarda nacional. 
O mesmo art. no n. 5 d,í-lhe attribuição para prover os 
cargos civis e milita res «de caracte r federal» . 

« E nesta expressão <,cargos militares de caracler f ede
ral -., ve mos bem assig nalada um n restricção que deixa 
fóra cio arti go a milícia cív ica ou guarda nacional do 
art . .3 4 n. 20 . 

«Nesses cargos militares com caracler federal, pois , não 
se envo lvem os cargos da guarda nacional, a qua l, embora 
força a rmada , não é a força armada federa l de que trata a 
Constituição qu an lo se refere ao exercito e marinha ; e isto 
mesmo ve remos a in da cm outros arti g os, - t aes como 
os 7-l , 7..6 e 77 , da lettra dos qu aes resulta, de modo incon
cusso , ,que a g uarda nacional não se considera parte inte
g rante do exercito e, portanto , não póde se r comprehen
dida entre as di sposições da Constitui ção , relati vas ,í força 
irmad a de caracte r fed eral. 

«O art. 74 , es tatue qu e as palcules, os f oslos e os cargos 
in amo víveis são garantidos cm toda sua plenitude. Com
binado com os arts. 76 e 77 , deixa bem evidente que as 
faculd ades con stituci o naes re lati vas a esta materia não 
comprehcnd cm a g uarda naciona l. 

« O art. 76 é terminante, diz: <, Os officiaes do exer
ci/o e da ar111ndn só perderão suas patentes por condemna
ção , etc.» Não se refere de modo algum ú guarda nacional; 
e o art. 77 di spõe « Os 111il1/nrrs de terra e 111nr terão làro 
especial nos dclictos militares . » E esse fà ro , di l-o o~ 1' 

do mesmo arti g o, é o supremo tribunal mi litar ; o que , 
est,í se vendo , não dit attribuição ú União quanto it guarda 
nacional ou civica. 

Tambem o art. 85 se refere it força publica- aos offi
ciaes do quadro e das cl asses annexas da armada , - aos 
quaes ctí as mesmas vantagen s que aos do exerc ito. em 
categoria co rrespo nd ente, e ainda aqui nada se dispõe 
qu anto ,, gua rda nacional.. 

« O art. 87 d i,. de qu e é que se compõe o <, exercito 
federal,, , isto é, de contingentes, que os Estados e o di s
tricto federal são ob rigad os a forn ecer, co11s/i/11idos de 
co11fo r111idnde com a lei a111111n de fixação de .forrns. E, 
conforme notei jú e snbc períe itam entc o sen ado , as 
lei s annuas de for ça nada tém que ve r com a g uarda 
nacio nal. 

<< Em nenhum desses arti g os que li se menciona nem 
deil es se deprehend c a g uarda nacional como ins t itui ção 
federa l. 

« O art. 34 n. 2 0 emp rega uma verdadeira equipolencia 
- g unrdn uncionn/ ou 111 ilicia ci'L'icn, qu e, pe rtencente aos 
Est ados, poderá se r ch amada a se rv iço fed era l, quando, 
por acto cio congresso, isso fà r decret ado. A Constitui ção 
não teria dado essa attribui ção ao congresso. dist inc ta 
da que se refere ao exercito e a rmada ( federa es ) , s i 
acaso est e e a guarda nacional fo ssem tod os clles insti
-tui ções de idcntica natureza e sob a jurisdicçiio fe lernl. 
Nito t eria cxplicaç,,o o artigo e os seus termos « mobili sar 
e utilisar. » 

Não faz ao caso a circumstancia de não 
figurarem no n. 20 as palavras «dos Estados» , 
as quaes vinham nos projectos e na emenda de 
que elle resultou . Convém ter presente o que a 
este respe ito occorreo na occasião de votar-se 
essa emenda . Era ella, em sua integra, assim 
concebida: 

<, Subst itua-se o § 2 1 do art . .33 pelo seguinte: 
Mobili sar e utili sa r a guarda naciona l ou milícia civica 

dos estados , nos casos t axados na Constitu ição.» 

Um dos representa ntes lembrou que havia 
sido rejeitado um add iti vo, segundo o qual os 
Estados tinham o poder de legislar sobre 
guarda nacio nal e organi sa l-a, entendendo que 
por isso a eme nda devia se r modificada pela 
eliminação das palavras «dos Estados», e accres
centava que, sem essa modificação, elle e outros 
representantes lhe nega ri am o voto. Não fora, 
entretanto,apresentada sub-emenda fazendo essa 
suppressão, note-se . O presidente do congresso 
declarou que a com missão de redacção « podia 
harmonisa r a emenda de acco rdo com o pensa
mento elo congresso. » A emenda foi posta a 
votos, tal como estava redig ida, com aqu ellas 
palavras: « dos Estados», - dizendo o presi
dente : 

« Ficando salva a redacção » ( ANNAES do con
g res o constitui nte, vol. Ili , pag . 96 ). 

Mas Ílcaram acaso supprimidas por i5SO as 
refe ridas palavras: « dos Estados»? - Evidente
mente não, - sendo aliás certo que nem essa 
suppressão tirava aos Estados o seo poder de 
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monisa com o disposto no art. 48 n. 4, que 
unicamente da ao presidente da Republica o 
poder dc—«administrar o cxcrciio c a aniinda», 
com exclnsao portanto de outras quaesquer 
tropas, milicia civica, guarda nacional, policia). 

Tal era, cvidentemente, o pensamento dos 
legisladores ceo que se deduz dos termos da 
Constituitpio votada e de seo cspirito, em con- 
formidadc com o principio dualista que Ihe serve 
dc base. 

A cste proposito recordaremos aqui o que 
por nos foi desenvolvido na tribuna do senado, 
em scssao de 4 de Setembro de 1893, demons- 
trando quo pcrnnic 0 tcxtoconsfHucionQl a guarda 
nacional nno c insiiinigdo federal, mas dos Esta- 
dos; ndo pcrlcnce ao scrvi^o da Unido, «)' nos casos 
de mobi!isa(do fica sob adininisira^do c ordens das 
antoridades federacs, c isio incsnto soincnte qnanlo 
aos corpos nwbilisados; 

«A disposigao da Constitui^ao, que sc rcfere a cstc 
objecto, e a do art. 34, n. 20 : 

« Compete pn'vafivamentc ao congresso : Mobilisar c ufili- 
sar a gunrila nacional on milicia civica nos casos previstos 
pel a Consfitnifno.v 

« Comparando cstc texto com o de todos os artigos que 
se referem a for^a armada, ve-se, claramente visto, que 
nao se oncontra na Constitui^ao disposiqao alguma que 
autorise o congresso a legislar sobre guarda nacional. 

« E' assim que 0 art. 14 declara que as fonjas de terra 
e mar sao institui^oes nacionaes permancntcs, destinadas a 
defesa da patria no exterior e manutemjao das leis no 
interior, 0 que sc entende do cxercito c armada sob a 
administra^ao do governo federal. 

«No art. 23 § 1° n. 2 e g a" ha refcrcncra a forqa 
publica, unicamente para prohibir aos representantes da 
naqao as commissdes 011 commandos militares scm licen<;a 
da rcspcctiva camara. E ninguem dira que nessas commis- 
soes 011 commandos militares, que precisam dc ser autori- 
sados, se incluam os da guarda nacional. 

«0 art, 34, n. 17, attribue ao parlamcnto a prcroga- 
tiva dc fixar annualmcnte«as forgas de terra c mar». 
H o que sejam fonjas de terra c mar» , vc-se do 
art. S7 ; sao o cxercito e a armada, constituidos de 
conformidade com a lei annua de fixa^ao dc forgas ; e 
cssa lei fixa sdmente a for^a de linha e a da marinha, sem 
rcfcrencia a guarda nacional : assim succedia no antigo 
regimen c assim ainda e, conforme sc verifica das leis de 
for?a promulgadas depois da Constitui?ao de.24 c'0 Feve- 
rciro dc 1891. Aqui tambem, neste art. 34 n. 17, nao sc 
mcnciona a guarda nacional como institui?uo de caracter 
federal. 

«0 n. 18 dti ao congresso federal a attribui?ao de legis- 
lar sobre a organisafao do cxcrciio c da armada, e nao a da 
quanto a guarda nacional; eon. 20, que c 0 unico refe- 
rente a csta institui?ao, apenas confere ao congresso fede- 
ral a facuidade de nti!isal-a c mobilisal-a, nao Ihc dando 
podcrcs para crcal-a ncm regu!amental-a. 

O art. 48 n. 4 incumbe privativamcnte ao presidente da 
Republica « administrar 0 cxercito c a armada» (sem du~ 
vida os mcsmos dc que tratam as leis annuaesde fixa?ao de 
for?as) c nao mcnciona ncm abrange a guarda nacional. 
O mesmo art. no n. 5 da-lhe attribui^ao para prover os 
cargos civis c militares «de caracter fcdcral». 

«E ncsta cxprcssao «cargos militares dc caracter fede- 
ral» vcmos bem assign al ad a uma restric?ao que deixa 
fdra do artigo a milicia civica ou guarda nacional do 
art. 34 n. 20. 

«Nesses cargos militares com caracter federal, pois, nao 
se cnvolvem os cargos da guarda nacional, a qual, embora 
for?a armada, nao c a for?a armada federal de que trata a 
Constitui^ao quandose refere ao exercito e marinha; c isto 
mesmo vcremos ainda em outros artigos, — taes como 
os 74, ^6 c 77, da lettra dos quacs rcsulta, de modo incon- 
cusso, quo a guarda nacional nao se considera parte inte- 
grante do cxercito c, portanto, nao podc scr comprehen- 
dida entrc as disposi?6es da Constitui^ao, rclativas a for?a 
armada dc caracter federal. 

«0 art. 74, estatue que as pateutes, os posios e os cargos 
inamovivels sao garantidos cm toda sua plenitude. Com- 
binado com os arts. 76 c 77, deixa bem evidente que as 
faculdades constitucionnes relativas a esta materia nao 
comprehcndem a guarda nacional. 

«0 art. 760 tcrminante, diz: «Os ofilciaes do exer- 
cito e da armada so perderao suqs patentes por condemna- 
?ao, etc.» Nao se refere de modo algum a guarda nacional; 
e o art. 77 dispoe <<08 militares de terra c mar tcrao loro 
especial nos delictos militares.» E esse foro, dil-o o§ i0 

do mesmo artigo, c 0 supremo tribunal militar ; o que, 
esta se vendo, nao da attribui?ao a Unifio quanto a guarda 
nacional ou civica. 

«Tambem 0 art. 85 se refere a for?a publica — aos ofli- 
ciaes do quadro e das classes annexas da armada, — aos 
quaes da as mesmas vantagens que aos do cxercito, em 
categoria correspondente, e ainda aqui nada sc dispoe 
quanto a guarda nacional.. 

«0 art. 87 diz de que e que se compoc o «cxercito 
federals, isto e, de contingcntcs, que os Estados e o dis- 
trict© federal sao obrigados a fornecer, constituidos de 
conformidade com a lei annua dc fixacdo de for (as, H, 
conforme nolci ja c sabe pcrfcitamcnte o senado, as 
leis annuas de for?a nada tem que vcr com a guarda 
nacional. 

«Em nenhum desses artigos que li se menciona ncm 
delles se deprehende a guarda nacional como inst!tiii?ao 
federal. 

«0 art. 54 n. 20 cmprega uma vcrdadeira cquipolencia 
•—guarda nacional ou milicia civica, que, pertenccnte aos 
Estados, podera scr chamnda a servi?o federal, quando, 
por acto do congresso, isso for decretado. A Constitut?ao 
nao teria dado cssa attribui?ao no congresso, distincta 
da que se refere ao cxercito e armada (federacs) , si 
acaso este e a guarda nacional fossem todos ellcs insti- 

■tuiijoes de identica natureza e sob a jurisdic?ao federal. 
Nao teria explica?ao o artigo e os seus termos «mobiIisar 
c utilisar.» 

Nao (az ao caso a circumstancia de nao 
figurarem no n. 20 as palavras «dos Estados » , 
as quaes vinham nos projectos e na emenda de 
que elle resultou. Con vein ter presente o que a 
este respeito occorreo na occasiao de votar-se 
essa emenda. Era ella, em sua Integra, assim 
concebida: 

« Substitua-sc 0 § 21 do art. 33 pelo seguintc : 
Mobilisar c utilisar a guarda nacional ou milicia civica 

dos estados, nos casos taxados na Constit«i?ao. » 

Um dos representantes lembrou que havia 
sido rejeitado um additivo, segundo o qual os 
Estados tinliam o poder de legislar sobre 
guarda nacional e organisal-a, entendendo que 
por isso a emenda devia ser modificada pela 
elimina^ao das palavras «dos Estados», e accres- 
centava que, sem cssa modificacao, elle e outros 
representantes Ihe negariam o voto. Nao fora, 
entretanto,apresentada sub-emendafazendo essa 
suppressao, note-sc. O presidente do congresso 
declarou que a commissao de redaccao «podia 
harmonisar a emenda de accordocom o pensa- 
mento do congresso. » A emenda foi posta a 
votos, tal como estava redigida, com aquellas 
palavras: «dos Estados>>, — dizendo o presi- 
dente ; 

«Ficando salva a redaccao »(Annaks do con- 
gresso constituinte, vol. Ill, pag. 96). 

Mas ficaram acaso supprimidas por isso as 
referidas palavras: «dos Estados»? — Evidentc- 
mente nao, — sendo alias certo que nem essa 
suppressao tirava aos Estados 0 seo poder de 
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crea r, organi sa r e regulamentar a g uarda nacio
nal o u milícia cív ica . 

1° . Não houve votação do cong resso quanto 
a essa su ppressão, nem na occasião fóra isso 
possi vel, não t endo ap parecido a ntes emenda 
propo ndo-a e achando-se já a di scussão ence r
rada . O qu e assim houve foi- uma eme nda 
verbal , serodi a, fó ra do regim ento, portanto, 
inadmi ssível e sem efü ciencia, -desde que espe
cialmente sobre ell a não se deo votacão . 

2°. A declaração de « salva a red; cção » não 
tinha, não poderi a t er o effe ito de emenda sup
pressiva ou de al terar substancialmente o votado . 
Tudo que se vot a nas as embléas obedece 
áq uella clausula ( e para execução d 'ella é que 
existe ·uma com missão de redacção ). 

3°. O objecto da vot ação não é aquillo que 
na di scussão entendam dizer os representa ntes , 
mas é o texto dos artigos e das em end as que se 
su bmettem a seos votos e só isto ; e o que se 
ve nce é o que d'esses artigos e emendas fi ca 
const and o, t al com o n 'elles se contém . 

4° . Não havia contrad icção no facto de te r sido 
rejeitada uma emenda at tribuindo á competencia 
dos Estados o pode r de o rgani sa r a g uarda 
nacional em seos t erri tori os e sobre ella legis
lar , e de ser pelo mes mo cong resso approvada 
outra e muito d iversa, qu e ao gove rn o fede
ral clava sómente o poder de 111obilisa l-a. 

5° Esta va no projecto o a rt. que fi cou com a 
numeração de 65 § 2°, declarando per/enceu fcs 
aos Estados todos e quaesquer poderes que por 
claurnlas expressas on u'cllas i111plicita111ente co11-
tidas 11{10 lbesjossem 11egados. 

De modo q ue cahin lo a emenda referida e 
não tendo sido approvado artigo o u emenda 
nega ndo aos Estados aq uell e poder , fi cavam 
estes ,pso fac to com elle , como efl'ecti va mente 
fi caram. 

6°. S i a comm issão do cong resso na reda
cção supprimi o as sobredictas palavras, fez 
n ' isso uso indevido, mas inn oxio, de seos pode
res , e em nada a ltero u n 'este pa rticul a r ( nem 
t al lhe fo ra licito, em bora a in vestidura exce
pcio nal que pensou dar- lhe o presidente ) o 
systema da Constitu ição, fi cando, tal como 
n 'ell a se consagrou , o dis posto no cit. a rt. 6 5 
§ 2°, que basta para assegura r aos Estados a 
competencia de que se t rata . 

Qi.1e impo rta que alg um , alg uns ou muitos 
( e até t odos ) os representantes dissessem haver 
anti nomia ent re poderes - dos Estados, de 
crea r e orga ni sa r a g uarda nacional em seos ter
ri tori os e - da União, de chama1-a a serviço 
nacional em dados casos ? Ell es o podé ram t er 
d ito , mas essa contradicção não exist e de modo 
alg um . Elles podéram ter assim pen ado ( erro
neamente e esqu ecendo o a rt. 65 cit. § 2°), 
mas desde que não l imitaram , n· esse ponto , o 
poder dos Estados, proh ibi ndo expli cita ou 
im plicitamente aq uell a c reação e o rga ni sação, 
estes fi caram no seo ple no di reito inst itu indo, 
mantendo e regula ri sa ndo semelhante mi!icia, 
como no seo direito está a União ut ili sando-se 

d 'ella, mas sómente 11 tilisando-se , nos casos 
prescri ptos . 

Referindo-se a ex pli cações de voto no pa rla
m ento ( e outra co usa não houve afin al , no 
caso que nos occupa , sinão uma explicação do 
voto do representante qu e no acto da votação 
fa llou) di z o abali sado Lanre11t , Droit Ci vil, 
vol. ! , pag . 23: « Si l'on ve ut qu e ces expli
cati ons a ient force de !o i, il faut les écrire dans 
les !o is . C'est le texte en dejinitive que seul a, 
u ne antorité léga le» . 

As assembl éas legislati vas não se consideram 
ligadas pelas do utrinas emittidas antes da vota
ção ( Berriat de Sai11 t-Prix, Logique judic. , n. 95). 
E na « Constitu!ção dos Estados Unidos » , 
expli cada e annotada por J. W. Paschoal , trad . 
h espanhola de C. Quiroga, n. 423 , se mostra a 
jurisprude ncia d'aquelle paiz a ffirm ando, por 
orgão do juiz Taney, na causa « Aldridg e v . 
Williams » qu e a just iça não póde em nenhum 
g ráo ser influenciada pela interpretação dada á 
lei pelos mem bros do cong resso na di scussão 
respecti va, nem pelos motivos ou razões dadas 
por elles na defeza ou impug nação das emen
das propost as ; a lei que passa ou se sancciona 
é a vontade da maiori a de ambas as cama
ras e o unico m odo porque essa v ontade se 
manifesta e~tá na lei mesma e deve ser deduzida 
das palavras que nellas se empregam.. . O 
m esmo se estabeleceo no caso Unitecf, S ta,tes v . 
'Tbe Uuion Pacijic Railroad. 

E por não ser decisivo, mas auxiliar, o 
appello aos t rabalhos preliminares e aos mo
ti vos dados na di scussão é que o ex ímio juris
consulto Paul a Baptista, no seo primoroso 
«Compend io de hermeneutica jurídica», § 33, 
mencionando esses e outros meios de esclarecer 
di sposições du vidosas, fez notar que elles 
podem em alguns casos g ui ar o interprete vacil
lante, mas não são in fa lli veis. 

-Em di scussão sobre este assumpto se tem 
dito que a competencia da União est á « im
pli cita mente contida » no n. 2 0 do citado 
a rt. 34 . Mas isto é fo rçar a noção de . « pode
res implícitos » . Segu ndo a doutrina e juris
prudenci a american a, t aes poderes restringem-se 
aos necessarios á execução e pratica dos pode
res expressos e conferem a escolha dos meios 
a propriados a isso . S to,y, Comm. § 1 .237, 
Coole_y, General principies, 189 1, pag . 95, 
Marsba l, Maculoch v Mary land ( Writing s, 
pag . 164 ) Pascbal , n. 138, et c . Entre nós 
assim tam bem é por fo rça do a rt . 34 n. 33 com
bin ado com o a rt. 65 § 2°. ( Vide co mm. a 
es tes artigos). 

O ra , para que a União possa empregar no 
ser viço da segurança nacional em casos supre
m os a milícia cidada n , ev identemente não é 
necessario que est a seja, por aquella e como 
sua, estabelecida, o rgani sada e regulada ; basta 
t el-a, pa ra est e effeito, ás suas ordens quando 
fór mist ér , e dispôr dos meios necessari os para 
faze r effecti vo e obedecido o chamamento . 
Qi.1e mais não é preciso pro va-se com o exemplo 
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crear, organisar e regulamcntar a guarda nacio- 
nal ou milicia civica. 

i0. Nao houve votagao do congresso quanto 
a essa suppressao, nem na occasiao f6ra isso 
possivel, nao tendo apparecido antes emenda 
propondo-a e achando-se ja a discussao encer- 
rada. O que assim houve foi — uma emenda 
verbal, serodia, fora do regimento, portanto, 
inadmissivel e sem eflkiencia, desde que espe- 
cialmente sobre ella nao se deo votafao. 

2°. A declara^ao de «salva a redacijao » nao 
tinha, nao poderia ter o effeito de emenda sup- 
pressivaou dealterarsubstancialmenteo votado. 
Tudo que se vota nas assembleas obedece 
aquella clausula (e para execucao d'ella e que 
existe uma commissao deredacfao). 

y. O objecto da votaqao nao e aquillo que 
na discussao entendam dizer os representantes, 
mas e o textodos artigos c das emendas que se 
submettem a seos votos e so isto ; e o que se 
vence e o que d'esses artigos e emendas fica 
constando, tal como n'elles se contem. 

4°. Nao havia contradicgao no facto de ter sido 
rejeitada uma emenda attribuindo acompetencia 
dos Estados o poder de organisar a guarda 
nacional em seos territories e sobre ella legis- 
lar, e de ser pelo mesmo congresso approvada 
outra e muito diversa, que ao governo fede- 
ral dava somente opoder da mohilisal-a. 

i5n Estava no projecto o art. que ficou com a 
numerafao de 65 § 2°, declarando pcricncentes 
aos Esfados todos c quaesqner podercs qua por 
clausnlas cxprassas on u'cllas mpIicHainenic con- 
tidas nao lhas fossein negados. 

De modo que cahindo a emenda referida e 
nao tendo sido approvado artigo ou emenda 
negando aos Estados aquelle poder, ficavam 
estes ipso facto com elle, como effectivamente 
licaram. 

6°. Si a commissao do congresso na reda- 
c^ao supprimio as sobredictas palavras, fez 
n'isso uso indevido, mas innoxio, de seos pode- 
rcs, e em nada alterou n'este particular (nem 
tal Ihe fora licito, embora a investidura exce- 
pcional que pensou dar-lhe 0 presidente) o 
systema da Constitui^ao, ficando, tal como 
n'ella se consagrou, 0 disposto no cit. art. 65 
§ 2 , que basta para assegurar aos Estados a 
competencia de que se trata. 

Que importa que algum, alguns ou muitos 
(eate todos) os representantes dissesscm haver 
antinomia entre poderes—dos Estados, de 
crear e organisar a guarda nacional em seos ter- 
ritorios e — da Uniao, de chamal-a a servifo 
nacional em dados casos ? Elles o poderam ter 
dito, mas essa contradicijao nao existe de modo 
algum. Elles poderam ter assim pensado (erro- 
neamente e esquecendo o art. 65 cit. § 20), 
mas desde que nao limitaram, n'esse ponto, o 
poder dos Estados, prohibindo explicita ou 
implicitamente aquella creacao e organisafao, 
estes ficaram no seo pleno direito instituindo, 
mantendo e regularisando semelhante milicia, 
como no seo direito e^ta a Uniao utilisando-se 

d'ella, mas somente utilisando-se, nos casos 
prescriptos. 

Referindo-se a explica^oes de veto no parla- 
mento (e outra cousa nao houve afinal, no 
caso que nos occupa, sinao uma explica^ao do 
voto do representante que no acto da votafao 
fallou) diz 0 abalisado Laurent, Droit Civil, 
vol. I, pag. 23; « Si Ton vent que ces expli- 
cations aient force de loi, il faut les ecrire dans 
les lois. C'cst 1c tcxtc en definitive que scttl a 
nne antorite legalerr. 

As assembleas legislativas nao se consideram 
ligadas pelas doutrinas emittidas antes da vota- 
q.ao(Berriatde Saint-Prix, Logique judic., n. 95). 
E na « Constitui^ao dos Estados Unidos » , 
explicada e annotada por J. W. Paschoal, trad, 
hespanhola de C. Quiroga, n. 423, se mostra a 
jurisprudencia d'aquelle paiz aflirmando, por 
orgao do juiz Tane}', na causa « Aldridge v. 
Williams» que a justifa nao pode em nenhum 
grao ser induenciada pela interpretaqao dada a 
lei pelos membros do congresso na discussao 
respectiva, nem pelos motivos ou razoes dadas 
por elles na defeza ou impugna^ao das emen- 
das propostas ; a lei que passa ou se sancciona 
e a vontade da maioria de ambas as cama- 
ras e o unico modo porque essa vontade se 
manifesta esta na lei mesma e deve ser deduzida 
das palavras que nellas se empregam ... O 
mesmo se estabeleceo no caso United States v. 
The Union Pacific Railroad. 

E por nao ser decisive, mas auxiliar, o 
appello aos trabalhos preliminares e aos mo- 
tivos dados na discussao e que o eximio juris- 
consulto Paula Baptista, no seo primoroso 
«Compendio de hermeneutica juridica», § 33, 
mencionando esses e outros meios de esclarecer 
disposigoes duvidosas, fez notar que elles 
podem cm alguns casos guiar 0 interprete vacil- 
lante, mas nao sao infalliveis. 

— Em discussao sobre este assumpto se tern 
dito que a competencia da Uniao esta «im- 
plicitamente contida» no n. 20 do citado 
art. 34. Mas isto e foliar a no^ao de.« pode- 
res im pi icitos ». Segundo a doutrina e juris- 
prudencia americana, taes poderes restringem-se 
aos necessaries a execucao e pratica dos pode- 
res expresses e conferem a escolha dos meios 
apropriados a isso. Story, Comm. § 1.237, 
Cooley, General principles, 1891, pag. 93, 
Marshal, Maculoch v Maryland (Writings, 
pag. 164) Paschal, n. 138, etc. Entre nos 
assim tambem e por for93 do art. 34 n. 33 com- 
binado com o art. 65 § 2". (Fide comm. a 
estes artigos). 

Ora, para que a Uniao possa empregar no 
servifo da seguraiKja nacional em casos supre- 
mos a milicia cidadan, cvidentcmente nao e 
necessario que esta seja, por aquella e como 
sua, estabelecida, organisada e regulada ; basta 
tel-a, para este effeito, as suas ordens quando 
for mister, e dispor dos meios necessaries para 
fazer effective e obedecido o chamamento. 
Que mais nao e precise prova-se com o exemplo 
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dos Estados Unidos Norte Americanos ( Const. 
art . 1 , sec . 8, ns . 15 e 16) e da Repu blica Ar
gentina ( Const. art . 67 n . 24 ) . 

« A milí cia é dos Estados , respectivamente, 
e não da União. Q.1ando é chamada ao ser
v iço cio governo fede ral, se conve rte então em 

1 1 . Dccl:ira r cm esta
do de s iti o um ou ma is 
pontos do tcrritorio na
cional, no caso de ataque 
por forças cst r:ingc i ras , 
ou commoção interna , e 
approva r ou suspender o 
qu e fô r declarado pelo 
poder executivo, ou se us 
agen tes rcsponsavcis, na 
ausc ncia do congresso ; 

( Projccto d:t Com missão do 
Governo Prov isori o). 

2 2. D~clara r cm es
tado de sitio u m ou mais 
pontos do tcrritori o na
cional, na cmergencia de 
aggrcssão por fo rças cs
t ra ngei ras , ou commoção 
intern a, e approva r ou 
suspender o declarado 
pelo poder executivo, ou 
seus :1gcntcs rcsponsaveis, 
na auscncia do congresso; 

(Decretos n. 5 10 de 22 de 
Junho e n. 9 14 A, de 23 de 
Outubro de 1890). 

21. Estado de sitio . Para a boa intel-
1 igencia deste n. 2 1, cumpre ter presente e 
co mbinar com elle o disposto no art. 48 n. 15 
e no art. 80 . 

Art . .34. Com pete p ri va t iva mente ao co ng resso na
cional: 

2 1. Declarar em est ad o de s iti o um ou mais pontos do 
t errito rio nac ional, na emerge ncia de aggressão por forças 
estrange iras ou de commoção in terna, e ap prov:lr ou sus
pender o siti o que houve r sido decla rado pelo poder exe
cutivo ou seus agentes respo nsave is, na auscncia do con
g resso ; 

Art. 48 . Com pete p ri va tivamente ao p reside nte da 
Rep ublica : 

15 . Dec lara r, por s i ou seus agen tes responsave is, o 
es tad o de s itio em q ualq uer ponto do t erritori o nac ional, 
ri.os casos de aggressão est ra nge ira1 ou g rave ·commoção 
intesti na ; ( Art. 6° n . .3; art. 34 n. 2 1 e art . 80 ). 

Art. So. Pode r-se-:í declara r em estad o de siti o q ual
q ue r parte do t erri tori o da União , suspendendo-se ahi as 
garan ti as co nst itucio naes po r tempo det erminado, q uando 
a segurança da Republi ca o exi g ir, cm caso de agg ressão 
estrangei ra , ou co mm oçf,o intestin a. ( Art. 34 n. 2 1). 

§ 1 • . Não se achando reunido o co ng resso e correndo 
n patria immin entc pe ri go , cxercer~í essa attri buição o 
pode r executivo fede ral. (Ar t. 48 n. 15) . 

§ 2 ' . Este, po rém , d uran te o est ado de s iti o, rcstri ngi r
se-:í, nas med idas de repressão contra as pessoas: 

1• . A ' detenção cm logar n,t0 desti nado aos réos de 
c ri mes communs ; 

2 ° . Ao desterro para ou tros sí ti os d o t crritorio 
nac iona l. 

§ .3•. Logo que se reunir o co ngresso, o p residente da 
Republica lhe rcl:itar:í , mot iva ndo-a s, as med idas de exce
pção q ue houverem sido tomadas. 

§ 4•. As autoridades q ue t en ham ordenado t aes med i
das são responsaveis pelos abusos com mett idos . 

Confrontados estes tres arti gos 
o que em cada um se contém, 
segu inte: 

n) Q.ianto a competencia : 

e apurado 
acha-se o 

! -Compet e priva ti vamente ao congres50 nacio nal decla
rar em estado de sitio (art . 34 n. 2 1) 

li -Compete privativamente ao pres ide nte da Repu
b lica . . '": declara r o estado de sitio , (art. 48 n . 15) 

III - 1'1odc r-sc-:í dec larar em estado el e sitio , (a rt. 80). 

milicia nacional. .. » Paschal cit. , n. 13 1 in fine) 
E nossa orga ni sação consti t ucional não está 
urdida de modo que assim tambem não possa 
ser entre nós; e que assim realmente é, resul
t a do que quanto a este objecto t emos expen
dido. 

N. 22 .-Diga-se -Dc
clara r cm estado de sitio 
um ou mais pontos do 
tcrrito rio nac ional, na 
cmcrgcncia de aggrcssão 
por forças cst r:ingciras ou 
de com moção in terna , e 
approva r ou suspe nder o 
s it io q ue houver s ido de
clarado pelo pode r execu
ti vo ou se us agentes rc
sponsaveis na auscncia do 
cong resso . 

Emend;, da Com missrio do 
cong resso ( approvada em 30 
de D~zt:mbro de 1890) . 

21 . Declarar em es
tado de sitio um ou mais 
pontos do territorio 
nacional, na emergen
cia de aggressão por 
forças estrangeiras ou 
de commoção interna, 
e approvar ou suspen
der o sitio que houver 
sido declarado pelo po
der executivo ou seus 
agentes responsaveis, 
na ausencia do con
gresso; 

E ahi t emos que a com petencia pri vati va 
fi cou pertencendo ao congresso nac ional ( * ), 
e ( em sua ause ncia) ao preside nte da Repu blica . 
E a razão é que o sit io suspe nde ·garanti as con
stitucionaes ( art . 80 ) , t raz consegui ntemente 
a suspensão de uma parte da Constituição, e o 
acto de declarai-o estabelece uma lei de exce
pção . Que poder, pois, sinão o legislat ivo, 
que autoridade, a não se r a dos mandatarias 
do povo, poderia fi car com semelhante fac ul
dade? 

Mas porque se di z « pri vati vamente» ? Pelo 
moti vo dado no commentario ao principio 
deste art . 34, para tornar exclusiva da União 
essa fa culdade extraordinari a, para dizer que 
ella não cabe aos Estados. 

b) Ainda quanto a com petencia, vê-se quan
do por excepção e em que condições é declarado 
o sitio sem acto das camaras legislati vas , pelo 
poder ·executivo : 

1-« . . . na ausenc ia do co ngresso» (a rt. 34 n. 2 1) 
11 - « . . . po r si ou por seos agentes respo nsaveis 

( a rt. 48 n . 15) 
Ili - <<Não se achando reunido o co ng resso e co rrendo a 

pat ria im mine nte pe rigo» (art. 80). 

Si o grande conselho nacional, composto dos 
representantes do povo, não se achar em 
fun cções, nem por isso ficará desprecav ida a 
defeza da nação em ta'rn g rave emergencia; a 
attri bui ção tutelar devolve-se então, até á reu
nião do cong resso, ao presidente da Republica, 
chefe electi vo da nação, ag indo elle, confo rme 

( • )O projecto dos Consti tuintes de 18:::..3 ( ;i.rt. ~7) determinavn que o 
:icto legis l:iti vo fosse ;1doptado <e por dous terços de ,•otos concordes», cau• 
tela de c1ue prcscindir;im a consti tuição ele 181.i e :ide 189 1, que cutrct:into 
n cs tabc lecê r:1111 p:1ra assumptos de menos g r:\\'hl;idc. Alêm disso, :.1 
:1ttribuiç:i.o de decretar o s iti o era sô do poder lcg is lali\'tl, segundo :iquc llc 
projec lo, as:-i m m:ds c ioso da libcrd:tdc e g,1r:1ntias do cidaclflo que ;a 

legisl:iç:io constitucion:tl posterior. ( V Assus DA ASSIIMULli A CO:-iST ITUISTR 

de 18::J, tomo V, pags . IJ e 19) . 

mais convenha, 
spo11 saveis . 

e) Quanto a 
tra-se do confro1 
nacional, como 
póde ser declarac 

l-<<Un1 ou m3is 
n. 2 1) 

li - «Em qualqu e1 
n . 15 ) 

111 - <, Qualque r p 

De sensato av i 
e pru dente arbi 
ou extender es~ 
aconselhem as ci 
do-o sobre 11111 

União , de modo 
sua applicação. 
m u nal sacri fic ic 
temerosa med id 
responsabilidade 
para que clla ai 
si vel. 

d) Quanto ;; 
sagra o art. 80, 

« Quando a segura 
« e co rrendo a pat1 

Taes palavras 
reservam-n 'a pa r 
pe ri clita a patria 
salvai-a. 

Nem se cone 
fac tos , ainda q1 
dem na v ida nor 
está apparelhad; 
des e me ios ordi 
dictori o, fó ra i1 
e reg ular n'ella 
para assegura r a 
dão, da ndo á 
a fac uldade de a 
para isso estabel 
cos contra occur 
sem sacrifi cio 1 

os recursos ordi 
permitt isse se ri 
armad ilha, urd i, 
Machiavellos, q 
povo para gar, 
Seri a uma const i 

e) Quanto : 
ra r-se o sitio, re 
dos arts . cits. : 

! -Na emergcnci: 
ou de commoção int 

li -Nos casos el e 
moção intestina ( ar 

Ili -Em c.,so de 
intestina ( art . So ). 

A aggressão t 
modo põe em pe 
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dos Estados Unidos Norte Americanos (Const, 
art. i, sec. 8, ns. 15 e 16) e da Republica Ar- 
gentina (Const, art. 67 n. 24). 

«Amilicia e-dos Estados, respectivamente, 
e nao da Uniao. Qiiando e chamada' ao ser- 
vi90 do governo federal, se converte entao em 

milicia nacional... » Paschalcit., n. 131 iii fiiic) 
E nossa organisa^ao constitucional nao esta 
urdida de modo que assim tambem nao possa 
ser entre nos ; e que assim realmente e, resul- 
ta do que quanto a este objecto temos expen- 
dido. 

11. Declnrar cm csta- 
do de sitio um ou mnis 
pontos do tcnitorio na- 
cional, no caso de ataquc 
por foryas estrange! ras, 
ou commoyao interna, c 
approvar ou suspender 0 
que for dedarado pelo 
podcr cxccutivo, ou seus 
agentes responsaveis, na 
ausencia do congresso; 

(Projeclo da Commissao do 
Governo Provisorio). 

22. Declarar em cs- 
tado do sitio um ou mais 
pontos do territorio na- 
cional, na cmcrgcncia de 
aggrcssao por foryas cs- 
trangeiras, ou commoyao 
interna, c approvar ou 
suspender o dedarado 
pelo poder cxccutivo, ou 
seus agentes responsaveis, 
na ausencia do congresso; 

(Decrelos n. 510 de 22 de 
Junho e n. 914 A, de 23 de 
Oulubro de 1890). 

N. 22.— Diga-se—De- 
clarar cm cstado de sitio 
um ou mais pontos do 
territorio nacional, na 
cmcrgcncia de aggressao 
por foryas cstrangciras ou 
de commoyao interna, c 
approvar ou suspender o 
sitio que houvcr sido de- 
darado pelo podcr cxccu- 
tivo ou sous agentes re- 
sponsaveis na ausencia do 
congresso. 

Hmemia da Commissao do 
congresso (approvada em 30 
de Dezembro de 1890). 

21. Declarar em es- 
tado de sitio um ou mais 
pontos do territorio 
nacional, na emergen- 
cia de aggressao por 
forgas estrangeiras ou 
de commogao interna, 
e approvar ou suspen- 
der 0 sitio que houver 
sido dedarado pelo po- 
der executivo ou seus 
agentes responsaveis, 
na ausencia do con- 
gresso ; 

21. Estado de sitio. Para a boa intel- 
ligencia deste n. 21, cumpre ter presentee 
combinar com elle 0 disposto no art. 48 n. 15 
e no art. 80. 

Art. 34. Compete privativamcnte ao congresso na- 
cional : 

21. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 
territorio nacional, na emergencia de aggressao por for?as 
estrangeiras ou de commoyao interna, e approvar ou sus- 
pender 0 sitio que houvcr sido dedarado pelo poder exe- 
cutivo ou seus agentes responsaveis, na ausencia do con- 
gresso ; 

Art. 48. Compete privativamcnte ao presidente da 
Republica : 

15. Declarar, por si ou seus agentes responsaveis, o 
estado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, 
nos casos de aggressao estrangeira, ou grave commoyao 
intestina ; ( Art. oa n. 3 ; art, 34 n. 21 e art. 80 ). 

Art. So. Poder-se-a declarar em estado de sitio qual- 
quer parte do territorio da Uniao, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo determinado, quando 
a seguramja da Republica o exigir, em caso de aggressao 
estrangeira, ou commoyao intestina. ( Art. 34 n. 21). 

§ 1°. Nao se achando reunido 0 congresso e correndo 
a patria imminente pcrigo, exerceru essa attribuigao o 
poder executivo federal. (Art. 48 n. 15), 

§ 2l>. Este, porem, durante o cstado de sitio, restringir- 
se-a, nas medidas de repressao contra as pessoas: 

1°. A' deten^ao cm logar nao destinado aos reos de 
crimes communs; 

2°. Ao desterro para outros sitios do territorio 
nacional. 

§ 30. Logo que se reunir 0 congresso, o presidente da 
Republica Ihe relatara, motivando-as, as medidas de exce- 
p^ao que houverem sido tomadas. 

§ 4". As autoridades que tenliam ordenado taes medi- 
das sao responsaveis pelos abusos commettidos. 

Confrontados estes tres artigos e apurado 
o que em cada um se contem, acha-se o 
seguinte : 

a) Quanto a competencia : 

I — Compete privativamcnte ao congresso nacional decla- 
rar cm cstado de sitio (art. 34 n. 21) 

II—Compete privativamcnte ao presidente da Repu- 
blica . . . declarar o cstado de sitio, (art. 48 n. 15) 

111 — Poder-se-a declarar em estado de sitio, (art. So). 

E ahi temos que a competencia privativa 
ficou pertencendo ao congresso nacional (*), 
c (em sua ausencia) ao presidente da Republica. 
E a razao e que o sitio suspende garantias con- 
stitucionaes (art. 80), traz conseguintemente 
a suspensao de uma parte da Constituiyao, e o 
acto de declaral-o estabelece uma lei de exce- 
pyao. Que poder, pois, sinao o legislative, 
que autoridade, a nao ser a dos mandataries 
do povo, poderia ficar com semelhante facul- 
dade ? 

Mas porque se diz « privativamente» ? Pelo 
motive dado no commentario ao principio 
deste art. 34, para tornar exclusiva da Uniao 
essa faculdade extraordinaria, para dizer que 
ella nao cabe aos Estados. 

h) Ainda quanto a competencia, ve-se quan- 
do por excepyao e em que condiyoes e dedarado 
o sitio sem acto das camaras legislativas, pelo 
poder executivo: 

I—«. . . na ausencia do congresso» (art. 34 n. 21) 
H —« . . . por si ou por seos agentes responsaveis 

(art. 48 n. 15) 
111—«Nao se achando reunido o congresso e correndo a 

patria imminente pengo» (art. 80). 

Si o grande conselho nacional, composto dos 
representantes do povo, nao se achar em 
funcyoes, nem por isso ficara desprecavida a 
defeza da nayao em tarn grave emergencia; a 
attribuiyao tutelar devolve-se entao, ate a reu- 
niao do congresso, ao presidente da Republica, 
chefe electivo da nayao, agindo elle, conforme 

{ * ) O projecto dos Const!tuiiites de 1823 (art. 27) deterniinava que o acto legislativo fosse adoptado « por dous teryos de votos concordes», cau- 
tela dc que prescindiram a constituiyao de 1824 e a dc 1891, que entretanto a estabclecirani para asstimptos de mcnos gravidade. A It-in disso, a attribuiyao dc dec ret ar o silto era so do podcr legislativo, scgundo aquelle 
projecto, assim mais cioso du Itbcrdadc c gamntias do cidadfio que a legislayao constitucional posterior, (V. Ann a us da assgmblba constituintk de 1823, tamo V, pags, tj e 10). 
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mais co nve nh a, por si on por seos age11les re
spo11 saveis. 

e) Quanto a jurisdicção t erritorial , m os
tra-se do confronto que , tanto pelo congresso 
nacional, como pelo poder executi vo, o sitio 
pócl e ser declarado em 

1-«Urn ou nuis pontos do territorio nac ional (art. 34 
11. 21 ) 

11-«Em qualquer ponto do territorio nacio nal " art. 48 
11. 15 ) 

111- c,Qualquer parte da União (art . 80).>> 

De se nsato av iso fo i assim deixado ao crite ri o 
e prudente arbitrio da autoridade restring ir 
ou extend er esse interd icto, co nforme m elho r 
aconselhem as ci rcumsta ncias do caso, lança n
do-o so bre nm on 111ais po11/os do terrilorio da 
União, de m odo a bem g aranti r o resultado de 
sua applicação . O g ra nd e vexame e descom
m un a! sacri fi cio qu e aos cidadãos traz essa 
t emerosa m ed ida e o sentimento da eno rme 
responsa bil idade el e sua decretação, se rão parte 
para que clla abra nj a a menor extensão pos
si ve l. 

d) Quanto ao fim , patentea-se do que con
sagra o art . 80, autori sando o sit io 

« Quando a segurança da Republica o ex igir» 
<< e correndo a p~tria imrnincnte perigo >>. 

Taes pa lavras caracterisam esta m ed ida e 
rese rvam-n 'a para mome ntos su premos, em qu e 
periclita a patria e não se póde de outra ma neira 
salvai-a. 

Nem se co ncebe que a possam autorisar 
facto s, a inda que muito g raves, que succe
dem na v ida normal da sociedade, para os quaes 
está apparelhada a autoridade com as faculda
des e mei os ord ina ri os de acção . Fóra contra
dictori o, fóra inepto faze r uma Constituição 
e reg ul a r n 'ella o exercício do poder publico 
para assegura r a liberdade e o di reito do cida
dão, da ndo á a utoridade ao m esmo t empo 
a facu ldade de apartar-~e das normas tutela res 
para isso estabelecidas e empregar m eios heroi 
cos contra occurrenci as que se podem vencer 
sem sacrificio da liberdade individual, com 
os recursos ordina ri os . Constituição que tal 
permittisse seria a ntes uma negaça e uma 
armad ilha, urdidura dig na de Tiberios e ele 
Machiavellos, que não dos procuradores do 
povo para garantil-o e mantel-o soberano . 
Seria uma constituição-suicidio . 

e) Quanto aos casos em que cabe decla
ra r-se o sitio, res umem-se, segundo os t ermos 
dos arts. cits . : 

1-Na emergencia de aggrcssão por forças es t rangeiras 
ou de co rnrn oção interna ( art. 34 n. 21 ) 

II -Nos casos de agg ressão estrangeira ou g rave com
moç,10 intestina ( art . 48 11 15) 
. 111-:-Em c.1s0 de nggress:°lO estrangeira ou commoção 
1n test111a ( art. 80 ). · 

A aggressão por fo rças estrange iras ele t al 
modo põe em perigo a segurança da Republica 

qu e, indepe ndentemente de autorisação do 
congresso, eleve nesse caso o governo declarar 
i111111ediata111e11te a guerra. ( art. 48 n. 8) . E de 
tamanha grav idade, e de arriscadas consequen
cias é essa commoção intestina a que a Con
stituição se refere , que ell a quiz equiparai-a 
aqui á propria g uerra ou aggressão estrangeira, 
extendendo a ambas a m esma extraordinaria pro
videncia. Tanto ameaça m «a segurança da Re
publica» e tam gra nde perigo faze m correr a 
patria, que se consideram eguaes e se irmanam 
quanto a seo alcance e consequencias e tambem, 
quanto á urgencia do emprego de meios prom
t os, energ icos e suffici entemente efficazes pa ra 
pór-se-lh es t erm o . E bem se vê d 'ah i que para 
acl mittir e just ifica r o emprego de uma provi
dencia d 'essa natureza, creada para uma situa
ção de g uerra ( da qua l até tirou o nome de 
estado de sitio), é preciso que a « com moção 
intestina», a ella para esse effeito equiparada, 
ass uma proporções taes que o perigo para a 
patri a tamanho seja como o que ella corre com 
a guerra , e que não possa ser destruido sinão 
com os meios usados n 'esta . 

Nfo se póde entender de outro modo a Con-
stituição neste ponto. -

Que gráo de criterio, de senso commum , 
se poderi a, com effeito, attrib uir a leg isladores 
que n ' uma Co nstitui ção ti vesse m creado t al 
providencia, que é o maior dos vexa mes para 
os povos e o holocausto da liberdade indivi
dual , e deixassem ao governo o arbitrio de 
usar á sua vontade desse descommunal poder, 
quér no caso de salvação da patria em mo
m ento supremo, quér t ambem fóra desse caso 
excepcional, em situação 11él qual bastam as 
faculdades ordinarias da autoridade? Os con
structores da obra constitucional teriam d 'este 
feiti o ed ificado a dictadura e não a cidadela 
e balua rte da li berdade e do direito! si de boa 
fé, teriam sido simplesmente ineptos, si de caso 
pensado , traidores. 

Assim que, é preciso ou restringir a este 
conceito a expressão « com m oção intestina » 
ou co nfessa r que a Constituição é ré do mais 
extravagante dos absurdos . 

Ora que « commoção intestina» é a que, 
para este effeito, se póde comparar á g uerra e 
invasão estrangeira? Na ordem dos factos desta 
natureza não encontramos mais que uma d 'este 
jaez- a guerra intest ina -E realmente, que se 
possa eq ui para r a uma gue rra só alguma 
outra guerra! A situação que requer o emprego 
de medidas singulares, fóra do comm um, tra
vadas de arbítrio e permittindo v iolencias, só 
póde ser o estado de g uerra, quér por aggres
são estrange ira , qu ér por levantamento á mão 
armada no paiz (guerra intestina , que o eu
phemismo da Constitu ição chama de « com
m oção ». 

O codigo penal cogita ele m otim, tumulto, 
assuada, ajuntamento illi cito , sed ição, e conspi
ração (arts. 109 § 2°, 114, 115 , 11 6 e 11 9), 
e, para reprimir as m ais g raves d'essas per-
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mais convenha, por si on por seos agentes rc- 
sponsavcis. 

c) Qjianto a jui-isdiccao territorial, mos- 
tra-se do confronto que, tanto pelo congresso 
nacional, como pelo poder executivo, o sitio 
pode ser declarado em 

I—«Uni ou mais pontos do territorio nacional (art. 34 
n. 21) 

II—tfEm quaiquer ponto do territorio nacional» art. 48 
n. 15 ) \ 

III — aQualquer parte da Uniao (art. So).» 

De sensato aviso foi assim deixado ao criterio 
e prudente arbitrio da autoridade restringir 
on extender esse interdicto, conforme melhor 
aconselhem as circumstancias do caso, lani;an- 
do-o sobre nm ou mats pontos do iern'fon'o da 
Uniao, de modo a bem garantir o resultado de 
sua applicagao. O grande vexame e descom- 
mnnal sacrilicio que aos cidadaos traz essa 
temerosa medida e o sentimento da enorme 
responsabilidade de sua decreta^ao, serao parte 
para que clla abranja a menor extensao pos- 
sivel. 

d) Qiianto ao fim, patentea-se do que con- 
sagra o art. 80, autorisando 0 sitio 

« Qiiando a seguran^a da Republica o exigir» 
« e correndo a patria immineute pengo». 

Taes palavras caracterisam esta medida e 
reservam-n'a para mementos supremos, em que 
periclita a patria e nao se pode de outra maneira 
salval-a. 

Nem se concebe que a possam autorisar 
factos, ainda que muito graves, que succe- 
dem na vida normal dasoeiedade, para os quaes 
esta apparelhada a autoridade com as faculda- 
des e meios ordinaries de ac^ao. Fora contra- 
dictorio, fora inepto fazer uma Constituicao 
e regular n'ella o exercicio do poder publico 
para assegurar a liberdade e o direito do cida- 
dao, dando a autoridade ao mesmo tempo 
a faculdade de apartar-se das normas tutelares 
para isso estabelecidas e empregar meios heroi- 
cos contra occurrencias que se podem veneer 
sem sacrificio da liberdade individual, com 
os recursos ordinaries. Constituicao que tal 
permittisse seria antes uma negaca e uma 
armadilha, urdidura digna de Tiberios e de 
Machiavellos, que nao dos procuradores do 
povo para garantil-o e mantel-o soberano. 
Seria uma constituicao-suicidio. 

e) Qiianto aos casos em que cabe decla- 
rar-se o sitio, resumem-se, segundo os termos 
dos arts. cits. ; 

I—-Na emcrgcncia de aggressuo por for(;as cstrangeiras 
ou de commo<;ao inlerna ( art. 34 n. 21 ) 

II—Nos casos de aggressao estrangeira ou grave com- 
mo?ao intestina (art. 48 n 15) 

HI — Hm c.iso de aggressao estrangeira ou commo^ao 
intestina ( art. So ). 

A aggressao por forfas estrangeiras de tal 
modo poe em perigo a seguranca da Republica 

que, independentemente de autorisafao do 
congresso, deve nesse caso o governo declarar 
iminediatainente a gtterra (art. 48 n. 8). E de 
tamanha gravidade, e de arriscadas consequen- 
cias e essa commocao intestina a que a Con- 
stituicao se refere, que ella quiz equiparal-a 
aqui a propria guerra 011 aggressao estrangeira, 
extendendo a ambas a mesma extraordinaria pro- 
videncia. Tanto ameacam«a seguranca da Re- 
publica » e tarn grande perigo fazem correr a 
patria, que se consideram eguaes e se irmanam 
quanto a seo alcance e consequencias e tambem, 
quanto a urgencia do emprego de meios prom- 
tos, energicos e sufficientemente efficazes para 
por-se-lbes termo. E bem se ve d'ahi que para 
admittir e justificar o emprego de uma provi- 
dencia d'essa natureza, creada para uma situa- 
Cao de guerra (da qual ate tirou o nome de 
csiado de sitio), e preciso que a « commocao 
intestina», a ella para esse effeito equiparada, 
assuma proporcoes taes que o perigo para a 
patria tamanho seja como o que ella corre com 
a guerra, e que nao possa ser destruido sinao 
com os meios usados n'esta. 

Nao se pode entender de outro modo a Con- 
stituicao neste ponto. 

Que grao de criterio, de senso commum, 
se poderia, com effeito, attribuir a legisladores 
que n'uma Constituicao tivessem creado tal 
providencia, que e o maior dos vexames para 
os povos e o holocausto da liberdade indivi- 
dual, e deixassem ao governo o arbitrio de 
usar a sua vontade desse descommunal poder, 
quer no caso de salvacao da patria em mo- 
mento supremo, quer tambem fora desse caso 
excepcional, em situacao 114 qual bastam as 
faculdades ordinarias da autoridade? Os con- 
structores da obra constitucional teriam d'este 
feitio edificado a dictadura e nao a cidadela 
e baluarte da liberdade e do direito ! si de boa 
fe, teriam sido simplesmente ineptos, si de caso 
pensado, traidores. 

Assim que, e preciso ou restringir a este 
conceito a expressao «commocao intestina» 
ou confessar que a Constituicao e re do mais 
extravagante dos absurdos. 

Ora que «commocao intestina» e a que, 
para este effeito, se pode comparar a guerra e 
invasao estrangeira? Na ordem dos factos desta 
natureza nao encontramos mais que uma d'este 
jaez—a guerra intestina — E realmente, que se 
possa equiparar a uma guerra so alguma 
outra guerra ! A situacao que requer o emprego 
de medidas singulares, fora do commum, tra- 
vadas de arbitrio e permittindo violencias, so 
pode ser o estado de guerra, quer por aggres- 
sao estrangeira, quer por levantamento a mao 
armada no paiz (guerra intestina, que o eu- 
phemismo da Constituicao chama de «com- 
mocao » . 

O codigo penal cogita de motim, tumulto, 
assuada, ajuntamento illicito, sedicao, e conspi- 
racao (arts.. 109 § 20, 114, 115, ii6e 119), 
e, para reprimir as mais graves d'essas per- 
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turbações da ordem , confe re á autoridade poli
cial o poder de contra el las ir até ao em prego 
el a fo rça a rmada e da pri são prevent iva, sem 
mandado de juiz ( a rt. 12 1 ) . E certo nin g uem 
dirá qu e para casos t aes, achando-se d'e st'
a rte perfeitamente apparelhacla a a utori dade, 
fosse autori saclo o uso da medida extrao rdin a
ri a cio sitio; ahi está t udo já prov idenciado e 
por modo a ag ir a autoridade com toda a 
energ ia e eíftcacia , sem ser prec iso reco rrer a 
o utros meios . O sit io não pócl e se r, portanto, 
sinão para caso a inda de maior g ravid ade e esse 
não é sinão a rebe lli ão, a revo lução, a g uerra 
intestina, que compromette, não já a ordem 
publi ca sómente, mas a propri a « segurança 
ela Rep ublica» . 

Si recorrerm os ao direito publi co norte
a meri cano, matriz do nosso, acha remos apoio a 
esta opinião . « O pri vilegio da ord em de 
babcas-co1p us não se suspenderá si não quando o 
exig ir a segurança publica e111 casos de rcbcllirío 
ou invasão . « Const . a rt. 1°, sec . 9, n. 2 ). ( * ) 

E nenhuma razão ha para ad mittir-se que , 
açlopta ncl o uma semelha nte di sposição , os nos
sos constituintes t enham qu eri do modificai-a 
em desproveito ela li be rdade ind ividual e 
d 'esta se mostrassem menos zelosas q ue os 
a meri canos do norte. 

O in t ui to seguramen te fo i o mesmo e a prov i
dencia con sagrada não póde amplia r-se a mai s 
la rgo ambito aqu i cio qu e a lli . Por isso, 
fo i com toda a razão qu e pôde um dos autores 
de nossa Constituição, com sua i ndi sputavel 
e não egualada competencia , dize r o segui nte: 

<< A c lausul a << co m moção intestina >> sobresae, no texto , 
pare lc meia ( pcrrnitta-sc a phrase) com a clausula <, inva
sfto estrangeira'> , casa das, unidas , geminadas uma ú o utra. 
O peri go qu e se q uer prevenir, é esse perigo anomalo e 
supremo, de q ue nos d,í medida a hypothese de i11vnsriv 
cs/raugcira Com essa ca lamidade a lei assoc ia e equ ipara 
a rommoçiio iu/estiun. A cq ui va lenc ia é manifesta e in con
t e; tave l. O mal de qu e se quer preca t a r o paiz , é o mesmo: 
o ri sco imminente ela .Repub lica . Esse ri sco pode nasce r ele 
um a tl' cs tas du :i.s o ri ge ns: comrn ocão intestina ou invasão 
estrangeira. Logo, para que, na acccpção do texto, se dê 
a commo çi10 intes tina é p rec iso qu e as perturbações que a 
caractcri:-.am sejam analog;is, pela g ra vid ade, ~ís que 
acompanham a presença do inimigo no tcrrito ri o do paiz . 
( RII)' Bnrboz.n, <, O estado de sitio, su a natureza, seos 
effe ,tos, scos limites» pag. 36 ). 

Finalmente, si rem ontarm o-nos ao reg ímen 
im peri al, n 'elle acharemos a suspen são de 
garanti as autori sada para os casos de REBE L1 .1Ão 
ou t"11vasiío de t"11 iu1iuos, pedindo-o a segurança 
do estado (Const. a rt . 179 % 35). E se rá 
ad missível qu e a Co nst ituição Republica na 
ten ha sido , em assum pto c!'esta natu reza, 
menos ca utelosa, menos ciosa do que a do 
im perio? 

(~)A le i lle 3 el e 111.trço ,lc 186 ; n. 1 cl ecl:i rou << D111 1111t.: n /w,;.rt11l&J nb.: I. 
/i,fo o presidente ,l os fa,t:1do!l Unidos, toda :i ,·cz que, ;1 sco j ui zo , :i scgur:mça 
publi ca o rc,1ucina, fie:, a11toris:1do a suspe mlr o prcvileg io do h,1/i1·,1s-corfm.r 
em qua lquer caso, cm todo tcrri torio ilos Estados Unidos ou cm qualquer 
parte ,lcllc 1) 'I 

«Em 1r, etc sétembro de 1861. o presidente expedia decre to suspendendo o 
b,1Lc,u-co ,·p11s ~ DUll:.\STI: A llEBLLLIÀO•> P:ischoal, Const. do6 Estados Unidos 
t'<plicad.t . n. 141 ). 

f) QJ.1anto aos e/feitos, o estado de s itio se 
ve ri fica, em qualquer parte ela União, 

. •. <, sugpcndcndo-se ahi as g;irant i:1s co nst itucionacs » 
( art. So ) . 

Ora , as gara nti as constitucionaes são ( se rvi
mo-nos das pala vras de um dos mais autori sados 
dos nossos lcxicos ) as gara nti as que para os 
cidadãos res ultam dos arti gos da Con st it uição 
( Do111i11gos Vi"eirn, Gra nde Dice. port. v . 
Ga ra nt ia), e conform e o nosso mais notavel 
publici sta: a ga rantia é um a promessa, uma 
segura nça q ue a lei estabelece para fazer re
speita r elfecti va e efficazmente um direito ( Pi-
111e11t,1 Bueno, Direito publ. braz . n. 539) . E a 
nossa Const ituição vigente, dizendo , no art. 78 , 
que «a especifi cação das garn utias e direitos na 
Constitui ção não exclu e outra s garn utias e 
direitos não enumerados ... », faz di stincção 
entre estas duas enti dades; pois no t exto ela lei 
se deve entender não ha ve r phrase nem mesmo 
pa lavra ocio.sc1 ( vrrba 11011 sint rnperjf 11a) Paula 
Bapt . , Herm eneut. ju ri d., Si 12 n. 4. Donde 
ri go rosamente se concl ue ( como a respeito 
da constituição imperial dizia o citado preclaro 
pu blicista) que a suspensão ele garant ias impe
riosamente exigida pelo perigo da patria é 
a suspensão « não da Constitu ição, nem dos 
poderes pol it icos, ou dos d ire itos dos cidadãos, 
sim de a lg umas forma lidades que gara ntem a 
li be rdade indi vidua l » . (Dir . pnbl. braz ., cit. 
n. 609). 

0!.1aes são essas fo rmalidades ga rantidoras 
que o estado de siti o ha de suspender ? Não as 
espec ifica fo rm almen te nenh uma das t res dispo
sições const it ucionaes que a nalysamos . Pe
rambu lemos um pouco pe lo estrange iro e Yeja
mos o que em o ut ras Constituições se colhe 
qua nto a este objecto . 

No Mex ico a Constituicão de 12 ele feve reiro de 
185 7 permitte a suspen;:io das garant ias outor
gadas por ell a, com excepção elas que protegem 
a vida do homem ( a rt. 29) . 

Na Pruss ia é auto ri sada a suspensão dos 
arti gos da Constitui ção que garant em- o ju l
gamento no ju izo commum, - a liv re manifes
t ação do pen samento, independe nte de censura 
e sendo reprimidos os abu sos pelas leis penaes 
ord in ari as, -a reu ni ão pacifica e sem arm as, 
ª associação com fin s não contra ri as á lei , - e a 
do a rt. que prohi be o emprego da fo rça armada 
sem requ isição da a utoridade civil con tra as 
pert urbações inter iores ou para a execução das 
leis, nos casos prev istos (Const. art. 111 ) . 

Na Hespa nh a a suspensão só pode ser dos 
arti gos que garante m o cidadão co ntra prisão 
fóra dos casos e fó rma prescriptos pela lei. 
e sem ma ndado do juiz, - que asseguram a 
inv iolab il idade do domicilio , - o direito de 
locomoção, - de li vre m'aniíest ação do pensa
mento, - de reuni ão e de assoc iação; e fo rm al
mente se proh ibe a suspensão ele outras garan
tias si não essas . ( Const. art. 1 7 ). 

• 

Na Servia s 
li berdade in divi< 
cílio, da palav r;:: 
dos t ribunaes ( C 

Na Republi ca 
as ga rantia s, 111 , 

dcmna e não ap 
soas lim ita-se . 
um para outro 
não prefe rirem s; 
g resso não lhe p 
nari os, nem a t , 
(a rt . 29) . 

No Pa raguay 
gc nti na, o go ver 
pcrm ittir a sahi 
detenção ou trar 
pa iz ( art. 16 1 ). 

Na Un ião Non 
qu e se suspende 
a rt. 1°, sec . 9 n. 

Na Belg ica <· 
suspensa no to 
Por egual dispõe 

Destes espec i 
t odas as ga ra n t 
v icia, até á simp 
nossa Constitui ç 
q uaesq uer d ' e li a: 
pessoas, a aut, 
ção ou desterro 
nac ional ( art. 

Por modo qL 
q uaesque r outra 
ser suspe nsas . 
e a l'l'anja mento < 

componentes, hc 
Com effc ito, n 

ma a fac uldade 
qu e este consist 
limite no t empo 
paço ( 1'111 q11alq1 
- sua opportu 1; 
rnuçn da Reput 
cstrn 11geirn 011 , 
prevê a necessi 
camaras ( N áo se 
correndo a patria 
essa hy pothese ( 
executivo) . Em 
pessoas alca nçac 
unica limitação 
reprcssito co11trn 
ção . .. 2° o deJ 
que se observe e 
a inda se contai 
prchendidas, pó, 
in violabili dade 
imprensa . 

E isto preval 
rado pelo poder 
a extensão eles: 
ha de medi r- e 
perigo da patria , 
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turbaijoes da ordem, confere a autoridade poli- 
cial o poder de contra ellas ir ate ao emprego 
da fonja armada e da prisao preventiva, sem 
mandndo de juiz (art. 121 ). H certo ninguem 
dira que para casos taes, achando-se d'est'- 
arte perfcitamente apparelhada a autoridade, 
fosse autorisado o uso da medida extraordina- 
ria do sitio; ahi esta tudo ja providenciado e 
por modo a agir a autoridade com toda a 
energia e elficacia, sem ser prcciso recorrer a 
outros meios. O sitio nao pode ser, portanto, 
sinao para caso ainda de maior gravidade e esse 
nao e sinao a rebelliao, a revoiucao, a guerra 
intestina, que compromette, nao ja a ordem 
publica somente, mas a propria «scguranga 
da Republica ». 

Si recorrermos ao direito publico norte- 
americano, matrix do nosso, acharcmos apoio a 
esta opiniao. «O privilegio da ordem de 
habeas-corpns nao se suspendera siniio quando o 
exigir a seguranfa publica cm casos de rchcUiao 
ou invasao. « Const, art. r0, sec. 9, n. 2). (*) 

E nenhuma razao ha para admittir-se que, 
adoptando uma semelhante disposi^ao, os nos- 
sos constituintes tenliam querido modi(ical-a 
em desproveito da liberdade individual e 
d'esta se mostrassem menos zelosos que os 
americanos do norte. 

O intuito seguramente foi o mesmo e a provi- 
dencia consagrada nao pode ampliar-sc a mais 
largo ambito aqui do que alii. Por isso, 
foi com toda a razao que pode um dos autores 
de nossa Constitui^ao, com sua indisputavel 
e nao egualada competencia, dizer 0 seguinte : 

«A clausula «conimo(jao intestina » sobresae, no texto, 
parede mcia ( penuittn-sc a phrase) com a clausula ^inva- 
sao eslrangcirav, casadas, unidas, geminadas uma a outra. 
O perigo que se quer prevenir, e esse pengo nnomnlo e 
supremo, de que nos da medida a hypothese dc invasao 
cstrangeira Com essa calamidade a iei associa u cquipara 
a commofao inti'siiua. A equivalencia e manifesta e incon- 
testavel, O ma! de que se quer precatar o paiz, c o mesmo: 
o risco imminente da .Republica. Hsse risco pode nascer dc 
uma d'cstas duas origens: commocao intestina ou invasao 
cstrangeira. Logo, para que, na accepi;ao do texto, sc dc 
a commocao intestina e prcciso que as perturba^oes que a 
caracterisam scjam anaiogas, pela gravidade, as que 
acompanham a prescmja do inimigo no tcrritorio do paiz. 
(Ruy Barbara, «O cstado de sitio, sua natureza, seos 
efieitos, seos limites» pag. 36). 

Finalmente, si remontarmo-nos ao regimen 
imperial, n'elle acharemos a suspensao de 
garantias autorisada para os casos de reueu.iao 
ou invasao de iuimigos, pedindo-o a seguran^a 
do estado (Const, art. 170 § 35). H sera 
admissivel que a Constitui^ao Rcpublicana 
tenha sido, cm assumpto d'esta natureza, 
menos caute-losa, menos ciosa do quo a do 
imperio ? 

(*) A lei de 3 de manjo tie 1865 n. t dedaroti «Dmcinle a frresente vehil. It jo o prcsidcnlc dos Estaiios Unit Ins, toda a vez fjtie, 3 seo juizo, a segnraiiija publica o requcira, fica autorisatlo a suspcndr o prcvilegio do hohcjs-corpus cm qualqucr caso, cm lodo territorio dos Estados Unidos ou cm qiialqiicr partc dcllc* ^ «Em 11 dc sc tenth ro dc 1863, 0 presidente expedio dccreto suspendendo o hobojs-cot'pus' dukantb a ;KBtLLiAO» I'aschoal, Const, dos Estados Unidos cxplicada. n. iqi). 

/) Quanto aos efieitos, o estado de sitio se 
verillca, em qualquer parte da Uniao, 

. . . suspendendo-se ahi as garantias constitucionacs » 
( art. So ). 

Ora, as garantias constitucionaes sao ( servi- 
mo-nos das palavras de um dos mais autorisados 
dos nossos lexicos ) as garantias que para os 
cidadaos resultam dos artigos da Constituifao 
f Domiugos Vieira, Grande Dice. port. v. 
Garantia), e conforme o nosso mais notavel 
publicista; a garantia e uma promessa, uma 
seguranca que a lei cstabelece para fazer rc- 
speitar effectiva e efiicazmente um direito ( Pi- 
menfa Bneno, Direito publ. braz. n. ^q). Ea 
nossa Constituii;ao vigente, dizendo, no art. 78, 
que «a especificaipao das garantias e dircitos na 
Constitui^ao rrao cxclue outras garantias e 
dircitos nao enumerados . . . », faz distina;ao 
entre estas duas cntidades; pois no texto da Ici 
se deve entender nao haver phrase nem mesmo 
palavra ocio,sa (verha non sini snperfina ) Paula 
Bapt., Hermeneut. jurid., § 12 n. 4. Donde 
rigorosamentc se conclue (como a respeito 
da constituii;ao imperial dizia 0 citado preclaro 
publicista) quo a suspensao de garantias impe- 
riosamente exigida pelo perigo da patria e 
a suspensao «nao da Constituifao, nem dos 
poderes politicos, ou dos direitos dos cidadaos, 
sim de algumas fonnalidades que garantem a 
liberdade individual » . (Dir.pnbl. fc/Yrr., cit. 
n. 609). 

Quaes sao essas fonnalidades garantidoras 
que o estado de sitio ha de suspender? Nao as 
especifica formalmente nenhuma das tres dispo- 
sicoes constitucionaes que analvsamos. Pe- 
rambulemos um pouco pelo estrangeiro e veja- 
mos o que em outras Constitui^ocs se colhe 
quanto a este objecto. 

No Mexico a Constituicao de 12 de fevereiro de 
1857 permitte a suspensao das garantias outor- 
fladas por ella, com excepi;ao das que protcgem 
a vida do homcm (art. 29). 

Na Prussia e autorisada a suspensao dos 
artigos da Constituigao que garantem—0 jul- 
gamento no juizo commum,—a livre manifes- 
tacao do pensamento, independente de censura 
e sendo reprimidos os abuses pelas leis penacs 
ordinarias,—arcuniao pacifica e sem armas,— 
a associa^ao com fins nao contrarios a lei,—e a 
do art. que prohibe o emprego da for^a armada 
sem requisi^ao da autoridade civil contra as 
perturba^oes interiores ou para a execugao das 
leis, nos casos previstos (Const, art. 111). 

Na Hespanha a suspensao so pode scr dos 
artigos quo garantem o cidadao contra prisao 
fora dos casos c forma prescriptos pela lei, 
e sem mandado do juiz,—que asseguram a 
inviolabilidade do domicilio, —o direito de 
locomocao, — de livre m'anifestacao do pensa- 
mento,— de reuniao e de associacao; e formal- 
mente se prohibe a suspensao de outras garan- 
tias sinao essas. (Const, art. 17). 
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ARTIGO 34 121 

Na Servia s uspendem-se as ga rantias da 
li berdade in div idua l qu anto a pri sões , do dom i
cilio, ela pa lav ra e imprensa, e da compctencia 
clost ri bunaes (Const. a rts. 38 e 56). 

Na Republica Argentina podem se r suspe nsas 
as garantia s, mas o pode r execut ivo não co n
dcmna e não applica penas, e co ntra as pes
soas limita-se a clete l-as ou tra nsfc ril-as de 
u 111 pa ra outro ponto ci o t erri torio cio paiz, s i 
não prefe rirem sahir d'elle ( art. 23); e o Co n
g resso não lh e pode confe rir poderes cxt raordi
nari os, nem a totalidade dos pode res publi cas 
( a rt . 29). 

No Pa raguay ( a rt. 72 ~ 22), co rn o na Ar
gentina , o go verno póde dete r ou transferir , ou 
permittir a sahida para o exte ri or. No Chi le, 
detenção ou tran sfcrcncia para out ro ponto do 
paiz (art. 16 1 ). 

Na Un ião Norte Americana a ga ra ntia uni ca 
qu e se suspe nd e é a do bnbens-co1p11s (Const . 
art . 1°, scc. 9 n . 2 ). 

Na Belg ica « a Co nst it uição não póde ser 
suspensa no todo ou em pa rte» ( a rt. 1 30 ) 
Por egual dispõe a Co nst. da Romania (art. 123). 

Destes espcc i mcns, desde a suspen são de 
t odas as garantias , menos as que respe itam á 
viela , até á simples interd icção do bnbeas-corp11s, 
nossa Co nstitui ção adapto u o da su spcn ão de 
quaesquer d 'e ll as, com tanto que, com relação ás 
pessoas, a a uto ridade apenas use da deten
ção ou desterro para a lg um ponto do tcrritori o 
nacio na l ( a rt . So § 2). 

Por m odo que, respeitada esta restricção, 
quaesque r outras gara nti as indi v iduaes póclem 
ser suspensas . E,· ide ncia-se isto da economia 
e a rra nj amento cio cit. art. cm suas disposições 
componentes, hem como ele seo es pi rita . 

Co m cffc ito, na primeira parte d 'ell c se procla
ma a faculdade ele decla rar o sitio, - d iz-se em 
qu e este co nsiste ( rnspe11são de gn rn11t ins ), seo 
limite no t empo (por tc111po deter111 i11n do) e no es
paço ( e111 q11nlq11er pnrte do territorio 11t1cio11al ), 
- sua opportu ni dade ( q11n11do o exigir a segn
rn11çn da Rcp11blicn), - seos casos ( aggressão 
estrn 11geirn 011 co111111oç110 i11tesli11n) . O § 1 ° 
prevê a neces idade do sit io no recesso das 
camaras ( Ntio se ncba11do re1111ido o Co11grcsso e 
correndo a patria i111111i11e11te perigo) e provê sobre 
essa hy pothese ( exercerá essn at trib11içiío o poder 
executivo) . Em segu ida (~2°), a bem das 
pessoas alcançadas pelo sit io, estabelece uma 
unica limi tação (rest ri11g ir-se-n, ·11as 111edidas de 
repr1:sstio co11trn as pessoas, a i111pôr : 1 ° n dele11-
ção ... 2° o desterro ). E portanto, uma vez 
qu e se observe esta restricção, out ras ga ra nt ias 
a inda se contam que, n 'ell a não estan lo com
prchendid as, pódem ser suspensas, tacs como a 
in violabilidade do domicilio, a li berdade de 
imprensa . 

E isto prevalece qué r o sit io seja decla
rado pelo pode r cxec uti vo ou pelo Ico·islati vo : 
a extensão !essa prov idencia cxtraordinaria 
ha de medir-se pela grav idade e grandeza do 
perigo da patria, não importa ndo para isso que 

a suspensão de ga ranti as t en ha de ser im
posta por um ou po r ou tro poder . A li mitação 
qu anto ao que se refere ás pessoas obriga 
de certo a ambos ( a referencia do § 2° ao 
poder cxcrntivo, é-lhe feita como execu tor das 
med idas cio siti o . Co mo é a ell e que fica incum
bida a appli cação cl'e ll as , a Constituição adve r
t e-o, qualque r que seja a o ri ge m dessa provi 
dencia, ele q ue quanto ás pessoas apenas pócle 
ell e cletel -as ou removei-as e mais nada, 
Acc . cio Sup . Trib. Fecl . , n. 133 ele 27 de 
novembrocle 1895) . Mas o determ ina r q uaes as 
ga ra nti as, si alg uma, si muitas, que vão ser 
suspensas, é cio poder que decretar o siti o . 
E esta determin ação deve ser expressa m ente 
fe ita no decreto clcclaratori o cio s itio, visto qu e 
este é s11spe11 são de lei e cl ' isso precisa 111 e têm 
dire ito el e co nh ecer os cidadãos, qu e de outro 
modo fi ca ri a111 expostos a vexa me e peri go 
in opinado, pela in sciencia e ince rteza . Ainda 
nessa extraordi na ria conjunctura opportef 11t lex 
111011ent, pri11sq11n111 feriai . Por occasião do siti o 
decretado em 10 ele setembro de 1893 n 'esta 
capital e na c idade ele Nictheroy ( clecr. n. 17 2 ), 
o governo declarou ( Dinrio Ojjicin l , ela m esma 
data) qu e mantinha inteira a li be rdade ele 
loco111oção e o respeito ao segredo ela corre
sponcle nci a . 

g ) Quanto á sua duração, - o siti o só pode 
ser declara lo 

« ... por t empo determinado» ( art . So ). 

Por t empo prefixado, certo, limitado . Si 
podesse ser por prazo i ndet er111i nado e indefi
n ido, não se ria isso suspensão, mas s11ppressão de 
o-nrnntias . pois ao arbitrio ficaYa ela autori
dade con sti tui r-se e111 di ctaclura por todo o 
tempo que lhe parecesse . Mas si a suspensão 
é restr icta a prazo fi xo, é visto que as m edidas 
que ella autor isa só podem começa r e vigora r 
dentro desse prazo . O arbitri o conferido á 
autori dade t em por ba li sas o acto da decla ração 
cio siti o ( qu e é a publicação solemne d 'ell e para 
co nh eci 111 ento dos cidadãos) e o t ermo fixado 
no proprio decreto que o declara. 

Qual é o 111omento em que começa? O 
decreto de siti o é para casos urge ntes e por
t anto cle\'e entrar em vigor logo que publi cado; 
antes disso, não, - se ria até uma ci lada . Espe
ra r os tres di as da publicação, como nas outras 
leis (decr. n. 572 de 12 de julho de 1890 ) 
tambem não, por isso m esmo que trata-se de 
caso urgente, e o gove rn o te111 necessidade de 
agir immecliatament c. 

O decreto que suspe nde as garanti as co nsti 
tucionaes não obedece, por sua natureza, ás 
no rm ;,s comm u ns da publ icação, mas encerra 
implícita a clausu la de immediata execução, 
(Acc. cio Supr . Trib. Fed ., n . 300 ele 27 ele abril 
de 1892). 

E, pe la natureza espec ial desta especie ele 
leis, conviria que sua publ icação não se limitas
se á inserção na fo lha ofTicial. Cumpre annun
cia r pelo modo o mais completo .e forma l essa 
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N;i Servia suspendem-se as garantias da 
liberdadc individual quanto a prisoes, do domi- 
cilio, da palavra c imprensa, e da compctencia 
dostribunaes (Const, arts. 38 e 50). 

Na Republica Argentina podem ser suspensas 
as garantias, mas o podcr executivo nao con- 
demna e nao applica penas, e contra as pes- 
soas limita-se a dctcl-as ou transferil-as de 
inn para outro ponto do territorio do paiz, si 
nao prclerirem sahir d'elle (art. 23); eo Con- 
gresso nao Hie pode conferir poderes extraordi- 
narios, nem a totalidadc dos poderes publicos 
(art. 2q). 

No Paraguay (art. 72 §22),. como na Ar- 
gentina, o govcrno pode deter ou transfcrir, ou 
permittir a sahida para o exterior. No Chile, 
deten^ao ou transferencia para outro ponto do 
paiz (art. 161 ). 

Na Uniao Norte Americana a garantia unica 
que se suspende e a do habcas-corpns (Const, 
art. i0, sec. 9 n. 2). 

Na Belgica «a Constituicao nao pode ser 
suspensa no todo ou em parted (art. 130) 
Por egualdispoe a Const, da Romania (art. 123). 

Destes especimens, desde a suspensao de 
todas as garantias, menos as que respcitam a 
vida, ate a simples interdiccao do hahcas-corpus, 
nossa Constituicao adoptou o da suspensao de 
quaesquer d'ellas, com tanto que, com relacao ;ls 
pessoas, a autoridade apenas use da deten- 
cao ou desterro para algum ponto do territorio 
nacional ( art. So § 2). 

Por modo que, respeitada esta restriccao, 
quaesquer outras garantias individuaes podem 
ser suspensas. Evidencia-se isto da economia 
e arranjamento do cit. art. em suas disposicoes 
componentes, bem como de seo espirito. 

Com elleito, na primeira parte d'elle se procla- 
ma a faculdade de declarar o sitio, —diz-se em 
que este consiste (suspensao dc garnulias), seo 
limite no tempo (por faupo delemtiimdo) e no es- 
paco ( cm qualqucr parfc do Icrrilorio nacional), 
— sua opportunidade C (//mwrfo 0 exigir a scgu- 
rau;a da Rcpuhlica ) , — seos casos (aggressao 
csirangeira on comiiio;do inlestiun) . O § 1° 
preve a necessidade do sitio no recesso das 
camaras ( Nao sc achando rennido 0 Congrcsso c 
correndo a pairia innuincnlepcrigo) e prove sobre 
cssa hypothese (cxcrccra cssa atlribuigdo 0 podcr 
executivo). Em seguida (§ 2°), a bem das 
pessoas aicancadas pelo sitio, estabelece uma 
unica limitagao (resiringir-se-d, nas medidas de 
reprcssdo coulrn as pessoas, a impor: 10 a delen- 
(do ... 2° o desferro). E portanto, uma vez 
que se observe esta restriccao, outras garantias 
ainda se contain que, n'ella nao estando com- 
prehendidas, podem scr suspensas, taes como a 
inviolabilidade do domicilio, a liberdade de 
imprensa. 

E isto prevalece quer o sitio seja decla- 
rado pelo poder executivo ou pelo legislativo : 
a extensao dessa providencia extraordinaria 
ha de medir-se pela gravidade e grandeza do 
pcrigo da patria, nao importando para isso que 

a suspensao de garantias tenha de ser hn- 
posta por um ou por outro poder. A limitacao 
quanto ao que se refere as pessoas obriga 
de certo a ambos (a referencia do § 20 ao 
podcr executivo, e-lhe feita como executor das 
medidas do sitio. Como e a elle que fica incum- 
bida a applicacao d'ellas, a Constituicao adver- 
te-o, qualquer quo seja a origem dessa provi- 
dencia, de que quanto as pessoas apenas pode 
elle detel-as 011 removel-as e mais nada, 
Acc. do Sup. Trib. Fed., n. 133 de 27 de 
novembrode 1895). Mas o determinar quaes as 
garantias, si alguma, si muitas, que vao ser 
suspensas, e do poder que decretar o sitio. 
E esta determinacao deve ser expressamentc 
feita no decreto dcclaratorio do sitio, visto que 
este e snspcusdo de lei e d'isso precisam e tern 
direito de conhecer os cidadaos, que de outro 
modo hcariam expostos a vexame e perigo 
inopinado, pela insciencia e incerteza. Ainda 
nessa extraordinaria conjunctura opporfet nt lex 
moucal, priusquam feriai. Por occasiao do sitio 
decretado em 10 de setembro de 1893 n'esta 
capital e na cidade do Nictheroy (deer. n. 172), 
o governo declarou ( Diario Official, da mesma 
data) que mantinha inteira a liberdade de 
locomocao e o respeito ao segredo da corre- 
spondencia. 

g) Quanto a sua duracao, — o sitio so pode 
ser declarado 

«... por tempo dcterminado » (art. So). 

For tempo prefixado, certo, limitado. Si 
podesse ser por prazo indeterminado e indefi- 
nido, nao seria isso suspensao, mas suppressao de 
garantias, pois ao arbitrio ficava da autori- 
dade constituir-se em dictadura por todo o 
tempo que Ihe parecesse. Mas si a suspensao 
e restricta a prazo lixo, e visto que as medidas 
que ella autorisa so podem comecar e vigorar 
dentro desse prazo. O arbitrio conferido a 
autoridade tern por balisas o acto da declaragdo 
do sitio (que e a publicacao solemne d'elle para 
conhecimento dos cidadaos) e o termo fixado 
no proprio decreto quj o declara. 

Qual e o momento em que comeca? O 
decreto dc sitio e para casos urgentes e por- 
tanto deve entrar em vigor logo que publicado; 
antes disso, nao, —seria ate uma cilada. Espc- 
rar os tres dias da publicacao, como nas outras 
leis (deer. n. 572 de 12 de julho de 1890) 
tambem nao, por isso mesmo que trata-se de 
caso urgente, e 0 governo tem necessidade de 
agir immediatamente. 

O decreto que suspende as garantias consti- 
tucionaes nao obedece, por sua natureza, as 
normas communs da publicacao, mas encerra 
implicita a clausula de immediata execucao, 
(Acc. do Supr. Trib. Fed., n. 300 de 27 deabril 
de 1892). 

E, pela natureza especial desta especie de 
leis, conviria que sua publicacao nao se limitas- 
se a inscrcao na folha official. Cumpre annun- 
ciar pelo modo o mais completo e formal essa 
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entrada da autoridade no clo lllinio do a rbit ri o 
que a lei lhe dá por certo te lllpo e dentro ele 
certo lilllite. Na Pru ss ia a lei lllanda que se 
faça conh ecida a dec laração do estado de sitio 
lll ediante ru fos de t a lllbor e toqu e de corneta, 
cOllllllun icação ás a utoridades colllpetentes, affi
xação de cartazes nas praças publicas e imllled i
ata in se rção do acto não só nas fo lhas officiaes 
colllo nas outras gazetas. 

-Sendo o sitio por le111po detcr111i11ado e sómen
te autori sadas medidas extraordinarias d11rn1tle o 
estado de sitio ( art . 80 pr. e § 2° ) , segue-se, de 
lllodo irrecusavel, que, t erminado o prazo fix ado, 
cessam essas medidas e vo lta para todos os cida
dãos (incluidos aque ll es por el las afastados ou 
detidos ) o regilll en norm al com a plen itu le 
das garant_ias constitucionaes. Do cont ra ri o 
ha ve ria suspensão desta s fóra já do estado le 
sit io, o que é inadmi ssivel n ' ulll regím en con
stitucional. 

Depois , o sitio recahe sobre alg uma parte do 
territorio 11acio11al ( art. 80) e só abra nge as 
pessoas que n'essa parte se acham (rnspe11de11do
se abi as garn11tias, ci t. art.) E portanto, levan
tado elle pela terminação de seo prazo, não ha 
lllais parte do territori o em que estejalll suspen
sas as ga ranti as. Não ha sitio si não o que é 
estabelecido 11' 11111 on 111ais po11tos do territorio 
uacio11a/(arts .34n. 2 1 e 48 n . 15); e si as 
lll ed idas ahi tomadas permanecessem depois 
do t ermo desse interdicto const ituciona l, ou 
t eria lllOS ainda em sitio o ponto ou pontos do 
territori o, onde fóra lançado por tempo que 
já se esgotou , - e isto se ria Ullla pro rogação 
arbitraria e illega l do sitio , - ou t eri a mos Ulll 
estado de sitio não mais recahindo sobre parte 
a lg ullla do territorio nacional, porém so bre 
certas e deterlllinadas pessoas, isto é, haveri a 
um certo numero de cidadãos colll suas ga rantias 
suspensas, sem ha ve r parte alg ullla do paiz em 
estado de s itio, isto é, suspensão de garantias 
sem have r sitio 1 

Por Accordam n. 1073 de 16 de abril de 1898, 
o Supr mo Tribunal Federal decidio «que com 
a cessação do estado el e sit io cessa lll t das as 
medidas de repressão durante elle tollladas pelo 
poder execu tivo» . 

-Tem-se qu estionado SI o ESTADO DE SITIO 
SUSPEN DE A IMMUNIDADE PARLAMENTAR estatuida 
nos arts . 19 e 20 da Constituição. 

1°. A noção, acima exposta, do que sejam 
« garantias co nst itucionaes >> reso lve por si a 
questão. Taes se chamalll as garantias estabe-
1 cida na Con stitui ção para segurança e li vre 
goso dos direitos do cidadão; lias enfeixam-se na 
declaração de direitos e ua denom inação t em elll 
direito publico Ulll sentido class ico e hi stori co, 
referindo-se á « proclalllação de direitos» da 
revolução franceza . Não se podelll pois con
fundir , se lll erro, com a illllllunidade, fóro e 
:ipanagio ou prcrogativas proprias el e cada um 
dos pode,:es pu blicos . · 

A immun idacle parl alllentar é co nsiderada 
C0lll0 inherente á fun cção de represe ntante da 

nação, colllo essenci a l á qualidade de lll embro 
do corpo legis la ti vo . E' dando-lhe esse caracter 
que as constitui ções a co nsag ralll. E isto difle
rente co usa é de ga ranti as individuaes estabe le
cidas para assegurar n i11violabilidadc do direito 
do cidadão. 

Tambelll o presidente da Republica tem sua 
immunidade, só póde ser sublll ettido a processo 
e ju lgamento, si o perlllittir a camara dos depu
t ados, ju lgando procedente a accusação; e não 
ha de er processado e julgado si não no foro 
espec ial qu e lhe ass ig na a Co nstituição ( art. 53). 
Por egual, os lllini stros do Suprelllo Tribunal 
Federa l t elll a garantia da vital iciedade de seus 
membros e sómente os póde processar por crim es 
funcionaes o se nado ( a rt. 57) . Ora, suspender 
taes imlllunidades se ria nada lll enos que com
pletalll ente subverter a ord em constitucio nal. 

N' um se ntido mais lato e ge nerico , são tam
bem garantias constitucionaes o principio demo
cratico , a representação, a di visão dos poderes, 
a periodi cidade presidenci a l, a reu ni ão annual 
cio cong resso, etc. . . Mas só a lg um egresso 
de asylo ele a li enados poderá affirmar que tudo 
isso é cousa que póde se r posta em estado de 
sitio e suspensa pelo pres idente da Rep ublica ou 
pelo cong ressó ! 

2 ° . Si fosse autori sada a suspensão da illllllU
nidade parlamentar , haveria n ' isso contradicção . 

Sendo ella estabelec ida para assegurar aos 
rep resentantes a i ndependencia e isenção lll esmo 
em telll pos normaes, como retirai-a exactamente 
quando essa isenção e independenci a mais 
peri galll? quando o poder executivo e seos 
agentes exe rcitam a ce rtos respeitos funcções 
di sc recionari as? 

Com effeito, os constructores de nossa orga
nisação const itucional entendera lll imprescin
divel a imlllunidade e estabeleceram-n'a como 

· ga rant ia e broquei. Quando pois a situação é 
a que ex ige maior segurança e quando ma is 
expostos a arbit r io e viol encias ficam os mem
bros do parlamento, não é que se ha de dar ao 
poder mais capaz de pratica i-as a faculdade de 
prender e desterrar a seo arbitrio deputado:; 
e senadores! 

3°. A Constitui ção conferi a ao congresso a 
attribuição i:le approvar 011- s11spe11der o sitio decre
tado pelo pcder execut ivo ( a rt. 34 n. 21) e isto 
constitue o parl amento íiscal e juiz da decla ra
ção de sitio pelo govern o . Ora , dê-se a este 
o poder de mutil ar esse tribunal por prisão 
e dest erro dos membros que o compoem, e 
aquella attribuição const itucional , correcti va do 
abuso do execut ivo, torna-se nugatoria, s inão 
reduz i la a um motejo, a um escarn eo ! Poden
do a autorid:ide ag ir sem peias , suspen sas as 
garantias de processo e fóro, e sendo permittido 
prender e desterrar membros do parlamento 
sem nenhuma fo rm alidade e só ao tal ante do 
govern o e de seos agentes, não é difficil arran
ja r-se moti vo o u pretexto contra os rep resen
tantes com qu em ell e não conte. E a suspensão 
do sitio, assim , só se dará quando o presidente 
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entrada da autoridade no dominio do arbitrio 
que. a lei Hie da por certo tempo e dentro de 
cerlo limite. Na Prussia a lei manda que se 
faga conhccida a declarafao do estado de sitio 
mediante rufos de tambor e toque de conieta, 
communicai;ao as autoridades competentes, affi- 
xa^ao de cartazes nas pragas publicas e immedi- 
ata insergao do acto nao so nas folhas odkiaes 
como nas outias gazetas. 

—Sendo o sii'io por Icmpo dclcnniiiado c somen- 
te autorisadas medidas extraordinarias diirante o 
estado de sitio (art. So pr. e § 2"), segue-sc, de 
modo irrecusavel, que, terminado 0 prazo fixado, 
cessam essas medidas e volta para todos os cida- 
daos (incluidos aquelles por ellas afastados 011 
dctidos) o regimen normal com a plenitude 
das garantias constitucionaes. Do contrario 
haveria suspensao destas fora ja do estado de 
sitio, 0 que e inadmissivel n'um regimen con- 
stitucional. 

Depois, o sitio recahe sobre alguma park do 
tcrritorio nan'oiial (art. 80) e so abrange as 
pessoas que n'essa parte se acham (siispendendo- 
se ahi as garantias, cit. art.) E portanto, levan- 
tado elle pela tcrminai;ao de seo prazo, nao ha 
mais parte do territorio em que estejam suspen- 
sas as garantias. Nao ba sitio sinao o que e 
estabelecido ii'nni on mais pontos do tcrritorio 
■/wc/o/m/(arts. 34 n. 21 e 48 n. 15); e si as 
medidas ahi tomadas permanecessem depois 
do termo dessc interdicto constitucional, ou 
teriamos ainda cm sitio o ponto ou pontos do 
territorio, onde lora lan^ado por tempo que 
ja se csgotou,—e isto seria uma prorogacao 
arbitraria e illegal do sitio, — ou teriamos um 
estado de sitio nao mais recabindo sobre parte 
alguma do territorio nacional, porem sobre 
certas e determinadas pessoas, isto e, haveria 
um certo numero de cidadaos com suas garantias 
suspensas, sem haver parte alguma do paiz em 
estado de sitio, -isto e, suspensao de garantias 
sem haver sitio ! - 

Por Accordam n. 1073 c'e '6 de abril de 1898, 
0 Suprcnfo Tribunal Federal decidio «que com 
a ccrsa^ao do estado de sitio cessam todas as 
medidas de repressao durante elle tomadas pelo 
poder cxccutivo ». 

—Tem-se questionado si o estado de sitio 
SUSPEND!- A 1MMUNIDADE PARLAMENTAR CStatllida 
nos arts. 19 e 20 da Constituicao. 

10. A nofao, acima exposta, do que sejam 
«garantias constitucionaes» resolve por si a 
questao. Taes se chamam as garantias estabe- 
lecidas na Constitilifao para seguramja e livre 
goso dosdircitos do cidaddo; ellas enfeixam-se na 
dcclarafdo de direitos e sua denominafao tern em 
direito publico um sentido classico e historico, 
referindo-sc a «proclamacao de direitos da 
revolufao franceza. Nao se podem pois con- 
fundir, sem erro, com a immunidade, foro e 
apanagio ou prerogativas proprias de cada um 
dos poderes publicps. 

A immunidade parlamentar e considerada 
como inherente a funcpao de represcntante da 

nacao, como essencial a qualidade de membro 
do corpo legislative, h dando-lhe esse caracter 
que as constituipoes a consagram. E isto dilTe- 
rente cousa e de garantias individuaes estabele- 
cidas para assegurar a inviotabilidadc do direito 
do cidaddo. 

Tambem o presidente da Republica tern sua 
immunidade, so pode ser submettido a proccsso 
e julgamento, si o permittir a camarados depu- 
tados, julgando procedente a accusa^ao; e nao 
ha de ser processado ejulgado sinao no foro 
especial que Ihe assigna a Constituicao (art. "53). 
For egual, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal tern a garantia da xutaliciedade de sens 
mcmbros e somente os pode processar por crimes 
funcionaes o scnado (art. 57). Ora, suspender 
taes immunidades seria nada menos que com- 
pletamente subverter a ordem constitucional. 

N'um sentido mais lato e generico, sao tam- 
bem garantias constitucionaes o principio demo- 
cratico, a representapao, a divisiio dos poderes, 
a periodicidade presidencial, a reuniao annual 
do congresso, etc. .. Mas so algum egresso 
de asylo de alienados podera affirmar que tudo 
isso e cousa que pode ser posta em estado de 
sitio e suspensa pelo presidente da Republica ou 
pelo congressb! 

20. Si fosse autorisada a suspensao da immu- 
nidade parlamentar, haveria n'isso contradiccao. 

Sendo ella estabelecida para assegurar aos 
representantes a independencia e isencao mesmo 
em tempos normaes, como retiral-a exactamente 
quando essa isencao e independencia mais 
perigam? quando o poder executivo e seos 
agentes exercitam a certos respeitos funcfoes 
discrecionarias? 

Com effeito, os constructores de nossa orga- 
nisacao constitucional entenderam imprescin- 
divel a immunidade e estabeleceram-n'a como 
garantia e broquel. Quando pois a situa^ao e 
a que exige maior seguranga e quando mais 
expostos a arbitrio e violencias ficam os mem- 
bros do parlamento, nao e que se ha de dar ao 
poder mais capaz de pratical-as a faculdade de 
prender e desterrar a seo arbitrio deputados 
e senadores! 

30. A Constituigao conferio ao congresso a 
attribuigao de approval' on suspender 0 sitio decre- 
tado pelo poder executivo (art. 34 n. 21) e isto 
constitue o parlamento fiscal e juiz da declara- 
gao de sitio pelo governo. Ora, de-se a este 
0 poder de mutilar esse tribunal por prisao 
e desterro des membros que o compoem, e 
aquella attribuigao constitucional, correctiva do 
abuso do executivo, torna-se nugatoria, sinao 
reduzida a um motejo, a um escarneo! Poden- 
do a autoridade agir sem peias, suspensas as 
garantias de processo e foro, e sendo permittido 
prender e desterrar membros do parlamento 
sem nenhuma formalidade e so ao talante do 
governo e de seos agentes, nao e difficil arran- 
jar-se motivo ou pretcxto contra os represen- 
tantes com quern elle nao conte. E a suspensao 
do sitio, assim, so se dara quando o presidente 
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quizer; por este modo terá sempre lugar a 
approvação, por effe ito de desfalque no con
g resso e pela influencia que exerça no animo de 
muitos representantes ( pois não é de humana 
expectativa contar que todos sejam heróes e 
exemplares de imperterrita firm eza de espirito) 
o emprego das medidas arbitrarias contra seos 
collegas. 

Que assim já não haja succedido , credat 
j udens Apelln, 110n ego. Com rece io de t al 
perigo, a lei n. 201 de 3 1 de agosto de 1894, 
estabelecendo o sitio no di stri cto federal e 
n' outros pontos , declarou-o<< com as limitações 
dos arts. 19 e 20 da Co nsti tui ção». 

Posteriormente, o acto leg islat ivo que decla
rou em sitio esta capital e Nictheroy (Decr. 
n . 456 de 12 de novembro de 1897) não reprodu
zio essa clausula restricti va, por inutil , segundo 
se verifica da discussão na camara dos depu
tados , e de certo o era, desde que o sitio só 
suspende ga rantias i11divid11ne5 . ( Sem embargo, 
o governo interpretou o caso · de m odo di verso 
e foi prendendo e deportando representantes da 
nação sem respe ito á immunidade ). 

4°. A disposição do art. 80 é em substancia 
a do art. 23 da Constituição da Republica 
Argentina e ahi está julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal que as immunidades subsistem 
no estado de sitio ( Acc. de 15 de dezembro de 
1890, que se lê nas Garantias Co11stitucio11aes de 
A. Alcorta , 1897, pag. 448). Assim foi tam
bem ultimamente julgado entre nós por Ac
cordam do Supremo Tribunal federal, n. 1073 
de 16 de abril 1898 , publicado no «Diario 
Official» de 5 de junho do mesmo a nno ,decisão 
em que magistral e irrefuta velmente se expõe e 
resolve este importa nte ponto de nosso direito 
constitucional. 

Approvar ou suspender o sitio ... de:
clarado pelo poder executivo ... na au
sencia do congresso. A primeira parte 
do n. 21 estabelece a attribuição do co ng resso 
de decretar o estado de sitio ; esta segunda 
parte, de accordo com o n. 1 5 do art. 48, confe
rindo ao poder executivo, no recesso do parla
mento , a mesma attribuicão , declara-a todavia 
dependente de approvação ou suspensão pelo 
congresso. E' a consagração da fi scali sação 
suprema dos mandatarios da nação em objecto 
que tam altamente importa á liberdade indiv i
dual. Sómente sob esta clausula garn ntidora 
póde o governo usar de tam peri goso poder. 

Mas para approvar on suspender o sitio, o con
g resso precisa de estar reunido e, portanto, 
desde que o poder executivo o declara, é indis
pensavel que immediatamente convoque o 
congresso. E ou convocação é nesse caso 
obrigatoria, ou o poder executivo fica com o 
direito de evitar a suspensão do si tio que decre
tar, até á reunião ordinaria do congresso. 

De não vir expressa na Constituição esta 
obri gação do poder executivo não se póde con
cluir que ella não exista . A attribuição dada 

no art. 48 n. 10, de convocar extraordinaria
mente o cong resso, envolve certamente a hy po
these extraordinaria do sitio e para t er isso por 
certo, basta considerar que este só é permittido 
ao gove rn o com a condicão de homolo
gação pelo congresso, que póde, negando-a, 
suspendei-o. Ora , para o congresso poder 
suspendei-o é indispensavel estar funccionando. 
Mas, como não se póde reunir extraordinari a
mente sem convocação e existe autoridade a 
quem se deo competencia para convocai-o e, 
por outro lado, como sem essa convocação 
frustra-se e annulla-se a funcção fiscali sadora 
que a segunda parte do n. 21 incum be ao con
g resso, é conclu são irrecusavel que toda a vez 
que o executi vo decreta o sitio por não estar 
presente o congresso, é obrigado a convocai-o 
imm ediatamente. E o sitio declarado sem essa 
providencia é uma verdadeira usurpação de 
poderes . 

E' corrente noção na intellige ncia das leis 
que d 'ellas não é licito separa r disposições para 
entendei-as á parte, desprezando sua connexão e 
t ampouco interpretai-as de modo que fiquem 
sem vigencia nem efficacia. Ora , sem dar-se ao 
art. 34 n. 21, segunda parte, combinado com os 
ns. 1 o e 15 , do art. 48, o sentido que lhe attri
buimos, ficará sem vigor aquella segunda parte, 
quanto á suspensão do sitio, clausul a importan
tissima aliás , e condição si·11c qua. não se permitti
ria o sitio lançado pelo poder executi vo. 

Prior ac potc11tior est q11am vox, 111ens dice11tis . 
O pensamento da Constituição, a qual não quiz 
desamparar a nação, entregando-a sem cautelas 
ao poder executivo, sobreleva ás palavras do 
t exto. Incivile est -nisi iota perspecta lege. una. 
aliqua.particuln ej 11s proposita.judicare vel respon
dcre. Confrontem-se e conciliem-se os ns. acima 
citados para que as di sposições constitucionaes se 
entendam umas pelas outras e nenhuma de suas 
partes fiqu e sem vigor ( e sem vigor ficará a parte 
segunda do n. 21 sem a convocação commettida 
ao poder executivo no n. 1o doart. 48). lnler
pretatio t'-n d11bio capienda. se111per, ut actm ct 
dispositio potius vrrleat qunm perea t. Vide com
ment . ao art. 48 n . 10 . 

Approvar ou suspender o sitio. Não 
diz a Constituição: -< approvar os actos do go
vern o no estado de sitio» , mas npprovnr 011, 
s11spe11der o SITI O declarado pelo poder execu"ti vo. 
E portanto a approvação de q ue aqui se trata 
não é a de t aes actos, mas si mplesmente a da 
decretação do sitio . 

O n. 21 confere ao congresso, como á simples 
leitura se vê, dous poderes: 1°. o poder de 
declarar o sitio, e-2°. o de homologar ou re
vogar o sitio que o governo haja declarado. 
O de approvar ou não actos ad minist rat ivos 
não está em nenhuma das duas partes d'aquelle 
n. ; nem por inferencia dos t erm os d'e ll e se 
póde admittir , por que esses termos o repellem. 

Com effeito, essa approvação de actos não 
t em por si , na primeira parte da disposição, nem 
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quizer; por este modo tera sempre lugar a 
approvagao, por effeito de desfalque no con- 
gresso e pela influencia que exer^a no animo de 
muitos representantes (pois nao e de humana 
expectativa contar que todos sejam heroes e 
exemplares de iinperterrita firmeza de espirito) 
o emprego das medidas arbitrarias contra seos 
collegas. 

Que assim ja nao haja succedido, credat 
■jiideiis Apella, non ego. Com receio de tal 
perigo, a lei n. 201 de 31 de agosto de 1894, 
estabelecendo 0 sitio no districto federal e 
n'outros pontos, declarou-o « com as limitafoes 
dos arts. 19 e 20 da Constituiqao ». 

Posteriormente, 0 acto legislative que decla- 
rou em sitio esta capital e Nictheroy (Deer, 
n. 456 de 12 de novembro de 1897) naoreprodu- 
zio essa clausula restrictiva, por inutil, segundo 
se verifica da discussao na camara dos depu- 
tados, e de certo o era, desde que o sitio so 
suspende garantias individuacs. (Sem embargo, 
o governo interpretou o caso de modo diverso 
e foi prendendo e deportando representantes da 
na^ao sem respeito a immunidade). 

40. A disposiqao do art. 80 e em substancia 
a do art. 23 da Constituifao da Republica 
Argentina e ahi esta julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal que as immunidades subsistem 
no estado de sitio (Acc. de 15 de dezembro de 
1890, que se le nas Garantias Coiistitncionaes de 
A. Alcorta, 1897, pag. 448). Assim foi tam- 
bem ultimamente julgado entre nos por Ac- 
cordam do Supremo Tribunal federal, n. 1073 
de 16 de abril 1898, publicado no «Diario 
Official» de 3 de junho do mesmoanno .decisao 
em que magistral e irrefutavelmente se expoe e 
resolve este importante ponto de nosso direito 
constitucional. 

Approvar ou suspender o sitio... de- 
clarado pelo poder executive... na au- 
sencia do congresso. A primeira parte 
do n. 21 estabelece a attribui^ao do congresso 
de decretar o estado de sitio; esta segunda 
parte, de accordo com o n. 13 do art. 48, confe- 
rindo ao poder executivo, no recesso do parla- 
mento, a mesma attribuigao, declara-a todavia 
dependente de approvagdo ou suspensdo pelo 
congresso. E' a consagragao da fiscalisagao 
suprema dos mandataries da naqao em objecto 
que tarn altamente importa a liberdade indivi- 
dual. Somente sob esta clausula garantidora 
pode o governo usar de tarn perigoso poder. 

Mas para approvar on suspender 0 sitio, o con- 
gresso precisa de estar reunido e, portanto, 
desde que o poder executivo o declara, e indis- 
pensavel que immediatamente convoque o 
congresso. E ou convocafao e nesse caso 
obrigatoria, ou o poder executivo fica com o 
direito de evitar a suspensao do sitio que decre- 
tar, ate a reuniao ordinaria do congresso. 

De nao vir expressa na Constituiqao esta 
obriga^ao do poder executivo nao se pode con- 
cluir que ella nao exista. A attribuifao dada 

no art. 48 n. 10, de convocar extraordinaria- 
mente o congresso, envolve certamente a hypo- 
these extraordinaria do sitio e para ter isso por 
certo, basta considerar que este so e permittido 
ao governo com a condifao de homolo- 
gacao pelo congresso, que pode, negando-a, 
suspendel-o. Ora, para o congresso poder 
suspendel-o e indispensavel estar funccionando. 
Mas, como nao se pode reunir extraordinaria- 
mente sem convocafao e existe autoridade a 
quern se deo competencia para convocal-o e, 
por outro lado, como sem essa convocacao 
frustra-se e annulla-se a func^ao fiscalisadora 
que a segunda parte do n. 21 incumbe ao con- 
gresso, e conclusao irrecusavel que toda a vez 
que o executivo decreta o sitio por nao estar 
presente o congresso, e obrigado a convocal-o 
immediatamente. E o sitio declarado sem essa 
providencia e uma verdadeira usurpafao de 
poderes. 

E' corrente no^ao na intelligencia das leis 
que d'ellas nao e licito separar disposifoes para 
entendel-as a parte, desprezando sua connexao e 
tampouco interpretal-as de modo que fiquem 
sem vigencianem efficacia. Ora, sem dar-se ao 
art. 34 n. 21, segunda parte, combinado com os 
ns. 10 e 15, do art. 48, o sentido que Ihe attri- 
buimos, ficara sem vigor aquella segunda parte, 
quanto a suspensao do sitio, clausula importan- 
tissima alias, e condigao sine qua nao se permitti- 
ria o sitio lan^ado pelo poder executivo. 

Prior ac potentior est qnam vox, inens dicentis. 
O pensamento da Constitui^ao, a qual nao quiz 
desamparar a nafao, entregando-a sem cautelas 
ao poder executivo, sobreleva as palavras do 
texto. Incivilc est nisi tola perspecta lege. nna 
aliquapariicnla cjns proposita jndicarc vet respon- 
derc. Confrontem-se e conciliem-se os ns. acima 
citados para que as disposi?6es constltucionaes se 
entendam umas pelas outras e nennuma de suas 
partes fique sem vigor (e sem vigor ficara a parte 
segunda don. 21 sem a convocacao commettida 
ao poder executivo no n. 10 do art. 48). Inter- 
pretatio in dnbio capit-nda semper, nt actns et 
dispositio pot ins va-Icai qnatn pereat. Vide com- 
ment. ao art. 48 11. 10. 

Apprcvar ou suspender o sitio. Nao 
diz a Constituicao: « approvar os actos do go- 
verno no estado de sitio», mas approvar on 
suspender o sitio declarado pelo poder executivo. 
E portanto a approvacao de que aqui se trata 
nao e a de taes actos, mas simplesmente a da 
decretafao do sitio. 

O n. 21 confere ao congresso, como a simples 
leitura se ve, dous poderes: 10. o poder de 
declarar o sitio, e — 20. o de homologar ou re- 
vogar o sitio que o governo haja declarado. 
O de approvar ou nao actos administrativos 
nao esta em nenhuma das duas partes d'aquelle 
n.; nem por inferencia dos termos d'elle se 
pode admittir, por que esses termos o repellem. 

Com effeito, essa approvafao de actos nao 
tern por si, na primeira parte da disposifao, nem 
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uma só palav ra . Supponha-se que ella inhere á 
seg unda parte: nes ta hy pothese t eri amas que, 
q ua ndo o sitio fosse declarado pelo cong resso , 
es te não t eri a essa attribuição de approvar os 
actos das autoridades durante o sitio ; isto é, a 
C nstitui ção t eri a fe ito esta sing ular dctermi
ção : no sitio declarado pelo cong resso as auto
ridades não t eri am contas a dar de seos actos , 
fi cari am de melhor partido para o arbitri o co n
tra os cidadãos , elo que na decretação pelo 
executi vo ! Basta ler, a inda com medioc re 
attcnção, a prim eira parte do n. 21, para , 
sem esforço nem difficil operação mental, ver 
qu e não se cogita ahi ele appro vaçãoalg uma. A 
icléa de approvação surge só na segunda parte, 
mas esta é exclusivamente referente ao sitio 
posto pelo poder executivo . 

Si , portanto , houvesse essa phantasiada appro
vação dos actos admini strati vos prati cados no 
estado de sitio, ficava m fóra de semelhante 
providencia todos os reali sados na primeira 
hy pothcse cm que a Constitui ção permitte o 
sitio ! E ass im menos ga rant idos fi cari a m os 
cidadãos com o sitio do cong resso elo qu e com 
o do poder executi vo ! Porque? Qual a razão 
ela diffe rcnça? 

Mas ta mbcm a segunda parte do n. 21 não 
a utori sa o u deixa ele a utori sar «a pprovação ele 
acto aclmi ni strati vos» . Approvar 011 s11spe11der, 
ahi se diz. E si isso se referi sse a taes actos, 
no caso de não approval-os o cong resso , se limi
tari a este, não a rejeitai-os ou revogai-os, mas a 
s11spe11del-os só; e ainda que ele t odo se tivessem 
consumado, iriam ficar suspensos ! ... 

O o bjecti vo da di sposição é outro e patente; 
ell a v isa a vig ilancia do cong resso qua nto ao em
prego dessa a nomala e temerosa att ri bui ção sua, 
em sua ausencia exercida pelo poder executivo, 
para que verifi q ue si seo uso é opportuno, si é 
justifi cado por moti vos bast ante fo rtes e po nde
ras s que a torn em imprescindivel, si se deram 
realmente as co ndições em que a Constitui ção 
o cons nte. Com esse fi to é que se deo ao 
cong resso o poder de approvar ou s11 spe11der o 
sitio posto pelo go vern o, isto é, de confirmar o 
decreto de declaração de sitio, ou supprimil-o, 
levanta ndo a suspensão de gara nti as que elle 
trouxe, o poder de fazer cessar o estado de sit io 
irregul arment o u sem razão decret ado . - Será 
fo rçar a lettra e o espirita da Constitui ção neste 
po nto admittir cousa dive rsa . 

Levanta ndo esta qu estão no senado federal, 
em sessão de I de ju nho ele 1895 , ti ve mos 
occasi:io de, entre outras co nsiderações, expôr 
o seguinte, a proposito do projecto de lei a 
res peito elos actos cxecut i vos no est a lo de sit io 
de 1893 : 

A atlri bui ~ão ue approva r a declaração de estad o de sitio 
ind epende da app rovaç,,o dos acl os do gove rn o e tem por 
cscópo vcr ifi c:u s i as cond ições co nst itu cio nacs para a 
de re lação do est ado de sitio se t enh am rea lm ente dado , 
ou, por outrn 1 s i houve effectiv amen tc mo t ivo p.1ra se r 
decre tado CLsitio pe lo poder execu ti vo ; mas não visa o 
exame e apreci ação dos actos p rati cad os pel.s autorid udés 
durante o períod o do sitio .. . 

Esses netos pratic ados pelo go vern o e seus agentes Juran
te o s iti o , ou são co nfo rm es .í Constitui ção e !1 s le is, e 
neste caso subsist em pe la autoridade, pela compctencia 
que o pode r executivo tem para cxccutal-os 1 n~to precisando 
então de approvação; ou são contra rios ás leis ou fer em a 
Consti t ui ção . 

Si s ,rn infrigentcs da Constitui ção, nest e caso nem o 
senado , nem o cong resso , nem pode r al g um , tem a facu l
dad e de approva l-os,-pela razão que dav a o g rande publi
c ista americano Alexand re Hami lton, qu e a vo nt ad e do 
povo , exp ressa na Cons t itui ção, deve prevalecer sobre a 
vo ntade de seus representa ntes, ex pressa nas le is oniinari as . 
De maneira que haveri a obstacttlo in ve ncível ú ace itaçflo 
desses ac tos, a ind a mesmo qu e o Cong resso tratasse de 
co bril-os com a sua approvação, e este embaraço é a propria 
Constituição . 

Não ha compete ncia para fazer le i contra ella e a lei 
assim fe ita, app rovando actos incon st ituc io nacs, se ri a uma le i 
nu lla. 

Os actos de que se t rata podem po r va rios modos se r 
contra ri as .:ls lei s ordinnri as ; pod em, ser contrari as -.í s leis 
fi scaes, medid as fin ance iras ill egacs, infrações dos orça men
tos, e tc . Nós não temos necessi dade , não temos o brig açã o 
de nesta occasião ve ri fi car isso . 

Contra act os raes no nosso syst ema ele gove rno ha co rrec
ti vos e no caso verte nte não ha necessidade de crea r novos; 
as leis ordi na ri as bastam, e el! ,,s proveem. Ha de have r 
occas ião e fó rm as regul ares de refo rm ar os actos que não 
de vam subs isti r, o u rcgu larisar os que cumprir m an te r. 

Mas, t ratando de << approva r o es tado de siti o>>, não 
t emos de ent rar na disquis içào dessa m ateri a. Si os ac tos 
a respe ito das le is fi scaes , onli narias, fe rem al g uma dispo
s ição leg al, ha o tribur,al d .1s con tas , que na occasião 
compe ten te fa l-o-á sentir ao cong resso, e oppo rtun amente 
serão exami nados, reva lidados o u supprirnidos . 

T aes mcdiJas podem t ambem r.efc rir-se a leis de o rd em 
admi nistrnt iva e a s imp les actos de ad m ini s tração . Neste caso 
esses actos infracto res d as le is terão a seu tem po , na occa
s ião co mpeten te , ulteriorm ente , para qne nfw vin g uem e 
se reparem , a im pug nação da au toridade a que isso t0Cj1 r 
~ a opposição , a rec lamação da parte p rej ud icada , q ue ha 
de fazer va ler seo d irei to pera nte os t ribun aes ; poderão 
te r cont ra s i a inte rven ção do minis tcrio publ ico, ag indo 
egualmente peran te a just iça como couber. E ao q ue neces
sit ar de ser provido por lei, o cong resso provení op po rtu
namente . 

E a si m se pôde concili a r pérfci t ament e a 1' com a 
2 11. parte do n . 2 1: 

O de creto de si ti o é uma attribu ição p riva ti va do 
pod e r legi slati vo: s i pe la c ircumstanc ia de não estar reunido 
o con g rcsso 1 o poder execut ivo se acha na emerg enc ia 
que a Constitu ição p revê, na necess idade abso luta , im pre
sc indivcl, urge ntiss irn:i de lan çar o si t io , decreta-o então e o 
co ng resso na occasião oppo rtuna co nhece di sso, s im ples
men te das condi ções em que foi lançado o siti o, ve rifi cando 
si se da va rea lmente css,l cmergcncia que a Constitui ç~to 
t eve cm vi s ta . 

Si chegarmos a ad mi t tir qu e o co ng resso t em o poder çle ap
prova r todo:; os ac tos praticados cm estado de siti o, qu acs quer 
qu e sejam as ci rcu1n stan\!ia s ( e até sem exam in ai-os, como 
es t:.'t succedc n.J o prcsent~mentc ) , os part ic ulares que ti verem 
soflf ido e m seus dire itos, cm sua propried ade , cm su as pessoas 
ou de sua fa rn ili n, qu e t ive re m s ido victim as de ve rdad e iros 
attentados no pe rí odo do si ti o e a pretex to dest e, cst aca rüo 
dian te cl essa absolvição prévia que o cong resso ti ve r p ro
fe ri do ao declarar q ue fi cam ap provaclos t odos esses actos 
e por con sequ cnc ia, e l im inada a effect iv idad e da respons a
bilidade crimina l e politica, que pode ria te r legar com o 
processo do presidente da Repub li ca po r in ic iação da 
cam ara dos deputados A cama ra nllo vo ltará atn.1 z. pa ra 
j u lg :tr procedente a acc usaçüo que ve rsa r sobre ac tos que 
ella appro vou . E ass im verifi ca-se , co rn o ha pouco di sse, 
qu e es~a ap pro vação vem fa lsear com pletamen te o regim cn 
reµublicano, t al como es t,í constituído cm nosso codigo 
funda menta l. 

Com se mdhantc intellige nci a da Consti tui ção annu ll am
se as liberdad es pu blicas , dep ra va-se o systema e fica o 
µart icula r sem acção , sem µrotecçfrn , fó ra da lei, d uran te o 
si tio e, depo is da approvaçâo sem rn c io efficaz de rehave r 
os seus d ire itos e reparaçã o i vinga rão sem co rrec t ivo nem 
rcparaçào os attcntados contra sua pessoa e liberdade e at é 
si o g o verno qu izc r podcr:í supprimil-as; e qua nto iÍ sua 
propriedade , si o entender chegará a con11 scal-a. 

Não é es tranh o 
rcspei to de um do~ 
chegou-se a ler no 
baraçad .i rn cntc , e ff 

não tinh a tid o nec, 
Po r conseguinte 

inteiram ente descai 
os precede ntes. 

O fac to de ex ig i 
Rep ublica apresent 
el as med idas ele ex, 
não é si não uma 
privativa competen 
as prov id enc ias de 
ridas pelo in te resse 
os actos prati cad o~ 
de ap provação . 

Po r outro lado 
co ng resso , os ab u; 
ca no ni sados, com 1 
dos d ireit os incl i, 
intei ra me nte do r ei 
macia de um dos i 
tui ção cl' ondc em:ll 
i nsusten tavcl >> , 

A opinião 
responsabilidad 
julga ndo seos a 
das in fo rmaçõe'. 
não apresentar; 
que é uma det u 
capital. Esquec 
( garantido pela 
lei n . 27 de 2 d 
promover a re s1 
republica e de 
mente prejulga 
nem audiencia , 
a que ou os trib 
rnen te político, 

11 . Regul ar 
processo da elci ç1 
fcd eraes em todo 

( Projeclo da Com 
Prov isori o ) . 

22 . Eleiçãc 
.cto é que por su, 
União e, entre 
mente pelo que 
E quando esta ; 
na Con stituição 
força do di spost 
cong resso conft 
oro-anicas para ; 

~as esta att1 
cie exercei-a, 
ta ndo a dispos 
creve seja feita , 
paiz , - do art. 
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uma so palavra. Supponha-se que ella inhere a 
segunda parte: nesta hypothese teriamos que, 
quando o sitio fosse declarado pelo congresso, 
cste nao teria essa attribui^ao de approval* os 
actos das autoridades durante o sitio; isto e, a 
Constituigao teria feito esta singular determi- 
^ao: no sitio declarado pelo congresso as auto- 
ridades nao teriam contas a dar de seos actos, 
ficariam de melhor partido para o arbitrio con- 
tra os cidadaos, do que na decreta^ao pelo 
cxecutivo! Basta ler, ainda com mediocre 
attengao, a primeira parte do n. 21, para, 
sem esfor^o nem difficil opera^ao mental, ver 
que nao se cogita ahi de approva^ao alguma. A 
idea de approvagao surge so na segunda parte, 
mas esta e exdusivamente referente ao sitio 
posto pelo poder executive. 

Si, portanto, houvesseessa phantasiada appro- 
va^ao dos actos administrativos praticados no 
estado de sitio, ficavam fora de semelhante 
providencia todos os realisados na primeira 
hypothese cm que a Constituiqao permitte o 
sitio ! E assim menos garantidos ficariam os 
cidadaos com o sitio do congresso do que com 
o do poder executive! Porque? Qiial a razao 
da dilTeren^a ? 

Mas tambem a segunda parte do n. 21 nao 
autorisa 011 deixa de autorisar «approva(;ao de 
actos administrativos». Approval* ou suspender, 
ahi se diz. E si isso se referisse a taes actos, 
no caso de nao approval-os o congresso, se limi- 
taria este, nao a rejeital-os 011 revogal-os, mas a 
suspendeUos so; e ainda que de todo se tivessem 
consumado, iriam ficar suspenses! ... 

O objectivo da disposi^ao e outro e patente; 
ella visa a vigilancia do congresso quanto ao em- 
prego dessa anomala e temerosa attribuigao sua, 
em sua ausencia exercida pelo poder executivo, 
para que verifique si seo uso e opportune, si e 
justificado por motives bastante fortes e ponde- 
rosos que a tornem imprescindivel, si se dcram 
realmente as condi^oes em que a Constituicao 
o consente. Com csse fito e que se deo ao 
congresso o poder de approval* ou suspender 0 
siiio posto pelo governo, isto e, de confirmar o 
decreto de declara^ao de sitio, ou supprimil-o, 
levantando a suspensao de garantias que elle 
trouxe, 0 poder de fazer cessar o estado de sitio 
irregularmente ou sem razao decretado. — Sera 
for^ar a lettra e 0 espiritoda Constituicao neste 
ponto admittir cousa diversa. 

Levantando esta questao no senado federal, 
cm sessao de 1 de junho de 1895, tivemos 
occasiao de, entre outras consideracoes, expor 
o segujnte, a proposito do projecto de lei a 
respeito dos actos executives no estado de sitio 
de 1893 : 

A attribuiijao tie approvar a cleclaraijao de estado de sttio 
iadependc da approvagao dos actos do governo e tcm por 
cscdpo verificar si as condi^oes constitucionaes para a 
dccrctaQao do estado dc sitio se ten ham realmente dado, 
ou, por outra, si houve cffectivamente motivo para ser 
decretado o^sitio pelo poder executivo; mas nao visa o 
cxame e aprecia^ao dos actos praticados pelas autoridades 
durante 0 periodo do sitio.. . 

Esses actos praticados pelo governo e sens agentes duran- 
te o sitio, ou sao conformes a Constituicao e as leis, e 
neste caso subsistem pela autoridade, pela competencia 
que 0 poder cxecutivo tern para executal-os, nao precisando 
entao de approvaijao; ou sao contrarios as leis ou ferem a 
Constituicao. 

Si sao infrigentes da Constituicao, neste caso nem o 
senado, nem 0 congresso, nem poder algum, tern a facul- 
dade de approval-os,—pela razao que dava o grandc publi- 
cistd americano Alexandre Hamilton, que a vontade do 
povo, expressa na Constituicao, deve prevalecer sobre a 
vontade de seus representantes, expressa nas leis ordinarias. 
Dc mancira que haveria obstaculo invencivel a aceita^ao 
desses actos, ainda mesmo que o Congresso tratassc dc 
cobril-os com a sua approva^ao, e cste embarago e a propria 
Constituicao. 

Nao ha competencia para fazer lei contra ella e a lei 
assim feita, approvando actos inconstltucionacs, seria uma lei 
nulla. 

Os actos de que se trata podem por varies modos ser 
contrarios as leis ordinarias; podem, ser contrarios as leis 
fiscaes, medidas financeiras illegacs, infra^oes dos or^amen- 
tos, etc. Nds nao temos necessidade, nao temos obriga^ao 
de nesta occasiao verificar isso. 

Contra actos taes no nosso systemade governo ha correc- 
tivos e no caso vertente nao ha necessidade de crear novos; 
as leis ordinarias bastam, e ellas proveem. Ha de haver 
occasiao e fdrmas rcgulares de reformar os actos que nao 
devam subsistir, ou regularlsar os que cumprir manter. 

Mas, tratando de «approvar'o estado de sitio >>, nao 
temos de entrar na disquisi<jao dessa materia. Si os actos 
a respeito das leis fiscaes, ordinarias, ferem alguma dispo- 
si?ao legal, ha 0 tribunal das contas, que na occasiao 
competente fal-o-a sentir ao congresso, e opportunamentc 
serao examinados, revalldados ou supprimidos. 

Taes medidas podem tambem r.eferir-se a leis de ordem 
administrativa e a simples actos de administra^ao. Neste caso 
esses actos infractores das leis terao a scu tempo, na occa- 
siao competente, ulteriormcnte, para qne nao vinguem e 
se reparem, a impugna^ao da autoridade a que isso tocar 
q a opposi^ao, a reclamaijao da parte prejudicada, que ha 
de fazer valer seo direito perante os tribunaes; poderao 
ter contra si a interven^ao do ministerio publico, agindo 
cgualmente perante a justi^a como couber. E ao que ncces- 
sitar dc ser provide por lei, o congresso provera opportu- 
namentc. 

E assim se pode conciliar perfcitamente a in com a 
2" parte do n. 21 : 

O decreto de sitio e uma attribui^ao privativa do 
poder legislativo : si pela circumstancia de nao estar rcunido 
o congresso, o poder executivo se acha na emergencia 
que a Constituicao preve, na necessidade absoluta, impre- 
scindivel, urgentissima de lamjar o sitio, decreta-o entao c o 
congresso na occasiao opportuna conhece disso, simples- 
mente das conduces em que foi lamjado 0 sitio, verificando 
si se dava realmente cssa emergencia que a Constituicao 
teve em vista. 

Si chegarmos a admittir que 0 congresso tem o poder vie ap- 
provar todos os actos praticados em estado de sitio, quaesquer 
que sejam us circumstancias (c ate sem exammal-os, como 
esta succedendo presentemente ), os particulares que tiverem 
soffrido em seus direitos, em sua propriedade, em suas pessoas 
ou de sua familia, que tiverem sido victimas de verdadeiros 
attehtados no periodo do sitio e a pretext© deste, estacarao 
drante dessa absolvl^ao pre via que o congresso tiver pro- 
ferido ao declarar que ficam approvados todos esses actos 
e por consequencia, eliminada a effectividade da responsa- 
bilidade criminal e polltica, que poderia ter logar com o 
process© do presidents da Republtca por iniciacao da 
camara dos deputados A camara nao voltara atraz para 
Julgar procedentc a accusa^ao que versar sobre actos que 
ella approvou. E assim verifica-se, como ha pouco dissc, 
que essa approvagao vcm falsear completamente 0 regimen 
republicano, tal como esta constituido cm nosso codigo 
fundamental. 

Com semelhante intelligencia da Constituigiio annullam- 
se as Uberdades publicas, deprava-se o systema e fica o 
particular sem ac?ao, sem protecijao, fora da lei, durante o 
sitio e, depois da approva^ao sem meio efiicaz de rehaver 
os seus direitos e repara^ao; vingarao sem correctivo nem 
repura^ao os attentados contra sua pessoa e liberdadc e ate 
Si o governo quizer podera supprimil-as; e quanto a sua 
propriedade, si o entender chegara a confiscal-a. 
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Não e estranho fol iar aqui · em co nfiscaçào , porque a 
respeito ele u m dos ac tos d e decretação do estado de sitio , 
chegou-se a le r no Dia.rio Oflicinl, emittida muito d ese m
baraçach1mcntc , cm 1892 1 esta asse rção : que o gove rno 
não t inha t ido necessidade d e lan çar m ão do confi sco!! 1 

Po r co nseguin t e , ni10 es tou fi g ura ndo uma hy pothese 
inte irame nte descabi da, n'um paiz em que tanto se all cgam 
os precedentes . 

O fac to de ex ig ir a Constitu ição que o pres id ente da 
Republic:i apresente no congresso um relatari a motivado 
das m ed idas de excepção que ti ve r tomado durante o sitio 
não é si nâo uma homenagem ao cong resso , que tem a 
priv.1 tiva co mpc tc nc ia pafa o sit io, e habi lita-o a tomar 
as providencias de ordem leg isla ti va qu e lh e forem sugge
ri das pe lo interesse publico; m as isso não que r dize r que 
os actos praticados em si tio tenham d e fi ca r dependentes 
d e appro vação . 

Por outro lado , pretender que, por uma votação do 
congresso , os abusos , excessos e attentados podem fi car 
canonisados, co m prejuízo da Constituição e cm detrim ento 
dos di re itos indiv iduaes que ell a patroc in a, é aberrar 
in te iram ente cio rcg im en adaptado e es ta belece r a su pre
maci a de um dos pode res pu bl icos so bre a propria Cons ti
tuição d'ondc eman am suas prcrogati vas, co usa intei ramente 
i nsustcn tavel >,. , 

A opinião contrari a suppri me de facto a 
responsabilidade do preside nte da Republica, 
ju lgando seos actos sem processo e só di ante 
das in fo rmações que ell e offerecer ( naturalmente 
não apresenta rá o que holl\·er contra si), o 
que é uma deturpação do regimen em ponto 
capi ta l. Esq uece ou frauda o direito do cidadão 
( garantido pela Const ituição, art . 72 § 9, e pela 
lei n. 27 de 2 ele ja neiro de 1892, art . 2°) , de 
promover a responsabilidade do preside nte da 
republica e de seos age ntes , ass im indev ida
mente preju lgados , sem juizo cont radictorio, 
nem audiencia dos preju di cados . E dá margem 
a que ou os tr ibunaes, considerando-o essencial
men te politico, recuem diante do verdict parla-

mcntar ou tenham de an nullal-o por inconst itu 
cional , com relação a lesão de direitos indi\·i 
duaes , como é de sua compctencia, desde que a 
isso fà rem provocados po r fórma e via legal. 
No primeiro caso, vingarão as ill ega ll idades 
e attentados; no scg u ndo , em ma teria ele tanta 
monta , desprest ig ia-se o poder. 

. E vem ainda outro g ravi ssimo defeito. A di s
cu ssão dos actos do governo para chegar á con
clu são de approva l-os ou (suspendei-os, deviam os 
lizer com o n . 21) .. . rejeitai-os, abre ensanchas 

a campanhas e torneios parlamentaristas, a victo-
ri as ou derrotas do gove rno nas camaras, a 
votações de confia nça e aos chamados bili de 
indemnidade, cousa de todo contraria á indole 
do regimen preside ncia l. 

Fina lmente, ta nto a Con st it ui ção repelle essa 
app rovação, estrambotica, t umultuari a, extrava
ga nte, que no art . 80 § 3 sim plesmente ex ige 
do gove rno um relntorio motivado das med idas 
de excepção que houverem sido tomadas, não lhe 
impondo ao menos a obri gação de apresentar 
documentos nem prO\·as. Esse relatorio a ca
mara , si assim entender, poderá tomar por base, 
não para immediato julgamento do preside nte 
da Republica, o que é um cont rasenso, - mas 
para iniciação de processo de responsabi lidade 
( i111pencb111e11t ) , si houve r fu nclam ento para isso; 
o que pôde tambem fazer mesmo indepe ndente
men te desse docume nto. 

E eis porque dissemos que pela Constitui ção 
o congresso não tem ( e não póde nem deve 
ter) essa att ri buição de approva r actos de auto
ri dades adm ini strativas em estado de sitio; só 
approva ou suspende o acto da decretação do 
sitio. 

12. Regular as co nd ições e o 
p rocesso ela eleição para os cargos 
fccleraes em todo o paiz; 

23. Regular as condições e o 
processo ela eleição parn os cargos 
fcclcraes em todo o p,iiz; 

22. Regular as condições e 
o processo da eleição para os 
cargos federaes em todo o paiz; 

( Projecto da Commissão do Governo 
Provisorio ) . 

( Decretos n . 5 10, di; 22 de Junho e 
o. 9 14 A, ele ZJ de Ou tubro de 1890) . 

22 . Eleição para cargos federaes obje
.cto é que por sua natureza deve ser regulado pela 
União e, ent re os poderes desta, ev idente
mente pelo que tem competencia pa ra faze r leis . 
E quando esta attri buição não viesse expressa 
na Consti t uição, el la ainda assim subsisti ri a por 
fo rça do di sposto no n. 33 do art. 34, que ao 
cong resso confe re o pode r de decretar leis 
orga nicas para a execução da Constituição . 
. Mas esta attri buição o poder legislativo ha 

de exe rcei-a, tendo ell e em vista e respei
tando a di sposição do art . 16 § 2° que pres
creve seja feita a eleição simultanea em todo o 
paiz, - do art. 17 § 3° que determina ao 

governador do Estado em cuja rep resentação 
occorre vaga, ma ndar elle proceder immed iata
mente á eleição, - do art. 26 que estatue as 
condições de elegibi lidade , - do art. 28 que 
exige a representação das mino ri as, - do 
art . 70 que generali sa o d ireito de voto, confe
ri ndo-o a todo o cidadão maior de 2 1 annos, 
a listado na fórma ela lei, e declarando quaes os 
não ali stave is, e - do art. 72 § 28 que não 
adm itte pri vação de d ireitos polít icos por mo
ti vo de crença ou de fun cção relig iosa . 

Vide leis n. 35 , de 26 de janeiro de 1892 , 
n . 347, de 7 de dezembro de 1895 e n . 620, de 
11 de out ubro de 1899 . 
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Nao e cstranho failur aqui- em conflsca^ao, porque a 
respeito dc um dos actos de decreta^ao do estado de sitio, 
chegou-se a ler no Diario Official, emittida muito dcsem- 
bara^adanicnte, em 1892, esta asser9rio: quc o govcrno 
nao tinha tido neccssidadc de lan^ar mao do confiscolll 

Por conseguinte, nao estou figurando uma hypotliesc 
inteiramente descabida, n'um paJz cm que tan to se all eg am 
os precedentes. 

O facto dc exigir a Constltui^ao que o prcsidcntc da 
Republica apresente ao congrcsso um relatorio motivado 
das medidas dc cxccpgao que tiver tornado durante o sitio 
nao c sinao uma homenagem ao congrcsso, quc tcm a 
privativa competcncia para o sitio, c habilita-o a tomar 
os providcncias de ordcm legislativa que Ihc forcm suggc- 
ridas pclo intercsse publico; mas isso nao qucr dizer que 
os actos praticados em sitio tenham dc ficar dcpendentcs 
de approva^ao. 

Por outro lado, pretender que, por uma votaqao do 
congrcsso, os abuses, excesses e altentados podem ficar 
canonisados, com prcjuizo da Constituicao e em detrimento 
dos dircitos individuaes que ella patrocina, e abcrrar 
inteiramente do regimen adoptado c estabelecer a suprc- 
macia dc um dos poderes publicos sobre a propria Consti- 
tuicao d'onde emanam suas prcrogativas, cousa inteiramente 
insustentavel»>. 

A opiniao contraria supprime de facto a 
responsabilidade do presidente da Republica, 
julgando seos actos sem processo e so diante 
das intormacocs que die oilerecer (naturalmente 
nao aprcsentara o que houver contra si), o 
que e uma deturpa^ao do regimen em ponto 
capital. Esquece ou frauda o direito do cidadao 
(garantido pela Constituicao, art. 72 § 9, e pela 
lei n. 27 de 2 de Janeiro de 1892, art. 20), de 
promover a responsabilidade do presidente da 
republica e de seos agentes, assim indevida- 
mcnte prejulgados, sem juizo contradictorio, 
nem audiencia dos prejudicados. E da margem 
a que ou ostribunaes, considerando-o essencial- 
mente politico, recucm diante do verdict parla- 

mentar ou tenbam de annullal-o por inconstitu- 
cional, com relaqao a lesao dc direitos indivi- 
duaes, como e de sua competencia, desde que a 
isso fbrem provocados por forma e via legal. 
No primeiro caso, vingarao as illegallidades 
e attentados; no segundo, em materia de tanta 
monta, desprestigia-se 0 poder. 

.E vem ainda outro gravissimo defeito. A dis- 
cussao dos actos do governo para chegar a con- 
clusaodeapproval-osou (suspcndel-os, deviamos 
dizer com on. 21)... rejeital-os, abre ensanchas 
a campanhas ctorneios parlamentaristas, a victo- 
rias ou derrotas do governo nas camaras, a 
votacoes de confianca c aos chamados UU de 
indemnidade, cousa de todo contraria a indole 
do regimen presidencial. 

Finalmente, tanto a Constituifao repelle essa 
approvacao, estrambotica, tumultuaria, extrava- 
gante, que no art. 80 § 3 simplesmente exige 
do governo um relatorio motivado das medidas 
de excepcao que houverem side; tomadas, nao Ihc 
impondo ao menos a obrigafao de apresentar 
documentos nem provas. Esse relatorio a ca- 
mara, si assim entender, podera tomar por base, 
nao para immcdiato julgamento do presidente 
da Republica, o que e um contrasenso,—mas 
para iniciagao de processo de responsabilidade 
(inipcachineni), si houver fundamento para isso; 
o que pode tambem fazer mesmo independente- 
mente desse documento. 

E eis porque dissemos que pela Constituicao 
o congresso nao tem (e nao pode nem deve 
ter) essa attribui^ao de approval- actos de auto- 
ridades administrativas cm estado de sitio; so 
approva ou suspende o acto da decretacao do 
sitio. 

12. Regular as condijocs c o 
processo da cleifao para os cargos 
fcdcracs cm todo o paiz ; 

( Projecto da Commissao do Governo 
Trovlsorio). 

23. Regular as condifoes 0 o 
processo da clcifao para os cargos 
fcdcracs cm todo 0 paiz; 

(Decretos n. 510, de 22 de junho e 
o, 914 A, de aj de Outubro de 1890). 

22. Regular as condigoes e 
0 processo da eleigao para os 
cargos federaes em todo o paiz; 

22. Eleigao para cargos federaes obje- 
cto eque por sua natureza deveser regulado pela 
Uniao e, entre os poderes desta, evidente- 
mente pelo que tem competencia para fazer leis. 
E quando esta attribuigao nao viesse exprcssa 
na Constituigao, ella ainda assim subsistiria por 
forga do disposto no n. 33 do art. 34, que ao 
congresso confere o poder de decretar leis 
organicas para a execugao da Constituigao. 

Mas esta attribuigao o poder legislativo ha 
de cxercel-a, tendo elle em vista e respei- 
tando a disposigao do art. 16 § 2° que pres- 
creve seja feita a eleigao simultanea em todo o 
paiz,—do art. 17 § 3° que detcrmina ao 

governador do Estado em cuja representagao 
occorre vaga, mandar elle proceder immediata- 
mente a eleigao,—do art. 26 que estatue as 
condigoes de elegibilidade,—do art. 28 quc 
exige a representagao das minorias, •— do 
art. 70 que generalisa o direito de voto, confe- 
rindo-o a todo o cidadao maior dc 21 annos, 
alistado na forma da lei, e declarando quaes os 
nao alistaveis, e—do art. 72 § 28 que nao 
admitte privagao de direitos politicos por mo- 
tivo dc crenga ou de funcgao religiosa. 

Fide leis n. 35, de 26 de Janeiro de 1892, 
n. 347, de 7 dc dezembrode 1893 e n. b20, dc 
11 de outubro de 1S99. 
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1 3. Organisar no prazo 
111ax i111 0 de ci nco annos a 
co lifi cação das leis civis, 
comm erciaes e cri111in aes 
qu e deve m regul ar as 
respectivas relações de di
reito em to lo o territorio 
nacional, be111 como a 
codificação das leis de 
processo, sendo li cito aos 
estados alterar as di sposi
ções de taes leis em orden, 
a adapta i-as conveniente
men te ás suas condi ções 
pecu li ares ; 

Excedido este prazo 
se m estar fe ito o t raba lho 
ele cod ifi cação, fi ca livre 
aos Es tados orga ni sa r por 
si a codifi cação elas leis; 

( Proj ecto dn Commissão do 
Governo Provisori o) . 

24. Codifi car as leis 
civis, cri min aes e com
merciaes da Republi ca e 
be111 assi 111 as proces
suaes ela just iça federa l ; 

(Decretos n. 5 10, ele 22 de 
Junho e n . 9 14 A, de 23 de 
Ou tubro de 1890). 

N. 24 . Legislar sob re 
o direito civi l, co111 111er
cial, cri111 in al e processual 
da justiça fede mi. 

( Emenda da Co mmissão do 
Congresso, em 8 de Dezembro 
de 1890). 

Substitua-se o § 24 do 
art. 33 pelo seguinte : 
§ 24. Decretar as leis 
processuaes da justiça fe
dera l. Leop oldo B11lbões. 

(Eme nda approvad,t em 8 de 
J aneiro de 189 1). 

Subst itu a-se o n . 24 
pelo seguinte : Legislar 
sob re o direito civil , cri
minal, comm ercial e pro
cessual da Republi ca. Leo
vigildo Filgueiras. 

( Emenda :1pprovada cm 5 e 
17 de Fevereiro de 189 1) . 

Segundo o seu autor, 
deve se r ass im redig ido 
o n . 24: Legislar sobre 
o di reito civil , criminal , 
commercia l da Republica 
e o processo da justiça 
fedem !. 

(Decl:1raçiio feita pelo pres i
dente do Congresso, em vis ta 
de requerimento apresent:1do 
pelo autor da emenda , em 17 
de Fevereiro de 189 1. A1111ncs 
do Co11gr ., vol. Ili , pags. 
202, 234 e 262) . 

23. Direito civil, commercial e cri
minal da Republica. O poder de regular 
as rclaçõos de di reito privado sob seos va rios 
aspectos e de esta belecer a sancção penal em 
sua ga ra ntia e da orde m pu blica Ítcou , por esta 
di sposição, attribuido pri vati vamente ao poder 
leg islativo federal. 

Semelha nte di sposição porém é avessa ao prin
cipio federativo, tirando aos Estados um poder 
que elles t em como estados que são, muti
la ndo-os em sua capacida0e politica , restring in
do-l hes fac uldades inherentes a ella, e sem que 
essa amputação se possa considerar como 
essencial e indi spensavel á União, á co-existen
cia e nexo dos Estados sob a forma federal 
( fmd11s ). 

Muito bem o hav ia comprehend ido o govern o 
prov isorio, quando logo após a proclamação 
da Republi ca, di ssolveo a com missão de juri scon
sultos nomeada em 1 de junho de 1889, para 
orga ni sar um codigo civ il , fundam entando da 
seguinte fórma esse acto: 

« Que pe lo d ec re t o n . 1 de 15 de n ovem bro , foi proc la
m adn prov isoriamente e dec re tada com o fo rm a de gove rno 
da n açilo brazi lc ira a Repub lica Federativa e recon hec ida 
a compcte nc ia de cada Estado para decretar as le is por
que se deve rege r em sua exi stc ncia autonomica , sa lvo 
apenas o que co nstitue as attri buições do Co ngresso 
Fed e ra l ; 

<< Que da natureza e essencia d 'este reg ím e n po lítico é 
que :Í autnridad c do poder Legislativo Federal só perten
çarn as attribuiçõcs relativas aos interesses gc raes e tÍ co
e.<istc ncia harrno ni ca dos Estados, ficando e m p le na ind e-

2 J. Legislar sobre o 
direito civil , criminal , 
comrn ercial e o proces
sual da Republi ca. 

( Redacção pela Commi ssão 
do Congr~sso , em 23 de Fe ve
reiro de 189 1 ). 

Substitu a-se o n . 23 
pelo seguinte: 23 . Le
g islar sob re o direito civi l, 
crimin al e commercial da 
Republica e o processual 
da justiça federa l. Leovi
gildo Filgueiras. 

Emend:t á red:1cç..;o d:t Com
m issão do Congresso (:1pprov:1d:1 
em 23 de Fevere iro de 189 1). 

23. Legislar sobre o 
direito civil , commer
cial e criminal da Re
publica e o processual 
da justiça federal; 

p endenc ia , na respecti va esphe ra de acção , as legis la turas 
d ' e ll es; 

« Que a co nfecção d as le is que regul am as relações 
civis d os c idadilos d os differentcs Es tados não e ntra n a 
legitima esphera d e acção do Pode r Legisla tivo Federa l ; 

<,; Que po is se ria res t ringir e m limites indevidamente 
preestabe lecidos a auto nomia d os Estados d ecre tar ou, 
s iqué r, redi g ir leis civ is obriga t o rias para toda a União, 
d eve ndo , pe lo contra ri o, ficar :Í leg is la tura de cada Es
t ado, ;:Í su a sobe rana ini c i;, ti va e li v re com pc t e n c ia o 
dire ito d e regu lar, como a cada um d'e ll es m ais conve nh a, 
as re lações civis dos c id ad itos que os compõem» . ( Av. 
n . 3, d o minis tc ri o da just iça, e m 21 de nove mbro 
d e 1889). 

A commissão do govern o provisori o, no seo 
projecto de Con stitui ção, attribuia ao cong resso 
naci'onal a codificação, que no prazo maxi mo 
de cinco annos deveria Ílcar feita , das leis 
civeis, comm erciaes e criminaes e das de 
processo, salvo aos Estados o direito de alte
rél l-as « em ordem a adaptai-as convenientemente 
ás suas condições peculi ares» (art. 33 n . 13). 
O projecto do governo provisori o dava ao 
cong resso nacional a incu mbencia de « codi
ficar as leis civis, cri minaes e processuaes da 
Republi ca » , não mais se embaraça ndo com 
« as condições pecu liares dos Estados», nem 
com a « sua soberana iniciati va e li vre compe
tencia para regular as relações de direito entre 
os cidadãos q ue oscompõe n1» (Aviso suprac it.) 

Surg iram na conimi ssão do cong resso con
stituinte e na discussão varias emendas, alg u
mas reivindica ndo a prerogativa dos Estados , 
adopta ndo-se afin al a idéa de ficar privativa 

- ·,.,,,-...,. 

el a União a co 
ou legislação st 
de processo - e 
á sua just iça, e-

Sobre o assu 
são de 7 de ja1 
organi sá ra a ju s 
de 1 1 de o ut u 
com pouca a lt< 
tuição) : 

E m 183 1, ist o é, 
época , o utorg ou-se á 
cons titui r e org ani s.: 
ma s esta fa culd ade · 
ni sar o respectivo p 

Foi c m vi r tude 
addicio na l q u e as 
org:mis .:1r a sua jus ti 
a respec t iva jurisdic 
Em mu itos p o ntos t 
ga r quanto poss íve l 
era o sentim e n t o da 

Na camara d e 1 
qu e j :i faziam p rcs 
d cc la ri1r a inc onstit 
m esmo anno, vo t ad.i 
bu co , lei qu e tinh a , 
rin. Da comrni ssilo 
o seo parece r, d est a 
ca nti para dar o sco 
lu c r,1 rú c m conhece r 
cratica e o brilhanti 
antecipava naquella 
ex pe ri m enta l, e ns in 
p ubl ici s t :1. 

Destacare i do seu 
« Lembram al g un s 

eer 18 diflc rentes co 
pn ssa rn fa c ilm ente ~ 
tribunacs . 

<, Entendo, porCm, 
m ente d est in ad o~ a 
lhes impõe o d eve r d 
cia s, a ond e sua juri: 
provinc ias hr10 d e sei 
e conseguinte m ente' 
rcnças de cocli g os ; 
se r mai s imitado 
ef1Ci t os em :d g uma p 
dadc que so íl'rc m os 1 
d ecre t ad o pe la assem 
n os ind uz prcsc n tc r 
c m ta l objec t o . .. 

Sen hores , a este n 
e xp licação para qu e 
m od o d e pensar e 
até o ins tante c m qu 
tui ção , a necessidadt 
lação sc parnd a, e su 
que era frrriso não lt 
la ulrs "'ª"ifi-staçõcs n 

Fui , po r~m , ve nc ic 
g as pro nun c io u-se cn' 
d eclaro da qui qu e ac 
tada . p_o r al g un s S · 
pnnc1p10 . , .... 

Vota ndo aq ui por , 
t enh amos es tabel eci · 
adoptnr parn s i u ma 
dos outros Estad os . r 
n ia legis lativa bas tan 
as instituições que 
todas n a parte g e ra l, 
cas obedecem ,í s me 
t enho receio de que 1 

Estas idéas, cc 
sustentadas com 
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N. 24. Lcgislar sobrc 
o dircito civil, coinmcr- 
cial, criminal cproccssual 
da justifa federal. 

( Emenda da Commissao do 
Congresso, em 8 de Dezembro 
dc 1890). 

Substitua-sc o § 24 do 
art. 33 pelo scguinte: 
§ 24. Dccrctar as leis 
proccssuacs dajustifa fe- 
deral. Lcopoldo Bulboes. 

(Emenda approvada em 8 de 
Janeiro de 1891). 

Substitua-sc o n. 24 
pelo seguinte : Lcgislar 
sobre o direito civil, cri- 
minal, commercial c pro- 
cessual da Rcpublica. Lco- 
vigi/do Ftlgiieiras. 

(Emenda approvada em 5 e 
17 de Fevereiro de 1891). 

Scgundo o scu autor, 
deve scr assim redigido 
o n. 24 : Lcgislar sobre 
o direito civil, criminal, 
commercial da Rcpublica 
c o proccsso da just if a 
federal. 

(Declara^ao feita pelo presi- 
dente do Congresso, em vista 
de requerimento apresentado 
pelo autor da emenda, em 17 
de Fevereiro de 1891. A mines 
do Congr., vol. Ill, pags. 
202, 2J4 e 262). 

23. Direito civil, commercial e cri- 
minal da Rcpublica. O poder de regular 
as relafoos de direito privado sob scos varios 
aspectos e de estabeleccr a sancfao penal em 
sua garantia e da ordem publica ficou, por esta 
disposifao, attribuido privatit amente ao poder 
legislativo federal. 

Semelhante disposifao porem e avessaaoprin- 
cipio federativo, tirando aos Kstados urn poder 
que dies tem como estados que sao, muti- 
lando-os em sua capacidade politica, restringin- 
do-lhes faculdades inherentes a clla, e sent que 
cssa amputafao se possa considtrar como 
essencial e indispensavel a Uniao, a co-existen- 
cia e nexo dos Estados sob a forma federal 
( fll'dllS ). 

Muito bem obavia comprehendido o governo 
provisorio, quando logo apos a proclamafao 
da Republica, dissolveo a commissao dejuriscon- 
sultos nomeada em i de junho de i88q, para 
organisar um codigo civil, fundamentando da 
seguinte forma esse acto: 

<. Quo pelo dccrcto n. 1 dc 13 de novembro, foi procla- 
nuula provisoriamcnte c decretada como forma de governo 
da na(;ao braxileira a Republica Federativa c reconhecida 
a competencia de cada Estado para dccrctar as leis por- 
que se deve rcger em sua existcncia autonomica, salvo 
apenas o que constitue as attribuRoes do Congresso 
Federal ; 

Que da naturcza e essencia d'este regimen politico e 
que a autoridadc do poder Legislativo Federal so perten- 
(;am as attribuRocs relativas aos intcrcsscs gcraes c a co- 
existcncia harmonica dos Estados, ficando cm plena indc- 

23. Legislar sobre o 
direito civil, commer- 
cial e criminal da Re- 
publica e 0 processual 
da justiga federal; 

pendencia, na respectiva esphcra de ac9ao, as legislaturas 
d'elles; 

«Que a confectjao das Icis que regulam as relaijocs 
civis dos cidadaos dos diflerentcs Estados nao cntra na 
legitima esphera de acqao do Poder Legislativo Federal ; 

«Que pois seria restringir em limites indevidamentc 
preestabeiecidos a autonomia dos Estados decretar ou, 
siquer, redigir leis civis obrjgatorias para toda a Uniao, 
devendo, pelo contrario, ficar a legislntura de cada Es- 
tado, a sua sobcrana iniciativa e livre competencia o 
direito de regular, como a cada um d'elles mais convenha, 
as rclatjoes civis dos cidadaos que os comp6em», (Av» 
n. 3, do ministerio da justi^a, em 21 dc novembro 
de 1889). 

A commissao do governo provisorio, no seo 
projecto de Constituifao, attribuia ao congresso 
naci'onal a codificafao, que no prazo maximo 
de cinco annos deveria ficar feita, das leis 
civeis, commerciaes e criminaes e das de 
processo, salvo aos Estados o direito de alte- 
ral-as « em ordem a adaptal-as con venientemente 
as suas condifoes peculiares» (art. 33 n. 13). 
O projecto do governo provisorio dava ao 
congresso nacional a incumbencia de «codi- 
ficar as leis civis, criminaes e processuaes da 
Republica » , nao mais se embarafando com 
«as condifoes peculiares dos Estados», nem 
com a « sua soberana iniciativa e livre compe- 
tencia para regular as relafoes de direito entre 
os cidadaos que os comp6em» (Aviso supracit.) 

Surgiram na commissao do congresso con- 
stituinte e na discussao varias emendas, algu- 
mas reivindicando a prerogativa dos Estados, 
adoptando-se afinal a idea de ficar privativa 

13. Organisar no prazo 
maxinio dc cinco annos a 
codificafao das leis civis, 
commerciaes e criminaes 
que devem regular as 
rcspcctivas rclafocs do di- 
rcito cm todo 0 icrritorio 
nacional, bem como a 
codificafao das leis de 
proccsso, sendo licito aos 
estados alterar as disposi- 
focs dc tacs leis cm ordem 
a adaptal-as convenientc- 
mentc as suas condifocs 
peculiares; 

Exccdido cstc prazo 
scm cstar fcito o trabalho 
de codificjcao, fica livre 
aos Estados organisar por 
si a codificafao das leis ; 

( Projecto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

24. Codificar as leis 
civis, criminaes c com- 
merciaes da Rcpublica c 
bem assim as proccs- 
suacs da justifa federal; 

(Decretos n. 510. de 22 de 
Junho c n. 914 A, de 23 de 
Outubro de 1850). 

23, Lcgislar sobre. o 
direito civil, criminal, 
commercial c o proces- 
sual da Republica. 

(Redacfao pela Commissao 
do Congresso, em 23 de Feve- 
reiro de 1891 ). 

Substitua-sc o n. 23 
pelo scguinte; 23. Lc- 
gislar sobre o dircito civil, 
criminal c commercial da 
Rcpublica c o processual 
da justifa federal. Leovi- 
gildo Filgueiras. 

Emenda a redac^ao da Com- 
missao do Congresso (approvada 
em 23 de Fevereiro de 1S91). 
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da União a competencia quanto ao direito 
ou legislação substanti va , se ndo a fo rmal ou 
de processo - da alça la da União, só quanto 
á sua justiça, e-dos Estados quanto á d' ell es . 

Sobre o assumpto assim di sco rri a, cm ses
são de 7 de ja neiro de 189 1, o ministro qu e 
orga ni sára a ju sti ça federa l ( por decreto n . 848 
de 1 1 de outub ro de 1890, organi sação que 
com pouca alteração passo u para a Consti
tuição) : 

Em I S3 1, isto é, cm co nscquencia da revo lu ç,10 ,!'essa 
época , outo rgou-se ;_'1s provincias do imperio a fac uldade de 
constitui r e organi s:1r a sua justi ça de prirncirn in stancia , 
mas esta fa culdad e vinha acompanh ada t ambem da de orga
nisar o respec tivo processo . 

Foi cm virtude dest e prin ip io consagrado no Acto 
add ic ional que as provincias do impc rio começaram a 
o rg ani sa r a sua justi ça de pri me ira in stan cia , estabe lece nd o 
a respect iva jurisdicçtto , ass im como a divistw territor ial. 
Em muitos po ntos tornou-se sc nsivc l a tendcncia de alar
gar quanto poss íve l o preceito co ns tituciona l , t ão p rofund o 
era o sentim ent o da indepcndencia loca l. 

Na cama ra de 1836, tratava-se , entre outros actos 
que j<l foziam prcscntir um mov im ento reaccio nari o, de 
dec laritr a inconstitucio nalidade da lei de 14 de abril do 
mesmo arrno , votada pe la asscmbléa provinc iai de Pernam
buco, le i que tinha esta belec ido a sua o rga ni sação judicia
ri a. Da commissão respecti va , cncarrcg:td a de intc rpó r 
o seo parece r, destacou-se o illustrc dcputa,lo Luiz Cava l
canti para da r o sc o parecer em se parado . O co ng resso 
lucra rú em co nhece r a clcvaçfw dt:! vi stas, a firmeza demo
cratica e o brilhanti smo co rn que o illustrc pe rn ambuca no 
antecipava naque ll a época os fundam entos da política 
ex pe rim ental, ensinada em nossos dias po r um cmerito 
pul, 1 icista . 

Destacare i do se u lumin oso pa recer o seguin te top ico : 
« l..cmbr:1111 alguns o inconve ni ente de pode rem .:1pparc

cer 18 diffc rentes cod igos das d iversas provincias , qu e n,io 
passa m faci lmente se r con hecidos pe los mag is trados ele 
tribunacs . 

<, Entendo , porém , que , se ndo os mag istrados especia l
men te dest ina dos ao co nh ec imento das le is, seu oflici o 
lhes im põe o dev er de estudar as le is de todas as pro ví n
c ias, a o nd e sua jurisdicção se cx tcnd e r ; al ém de que .is 
prov inci as hã o de segui r mu ito o exemp lo uma d:1 s outras 
e co nseguintemente não te rão de ve rifi car-se tantas difl~
rcnças de cod igos; :1ntcs pode remos te r a va ntage m ele 
se r mais imitado o codigo que ti ve r produ z ido bo ns 
eflí!i tos em ,dgu ma provi nc ia , livrando-se ass im da ca larni
dadc qu e so íl'rem os hoje pelo cocl igo cio p rocesso cri mi na l 
decretado pela ;1ssem blCa gera l, de quem ne rn uma g ar:intia 
nos induz presentemen te a esperar co rn o melhoram ento 
em tal obj ec to . . . » 

Senhores, a este respei to tenho necessidade de dar uma 
explicação para qu e não· haja mais duv ida sob re o meu 
modo ele pensa r e ele p roceder. Sustentei no gove rn o, 
até o instante em que ass ig nava- se o projccto de Consti
tuição , a necessidade de consag rar-se o principio da leg is
lação separada , e sust ente i este princ ipi o porque entendi 
que era f>rtr iso uào lirnr aos Estados ""'ª das mais iu1tor
fnul rs 111nu1fcslaçÕt'S da sua sobern uia lrgis /nliva. 

Fui, por\!111 1 venc id o, porque a mai o ria dos meus co ll e
g as pro nun cio u-se cm sentido co ntra ri o . Mas, senh o res, 
declaro daqu i qu e ace ito francam e nte a emend a aprese n
tada por al g uns Srs. representantes resta belece ndo o 
princi pio ..... . 

Votando aq ui por este systcma não que r isso di zer que 
tenham os estabc lec iclo a obrigação para cada Estado de 
adaptar para s i uma legislação caprichos:1111 ente diversa ela 
dos outros Estados. não: o q ue fa,.emos é da r- lh es so bera
nia legislativa bastnnte parn qu e cada um possa adop tar 
as institu ições qu e lhe sejam peculia res e uniformisa l-as 
todas na parte gera l, na pa rte cm que as re lações jurídi
cas obedecem :ls mesmas co ndi çõc:-- de uniformidade. Não 
t enho receio de qu e possa sa hir daqui o ca hos » . 

Estas idéas, com todo o vigor, foram a inda 
sustentadas com outros argumentos, e não 

menos valentemente com batidas, desenvolven
do-se na di scussão toda a sorte de razões, 
desde as de ordem purame nte scienti íica. theori ca, 
abstracta, até ás de caracter íinance iro, se ndo 
t ratada com a maior larg ueza sob o ponto de 
v ista da so berania da União e dos Estados ( Abs
temo- nos de considerar a questão quanto á sobe
ra nia , sem entrar em demonstrações, em vista 
do que expozemos so bre o art. 1°., para o qual 
remettemos o leitor ). 

O illu stre autor da Polit iq11e expéril11e11/ale, 
( a quem se referi a o mini stro da Justi ça) apre
ciando o projecto de constituição federal bra
zil eira , esc revera o seguinte, que muito bem 
cabe referir aqui: 

Dans un pays comrn e lc Brés il , dont lcs ressources natu
rcll es sont presque en ti é remeut inexploitécs, dont les 
pro vinces sont parfoi s s i e lo ig nécs les unes eles ~mtres en 
latitude ou en long 1tucle , et présentent tant de contrastes 
et d'aspcctes divcrs, pourquoi enchain er, ou cntrave r tout 
au moins, les activités par un e législation e t un e adminis
trati on uniformes? Point n'est besoin de loi sur min es, 
lii oú les richesses mi nera les font défaut ; les provinces de 
l'i ntéricur n·o nt pi! s à légiférer sur la peche cõtiêre.- . 
le regim e fécléra ti f a des soupl esses qu e la centralisation ne 
co nn ai t pas. 

L'élasti cité n'en cst cs tpas le seul mérite: il bénéficie , dans 
l'ordre po litiquc, de tous les avantages qu i resulte nt de la 
di visio n clu travai ! da ns l'ord re indus tri e i . .. 

Enfin , que l avantage pou r un pays rena issant à une vie 
nouvc ll e que de pouvoir experim entc r ses premi e rs élans ! 
T el loi ser:í cssayé dans un E'ta t , tel autre aill eurs. La 
bo nn e lo i sera imitéc c t fora bou le de ne ige : la m auvaisc 
loi ser:í abandonée par ses auteu rs et n'au ra fai t ou fa illi 
faire ele mal qu'à un tc rri to ire restreint. Le syst éme fedé
ratif est ce lui qui permet le plus f:tcil ernent de limi ter les 
ri sq ues: il corri ge lui méme ses erreurs. ( L éo u Doual , 
Cri tiqu e de la constitucion brési li enne , 1890, pag. 4). 

Um facto mui sig nificati vo e que abona 
quanto expende o supra citado escriptor, é 
o que se dá nos Estados Unidos Norte Ame
ri canos . Ahi , tendo-se deixado aos Estados a 
legislação quér substantiva quér processual, 
íi cou , por excepção, ao cong resso federa l o 
legislar sobre fa llenci as, uma vez que incum
bia á Un ião regular o commercio . O que suc
cedc , porém ? · 

Até o presente , asseg ura A. Carlier, nada de 
completo t em n' isso podido fazer o congre~so, 
sa lvo uma lei de fa ll encias, muitas vezes refeita, 
abandonada e renovada, e hoje íinalmente abo
lida, prova ev idente da extrema difficuldade 
de combinar uma lei que sati sfaça a urna tam 
grande vari edade de interesses divergentes ( La. 
Rép . Âlller. lolll. 4, pag-. 57) • 

O cong resso porém , - cedendo a princi
pio á corrente fede ralista que n'e ll e se desen
volvia,. e t endo em primeira di scussão aceito 
a emenda a que alludia o referi do mini stro, 
- voltou depois so bre seos passos, obedecendo 
ao espírito de concentração e ao vezo de legis
lação sy rn etrica , parecendo sobre tudo nimia
mente preoccupado com 0s males que se lhe 
antolha va m da legislação separada; e preferi o a 
unidade inflex ivel, a ri g ida uni fo rmi dade do 
direito, corn o elemento de cohesão nacional, 
á applicação e desenvolvimento logico e com-
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da Uniao a competencia quanto ao direito 
on legislaijao substanliva, sendo a formal ou 
de processo — da alcada da Uniao, so quanto 
a sua justica, e — dos Estados quanto a d'elles. 

Sobre o assumpto assim discorria, cm ses- 
sao dc 7 de Janeiro de iSgi, o ministro que 
organisara a justica federal ( por decreto n. 848 
de 1 1 de outubro de 1890, organisa^ao que 
com pouca altera^ao passou para a Consti- 
tuiipio ) : 

Hm 1S31, Isto e, cm conscqucncia da revolu^ao d'cssa 
cpoca, outorgou-se as provincias do imperio a faculdade dc 
constituir e organisar a sua justica de primcira instancia, 
mas esta faculdade vinha acompanhada tambem dadc orga- 
nisar o rcspcctivo processo. 

Foi cm virtude deste principio consagrado no Acto 
addicional que as provincias do imperio comcqaram a 
organisar a sua justica de primeira instancia, estabclecendo 
a rcspcctiva jurisdic^ao, assim como a divisao territorial. 
Hm muitos pontos tornou-se sensivel a tcndcncia de alar- 
gar quanto possivel o preceito constitucional, tao profundo 
era o scntimento da indepcndencia local. 

Na camara de 1836, tratava-sc, cntre oulros actos 
que ja faziam presentir urn movimento reaccionario, de 
declarar a inconstitucionalidade da lei de 14 de abril do 
mesmo anno, votada pcla assemblea provincial de Pernam- 
buco, lei que tinha estabelecido a sua orgauisaijao judicia- 
ria. Da commissao respectiva, cncarregada dc intcrpdr 
o seo pareccr, destacou-se o illustrc deputado Luiz Caval- 
canti paradar o sco pareccr em separado. O congrcsso 
lucrara em conheccr a elcva^ao de vistas, a firmcza demo- 
cratica e o brilbantismo com que o illustrc pernambucano 
antecipava naquella cpoca os fundamentos da politica 
experimental, ensinada cm nosscs dias por um cmerito 
publicista. 

Destacarei do scu luminoso pareccr o seguinte topico : 
« Lcmbram alguns o inconvcnicntc de podercm appare- 

cer 18 diflerentes codigos das diversas provincias, que nao 
passam facilmcnte ser conhecidos pclos magistrados dc 
tribunacs. 

«Entcndo, porem, que, sendo os magistrados especial- 
mente destinados ao conhecimento das leis, scu oflicto 
Ihes impoe 0 dever dc estudar as leis dc todas as provin- 
cias, a onde sua jurisdic^ao se extender; alem dc que as 
provincias hao de seguir muito o cxemplo uma das outras 
e conseguintemente nao tcrao de verificar-se tantas difie- 
rentjas de codigos ; antes poderemos tcr a vantagem dc 
ser ma is imitado o cod i go quo tiver produzido bons 
efieitos em alguma provincia, Hvrando-sc assim da calami- 
dadc que soflremos hoje pclo codigo do processo criminal 
decretado pela assemblea geral, dc quern nem uma garantia 
nos induz prcsentcmentc a espcrar como mclboraniento 
em tal objecto ...» 

Scnhorcs, a cste rcspeito tenho nccessidade de dar uma 
cxpHcagao para que nao haja mais duvida sobre o men 
modo de pensar c de proceder. Sustentei no governo, 
ate 0 instante em que assignava-sc o projccto de Consti- 
tui^ao, a nccessidade de consagrar-se o principio da Icgis- 
la^ao separada, e sustentei este principio porquc entendi 
que era preciso nao tirar aos Eslados uma das mais impor- 
tautes maiiifesfacocs da sua soberauia legislativa. 

Fui, porem, vencido, porquc a maioria dos meus colle- 
gas pronunciou-se cm scntido contrario. Mas, senhorcs, 
declare daqui que aceito francamente a emenda aprescn- 
tada por alguns Srs. representantes restabeleccndo o 
principio  

Votando aqui por este system a nao quer isso dizer que 
tenhamos estabelecido a obriga^ao para cada Estado dc 
adoptar para si uma legisbujao caprichosamcntc diversa da 
dos outros Estados, nao; o que fazemos c dar-lhes sobcra- 
nia legislativa bastante para que cada um possa adoptar 
as institui96es que Ihe sejam peculiarcs c uniformisal-as 
todas na parte geral, na parte em que as rcla^ocs juridi- 
cas obedeeem i\s mcsmas conditjoes de uniformidadc. Nao 
tenho receio de que possa sahir daqui o cahos». 

Estas ideas, com todo o vigor, foram ainda 
sustentadas com outros argumentos, e r.ao 

menos valentemente combatidas, desenvolven- 
do-se na discussao toda a sorte de razoes, 
desde asde ordem puramente scientifica, theorica, 
abstracta, ate as dc caracter (inanceiro, sendo 
tratada com a maior largueza sob o ponto de 
vista da soberania da Uniao e dos Estados ( Abs- 
temo-nos de considerar a questao quanto a sobe- 
rania, scm entrar em demonstracoes, em vista 
do que expozemos sobre o art. 10., para o qual 
remettemos o leitor). 

O illustre autor da Polifiquc cxpcrimcntnJe, 
(a quern se referia o ministro da Justica) apre- 
ciando o projecto de constituicao federal bra- 
zileira, escrevcra o seguinte, que muito bem 
cabe referir aqui; 

Dans un paj'S comme lu Bresil, dont les ressources natu- 
rcllcs sont prcsque entieremcut inexploitees, dont les 
provinces sont parfois si eloignees les unes des autres en 
latitude ou en longitude, et presentent tant de contrastes 
et d'aspcctes divers, pourquoi enchainer, ou entravcr tout 
au moins, les activitcs par une legislation et line adminis- 
tration uniformes? Point n'est besoin de loi sur mines, 
la ou les richesses minerales font defaut; les provinces de 
rintericur n'ont pas a legiferer sur la peche cotiere.— . . . 
le regime federatif a des souplesses que lu centralisation ne 
conn ait pas. 

L'elasticite n'en cst cstpas le seul mcrite : il beneficic, dans 
I'ordre politique, de tous les avantages qui rcsultent de la 
division du travail dans I'ordre industriel . . . 

Enfin, quel avantage pour un pays rcnaissant a une vie 
nouvelle que de pouvoir experimenter ses premiers elans! 
Tel loi sera essaye dans un E'tat, tel autre aillcurs. La 
bonne loi sera imitee et fera boule de neige : la mauvaise 
loi sera abandonee par ses auteurs et n'aura fait ou failli 
fairc dc mal qu'n un territoirc restrcint. Le systeme fede- 
ratif cst celui qui permet le plus facilement de limiter les 
risques; il corrige lui meme ses erreurs. (Leon Douai, 
Critique de la constitucion bresilienne, 1890, pag. 4 ). 

Um facto mui significativo e que abona 
quanto expende o supra citado escriptor, e 
0 que se da nos Estados Unidos Norte Ame- 
ricanos. Ahi, tendo-se deixado aos Estados a 
legislagao quer substantiva quer processual, 
ficou, por excepgao, ao congresso federal o 
legislar sobre fallencias, uma vez que incum- 
bia a Uniao regular o commercio. O que suc- 
cedc, porem ? ■ 

Ate 0 presente, assegura A. Carlier, nada de 
complcto tern n'isso podido fazer o congresso, 
salvo uma lei de fallencias, muitasvezes refeita, 
abandonada e renovada, e hoje finalmente aho- 
lida, prova evidente da extrema difficuldade 
de combinar uma lei que satisfaca a uma tarn 
grande variedade de interesses divergentes (La 
Rep. Anter. lom. 4, pag. 47^). 

O congresso porem, — cedcndo a princi- 
pio a corrente federalista que n'elle se desen- 
volvia,. e tendo em primeira discussao aceito 
a emenda a que alludia o referido ministro, 
—voltou depois sobre seos passes, obedecendo 
ao espirito de concentra^ao e ao vezo de legis- 
lagao S3'metrica, parecendo sobre tudo nimia- 
mcnte preoccupado com os males que se ihe 
antolhavam da legisla^ao separada; e preferio a 
unidade inflexivel, a rigida uniformidade do 
direito, como elemento de cohesao nacional, 
a applicafao e desenvolvimento logico e com- 
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pleto do princip io federativo n'este objecto . E' 
o que se colhe da importante e pro longada 
discussão hav ida e d'essa especie de hesi tação 
revelada pelas duas votações contracl ictori as . 

,, Enlendo que esta questão de unidade do direito privado , 
nos systcmas federativos, não pôde ser resolv ida ,\ priori. 
E' ncccssario co ntar-se com os antecedentes, com a forma
ção historica . 

,< E' certo que nos Est,,dos Unidos, as colonias que 
t inham instituições diversas , que provinham algumas de i
las de rnç.as diffe rcntes e tinham uma lin gua diversa , que 
tinham leg islações diversas , fundadas nos antecedentes, 
nos costumes e lrnbitos peculiares; é certo que seria uma 
im prudcncia, quando org:.inisou-sc o poder judiciari a na 
Amcrica do Norte , mutilar-se este traço caracte ristico do 
povo americano e un iformis:1r-sc uma lcgislaçfto, q ue era, 
por sua natureza , multipln. 

(\ Mas , cm nosso paiz, onde h:1. homogeneid ade de costu
mes, de raça, de li ngua, onde os habitas sf10 os mesmo~:\ 
um direito p ri vado constituido , se ria temer idade abando
nar essa conquista de tran sce nd en te alcance po litico para 
ccdcnnos ,ís id éas da escola experimental , q ue , cm ult imo 
ca:,;o , te nde para a unidade do direito. 

<'\ Mas, s i j:í temos es ta unidade, vincu lo pode roso de 
na cio nnlidadc , po r que não aproveita i-a e ir fo rçn r a 
natu reza das cousas, a indol c do noss direito , tornan
do-o multiplo e va rio ?" ( Discurso do Senado r Gonçalves 
Chaves, em 6 ele janeiro de 1891) . 

. . . .. somos um povo completamente unifi cado; a 
mesma raça , a mesmn his toria, os mesmos costumes , o 
mc~mo direito: a mesma l ingua. 

T emos um só direito pela m esma ra7.iio por que fall amo 
a mesma lingua; aqu cllc e esta sf10 os dous symbo
los vivos na nossa na cio nalid ade . O nosso d ireito é t5o 
antigo quanto este corpo social; cresceu e desenvolveu
se com cll c i é a nossa (0J/IIJl0 ll law; é um patrim o nio 
na c ional. Malbaratai-o, fragmenta i-o , entrega ndo :'1s assem
bicas legislativas dos Estados a fac ul dade de legislar sobre 
as ma terias juridicas, seria não só mente um crime de lcso
patriotismo, si não tambem um g ravi ssi mo erro politico ; 
poi s no m omento cm que se affrouxa m laços mate riaes cic 
dcpcndencia , cumpre que se apertem os vincu los morn es 
de un ião , e a communh ào do d ireito é um vinculo tã o 
forte ~uanto a co mmunidacle da lín g ua. ( Discu rso do 
Senador J osé Hygi no , cm 5 de janeiro d e 189 1 ) . 

O phantasma da desintegração da patri a 
pela plu ralidade da legislação tanto aterro u 
os constituintes, que chega ram at é ao extre
mo de deixa r de approvar uma emenda da com
mis ão que exceptuava da competencia fede 
ra l o legislar sobre « contravenções poli ciaes, 
ou de d isposições regulamentares em materia 
de competencia dos Estados e a locação clé 
ser viços» . ( A NAE do Congr. Const., vol. !, 
pag-. 102 e vol. II , pag, 137). São materiase· tas 
que se prendem a condições locaes e que 
com ellas variam de Estado a Estado. A 
est e gc nero pe rtencem t am bem os contractos 
de parceria agr icola e pecuari a. Leis de loca
ção de se rviços ti ve mos va ri as no regimen 
tran sado, mas planeadas por um só molde 
para todas as cli \·e rsas loca lidades do ~1aiz, a 
con sc 1uencia fo i que não se executaram si não mal 
e parcialmente; na maio r parte das provincias 
não se praticaram , e isto com prejuizo cios in te
resses a que se referiam . Ainda recentemente 
varia tentativas se têm feito no congresso na
cion~l para regu lar o assumpto e os proj ectos vão 
cahinclo e com razão; não póde quadrar a um 
pa iz tam vasto e o nde as circumstancias e 
pecu li ar idades locaes tanto diversificam , uma 

lei cl' essas, feita como se t odas as circum
scripções q ue ell a deve rege r fosse m uni fo rm es , 
inteiramente semelh a ntes, lei impossivel de ser 
ell a só adaptavel a t odo o t erritori o brazi
leiro . E si a União não póde esta r fa ze ndo 
leis ge0graphicas, uma para cada Estado ou 
mun icipio, é melh or que os interesses locaes 
sejam regulados por aq uell es a quem especia l
mente tocam. Ao menos esses cabe ri a fi ca
rem á competencia cios Estados, como a respeito 
mesmo de locação de serviços, chegou a se r 
det erminado pelo Gove rn o Prov iso ri o, a rt . 2° 

ci o decr. n. 2 1 3 de 22 de fev ereiro de 1 890 . 
Até deste direito, j á reco nhecido seo, os Estados 
fo ram despojados . 

E o processual da justiça federal. 
Estas palavras são uma rest ricção ú competenc ia 
que ficou ú União de legislar sobre o direito; 
ella t em o pode r de regu lar tudo o que concerne 
ao direito civil , commercia l e criminal , menos 
qua nto ao di rei to processual (salvo sobre o da 
just iça federal e da ju stiça local cio cli stricto 
fed eral , art. 34 ns. 23 e 30 e a rt. 67) . Aos 
Estados ficou, poi s, rese rvada a competencia 
(art. 65 11. 2") para as leis de processo e orga
ni sação jud icia ri a cm mate·ria ci\-il, commercia l 
e crimina l que n::'ío incu mba ás justiças da Un ião . 

Eis como o expli cava no Congresso Const itu 
inte um cios represe ntantes que d iscutir am a 
ma teri a : 

« O direito é uma força moral: o direito preci sa de 
orgãos para se r applicado e süo as in stitui çõ es ju<liciarias 
que lhe d.ia vid a e acç.io . 

Eis aqu i o ponto so bre o qua l se baséa a raz :io de ~livcr
sidadc. em nosso pai1., da organisação judiciaria . Ha ce r
tam e nte um fu ndo comm um de prin c ipios, que são a 
ga rantia da liberdade e da justiça, m as c m paiz , cujos 
Eslados differem nas condições cio povoa mento e de adian 
tamento: a con stituição da magistratrura 1 reg ras 1..le processo , 
os recursos, as alçadas. co ndições da cele ri dade dos pro
cessos , ni10 pod e m se r uniformes . 

S i as condições do pa i,. podem di versificar, co mo de 
facto diversificam , d e um para outro Est~1d o, para remedia r 
isto é preciso a diversidade da orga nisaçtio j udiciaria , de 
rn anc ira que se adapte a cada Estado com as neccssi d ades 
de cada um clclles . 

Outra r:11.ào é que conhecida a autonomi a local, autono
m ia politica dos Estados , para orga ni sarc m os poderes 
publicas respectivos, se m nenhuma dcpcndencia e suhord i
naçiw e , por conscquencia, so bera name n te, se ria mutilar 
essa autonomia. negar-lhe a institu ição do poder jud ici:1ri o. 

E, si por ven tura ncgasscmos aos Estad os a fac uld ade 
da sua o rga ni sação j ud iciaria a que ficariamos red uz idos? 
O que teriamas con!-cguido? 

As leis de processo co nsideram-se como fozc ndo parte 
do que se ch;.u11a organisaç:io juclicinria . As instituições 

· judicia ri as cleYem perte ncer aos poderes políticos dos Esta
dos ,, . ( Gonçalves Chaves, cit. discurso e m 6 de j aneiro 
ele 189 1 ). 

-N'isto se resumia toda a conqui sta cios 
Estados n'este t erreno ( que ali ás não era si não 
muito seo, visto a natureza do regimen adopta
clo) e o q ue se fez não fo i nem inteiramente 
novo, nem completo . Em 1842 Hollancla Ca
valcan ti . ( depois Visconde de Albuquerque ) já 
propuzera um prnjecto , cuj o art. 5° ( citado por 

Tava res 13aslos r 
vin cia», pag . 20 

«Co m pete :10s jui 1 
j ulga r dcfinitivam e nt 
intentadas d e ntro da 
mettido o interesse , 
f,rvvinrinl man.:::ar~í. o~ 
1" in stancia e n fJr u, 
m enti.:,>. 

Ern 189 1, par? 
ni sação rep u bli ca 
cum pria ir até 
rece io de pe ri o-o . 
ciclos a ptos para 
sabilidade e a rca · 
orga ni sação poli1 
reformai-a . Org 
e nin g uem clirú e 

t odos bem e pelo 
a lg un s t ranscre\· 
federal cousas a 

Accresccntc-si.:·: 

~ 1; . Esl:ihclc 
111 cs sobre n:ilu rn li, 
Lmf'o ldo d,· 811/bô, 

(Emc ncl:i ;1ppro\'ada 
de 189 1 ). 

24 . Leis u 
sação. A nat l 
nos direi tos el e ci 
Estado parti cul a r 
brnzilciro , sem , 
parle do Braz i 1. 
toclo territori o d, 
i ntercssa . E' po 
não local, e resc 
fede raes . E' ma 
o direi to i ntcrnac 
ú compete ncia de 
ciam ente, por nãc 
externa . 

A nac io nali clac 
mi tti r cl entro d ' 
out ra circum scri 
cada Estado part i 
regular a natural 
qu e qua lqu er fi 
ciclaclãos para os , 
com a sobe ra nia 
produzisse effei1 
Estado onde se 1 

tamanha pe nder, 
lecc r-se uma hetc 

Uniformes , 
de naturali sação , 
a interesses de 0 1 
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pleto do principio federativo n'estc objecto. E' 
o que se colhe da importante e prolongada 
discussao havida e d'essa especic de hesitagao 
revelada pclas duas vota^oes conlradictorias. 

« Entcndo quccsta questao de unidadc do dircito privado, 
nos systcmas federativos, nfio podc scr rcsolvida a priori. 
H' ncccssario contnr-sc com os antccedentcs, com a fonna- 
qao historic a. 

« H' certo que nos Hstados Unidos, as colonias que 
tinham instituiijo^s diversas, que provinham algumas del- 
las de raqas tlifl'erentcs c tinham uma lingua diversa, que 
tinham legislaijocs diversas, fundadas nos antccedentcs, 
nos costumes e habitos peculiares; c ccrto que seria uma 
iinprudencia, quando org;fnisou-se o poder judiciario na 
America do Norto, mutilar-se este tra^o caracteristico do 
povo americano e unifonnisar-se uma legisla^ao, que era, 
por sua natureza, multipla. 

« Mas, cm nosso paiz, onde ha homogeneidade de costu- 
mes, de raqa, dc lingua, onde os habitos sao os mesmos, 
um dircito privado constituido, seria tcmeridade abando- 
nar ess a conquista de transcendcnte alcance politico para 
ccdcrmos as ideas da escola experimental, que, cm ultimo 
case, tende para a unidade do direito. 

«Mas. si ja temos esta unidade, vinculo poderoso de 
nacionalidadc, por que nao aprovcital-a e ir for^ar a 
natureza das cousas, a mdolc do nosso dircito, tornan- 
do-o multiplo e vario ? \> ( Discurso do Senndor Gomjalves 
Chaves, em 6 de Janeiro de 1S91). 
 somos um povo completamente unificado; a 

mcsma ra^a, a mcsma historia, os mesmos costumes, o 
mesmo direito. a mesma lingua. 

Temos um so direito pcla mcsma razao por que fallamos 
a mcsma lingua; aqucllc e esta sao os dous symbo- 
los vivos na nossa nacionalidadc. O nosso dircito e tao 
antigo quanto este corpo social; cresceu e desciivolveu- 
sc com ellc;e a nossa common laxo\ e um patrimoniq 
nacional. Malbaratal-o, tragmental-o, entrcgando as assem- 
bleas legislativas dos Hstados a faculdade de legisiar sobre 
as materias juridicas, seria nao sdmente um crime de leso- 
patriotismo, sinao tambem um gravissimo crro politico ; 
pois no momcnto cm que se afirouxam la^os materiacs dc 
dependencia, cumpre que se apertcm os vinculos moraes 
de uniao, e a communhao do direito e um vinculo tao 
forte quanto a communidade da lingua. (Discurso do 
Senador Jose Hygino, em 5 dc Janeiro de 1S91 ). 

O phantasma da desintegra^ao da patria 
pela pluralidade da Itgisla^ao tanto aterrou 
os constituintes, que chegaram ate ao extre- 
mo de deixar de approvar uma emenda da com- 
missao que exceptuava da competencia fede- 
ral o legisiar sobre « contravemjoes policiaes, 
ou de disposi^oes regulamentarcs em materia 
de competencia dos Hstados e a locafao de 
servi^osr- . (Annaes do Congr. Const., vol. I, 
pag. 102 e vol. II, pag, 137). Sao materias estns 
quo se prendem a condifdes locaes c que 
com ellas variam dc E'dado a Estado. A 
este genero pcrtencem tambem os contractos 
dc parceria agricola e pccuaria. Lcis de loca- 
530 dc servigos tivemos varias no regimen 
transacto, mas plancadas por um so moldc 
para todas as diversas localidadcs do paiz, a 
conscquenciafoi que nao se cxecutaramsinao mal 
c parcialmcntc ; na maior partc das provincias 
nao sc praticaram, c isto com prejuizodos intc- 
resses a que sc rcleriam. Ainda rcccntcmente 
varias tcntativas sc tern feito no congresso na- 
cionql para regular o assumpto e os projectos vao 
cahindo c com razao; nao pode quadrar a um 
paiz tarn vasto e onde as circumstancias e 
peculiaridadcs locaes tanto diversificam, uma 

lei d'essas, feita como sc todas as circum- 
scrip^oes que ella deve reger fossem uniformes, 
inteiramente semelliantes, lei impossivel de ser 
ella so adaptavel a todo o territorio brazi- 
leiro. E si a Uniao nao pode cstar fazendo 
leis geographicas, uma para cada Estado ou 
municipio, e melbor que os interesses locaes 
sejam regulados por aquellcs a quern espccial- 
mentc tocam. Ao menos esses caberia fica- 
rcm a competencia dos Estados, como a respeito 
mesmo de locaqao de serviqos, chegou a ser 
determinado pclo Governo Provisorio, art. 20 

do deer. n. 213 de 22 de fevcreiro de 1890. 
Ate deste direito, ja reconhecido sco, os Estados 
foram despojados. 

E o processual da justiqa federal. 
Estas palavras sao uma restric^ao ii competencia 
que ficou a Uniao de legisiar sobre o direito; 
ella tern 0 poder de regular tudo o que concerne 
ao direito civil, commercial c criminal, menos 
quanto ao direito processual (salvo sobre o da 
justi^a federal e da justica local do districto 
federal, art. 34 ns. 23 e 30 c art. 67). Aos 
Estados ficou, pois, rcservada a competencia 
(art. b^n. 20) para as leis de processo c orga- 
nisacao jndiciaria cm materia civil, commercial 
e criminal que nao incumba asjustiipas da Uniao. 

Eis como o explicava no Congresso Constitu- 
inte um dos representantes que discutiram a 
materia: 

«0 dircito c uma for^a moral: o direito precisa de 
orgaos para ser applicado c sao as institui^des judiciarias 
que Ihc dao vida c ac^ao. 

His aqui o ponto sobre o qual sc basca a razao dc divcr- 
sidadc, em nosso paiz, da organisaqao judiciaria. Ha ccr- 
tamentc um fuiulo commum dc principios, que sao a 
garantia da liberdade e da justica, mas cm paiz, cujos 
Hstados difFercm nas condigoes do povoamento c de adian- 
tamento, a constituigao da magistratrura, regrasdc processo, 
os recursos, as algadas, condigoes da celeridade dos pro- 
ccssos, nao podem ser uniformes. 

Si as condigocs do paiz podem diversiflcar, como de 
facto diversificam, de um para outro Estado, para remediar 
isto e prcciso a diversidade da organisagao judiciaria, de 
maneira que sc adapte a cada Estado com as necessidadcs 
dc cada um defies. 

Outra razao e que conhecida a autonomia local, autono- 
mia politic a dos Hstados, para organisarcm os pode res 
publicos respectivos, scm nenhuma depcndcncia e subordi- 
nagao e, por consequencia, sobcranninentc, seria mutilar 
essa autonomia, negar-lhc a instituigao do poder judiciario. 

E, si por ventura ncgassemos aos Hstados a faculdade 
da sua organisagao judiciaria a que ficariamos reduzidos? 
O que teriamos conseguido? 

As lcis dc processo considcram-se como fazendo partc 
do que se chama organisagao judiciaria. As instiluigoes 
jmliciarias devem pcrtencer aos poderes politicos dos Esta- 
dos». (Gongalves Chaves, cit. discurso em 6 dc Janeiro 
de 1S91 ), 

—N'isto se resumio toda a conquista dos 
Estados n'este terreno (que alias nao era sinao 
muito seo, visto a natureza do regimen adopta- 
do) e o que se fez nao foi nem inteiramente 
novo, nem completo. Em 1842 Hollanda Ca- 
valcanti-(depois Visconde de Albuquerque) ja 
propuzera um projecto, cujo art. 50 (citado por 
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Ta,·a rcs Bastos n sco prec ioso lin o <,A Pro
vincia », pag. 203 ) dizi a : 

«Compete nos jui zcs de fac to e de direito nas prov in c ias 
jul ga r dcft nitiva nH.·ntc as c,n1sas quc.! r cive is , ci uér c rirn inacs, 
intentadas dentro d,t prov in c ia e cm qu e n:l o fàr co rn pro
mc ttido o interesse gera l da naç ;"w ... Uma lei cconomica 
proviurinl m arcar:1 os dis trictos dos jui zes de di reito da 
1" instancia e a .JVr111c1 do Jir üft'SSO para cst,1s c ausas so
mente». 

Em 189 1, para Estados autonomos. em orga
ni sação rep u bli ca na federat iva, isso já era pouco; 
cum pria ir até ao direi to substanti vo, sem 
receio de pe ri go . Os Estados fo ram reconhe
cidos aptos para o mais. para assu mir a respon
sabilidade e a rca r com as d ilTi culdades de sua 
orga ni saçào políti ca, e conse rvam o direito de 
reformai-a . O rga ni sa ram seos codi gos políticos 
e ni ng uem dirá que o fi zeram mal ; sa hiram-se 
t odos bem e pelo ge ra l un s aos out ros im ita ram , 
al g un s t ranscreve ndo mesmo da Constitu ição 
fede ral cousas a q ue não estava m obrigados , 

como a dualidade das camaras legislati vas ( *). 
Tudo leva a crer-se, por ahi e pela obse rvação dos 
nossos costumes polí ticos, que qu anto aos outros 
codigos os Estados não procederiam de di verso 
modo e ev ita ri am entra r no camin ho das inno
vações temeraria s e pe rigosas em materia , na 
qual tam g ra nde é o predomíni o dos interesses 
co nservadores e a in íluencia da t radi ção . E 
dado que alg um se abalançasse a enveredar 
por essa a rri scada se nda, suje ita r-se-ia á di sci 
plina das consequ encias : logrando successo, 
t eri a feito util ex peri encia que naturalmente 
seguiriam, por interesse propri o, os outros Es
tados ; mallogrado o intento, aproveitari a a 
li ção como casti go da ave ntura e exe mplo pro
veitoso; elll todo o caso, teri a isso sido o uso 
leg itimo de um direito . 

( · ) E e .!ig no de ol:iscrv:1r-!-c q ue onde p.,,lcr i:1 \':1ri:1 r :1 lcgisl;1\:io cst:idua l , 
cnmn cm objccln 1\c org ani !-:u;:iu jmliciari :t e proccs~o . os Es tados 11~:1 rn 111 
cl i!;.:rct nmcntc til! sua prcrobativ:1 e q11 as i se copiar:1111 u ns :10s outro~ . ( Vi.11 
((Ü poder jud iciar ia no Brazib, por Carrnlho 1\e Mcndonç:i, pag. :i.86 e scgs) . 

J\cncsú•nt e-se : 
~ 2:;. Es tabelece r leis uni fo r

mes sobre n;iturn lisação e fa ll encia. 
L.-opoldo de B11/hõ,·s . 

2.1. Est;1bdecer leis uniformes 
sobre na tu ra li sação e fa llcncia; 

(Redacç:âo peb Com missào do Congresso 
e m 2 1 de Feve re iro ele 1891.) 

24. Estabelecer leis unifor
mes sobre naturalisação ; 

(Emcncb :1pprov ada em 8 de Janeiro 
de 189 1). 

No n. 24 supprim :i m-se :is p:1l a
v r;1s - e fallenci:i - .porqu ea :i tlri
bui ç~o de legis lar sobre esta nrnteri a 
j(1 csti1 co111prcheml icb no nu111 ero 
antecedente . .Jos,! Hygi110 . 

(Emenda ;tpprovada em 2J de Feve re iro 
de 189 1). 

24 . Leis uniformes sobre naturali
sação. A nat ura li sação i11\"este o estrange iro 
nos direitos de cidadão, não des te ou d 'aquelle 
Estado parti cu lar da União, mas nos de cidndiío 
brnzilciro, sem di stincção desta ou d 'aq uella 
parte do Braz il. Prod uz effeitos jurídicos em 
todo territori o da União e a ella pri ncipalmente 
in teressa. E' pois acto de caracter 1wcio11nl e 
não local, e rese rvado, por isso, aos poderes 
federaes . E' matcri a que entende tambem com 
o direito intern acio nal, e a inda por is o esca pa 
á competencia dos Estados considerados separa
damente, por não t erem personalidade políti ca 
ext erna . 

A nacio nalidade é uma; não se poderia ad
mittir dentro d 'ell a cidadãos só de uma ou 
outra circum sc ripção, mas do pa iz t odo . S_i 
cada Estad parti cul ar ti vesse competencia para 
regular a naturali sação de estra ngeiros, t erí amos 
qu e qualqu er fi cava com o direit o de fazer 
cidadão para os out ros Estados, o qu e im pli cava 
com a so berani a d 'elles . E si essa naturali sação 
produ zisse effeito sómente com relação ao 
Estado onde se operasse, n 'este assu mpto de 
t amanha ponderação e g rav idade, v iri a a estabe
lecer-se uma heteroge neidade prejudicial. 

Uniformes é nccessa ri o q ue sejam as leis 
de naturali sação, porq ue, a lém de prenderem-se 
a interesses de ordem internacional ( e a varie-

dade e complicações resulta ntes se ri am um 
em baraço á regul arisação elo assumpto com as 
pot encias estra nge iras ) , a di versidade ele legis
lação com relação aos Est ados estabeleceri a 
condições q ue pela sua desig ualdade poderiam 
aprove itar ou prejud icar mais a um que a outro 
dos Estados, o que fõra inju sto em si e impoli
tico pelas consequ encias . 

E nada mais consentaneo que, vindo os natu
rali sados a gosar todos dos mesmos di reitos, 
das mesmas g arantias e protecção asseg urados 
pelas leis da Republi ca , seja regida por clausulas 
un ifo rm es a admissão d 'ell es á communhão na
cional, a que passam a pertencer. 

- P ODEM OS GOVER ADORES DE ESTADO CON

CEDER NATURALI SAÇÂO , GUARDADAS AS CO DIÇÔES 

LEGAES EST ABELECIDAS PEL PODER FEDERA L ? 

Permittia-o o decr. n. 13 A de 26 de novem
bro de 1889 e ist o facilitava o serv iço com rela
ção aos habita ntes dos Estados . Mas pro mul
gada a Constitui ção fed eral que di scriminou 
de modo defi niti vo a competencia entre os 
Estados e a União , aquell e acto do Governo 
Prov iso rio fi cou im plicitamente revogad o e 
assim o entendeo o o-ove rn o federal « v isto 
trata r-se de uma fac ul dade que prod uz effe itos 
jurídicos em todo o territo ri o da Repu bli ca e 
in te ressa pri ncipalm ente á União, além de affec
tar relações de ordem intern acional » . Av . 
n . 1 1 de 29 de março de 1894. De modo qu e 
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Tavarcs BSstos n ) sco prccioso li\ ro «A Pro- 
vincial, pag. 203) dizia: 

«Compete nos juizes de facto e de direito nas provincias 
julgar definitivamente as causas quer civeis, qucr criminacs, 
intentadas dentro da provincia c em que nfio for compro- 
mettido 0 intcrcsse geral da na^iio.,. Uma lei economica 
provincial marcara os districtos dos juizes de direito da 
1* instancia c (7 forma Jo proccsso para cstas causas so- 
mente». 

Em 1891, para Estados autonomos, em orga- 
nisa^ao rcpuhlicana fedcrativa, isso ja era pouco; 
cumpria ir ate ao direito substantive, sem 
rcccio de pcrigo. Os Estados foram reconhe- 
cidos aptos para o mais, para assumir a rcspon- 
sabilidadc c arcar com as difficuldades de sua 
organisagao politica, c conservam o direito de 
reformal-a. Organisaram seos codigos politicos 
e ninguem dira que o fizeram mal; sahiram-se 
todos bem e pelo gcral uns aos outros imitaram, 
alguns transcrevendo mesmo da Constituicao 
federal cousas a que nao estavam obrigados, 

Accrcsccntc-se : 
§ Hstaboloccr Icis uiiifor- 

mcs sobrc natuuilisafao c lallencia. 
Lcopoldo de Btilboes. 

(Hmendn :ipprov;ida cm 8 de Janeiro 
de 1891J. 

24. Leis uniformes soLre naturali- 
sagao. A naturaiisa^ao investe o estrangciro 
nos direitos de cidadao, nao deste ou d'aquelle 
Estado particular da Uniao, mas nos de cidadao 
bra^ilciro. sem distincijao desta ou d'aquella 
parte do Brazil. Produz effeitos juridicos cm 
todo territorio da Uniao e a ella principalmente 
interessa. E' pois acto de caracter iiaciona] e 
nao local, e reservado, por isso, aos podcres 
federaes. E' materia que entende tambem com 
o direito internacional, e ainda por isso escapa 
a competencia dos Estados considerados separa- 
damente, por nao terem personalidade politica 
externa. 

A nacionalidade e uma; nao se podcria ad- 
mittir dentro d'ella cidadaos so dc uma ou 
outra circumscripgao, mas do paiz todo. Si 
cada Estado particular tivesse competencia para 
regular a naturalisa^ao de estrangciros, tcriamos 
que qualquer ficava com o direito de fazer 
cidadaos para os outros Estados, o que implicava 
com a soberania d'elles. E si essa naturalisacao 
produzisse efleito somente com rela^ao ao 
Estado onde se operasse, n'este assumpto de 
tamanha ponderaijao c gravidade, viria aestibc- 
lecer-se uma heterogencidade prejudicial. 

Uniformes e nccessario que sejam as leis 
de naturalisagao, porque, alem de prenderem-se 
a interesses de ordem internacional (e a varie- 

cdmo a dualidade das camaras legislativas (*). 
Tudoleva a crer-se, por ahi e pelaobservafaodos 
nossos costumes politicos, que quanto aos outros 
codigos os Estados nao procederiam de diverse 
modo e evitariam entrar no caminho das inno- 
va^oes temerarias e perigosas em materia, na 
qual tarn grande e o predominio dos interesses 
conservadores e a influencia da tradi^ao. E 
dado que algum se abalangasse a enveredar 
por essa arriscada senda, sujeitar-se-ia a disci- 
plina das consequencias; logrando succcsso, 
teria feito util experiencia que naturalmente 
seguiriam, por interesse proprio, os outros Es- 
tados; mallogrado o intento, aproveitaria a 
lifao como castigo da aventura e exemplo pro- 
veitoso; em todo o caso, teria isso sido o uso 
legitimo de um direito. 

( ') H c dig no de oliservar-se que onde podena variar a legisla^iio csladtial, ennto cm objecln de organisa<;ao judiciaria e proccsso, os Estados ttsaram discretamcnle dc stia prcrogaliva e quasi se copiarain «ns aos outros. (ZWJe «0 poder judiciario no Brazil »> por Carvalho de Mcndonfa, pag. 286 c segs). 

24. Estaielscer leis unifor- 
mes sobre naturalisagao; 

dado e complicagoes ixsultantcs seriam um 
embarago a regularisagao do assumpto com as 
potencias estrangeiras), a diversidade de legis- 
lagao com relacao aos Estados estabeleceria 
condigoes quo pela sua desigualdade poderiam 
aproveitar ou prejudicar mais a um que a outro 
dos Estados, 0 que fora injusto cm si e impoli- 
tico pelas consequencias. 

E nada mais consentaneo que, vindo os natu- 
ralisados a gosar todos dos mesmos direitos, 
das mesmas garantias e protecgao assegurados 
pelas leisda Republica, seja regida por clausulas 
uniformes a admissao d'elles a communhao na- 
cional, a que passam a pertencer. 

— PODEM OS GOVERNADORHS DE ESTADO CON- 
CEDER NATURALISACAO, GUARDADAS AS GONDigOES 
LF.GAES ESTABEI.ECIDAS PELO PODER FEDERAL ? 

Permittia-o o deer. n. 13 A de 26 de novem- 
bro de 18S9 e isto facilitava o scrvigo com rela- 
gao aos habitantes dos Estados. Mas promul- 
gada a Constituicao federal que discriminou 
de modo definitivo a competencia entre os 
Estados e a Uniao, aquelle acto do Governo 
Provisorio ficou implicitamente revogado e 
assim o entendeo o governo federal «visto 
tratar-se de uma faculdade que produz effeitos 
juridicos cm todo o territorio da Republica o 
interessa principalmente a Uniao, alem de affec- 
tar relagoes dc ordem internacional». Av. 
n. 11 de 29 de margo de 1894. De modo que 

17 

24. F.stnbclcccr leis uniformes 
sobrc nnturalisagao c fallcncia ; 

(Redaccao pela Coinmissao do Congresso 
em 21 de Fevereiro de 1891.) 

No n. 24 supprimam-sc as jiala- 
vras — e fallcncia—.porquca atlri- 
buigao de legislar sobrc csta materia 
ja csta comprobcndida no numcro 
antcccdcntc. Jose Hygino. 

(Rmenda approvada em 23 de Fevereiro 
de 1891). 
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os gove rn ado res não tem o dire ito, que o cit. 
decret o lh es tin ha dado, de conceder naturali
sação; mas, como << a exec ução das leis federa es 
pócle ser con fiada aos gove rn ado res dos Estados 
m dia ntc an n ue ncia d ' est es» ( Const. , 7 a rt. § 3 °), 
nada obsta que os poderes fecl eraes deem ta l 
i ncu m benc ia aos gove rn adores q ue a accei ta re111 , 
obse rvadas po r estes, em t odo o caso, as pre
scri pções da legislação fede ral refc1'entc !t ma
t eri a. 

- O cl ecr. n. 1 3 A ele 26 el e nove 111 bro de 1889 
autori sa a co ncessão de natura li sação a t odo o 
estrange iro que a requ erer , in depe ndenteme nte 
das fo r111a licl aclcs anterio r111 en te ex ig idas e m e
diante simples po rta ri a, isenta de quaesquer 
impostos . 

A prati ca, co nfor111e a ltes la111 os relatori os 
do mini steri o da ju sti ça e negocios inte ri o res 
( 1893 a 1895 ) , tem mostrado inco nve ni entes 

produzidos por essa nimi a fac ilidade , qu e tanto 
baratea a qualidade ele cidadão brazileiro, 
co nfer in do-a a qualquer foraste iro que a p rocure, 
ve nha de o nd e viér, sem have r res idido ainda 
no pa iz, se m se sabe r que111 é, se 111 dar provas 
do seo bo111 proced i111 ento, etc. 

Assegura 111 aq uell es docu111entos offi ciaes que 
tal decreto t e111 aprove itado a estra ngei ros que 
deve riam antes ser a rredados do paiz e a o utros 
qu e ape nas quere111-se habi litar ao exercício de 
e111pregos pu bli cos, se ndo ce rto que os estran
ge iros de cuj a actividacle mai s necessita o pa iz, 
não são preci sa111ente os que nelle tratam de 
se naturali sar. 

E' urge nte pois regular-se melhor a m ateria 
por m odo qu e clesappareça 111 os inco nve nie ntes 
a pontados, e cabe fazei-o na lei cuja ex pedi ção 
se ex ige no art. 34 n. 24 , de que nos occupa111os 
aqui. 

1,1. Crea r ou suppnm1r os ca r
gos fccleraes , fi x;1 r-lhes as allribui
çõe · , m;1rca r ordenados e confe rir, 
quand o julga r necessario, a nomea
çã o ci os empregados subalte rn os 
:1os chefes das cli fferen tes repart i
ções; 

26 . Crear e supprirn ir empre
gos publi cas fccleraes , fixar-lhes as 
:1ttribuições, e estip ul:u-lh es os 
ve ncimentos; 

25. Crear e supprimir em
pregos publicas federaes, fixar
lhes as attribuições, e estipu
lar-lhes os vencimentos ; ( Decretos n. 5 10 , ele 22 ele _jun ho e 

11. 9 14 A, ele 23 de Outubro de i890) . 

( Projecto ela Commiss:l.o do Governo 
Prov isorio ). 

25. Crear e suprimir empregos pu
blicos federaes. O a rt. 9° § 3° estabe lece 
qu e o servi ço federal seja feito por funccionario s 
da União . Dos poderes d 'e ll a é o leg islat ivo 
a qu e111 cabe a att ribuição de crea r , regular e 
est ipend ia r os empregos neccssari os, v isto que 
n ' i ·so vae decretação ele des pesas , que se não 
el eve m faze r se 111 le i, se 111 vo to dos que repre
senta m os contri buintes . Accresce _qu e muitos 
desses e111 pregos envolvem o exerci cio ele a uto
ridade sob re os cidadãos e por isso a inda a 
Co nstitui ção dú ao co ng resso o pode r de << fi xar
lh es as attribuições ». ( *) 

Fina lmente, comprehende-se qu e, s i isso 
fica sse ao execu ti vo , a creação e renu111 cração 
cios cargos publicos mais fac ilmente obedece
ri am aos inte resses de cli e ntela e espí ri to ele 
corri lho, peste dos g overnos; e os empregos 
pode ri a 111 se r me nos para o se rviço publico que 
para paga r se rviços ele partido. 

- E muito tento cumpre haver no exe rcício 
des ta att ri bui ção. Além de a ttentar contra a 
bolsa cio contr ibuin te a creação de empregos 
cm numero superi o r ús necess idades do serviço 
publ ico, co m este excesso de pessoa l se desv ia de 

utras occupações ute is uma multidão co nside
ravel de indi v ídu os em preju ízo das lettras, 
a rtes e ind ustrias do paiz , e111 clamno de seo 
prog ress , principalmente quando o governo 

( · ) O Rr,.Oj..!c tn tio Cinvl.!rnn Pr,w i"nri n tr':11i:1 1 :111tc,; t!cste 1111111 cm, nutro 
q11c attri hui.t ao Cnngn.•ç,so 11ado11:tl n po.lcr de « li,:ir os vcndmcnto~ dos 
111i11ist r('ls 'Jc ci;tmlo» . Unrn cmcnd:i do sc 11 :11lor Jns.c Hygino prnpoz a dimi
na,;.in ,k sc mc lh:mtc di spo:-i th·o, e fo i ;1pprov:1d.1 11:ts :.1!s.:-ôcs de =. e 18 t!c 
f.:,·1..·rciro llc , Sqo. C:omprchcmlid:L 1."01110 :-:e adrnv:1, na dispos iç :io de 1p1c 
c st:uuos trn tanrlo, aqucll.t :t lt ribui\:"10, cs .:11s:hl:1 fi .::1,· a aquc ll'outr:i . 

impõe ri go rosas provas ele hab ilitação ( não nos 
refe rim os a cargos scie ntiíi cos e t echnicos ) 
pa ra escolher dos cpretend entes os ma is habeis e 
melho r preparados, e si a renumeração dos ca rgos 
pu bl icos é ge nerosa. O estado recruta ass im 
o que na sociedade enco ntra de m elhor , apa r
t a ndo muita vez de suas ve rdadeiras vocações, 
- pelo e ngodo dos bo ns ve ncim entos e va nta
josas co ndi ções, - tal entos e a ptidões qu e n 'ou
tra esp hera de acti vidade prestariam 111uito 
m elhor se rvico á nacão . 

Acc rescc q'ue , d 'e~te feitio , com o a ug me nto 
do pessoa l além do qu e é stricta mente necessa rio 
ao se rviço, forma-se uma g ra nde classe el e de
pende ntes do govern o, um a numerosa cli entela 
por ell e influenciada e dirigida , e que d 'elle 
tudo espera. E a soc iedade só tem a perder 
com isso, com esse acc resc imo de inílu encia e 
poderi o dos detentores do poder publi co, com 
a submissão de considerave l massa de indiví
du os, aferrados ao emprego pelas va ntage ns 
e co111 modo d 'elle e se rv is ao governo pelo na
tural receio de sotfrerem as consequencias de 
seo desag rado , ass im ficando « a um só aceno 
seo doce is e atte ntos >> . E' de boa políti ca 
não reduzi r as forca s li vres da sociedade, cum
pre deixa i-as ex pa,nd ir-se, desenvolver-se , multi
plicar-se, se 111 desv ia r para funcções officiaes 
um a excessiva porção da acti v idade gera l. 

-A Co nstituição ( a rts . 73 , 74 , 75 e 82 ) 
declara accessi ve is a todos os brazil eiros os car
gos publi cos, ex ige que sejam observadas con
di ções especiaes ele ca pac idade estatuidas, por 
lei para cada um d 'ell es, prohibe que se accu
rnulem ,·encimentos, garante os cargos inamo-

,._ 
1 

v is, determ ina 
cl ri as por mot i 
nat;:ão e esta bel e 

27. ln slitu irt ri l 
dos ao sup remo (1 

( Decretos n. 510 
11. 9 14 A , de :?J de O 

26 . Organi 
relha r o system: 
modo po 1:que s 
as med idas acce 
só ao con g rcs~o 
sua natt1rcza e é 

g resso observa r 
fim nos art s . 55 
p resente n . 26 . 
ge ral da o rga ni s 
poder legisla ti vc 
porta a interessE 
ra ve l releva ncia 
preciosos direito 

Esta org ani sa( 
ça cios Estados . 
ti cos cio go ,·ern 
ad o ptado, e in tc 
regím e n de m oei 
de estatui r , e m 1 
as duas caute los 
veda á ju st iça de 
na s qu estões sul· 
e "< •ice-1•crsn e - d 
se nte qu e a exec 
mag istratura fcd 
ciaes j ud icia ri os 
Este acce n tuado 
especial da Uniã, 
judicia ri o, co1110 
·ral , pelo papel 1 

lh e rese rvo u a 
Republ ica. 

1 5. Concede r a 
( Projecto da Com, 

Provisorio) . 

27. Conceé 
impede e to lhe a 
q uem é conced id 
leis e como tal < 
uma med ida de 
na mo na rchi a s, 
impera nte; na 
se nta ntes do pc 
chamados crim es 
tamento da s pai x 
confundem com 
crim es co mmun s 

Usada a propc 
intestinas, qua l < 
sobre as ondas 
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os governadores nao tern o direito, que o cit. 
decreto Ihes tinha dadn, de conceder naturali- 
sa^ao; mas, como «a exccuqao das leis federaes 
podo ser confiada aos governadores dos Estados 
medianteaimuenciad"estes»(Const., 7 art. §3°), 
nada obsta que os poderes federaes deem Pal 
incumbencia aos governadores que a acceitarem, 
observadas por estes, em todo o caso, as pre- 
scripfocs da legislacao federal refei'ente a ma- 
tcria. 

— O deer. n. 13 A de 26 de novembro do 1889 
autorisa a conccssao de naturalisa^ao a todo o 
cstrangeiro que a rcquerer, indepcndentcmente 
das formalidadcs antcriormcnte cxigidas c me- 
diante simples portaria, isenta de quaesquer 
impostos. 

A pratica, con forme attcstam os relatorios 
do ministerio da justiga e negocios interiores 
(1893 a 1895), tern mostrado inconvcnientes 

i/|. Crcar ou suppriniir os car- 
gos federaes, fixar-lhcs as attn'bui- 
focs, marcar ordenados c conferir, 
t|uaiido jidgar neccssano. a nomca- 
^ao dos ciniircgados .suballcrnos 
aos chcfes das ilil'fercnlcs rcparti- 
jocs ; 

(Projcclo Ja Coinmissto do Governo 
Provisorio ). 

25. Crear e suprimir empregos pu- 
blicos federaes. O art. 90 § 30 estabelece 
que o servii;o federal seja feito por funccionarios 
da Uniao. Dos poderes d'ella c o legislative 
a quern cabe a attribuii^ao de crear, regular e 
cstipendiar os empregos necessarios, visto que 
n isso vae ilecreta^ao de dlsposas, quo se nao 
devem fazer sem lei, sem voto dos que repre- 
sentam os contribuintes. Accrcsce que muitos 
desses empregos envoh'em o cxercicio de auto- 
ridade sobre os cidadaos e por isso ainda a 
Constitui^ao da ao congresso o podcr de « fixar- 
lhcs as attribuifsts>>. (*) 

Finalmente, comprehendc-se que, si isso 
ficasse ao executive, a crea^ao e rcnumcracao 
dos cargos publicos mais facilmente obedece- 
riam aos interesses de clientela c espirito de 
corrilho, peste dos govcrnos; e os empregos 
poderiam ser menos para o servii^o publico que 
para pagar servigos de partido. 

— E muito tento cumpre haver no exercicio 
desta attribuigao. Alem de attentar contra a 
bolsa do contribuinte a creagao de empregos 
cm numcro superior as necessidades do servigo 
publico, com cstc excesso de pcssoalse desvia de 
outras occupagoes utcis uma multidao conside- 
ra\'cl de indi\-iduos em prejuizo das lettras, 
artes c industrias do paiz, em damno de seo 
progresso, principalmente quando o governo 

( *) O projoctn tin flovrrnn Provisorio trazia, antes itcste innnero, outro que attribnia ao Congresso nacinnaI o poster tie alixar os venanicntos dos ininistros'Uc cstndo©. Uma cmcmla do senador Josii Hygino propo/ a elimi- nagAo dc scmelhanle dispositivn, c foi approvada nas sessdes de «. c j8 dc 
fevcreiro dc 181)0. Coinpreliendtda, como se aeltava, na dispositjao de que 
cstamos tratando, aq tie I la attribut^ao, escusada Jicava aqnclt'outra. 

produzidos por essa nimia facilidade, que tanto 
baratea a qualidade de cidadao brazileiro, 
conferindo-a a qualquer forasteiro que a procure, 
venha de onde \'ier, sem haver residido ainda 
no paiz, sem se saber quern e, sem dar provas 
do seo bom procedimento, etc. 

Asseguram aquelles documentos ofliciaes que 
tal decreto tem aproveitado a estrangeiros que 
deveriam antes ser arredados do paiz e a outros 
que apenas querem-sc habilitar ao exercicio de 
empregos publicos, sendo certo que os estran- 
geiros de cuja actividade mais neccssita o paiz, 
nao sao prccisamente os que nelle tratam de 
se naturalisar. 

E' urgente pois regular-se melhor a materia 
por modo quo desapparegam os inconvenientes 
apontados, e cabe fazel-o na lei cuja cxpedigao 
se exige no art. 34 n. 24, de que nos occupamos 
aqui. 

25. Crear e supprimir em- 
pregos publicos federaes, fixar- 
Ihes as attribuigoes, e estipu- 
lar-lhes os vencimentos; 

impoe rigorosas provas de habilitagao (nao nos 
referimos a cargos scicntificos e technicos) 
para escolher dos pretendentes os mais habeis e 
melhor preparados, c si a renumeragao dos cargos 
publicos e generosa. O estado recruta assim 
o quo na sociedade encontra de melhor, apar- 
tando muita vez de suas verdadeiras vocagoes, 
— pelo engodo dos bons vencimentos e vanta- 
josas condigocs,— talentos c aptidoes quo n'ou- 
tra esphera de actividade prestariam muito 
melhor servigo a nagao. 

Accresce que, d'estc feitio, com o augmento 
do pessoal alem do quo e strictamente necessario 
ao servigo, forma-se uma grande classe de de- 
pendentes do governo, uma numerosa clientela 
por elle inlluenciada e dirigida, c que d'elle 
tudo espcra. E a sociedade so tem a perder 
com isso, com esse accrescimo de inlluencia e 
poderio dos detentores do poder publico, com 
a submissao dc consideravel massa de indivi- 
duos, afcrrados ao emprego pelas vantagens 
e commodo d'elle e servis ao governo pelo na- 
tural rcceio de sotfrerem as consequencias de 
seo desagrado, assim ficando «a um so aceno 
seo doceis e attentos». E" de boa politica 
nao reduzir as forgas livres da sociedade, cum- 
pre deixal-as expandir-se, desenvolver-se, multi- 
plicar-sc, sem desviar para funcgoes ofliciaes 
uma excessiva porgao da actividade geral. 

—A Constituigao (arts. 73, 74, 77 c 82) 
declara accessiveis a todos os brazileiros os car- 
gos publicos, exige que sejam observadas con- 
digoes cspeciaes de capacidade estatuidas, por 
lei para cada um d'elles, prohibe que se accu- 
mulem vencimentos, garante os cargos inamo- 

20. Crcar c supprimir empre- 
gos publicos federaes, fixar-lhcs as 
attribuigocs, c cstipular-lbes os 
vencimentos; 

(Decretos n. 510, de 22 de Junho e 
n. 914 A, de 2j de Outubro de 1890). 
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v i ·, determ ina q ue só se co ncedam aposenta
dorias por mot ivo de in va li dez no serviço da 
nat;:ão e estabelece a respo nsa bi li dade dos fu nc-

cio na ri os pu bli cos po r abusos, omissões ou 
negli ge ncia no exercicio de seos ca rgos. V ide 
com ment. aos a rts. c its . e ao a rt. 48 n. 5. 

27. Instituir tribunaes subordina
dos ao supremo tribu nJI fed eral; 

( Decn:tos n. 510 rlc 22 de Junho e 
n 914 A, de 23 de Outubro de 1890) . 

N. 27. - Assi111:- 0rganisJ r :1 

justi ça fcderJ I e nos termos do 
art. 54 e seguin tes da 3ª secção . 

26. Organizar a justiçé . fede
ral, nos t ermos do art. 55 e 
seguintes da secção III; 

Eme nd:l da Comm issào do Co ng resso 
(:1pprov...1d.1 cm ;o de Dezembro de 1890). 

26 . Organ isar a j u s tiça federal. Appa
relha r o syste111a jud icia l da União, regu lar o 
modo po rque ,e eleve e';erce r, es tabe lece r-lhe 
as medidas accesso ri a~ necessa ria ~, ta refa é que 
só ao congresso nacio nal poder ia asse nta r~ por 
sua nat11reza e alcance . E n' isto deve o co n
g resso observa r os I i 111 i tes esta be lccidos pa ra este 
fi m nos ar!s . 55 e seguintes, a q ue se refere o 
p rese nt e n . 26 . N'e lles se acha o li nea m ento 
ge ra l da o rganisação que ficou in cum bida ao 
poder legislat ivo, a q ual ta 111 g ra nde mente i111-
porta a interesses nac io naes da ma is conside
ra ve l releva ncia, bem co 111 0 á sa lvag ua rda el e 
preciosos d ireitos dos cidadãos e dos Est ad os. 

Esta o rga ni saçào _judicia ria, di st incta da just i
ca cios Estados . é um ci os elementos caracterís
t icos do gove r;10 dua lista que e nt re nós fi co u 
adaptado, e in teressa e ll a ú esse ncia e pu reza do 
reg im en de m odo ta l, qu e a Constit ui ção teve 
de estatu ir , e m t ermos rormaes e perem ptor ios, 
as duas caute losas prohibi ções do a r t. 62, q ue 
veda á j ust iça dos Estados qua lq 11 er inte rve nção 
nas q uest ões subm itt ida s aos tri bun aes feeleraes 
e ·vice-i•crsn e - do a rt. 59 § 2° . , que não co n
se nte q ue a execução das se nte nças e o rdens da 
mag ist ratu ra federa l seja fe ita por o ut ros otti
ciaes ju d icia rios s i não sóme nte pelos da Uni ão. 
Este acce n tuad o ze lo pela o rga ni sação da j us tiça 
especial da Uni ão fund a-se na mi ssão do poder 
judi ciari o, como pedra a ng ul a r do ed ifíc io fede
ra l, pelo papel prima ria e importa ntí ssimo q ue 
lh e rese rvo u a Co nst itui ção no govern o da 
Rep ubli ca . 

« Nelle reside essencia lmente o principio federa i e da 
s ua boa orga nisaçúo e que deve m decorre r os llcundos 
resu ltados que se esper:1111 do no vo regimcn, prccis tm cn t e 
porque a Repub lica, segu ndo a nwxi ma american a, deve 
se r o governo da le i. 

O org:i nismo judic iaria no systcnrn fede rativo, ~ystcma 
que repousa cs'5cncia lmc nte sobre a cxístencia ~le du,.s so be
ranias na t rip li ce csphera do poder publ ico, ex ige para o 
seo regul ar fu nccio namc nto um a dem arcaç~10 c lara e pos it iva 
t raçando os limites entre a ju risd icçito fede ral e a dos 
Est .1dos 1 de ta l so rte q ue o domi ni o legit imo de cada uma 
d'cs tas so be ran ias seja ri go rosam ente manti do e rec ipro
camente respeitado,,. Prea mbulo do decr. n. 848, de 11 
de ou tub ro de 1890. 

O co ng resso nacio nal t em tam bem a att ri
bui ção, im pli cita memte comprehend ida no di s
posto no n . 30 deste art . e no 67, de orga ni sa r 
a j usti ça do di str icto federa l. 

« As condições exce pc ionaes do distri cto federa l, cap ital 
da Rep ubl ica e asse nto dos scos pode res supremos . .. deter
minam a necessidade de um ~ organ isaç ii o pec uliar da jus
ti ça, q ue ahi tem de se r o pall adio de impo rtantes inte resses 
lo...:ae~ a cargo do g ove rno mu ni c ip al e d as av ultadas e 
m ulti pias re la ções juridicas, que frcq ucnte rncntc envo lve m 
os direitos de cidadãos de va ri as Estados e nac iona lid ades, 
e entrelaç am os interesses munic ipaes ce m os gcraCS>>. P rc
ambu lo do dccr. n . 1030, ele 14 de novembro de 1890. 

Mas este n. 26 ou é redundante e escusado , 
em vista do a rt. 34 , ns. 33 e 3 4 e dos a rts . 55 
a 62 - , o u de deve se r co ns iderado co m o uma 
li m itação posta ao poder, dado ao co n g resso, 
de regul ar a orga ni sação jud iciaria fede ral-, 
para ob ri ga i-o stri ctamente aos termos e clausul as 
estabe lecidos na secção 111 « Do pode r judicia
ri o », tira ndo-lhe n ' isso todo o ar bitrio e não 
pe rmittindo quaesqu er innovações, mas simples 
regula mentação . 

1 :- · Conceder arn nisti J; 
( Projccto da Commissão do Governo 

Prov isorio). 

29. Concede r amni stia; 
(Decretos 11. 5 10, de 22 de Junho e 

n. 91 4 A, ele 23 d-e Outubro de 1890). 

27. Conceder amnistia; 

2 7 . Conceder amnistia. A a m nisti a 
impede e to lhe a acção pena l contra aqu ell es a 
qu em é co nced ida; é poi s urn a suspensão ele 
leis e co rn o ta l deve ser acto do co ng resso. E' 
uma med ida ele elevado alcance poli t ico q ue 
na mo na rchi a se attri bui a á muni fice ncia do 
im peran te; na Repu bli ca pertence aos repre
se nta ntes do povo sobera no. Appli ca-se aos 
cha mados crimes polit icos, mov idos pelo arreba
tamen to das pa ixões, por im pul sos que não se 
co nfun dem co m a im moralidade e to rpesa dos 
crim es commun s. 

Usada a pro posi to, nas g ra nd es co nv ul sões 
intestinas, q ual o sceptro do deos m y th ologico 
sobre as o ndas revoltas, trazendo bo nança e 

calma , ell a co ncili a e cong rassa os a nimos 
ao-i tados . Nunci a ele paz e conselheira de co n-º ' . co rd ia , pa rece antes do ceo p ru de11tc nv1s0 q ue 
exped iente de ho mens . 

Seo no me tradu z «esq uecimento», que é 
ma is qu e perdão e mi se rico rdia e não hu mi lha 
nem abate; é a denominação q u e deram os 
g regos ao gra ndi oso acto de Thrasybulo, qu an
do, após a ex pu lsão dos trinta ty ra nnos , p rohi bio 
q ue cidadão alg um fosse perseguido por m ot ivo 
de seo procedim ento politico; a co nse rvação 
desse no me é uma hom enagem e co nsagração 
hi stori ca. 

Seos effeitos , supprimindo a acção penal , são 
impedir que se intente o u se continue processo 
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vcis, detennina quc so se concedam aposenta- 
dorias por motivo de invalidez no servigo da 
nai^ao c estabelecc a rcsponsabilidade dos func- 

27. Instiluir tribunaos subordina- 
dos no supremo tribunal federal; 

( Decreios n. 310 de 22 de Junho e 
n. 914 A, de 29 de Ouuibro de 1890). 

26. OrganisEir a justi9a federal. Appa- 
relhar o syslema judicial da Uniao, regular o 
modo porque se dove enercer, estabelecer-lhe 
as medidas accessorias neccssarias, tarefa e que 
so ao congresso nacional poderia assentar, por 
sua nature/a c alcancc. H n'isto deve o con- 
gresso observar os limitesestabelecidos paraeste 
Urn nos arts. 55 c seguintes, a que se rclere o 
presente n. 20. N'elles se acha o lineamento 
geral da organisacao que flcou incumbida ao 
poder legislativo, a qual tarn grandemente im- 
porta a interesses nacionacs da mais conside- 
ravel relevancia, bem como a salvaguarda de 
preciosos direitos dos cidadaos c dos Estados. 

Hsta organisacao judiciaria, distincta da justi- 
i;a dos Estados, e um dos elementos caracteris- 
tLos do governo dualista que entre nos ficou 
adoptado, e interessa ella a essencia e pureza do 
regimen de modo tal, que a Constituiqao teve 
dc estatuir, em tennos tbrmaes e peremptorios, 
as duas cautelosas prohibicoes do art. 62, que 
veda a justii;a dos Estados qualquer intervenqao 
nas questoes submittidas aos tribunaes federaes 
e vicc-vrrsa e—do art. ^q § 2"., que nao con- 
sente quc a execucao das senteni;as e ordens da 
magistratura federal seja fcita por outros offi- 
ciaes judiciarios sinao somentc pelos da Uniao. 
Este accentuado zelo pela organisacao da justica 
especial da Uniao funda-se na missao do poder 
judiciario, como pedra angular do edificio fede- 
ral, pelo papel primario e importantissimo que 
Hie reservou a Constituicao no got'erno da 
Republica. 

is. Concedcr amnislin ; 
( Projecto da Commissao do Governo 

Provisorio). 

27. Gonceder amnistia. A amnistia 
impede e tolhe a acqao penal contra aquelles a 
quern e concedida; e pois uma suspensao de 
leis e como tal deve ser acto do consresso. E' 
uma medida de elevado alcance politico que 
na monarchia se attribuia a munificencia do 
imperante; na Republica pertence aos repre- 
sentantes do povo soberano. Applica-se aos 
cbamados crimes politicos, movidospelo arreba- 
tamento das paixoes, por impulsos que nao se 
confundem com a immoralidade e torpesa dos 
crimes communs. 

Usada a proposito, nas grandes convulsoes 
intestinas, qual o sceptro do deos m3'thologico 
sobre as ondas revoltas, trazendo bonanfa e 

cionarios publicos por abusos, omissoes ou 
negligencia no exercicio de seos cargos. yide 
comment, aos arts. cits, e ao art. 48 n. 7. 

26. Organizar a justify, fede- 
ral, nos termos do art. 55 e 
seguintes da secgao III; 

«Nelle reside essencialmente o princi'pio federal e da 
sua boa organisacao e que devcui decorrer os ft-cundos 
resultados quc se esperam do novo regimen, precis-imcnte 
porque a Republica, segundo a maxima americana deve 
ser o governo da lei. 

O orgnnismo judiciario no systenia federative, system a 
quc repousa essencialmente sobre a cxistencia de duas s^be- 
ranias na triplicc csphera do poder publico, exige para o 
seo regular funccionamento uma deinarcacao clara c positiva 
tracando os limites entrc a jurisdiccao federal e a dos 
Hstados, de tal sorte que o dominio Icgitimo dc cada uma 
d'estas soberanias seja rigorosamente mantido e recipro- 
camente respeitado». Preambulo do deer. n. 84S, de 11 
de outubro de 1S90. 

O congresso nacional tern tambem a attri- 
buicao, implicitamemte comprehendida no dis- 
posto no n. 30 deste art. e no 67, de organisar 
a justiga do districto federal. 

«As condi^oes excepcionaes do districto federal, capital 
da Republica e asscnto dos seos poderes supremos... dcter- 
minam a necessidadc de uma organisacao peculiar da jus- 
tica, que ahi tern dc ser o palladio de importantes interesses 
locaes a cargo do governo municipal e das avultadas e 
multiplas rclacoes juridicas, que frcquentemcnte envolvem 
os direitos de cidadaos dc varies Estados e nacionalidades, 
e entrela^am os interesses municipaes con osgeracs^, Pre- 
ambulo do deer. n. io^o, de 14 de novembro de 1890. 

Mas este n. 26 ou e redundante e escusado, 
em vista do art. 34, ns. 33 e 34 e dos arts. 55 
a 62—, ou de deve ser considerado como uma 
limitaqao posta ao poder, dado ao congresso, 
de regular a organisagao judiciaria federal—, 
para obrigal-ostrictamente aos termos e clausulas 
estabelccidos na secgao III «Do poder judicia- 
rio^, tirando-lhe n'isso todo o arbitrio e nao 
permittindo quaesquer innovagoes, mas simples 
regulamentagao. 

27. Gonceder amnistia; 

calma, ella concilia e congrassa os animos 
agitados. Nuncia de paz e conselheira de con- 
cordia, parece antes do ceo pnidcnfc aviso que 
expediente de homens. 

Seo nome traduz «esqueciniento», que e 
mais que perdao e misericordia e nao humilha 
nem abate; e a denominagao que deram os 
gregos ao grandiose acto dc Tliras3'bulo, quan- 
do, apos aexpulsao dos trinta t3'rannos, prohibio 
que cidadao algum fosse perseguido por motivo 
de seo procedimento politico; a conservagao 
desse nome e uma homenageni e consagragao 
bistorica. 

Seos etTeitos, supprimindo a acgao penal, sao 
impedir que se intente ou se continue processo 

N. 27. — Assim: — Organisar a 
justica federal e nos tennos do 
art. =14 c seguintes da 3" secgao. 

Em en da da Commissao do Congresso 
(approvada em 30 de Dezembro de 1890). 

20. Concedcr amnistia; 
(Decretos 11. 510. de 22 de Junho e 

n. 914 A, de 23 de Outubro de 1890). 
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criminal contra os envolvidos no facto que a 
motivou, e abolir para sempre ascondem nações 
acaso já proferidas em repressão desse facto 
( sem desobrigar todavia os agraciados ele inclem
ni sarem o damno que haj am cau sado). 

Suas especics variam seguindo as ci rcum 
stancias, ao criterio ela auto ri dade sobera na, que 
a pócl c conceder: - p lena, para todos os effeitos, 
- gera l , para todas as pessoas, -liJ11i!nda, com 
exclusão de alg umas, - res!ric/aquanto a seos 
effcitos, sendo cl 'cll a excluídos ce rtos crimes e 
quanto a determinados luga res , - nbso/11/n, si 
é dada sem condi ções, - coudicio11nl , si fi ca 
lependcntc de se verifi ca rem clausu las estabe-

lecidas no acto da concessão . 
Como não se insp ira só nos sentimentos el e 

hum anidade e cl emenci'l!, mas não menos ou 
principalmente no bem cio estado, em ponde
rosas ra zões de ordem publica, é visto qu e a 
amn ist ia não poderá ser sempre ge ral e absoluta 
e d'ahi essa vari edade e limitações , segu ndo as 
diversas si tu ações em que se possa achar a 
patria , cumprindo observa r-se a maxima 
circumspecção e pruclencia, no uso de tam 
preciosa medida, para que logre efTicac ia. 

Mas si, norteada pelo bem pu blico, póde a 
autoridade restring ir , quando este ass im acon
selhe, os effeitos e extensão ela am ni stia, 
segundo as circumstancias, - e é pleno direito 
seo faze i-o, -não deverão as rest ri cçõys ser taes 
que redundem em offen sa a direitos garant idos 
por lei. Neste caso e por essa offe nsa, o acto 
equi va leria a uma pena e o congreso não tem 
a attribuição de pun ir. 

Si as condições ass im impostas são o nus que se 
trocam pela pena em que o amnistiados tenham 
incorrido, então isto se rá uma \'erdadeira com
mutação, tambem fóra da competcncia cio con
g resso . N'um caso haverá uma condemnação 
sem processo e se 111 magistrado; n'outro , uma 
commutação de pena antes de se ntença con
demnatoria; e111 a111bos, a justi ça por dec reto 
com eliminação das gara nt ias asseguradas pelo 
art. 72 §§ 15 e 16. 

Ora, será fazer injur ia ao bom se nso e se ri e
dade dos que votaram a Constituição su ppór 
que fosse pensamento seo autorisa r tam estra
nha faculdade , - confundindo a ;im ni st ia com 
a pun ição, all iviacla embora, - supprimindo im
portantes ga rant ias i1,1cli,·iduaes em preju iso 
cl'aqucllcs a quem a med ida eleve benefi ciar , e 
-invertendo os princípios regu ladores da com
pctencia política cio congresso, admini strati va 
do gove rno e ,iuri sd iccional ci os tribun aes . 

Foi cio mi nado por estas razões, além das do 
momento, que no se nado fed era l, cm sessão ele 
8 de junho el e 1895, fomos contrarias ao projc
cto de amnist ia rcstr iêta que então se votou 
( e fo i rejeitado), rcpellinclo-o pelos seguintes 
fund amentos (ANNAES do Senado, 1895, vol. li , 
pags. 2~ e 28): 

(\ 1° . l)'" r inopporluno , tanto tJLit.! o· governo, que cs.U. 
debe ll ando a revo lta , conhecedor de suas ci rcumstancias e 
recursos, e rrsponsavel pela ordem e segurança da Rcpu-

blica, não usou cio direito que lhe confere o art . 29 da 
Constituiçf10 Federa l, nem apresentou ao Congresso me n
sage m reclamando essa providencia ; 

2 ' . Por ser desegual e injusta , quer pelas exclusões que 
consagra , quér pela restricçilo do direito de um a classe dos 
indultados, ved ando-lhes o exe rci cio d e fun cções pub licas; 

3" . Porque redun d a na proscripção dos niio contemplados; 
e, para os que 111du lta co m rcstricçào, equiv:i le a uma co n
dcmnaç5o sem processo, e a uma com mutaçüo de pena 
antes de haver sentença; 

4", Porque a cxc lus,io dos q ue t êm deliberado, di ri g iclo 
ou excitado o m ovirnento revol uc io nario, não pode nd o se r, 
e m ge ral, pratic,1Ja sem interfe rencia das autoridades 
locacs, naturalm e nte eivadas de paixão e comprome ttidas 
na lu ta, ê origem de g raves abusos . ( E' pertinente 
reco rdar que , quando o gove rno portuguez in ..:lultou os 
revolucionarios de 18 17 , exceptuados os cabeças, t odos os 
que cabiam nas milos da comm issão j ulgadora ell a os 
reputava cabeças e os condem nava ); e 

. 5. " Porque rn cdidas desta naturez a, incompl e tas e par
crnes , to rnadas e rnquanto d ura a luta armada , a cxpc ri c nci a 
attesta in cfltcazcs>>. 

Mais tarde, os mil itares comprehend idos na 
a111ni stia restri cta do decreto legislati vo n. 3 10 
de 21 de outu bro cio mesmo anno, reclamaram 
perante os tri bu naes contra a clau sula desse 
decreto , que lh es suspe ndia por dous annos o 
exercício ci os postos e lhes contava esse tempo 
sómente para a reforma, o que allega,·am ell cs 
se r eq ui rn len tc ú applicação ele uma pena cri
minal, sem processo, sem julgame nto, sem 
defeza e por autoridade incompete nte, se ndo 
nessa causa patrocinados pelo senador Ruy 
Barbosa, um dos autores da Co nstitu ição e que 
mag istra lmente discutia a questão ela inconst i
tuciona lidade dos §§_ 1 ° e 2° do cit. decreto . 
Por accordam, n . 2 16 de 20 de janeiro de 1897, 
o Supremo Tri bunal Fcderal.- consiclerando, 
entre outras razões. que a amni stia , medida 
de caracter essencialmente político, é da compe
tencia excl usi,·a do poder legislati,·o, qu e a 
pode estabelec r com as condições e garanti as 
que julga r necessa ri as ao interesse do estado, ú 
conse rva-;ão ela ordem publica e á causa da justiça 
e, embora contrarias aos interesses dos recla
mantes, as restricções estabelec idas não assu
miam a qualidade ele pena , po r se rem consccta
rios de um acto ele natu reza condicional ou 
restri cta, -julgou improcede nte a acção para 
subsistir o decreto citado . 

Esta dec isão, porém , infirmará a doutrina , que 
sustentamos, el e que as clausulas adjectas ao 
decreto de am ni stia não pódem offender direitos 
cios amn isti ados? Parece que não . 

O Supremo Tri bu na l (como se vc do 4º ((Co n
siderando» ci o suprad icto accorclam , verb . ;- as 
condições presc ri ptas no decreto n. 3 1 o de 2 1 de 
Outubro de 1895, muito emboraprcjudiciacs AOS 
INTERESS ES dos appell ados ... ») não achou que 
aquellas rcstri cçõcs offendiam direitos, considerou 
que ahi tratava-se sómente de i11/ercsses, segundo 
sco modo de ve r no caso; e poi s não se póde 
dizer que aquellc interp rete final da Constitu ição 
canoni sou quaesquer amnistias restri ctas, in
cluiclas as que trazem violação de direitos. 

- Vide Cod. Pen. arts. 71 n. 2, 75 e 76. 
Decretando amnistia, o congresso nacional 

exe rce attrihu ição sua privati va, de caracter 
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( Projcclo da Com 
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criminal contra os envolvidos no facto qne a 
motivou, c abolir para sempre ascondemnacoes 
acaso ja proferidas em repressao dcsse facto 
(sem dcsobrigar todavia os agraciados dc indcm- 
nisarcm o damno que hajam causado). 

Suas cspccics variam seguindo as circum- 
stancias, ao criterio da autoridade soberana, que 
a pode conceder:—plena, para tod js os cflcitos, 
—gcral, para todas as pcssoas,—limitada, com 
exclusao dc algumas, — restricta quanto a seos 
effcitos, scndo d'ella excluidos certos crimes c 
quanto a detcrminados lugarcs,—ahsohila, si 
c dada scm condifoes,—condicionnl, si fica 
dependente de se vcrificarem cla.usulas estabe- 
lecidas no acto da concessao. 

Como nao sc inspira so nos sentimentos de 
humanidade e clemenck*, mas nao menos ou 
principalmcntc no bem do cstado, em ponde- 
rosas razdes dc ordem publica, e visto que a 
amnistia nao podera ser sempre gcral e absoluta 
e d'alii cssa variedade e limita90cs, scgundo as 
diversas situayoes em que se possa achar a 
patria, cumprindo observar-sc a maxima 
circumspecfao c prudencia, no uso de tarn 
preciosa medida, para que logre efficacia. 

Mas si, norteada pelo bem publico, pode a 
autoridade restringir, quando este assim acon- 
selhc, os effeitos c extensao da amnistia, 
segundo as circumstancias, — c e pleno direito 
seo fazel-o, — nao deverao as restricyoes ser taes 
que redundem cm offensa a direitos garantidos 
por lei. Neste caso e por essa offensa, o acto 
cquivaleria a uma pena e o congreso nao tern 
a attribuiyao dc punir. 

Si as condiyocs assim impostassao onus que sc 
trocam pela pena cm que o amnistiados tenham 
incorrido, entao isto sera uma verdadeira com- 
mutayao, tambcm lora da competcncia do con- 
gresso. N'um caso havera uma condcmnayao 
scm processo c sem magistrado; n'outro, uma 
commutayao do pena antes dc scntenya con- 
demnatoria; cm ambos, a justiya por decreto 
com climinayao das garantias asseguradas pelo 
art. 72 §§ 15 c 16. 

Ora, sera fazcr injuria ao bom senso c serie- 
dade dos que votaram a Constituiyao suppor 
que fosse pensamento seo autorisar tarn estra- 
nha faculdade,—confundindo a amnistia com 
a puniyao, alliviada embora,—supprimindo im- 
portantcs garantias indivlduaes em prcjuiso 
d'aquellcs a quern a medida dc\c bcncliciar, e 
— invertendo os principios reguladores da com- 
petcncia politica do congresso, administrativa 
do governo c jurisdiccional dos tribunacs. 

Foi dominado por estas razocs, alem das do 
momcnto, quo no senado federal, cm scssao dc 
Sdejunhodc 1895, fomos contraries ao proje- 
Cto dc amnistia restricta que entao sc votou 
(c foi rejeitado), repellindo-o pclos scguintcs 
fundamcntos (Annaus do Senado, 1S97, vol. II, 
pags. 23 e 2!~i): 

«\\ for inopporluno, tanto ijuo o governo, quo csta 
debellando a rcvolta, conhecedor de suas circumstancias e 
rccursos, c responsavel pela ordem c scguran^a da Rcpu- 

blica, nao usou do direito que ihc confcrc o art. 29 da 
Constituiyao Federal, ncm apresentou ao Congresso mcn- 
sagem reclaniando essa providencia; 

2". Por ser desegual c injusta, quer pelas exclusocs que 
consagra, quer pela rcstricyao do direito de uma classe dos 
indultados, vedando-lhes 0 cxercicio de funcyocs publicas; 

3". Porque redunda nq proscripyao dos nao contemplados; 
e, para os que indulta com rcstricyao, equivale a uma con- 
demnayao scm proccsso, e a uma commutayao de pena 
antes de haver scntenya; 

40, Porque a exclusao dos que tern dclibcrado, dirigido 
ou excitado o movimento rcvolucionario, nao podendo ser, 
em geral, praticada sem interferencia das autoridades 
locaes, naturalmcnte eivadas dc paixao e compromettidas 
na luta, e origeni de graves abusos. (E' pertinente 
rccordar que, quando o governo portugucz indultou os 
rcvolucionarios dc 1817, exceptuados os cabcyas, todos os 
que cahiam nas maos da commissao julgadora ella os 
rcputava cabcyas c os condcmnava); e 

5." Porque medidas desta natureza, incompletas e par- 
ciaes, tomadas cmquanto dura a luta armada, a expcricncia 
attesta inefiicazcsv. 

Mais tarde, os militares comprehendidos na 
amnistia restricta do decreto legislativo n. 310 
de 21 de outubro do mesmo anno, reclamaram 
perante os tribunaes contra a clausula dessc 
decreto, que Ihes suspendia por dous annos o 
cxercicio dos postos c Hies contava esse tempo 
somente para a reforma, 0 que allegavam ellcs 
ser equivalcntc a applicayao de uma pena cri- 
minal, sem proccsso, sem julgamento, sem 
defeza e por autoridade incompetente, sendo 
nessa causa patiocinados pelo senador Ruy 
Barbosa, um dos autores da Constituiyao e que 
magistralmentc discutio a questao da inconsti- 
tucionalidadc dos §§ i0 e 20 do cit. decreto. 
Por accordam, n. 216 dc 20 de Janeiro de iSqy, 
o Supremo Tribunal Federal,—considerando, 
cntre outras razocs, que a amnistia, medida 
de caracter esscncialmcntc politico, e da compc- 
tencia exclusiva do podcr legislativo, que a 
pode estabclecr com as condiyoes e garantias 
que julgar necessarias ao intercsse do estado, a 
conservacaoda ordem publicae acausa da justiya 
c, embora contrarias aos intercsses dos rccla- 
mantes, as restricyoes estabelecidas nao assu- 
miam a qualidadc de pena, por serem consccta- 
rios dc um acto dc natureza condicional ou 
restricta,—julgou improcedente a acyao para 
subsistir o decreto citado. 

Esta decisao, porem, infirmara a doutrina, quo 
sustentamos, dc que as clausulas adjectas ao 
decreto dc amnistia nao podem offender dircilos 
dos amnistiados? Parece que nao. 

O Supremo Tribunal (comosc ve doq-1 <( con- 
siderando » do supradicto accordam, verb. «as 
condiyoes prcscriptas no decreto n. 310 de 21 de 
Outubro de 1893, muito cmhomprcjndiciacs aos 
interessks dos appcllados...») nao achou que 
aquellas restricyoes offendiam direitos, considerou 
que alii tratava-se somente dc infcrcsses, scgundo 
seo modo dc ver no caso; e pois nao se pode 
dizer queaqucllc interprctc final da Constituiyao 
canonisou quaesqucr amnistias restrictas, in- 
cluidas as que trazem violayao de direitos. 

— Vide Cod. Pen. arts. 71 n. 2, 75 c 76. 
Dccrctando amnistia, 0 congresso nacional 

excrcc attribuiyao sua privativa, de caracter 
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em inentem ente politico, e nenh um dos o utros 
ramos do poder publico t em autoridade para en
tra r na ap reciação da ju st iça o u conven iencia e 
moti vos da lei promu lgada co nsagra ndo ta l m e
dida , que é um acto so lemne de clemencia 
autorisada por motivos de o rdem superi or. 
Accord. n. 1 1, do Supr. Trib. Federal , de 23 de 
O utubro de 1892. 

QUAL O PODER COMPETENTE PARA AMN ISTIAR OS 
CR IMES P0LITI C0S PRATI CADOS NOS ESTADOS CON TRA 
ESTES E SUAS AUTOR ID ADES? Vide inf rn comment. 
ao a rt. 60 i). 

PODERÃO OS AMN ISTI ADOS RENUNCIAR A A MNIS
TIA? Com a amni stia s uspende-se o apparclho 
pun itivo do estad o e d'cl!e arredam-se crime 
e c rim inosos que se m isso lhe fi ca ri a m suj e i
tos; mas t al se foz por am or da ord e m socia l, 
po r betn do estado, e só secundariamente em 
prove ito indi v idua l, - d'a hi a co nclu são de que 
o q ue assim se o bra deve preva lecer sobre a vo n
tad e e livre a i vedr io dos pa rti cul ares, - e isto 
parece logico . -

Mas a lg uma cou sa ha contra a q ual não pre
va lece, n:10 deve prevalece r a co n\' cni encia 
publi ca ( pena do estado con trad ize r-se com sigo 
mes mo e m entir a seos fin s ) , e é o di reito, -
para cuj a ga rantia e segurança cllc ex iste. -
S i po rta nt o a amnist ia fór lesiva ao d irei to indi 
v idua !, s i e tn sua s clausu las o preterir o u tolher, 
é v isto que aquellcs a quc tn ell a po r esse tn odo 
lesa r , pódem tnuito be tn re nu nc ia r esse presente 
fu nesto . 

Etn ri go r , tn es lll o q uc a lesão seja só de inter
esses (q ue não ohsletn ;, segurança e tranquil 
li cbdc do estado) , porq uc razão força r á atn ni s tia 
o prejudi cado, que prei'cre s ubmette r-se á 
justiça? Tal é o caso de co ndi ções o nerosas, tacs 
são cm ge ral as amnist ias co ndi cio naes . E, além 
d ' isso, por mai s qu e seja de o rdem publi ca, a a m
ni stia cm gera l não póde de ixa r de favo recer aos 
parti cu lares a que aflecta e cada um póde rejeita r 
o fa v r q ue se lhe qu eira fazer . /111 ,ifo ·11011 datn r 
bf'llcfici11111. Um mili tar brioso, accu sado de te r 
t oniado parte em co nspi ração na qual n::io t e nha 
en t rado , quer mostrar s ua inn oce nc ia e t em 
provas para isso; si em sco ju sto meli ndre e 
pundo nor e nte nd e req uerer processo, como 
rec usar-lh 'o? Elle qu er zelar a sua honra como 
entende, não se sa tisfez _com encobrir-se so b o 

ma nto da amnistia, - com o embaraçar-lhe esse 
impul so tam nobre e alevantada dig nidade? 
com qu e direito veda r-lh e esse acto exemplar de 
superi oridad e m ora l ? E que á indole e esse nsia 
da amnistia não repug na a ren u ncia, prova o 
facto da ex istencia de leis permittindo-a expres
sa mente, - de que é fri s,ante exemplo o decreto de 
23 de Feve reiro de 18 2 1, vcrb. « deixando, não 
obstante esta generi ca e geral di sposição, li vre 
a qu alqu er d'elles (amnistiados) tratar o rdina
r iam ente de sua defeza, s i assim o preten
derem .» 

E afinal, a o pinião que sustentamos não deve 
escandalisar aos qu e e nte ndem irrenunciavel a 
amnistia . As cl a usu las onerosas e lesivas intei 
rame nte deturpa m e desnaturam o acto, t irando
lhe o caracter de am nistia; por fórma que, em 
ri gor, esta não é o q ue se renu ncia ; o objecto da 
renunci a em taes casos só muito impropria mente 
t erá esse nome, e é um g ravam e e offensa de 
d ire itos sob as apparencias de favor e gê nerosi
dade . 

- Entre nós tem havido am nisti as dos ma is 
varios matizes e uma das mais curiosas é a que 
foi co ncedida aos revoluci o narios republicanos 
de Pernam buco, qu e em 1824 p romoviam a 
« Confedera ção do Equador)). Decreto de 7 de 
Março de 1825: 

<, Hei por be m .. . determinar o seguinte : 
Art. 1' . Que sej am promptamente executados todos os 

sCos que já c::.;tiverem sen tenc iados pela commi ssito militar 
e que es ta scntcnceic immediatamcnte os que estiverem 
au sentes . . . 

A rt. 2 ". Que todos os mai s réos que estiverem pro nun
ciados , quér prese ntes, qu ér ausentes, sejam rcmettidos ao 
fàro ordi nari o afim de alli se rem competcn t ementc julgados . 

Art . 3' . Hei out rosim por bem amnistiar a todos os q ue 
não esti ve rem pronunciados ... ». 

Extraordinari a fórma de « lançar o véo do es
qu ecimento sobre as opin iões passadas))! Q).lam 
differentemente se comprehendia e se prat icava 
em tempos muito anteriores essa gra ndi osa me
dida políti ca que Cicero denominava discordiamm 
oblivio sempiterna! Ao se nado romano, reunido 
para julgar os rebeldes, escrevera o imperador 
Antonino: 

,, 'ingucm morra por m oti vo da conjuração de Cassio . 
Nenhum sangue seja por isso de rramado. Voltem de seo 
exílio os bani dos e se lhes entreguem seos bens. E p rouvera 
aos deoses que cu pudesse aos mort os restituir a vida!» 

16. Co111111ular e pcrdo:ir penas 
impostas, por crim e de responsa
bili dade, dos i'un ccionari os fede
racs ; 

;o. Commu t~r e perdoar as 
penas impostas, por cr im es de rc
spons:1biliclade, aos fun cc ionarios 
fcdcrncs : 

28. Commutar e perdoar as 
penas impostas, por crime de 
responsabilidade, aos funccio
narios federaes ; ( Projecto da Commiss:'10 do Governo 

Pro v isor io) . 
(Decretos 11. ::; 10, de :?2 de Junho e 

n. 9 ,4 A. de 23 de Out ubro de ,889). 

28. Commutar e perdoar . A imper
feição da s in stituições judicia rias, a possibilidade 
do erro judicial, bem co mo a munifice ncia do 
sobera no, sãn os fund amentos in vocad os pa ra 
a ex istencia do perdão officia l. Delle não qui
zc ram presc indir os nossos co nstituintes , que o 

repa rt iram entre a União e os Estados, e na União 
ainda o subdivid iram entre o poder legislativo 
e o executivo. 

No estado actual das idéas e co m os aperfe içoa
m entos introduzidos no systema pena l, po rém, 
essa especie de derogação do poder judiciario, 

ARTIGO 34 133 

eminentemente politico, e nenhum dos outros 
ramos do poder publicotcm autoridade para en- 
trar na apreciacao da justi^a ou convenicncia e 
motivos da lei promulgada consagrando tal me- 
dida, que e urn acto solemne de clemencia 
autorisada por motivos dc ordem superior. 
Accord, n. 11, do Supr. Trib. Federal, de 23 de 
Outubro dc 1892. 

Qual o podkr competf.ntf. para amnistiar os 
CRIMES POI.ITICOS praticados nos Estados contra 
estes e suas autoridades? Vide infra comment, 
ao art. Oo i). 

Podhrao OS amnistiados renunciar a amnis- 
tia? Com a amnistia suspende-se o apparelho 
punitivo do estado e d'elle arredam-se crime 
e criminosos que sem isso Ihe ficariam sujei- 
tos; mas tal se faz por amor da ordem social, 
por bem do estado, e so secundariamente em 
proveito individual,—d'ahi a conclusao de que 
o quo assim se obra deve prevalecer sobre a von- 
tade c livrc alvedrio dos particulares, — e isto 
parece logico.— 

Mas alguma cousa ha contra a qual nao pre- 
valece, nao ilc\'e prevalecer a convcniencia 
publica ( pcna do estado contradizer-se comsigo 
mesmo e mentir a seos fins), ceo direito,— 
para cuja garantia c seguranga clle cxiste.— 
Si pOrtanto a amnistia for lesiva ao direito indi- 
vidual, si cm suas clausulas o preterir ou tolher, 
e visto que aquelles a quern ella por esse modo 
lesar, podem muito bem renunciar esse presente 
funesto. 

Em rigor, mesmo que a lesao seja so de inter- 
esses (que nao obstem a segurmga e tranquil- 
lidadc do estado), porque razao tbrijar a amnistia 
o prejudicado, que prefere submetter-se a 
justi^a? Tal e o caso dc condivocs onerosas, taes 
sao em gcral as amnistiascondicionaes. E, alem 
d'isso, por mais que seja de ordem publica, a am- 
nistia cm geral nao pode deixar de favorecer aos 
particulares a que alTecta e cada um pode rejeitar 
o favor que selhe queira fazer. Invilo noit dainr 
heucficinni. Um militar brioso, accusado de tcr 
tornado partc em conspira^ao na qual nao tenha 
entrado, quer mostrar sua innocencia c tern 
provas para isso; si em seo justo melindre e 
pundonor entende requerer processo, como 
recusar-lh'o? File quer zelar a sua honra como 
entende, nao se satisfez com cncobrir-se sob 0 

16. Commutar c perdonr pcnas 
imposlas, por crime de rcsponsa- 
bilidade, dos funccionarios fede- 
racs; 

(Projecto da Commissiio do Governo 
Provisorio). 

28. Commutar e perdoar. A imper- 
feiijao das institui<;oes judiciarias, a possibilidade 
do erro judicial, bem como a munificencia do 
soberano, sao os fundamentos invocados para 
a cxistencia do perdao official. Delle nao qui- 
zcram prescindir os nossos constituintes, que o 

manto da amnistia, — como embaracar-lhe esse 
impulso tarn nobre e alevantada dignidade? 
com que direito vedar-lhe esse acto exemplar de 
superioridade moral? E que a indole e essensia 
da amnistia nao repugna a renuncia, prova o 
facto da existencia de leis permittindo-a expres- 
samente,—de que e frisante exemplo o decreto de 
23 de Fevereiro de 1821, vcrh. «deixando, niio 
obstante esta generica e geral disposiijao, livre 
a qualquer d'elles (amnistiados) tratar ordina- 
riamente de sua defeza, si assim o preten- 
derem.» 

E afinal, a opiniiio que sustentamos nao deve 
escandalisar aos que entendem irrenunciavel a 
amnistia. As clausulas onerosas e lesivas intei- 
ramente deturpam e desnaturam o acto, tirando- 
Ihe o caracter de amnistia; por forma que, em 
rigor, esta niio e 0 que se renuncia; o objecto da 
renuncia em taes casos so muito impropriamente 
tera esse nome, e e um gravame e offensa de 
direitos sob as apparencias de favor e generosi- 
dade. 

— Entre nos tern havido amnistias dos mais 
\arios matiz.es e uma das mais curiosas e a que 
foi concedida aos revolucionarios republicanos 
de Pernambuco, que em 1824 promoviam a 
«Confedera(;ao do Equadon.-. Decreto de 7 de 
Margo de 1823: 

«Hct por bem... detcrminar o seguinte: 
Art. 1°. Que sejam promptamente executados todos os 

jcos que ja estiverem sentenciados pela commissao militar 
c que esta sentenceie immediatamcnte os que estiverem 
ausentes... 

Art. 1". Que todos os mais reos que estiverem pronun- 
ciados, quer presentes, quer ausentcs, sejam remettidos ao 
fdro ordinario afim de alii serem competcntemente julgados. 

Art. 30. Hei outrosim por bem amnistiar a todos os que 
nao estiverem pronunciados... 

Extraordinaria forma de «lanfar 0 veo do es- 
quecimento sobre as opinioes passadasv>! Quam 
clifTerentemente se comprehendia e se praticava 
em tempos muito anteriores essa grandiosa me- 
dida politica que Cicero denominava dhcoi dianun 
ohlivio sanpilerna! Ao senado romano, reunido 
para julgar os rcbcldes, cscrevera o imperador 
Antonino: 

«Ningucm morra por motive da conjuratjao de Cassio. 
Nenhum sangue seja por isso derramado. Voltem de seo 
exilio os banidos e se Ihes entreguem seos bens. E prouvera 
aos deoses que eu pudesse aos mortos restituir a vida!» 

28. Commutar e perdoar as 
penas impostas, por crime de 
responsabilidade, aos funccio- 
narios federaes; 

repartiram entrca Uniaoe os Estados, e na Uniao 
ainda 0 subdividiram entre o poder legislative 
c 0 executive. 

No estado actual das ideas e com os aperfeicoa- 
mentos introduzidos no S3'stema penal, porem, 
essa especie de deroga^ao do poder judiciario, 

30. Commutar e perdoar as 
penas impostas, por crimes de re- 
sponsabilidade, aos funccionarios 
federaes; 

(Decretos n. 510, dc 22 de Junho e 
11. 914 A. de 23 de Outubro de 1S89). 
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essa pie lade dos poderes publicos perde muito 
de seo a nti go· prestig io, si é que não t ende 
quiçá a desa pparecer. . 

O livramento condicional, qu e p t emos em 
nossa legislação (Cod. pen ., arts. 50 a 52) e a 
rev isão elas condemnações criminaes, facu ltada 
a todos os réos, aos que por ell es se interes
sarem , a qualquer do povo e ao mini steri o 
publico ( Const., a rt. 8 1) e confi ada ao mais 
altotribunalda nação (Const. , art.59 n. II I), 
não são pequenas ga rantias e va ntage ns, e 
ainda poderão ser aperfeiçoadas , si preciso fór. 
Minore-se e supprima-se a pena aos que t enham 
direito a isso, nos term os de lei que estabeleça 
os casos e as condições para esse effeito ; me
lhor se rá para o condemnado livra r-se assim da 
condem nação , most rar a sua innocencia, sendo 
esta ave rig uada e proclamada pelo pode r qu e 
tem a competencia de pun ir, do que ex imir-se 
da pena por acto de mera caridade official. 

E mai s g·anhará com isso a sociedade . Os 
condemnados convictos serão levados a 111 elhor 
procede r, a mostra r-se di g nos da attenuação com 
que lhes acena a lei. Os innocentes não deve
rão seo li vra mento a favor, mas ao ganho de 
sua cau sa novamente julgada. 

Por outro lado , retira-se aos gove rn os uma 
attribuição que não está no seo papel e qu e 
pode rá servir, em certas co ndições , para ma-

nejos e tran sacções, com sacrificio da just iça . 
Será caso virgem nos annaes da admini strnção 
publica o perdão por motivo eleitoral, por com
qui star a ad hesão de influencias partidarias, 
por troca de votos, em premi o de servi ços polí
t icos prestados por protectores de criminosos 
justamente condemnados? Qpem conhece bem 
a nossa educação poli tica , o u antes a ming ua 
em que dessa educação nos achamos, sem diffi
culdade póde ve r no perdão um com pet idor da 
patente de g uarda nacional como elemento de 
govern o . .. 

Aos funccionarios federaes por cri
me de responsabilidade. Os fu ncci ona
ri os federaes, pela maior parte, são subord i
nados ao presidente da Republica ou d'ell e 
dependentes quanto á co ntin uação nos cargos, 
accessos e va ntage ns . Si o presidente tivesse 
o pode r de perdoa r-lhes as penas , se ri a possi vel 
que crimes func cionaes se commettesse111 por 
suggestão, conse lho ou con luio dessa autori
dade, na ex pectativa de seo perdão . 

Não convinha pois de ixa r-l hes essa porta 
aberta á i111 punidade, e por isso o perdão a esses 
fL,nccionar ios po r semelha ntes cri111 es fico u ao 
cong resso nac ional. 

Vide Const. arts . 48 n . 6 e 52 § 2°. 

Leg islar sobre terras de propri e
dade nac ional e min as; 

( Projecto dn Commissão do Governo 
Provisor io ). 

A's palavras «sobre terras» acc res
centc-sc - e minas de propri ccbdc 
da União. M. Vnllndão. 

29. Legislar sobi:e terras e 
minas de propriedade da União; 

(Emencb approvada em 5 e 18 de Feve
reiro de 1891). 

29 . Terras e minas de propriedade 
da União, bens nac ionaes, não podem como 
taes deixar de se r regidas por lei federa l , que 
deve prover quanto á conservação, ad minis
tração , élproveitametüo cl 'ellas . Das primeiras 
póde ut il isa r-se a União para estabelecimentos e 
institui ções de conveniencia federa l, ou para os 
effeitos da segunda parte do art. 35, n. 2, em 
beneficio e para dese nvolvimento da agri cultura 
e immig ração . 

Das terras e das minas provém recursos para 
os cofres nacionaes, sua ut ili sação não póde 
ficar ao arbítrio do poder executi vo, e entendem 
com o orçamento da União . E' materi a, pois, 
que cabe inteiramente na competencia elo con
g resso nacional , e lhe competeria mesmo que 
isso não fo sse expresso na Constitu ição, attenta 
a natureza do assumpto . 

Mas quaes são as t erras e mi nas da União? 
As 111inas, pelo principio firmad o no art. 72 , 
§ 1 7, são do dono elo solo, o qu e não se deve 
entender só dos particulares, mas t am bem dos 
Estados e da nação, uma vez qu e, como é cor
rente em direito, o domínio do solo abra nge a 
superficie, o sub-solo, o interior d 'elle. São, 

po is , de propriedade da União as minas existen-. 
t es em suas terras ( como lhe pe rtencem tambem 
as fl orestas, productos naturaes e fo ntes ahi 
encontradas ). São t erras de domíni o da União: 
a zona centra l de que trata o art. 3° (pa ra a 
futura capital fed eral), -as ilhas fo rmadas quér 
nos mares do Braz il , q uér nos ri os qu e dividem 
o t erritorio nacional do ele outro pa iz ( salvo o di
reito qu e acas0 este n'ell as tenha), as quaes á ntcs 
cio actual regímen não pertenciam já a alg uma 
das a ntigas províncias, - o terr itori o indispen
savel para a clefeza das fronteiras, fo rtificações, 
construccões militares e estradas de fe rro federaes 
( art. 64 ), - os pontos do territori o nacional 
que por lei federa l fo rem submett iclos a leg is
lação espec ial para a fund ação de- arse11aes on 
011tros estabelcci111c11!0s e i11st it11 ições de conve11encia 
federa l (art. 34 n. 31), - e os t erritori os qu e 
por compra ou cessão a nação adqui ra de paizes 
estrange iros media nte tratados . Isto se colhe 
quér do t exto constitucional, quér do principio 
federativo que o inspira ( ') 

( • ) Com g rn nde prove ito se pôde consultar sobre este :i ssmnptl') a nota ve 
monogr:1phi a do Dr . Rodrigo Octav io <e Do Dominio da Un i.io e do:. Estados , 
segundo a Constitui~:i o Federa l 1>. Rio , 1897. 

p. Esta tuir 1 
cli stri cto fc lera ! ; 

(Decretos 11. 510, 

n. 914 A, de 23 de C 

30. Orga1 
tricto federa 
fede ral a séde 
pertencer a ne 
necessidade de 
competencia do 
Não se trata d 
qualquer outro, 
ultima pala vra 
pouco se trata 
relh o politi co 
prio; mas , de L 

destinada á rei 
que não pode r 
si, sob qualque 
dencias com os 
de attrictos co 
condição de hc 
presti g io e auto 

O diffi cil , o 
ni sação , está en 
ordens de inte 
alg um sacrifici, 
existe o di stri c 
União, bem é 
prevalecer os 
creação, subor, 
sa ri o fó r, todos 
deram os nori 
varias orga ni sa, 
ram-lhe a autor 
sentação politi c: 
inteiram ente su 
pres idente da R, 
sa rios, so b ap 
ge rem os negc 
de uma comn
prestam conta~ 
govern o não 1 
não elege depu· 
uma excepção ; 
selhada pela e 
buinte e pro, 
publicos . 

O nosso di st1 
lei n . 8 5, de : 
como um Estad 
a necessidade d 

Sobre a po 
federal não pert 
seria ahi poli< 
fi ca ria assim to 
é faci I imagina 
decorridos cless 
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essa piedade dos poderes publicos perde muito 
de seo antigo' prestigio, si e que nao tende 
quifa a desapparecer, 

O livramento condicional, que ja temos em 
nossa legislagao (Cod. pen., arts. 50 a 52) e a 
revisao das condeinna9oes criminaes, facultada 
a todos os reos, aos que por elles se interes- 
sarem, a qualquer do povo e ao ministerio 
publico (Const., art. 81) e confiada ao mais 
alto tribunal da nai^ao (Const., art. 59 n. Ill), 
nao sao pequenas garantias e vantagens, e 
ainda poderao ,ser aperfei^oadas, si precise for. 
Minore-se e supprima-se a pena aos que tenham 
direito a isso, nos termos de lei que estabeleija 
os casos e as condiijoes para essc elTeito; me- 
llior sera para o condemnado livrar-se as im da 
condemnafao, mostrarasua innocencia, sendo 
esta averiguada e proclamada pelo poder que 
tern a competencia de punir, do que eximir-se 
da pena por acto do mera caridade official. 

E mais ganhara com isso a sociedade. Os 
condemnados convictos serao levados a melhor 
proceder, a mostrar-se dignos da attcnua^ao com 
que Ihes acena a lei. Os innocentes nao deve- 
rao seo livramento a favor, mas ao ganho de 
sua causa novamente julgada. 

Por outro lado, retira-se aos governos uma 
attribuii^ao que nao esta no seo papel c que 
podeni servir, em certas condicoes, para ma- 

Lcgislar sobrc terras dc proprie- 
dade nacional c minas; 

(Projeclo da Commissao do Governo 
Provisorio ). 

29. Terras e minas de propriedade 
da Uniao, bens nacionaes, nao podem como 
taes deixar de ser regidas por lei federal, que 
deve prover quanto a conserva^ao, adminis- 
tragao, aproveitamento d'ellas. Das primeiras 
pode utilisar-se a Uniao para estabelecimentos e 
instituifoes de conveniencia federal, ou para os 
efteitos da segunda parte do art. 35, n. 2, em 
beneticio e para desenvolvimento da agricultura 
e immigragao. 

Das terras e das minas provem recursos para 
os cofres nacionaes, sua utilisa^ao nao pode 
licar ao arbitrio do poder executive, e entendem 
com o orfamento da Uniao. E' materia, pois, 
que cabe intciramente na competencia do con- 
gresso nacional, e Ihe competeria mesmo que 
isso nao fosse expresso na Constitui(;ao, attenta 
a natureza do assumpto. 

Mas quaes sao as terras e minas da Uniao? 
As minas, pelo principio firmado no art. 72, 
§ 17, sao do dono do solo, o que nao se deve 
entender so dos particulares, mas tambem dos 
Estados e da nafao, uma vez que, como e cor- 
rente em direito, o dominio do solo abrange a 
superficie, o sub-solo, o interior d'elle. Sao, 

nejos e transacfocs, com sacrificio da justica. 
Sera caso virgem nos annaes da administra^ao 
publica o perdao por motivo eleitoral, por com- 
quistar a adhesao de influencias partidarias, 
por troca de votos, em premio de servigos poli- 
ticos prestados por protectores de criminosos 
justamente condemnados? Qiiem conhece bem 
a nossa educagao politica, ou antes a mingua 
em que dessa educaijao nos achamos, sem diffi- 
culdade pode ver no perdao um competidor da 
patente de guarda nacional como elemento de 
governo... 

Aos funccionarios federaes por cri- 
me de responsabilidade. Os funcciona- 
rios federaes, pcla maior parte, sao subordi- 
nados ao presidente da Republica ou d'elle 
dependentes quanto a continuacao nos cargos, 
accesses e vantagens. Si o presidente tivesse 
o poder de perdoar-lhes as penas, seria possivel 
que crimes funccionaes se commettessem por 
suggestao, conselho ou conluio dessa autori- 
dade, na expectativa dc seo perdao. 

Nao convinha pois deixar-lhes essa porta 
aberta a impunidade, e por isso o perdao a esses 
funccionarios por semelhantes crimes ficou ao 
congresso nacional. 

Vide Const, arts. 48 n. 6 e 52 § 20. 

29. Legislar sobre terras e 
minas de propriedade da Uniao; 

pois, de propriedade da Uniao as minas existcn- 
tes em suas terras (como Ibe pertendem tambem 
as tlorestas, productos naturaes e fontes ahi 
encontradas). Sao terras de dominio da Uniao: 
a zona central de que trata o art. 30 (para a 
futura capital federal), —as ilhas formadas quer 
nos mares do Brazil, quer ncs rios que dividem 
o territorio nacional dode outro paiz (salvo o di- 
reito que acaso este n'ellastenha), asquaes antes 
do actual regimen nao pcrtenciam ja a alguma 
das antigas provincias, — o territorio indispen- 
savel para a defeza das fronteiras, fortiflcagoes, 
construccoes militareseestradas de ferro federaes 
(art. 64),—os pontos do territorio nacional 
que por lei federal forem submettidos a legis- 
lagito especial para a fundagao de—arseuacs on. 
onlros edahclcciuwnlos e insliinifdes dc comvncucia 
federal (art. 34 n. 31),—e os territories que 
por compra 011 cessao a nagao adquira de paizes 
estrangeiros mediante tratados. Isto se collie 
quer do tcxto constitucional, quer do principio 
federative que 0 inspira (''') 

(*) Com granite proveito se p6dc consultar sohre estc assumpto a notave monographia do Dr. Kodrigo Octavio «Do Dominio da Uniao e dos Estados, segnndo a Goijstituitjao Federals. Rio, 1897, 

A's palavras «sobre tcrrasw accrcs- 
ccnle-sc — c minas ilc propriedade 
da Uniao. M. Valladao. 

(Emendu approvadu em 5 e 18 de Feve- 
reiro de 1891). 
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ARTIGO 34 135 

32. Estatu ir le is pecu li ares ao 
d ist ri clo federal; 

( Decretos n. 510, de 22 de Jun ho e 
n . 914 A, de 23 ·c1e O utubro de 18'90). 

N. 32 . Diga-se: - Legislar so
bre organisação muni cipal lo dis
triclo fede ral, bem como sobre a 
poli cia, o ens ino su perior e os de
mais se rviços que na capital fore m 
rese rvados para o gove rn o da União. 

30. Legislar sobre a orga
nização municipal do districto 
federal , bem como sobre a po
licia, o ensino superior e os 
demais serviços que na capital 
forem reservados para o governo 
da União; 

Eme nda da Co mmi ssào do Congresso 
(ilj>pro vacb em 30 de Dezembro de 1890) . 

30. Organisação municipal do dis
tricto federal. Do facto de se r o districto 
fed eral a séde do .gove rn o da União e de não 
pertencer a nenhum dos Estados, resu lta a 
necess idade ele uma orga ni sação especial e à 
competencia cios poEleres fecle raes para regul ai-a. 
Não se trata ele um simples município como 
qualquer outro, no qual os munícipes di ga m a 
ultima palavra so bre os negoc ios cl'ell e; tam 
pouco se trata de u111 Estado co111 todo o appa
relho poli tico e adm ini strativo que lhe é pro
prio; mas, ele uma parte cio t erritorio nacional 
destinada á resiclencia cio gove rn o ela União, 
que não poderá desempen har bem sua mi ssão 
si, sob qualquer relação, est iver sujeito a clepen
dencias com os poderes locaes, correndo o ri sco 
ele att ri ctos constantes com estes, reduzido á 
condição de hospede, e com prejuízo de seo 
prestigio e autoridade . 

O difficil , o impossivel mesmo, n'essa orga
ni sação, está em conciliar perfeitamente as duas 
ordens de interesses, locaes e da União, sem 
alg um sacrifi cio de qualquer d 'ell es. Mas como 
existe o districto federa l sómente por amor da 
Un ião, bem é de ver que na collisão devem 
prevalece r os interesses que dictaram essa 
creação, subordinando-se-lhes, quanto neces
sa ri o fó r, todos os outros . Be 111 o comprehen
deram os norte-ameri canos, que, depois de 
va rias organi saçõesdo seo districto federal , t ira
ram-lhe a autonomia, supprimiram-lhe a rep re
sentação política e deram-lhe uma admini stração 
inteiram ente subordinada ao govern o federa l. O 
pres idente da Republica alli nomeia tres commis
sarios, sob approvação do senado, os quaes 
ge rem os negocios do di stri ctó sob a tutela 
de uma co111missão do parlamento, e a este 
prestam contas por inte rmedio d'ella. N'esse 
govern o não tem parte o povo, que tambem 
não elege deputados nem senadores federaes; é 
uma excepção ao regimen representat ivo, aco n
selhada pela ex peri encia , favoravel ao contri
buinte e proveitosa á gestão dos negocios 
publicos . 

O nosso di stricto federal fo i orga ni sado pela 
lei n. 85, de 20 de Setem bro de 1892, qu asi 
como um Estado , e a experiencia tem mostrado 
a necessidade de completa reforma . 

Sobre a policia. Si a poli cia do di stricto 
federal não pertencesse ao governo nacional , este 
seria ah i policiado pelas autoridades locaes e 
ficari a assim tolhido em sua- liberdade de acção; 
é facil imaginar os g ravissimos inconvenientes 
decorridos dessa dependencia e subord inação . 

A superintendencia geral da policia no dis
tri cto federal pertence ao mini stro da justi ça e 
negocios interiores ( lei n. 23, de 30 de Outu
bro de 189 1, art. 4°) . O serv iço policial fo i 
reg ulado pela lei n. 76 , de 16 de agosto 
de 1892, sob a immecliata direcção de um chefe 
de policia no111 eado pelo presidente da Republi ca . 

Ensino superior . O serviço e in teresses 
da instru cção publi ca ficaram, em nossa urdi
du ra constitucional, assi m deter111inados: 

O ensino em todos os seos g ráos, primario, 
secun dario, t echnico e superior, é objecto de 
legislação dos Estados nos li111ites de cada um 
d'estes, e dos municipios conforme essa legis
lação . Cabem exclu sivamente na competencia 
federal , o ensino superior e o ensino secu ndario 
no districto federal. E, sem prejuízo da acção 
cios Estados, póde tambem a Un ião crear n'ell es 
estabeleci111entos de ambas essas naturezas. E' 
o que resulta ela combinação do art . 34 n. 30, 
art. 35 n. 3 e 4 e art. 65 n. 2. Nos estabeleci
mentos publi cos o ensino se rá leigo ( art. 72 
§ 6°) . E é li vre aos particu lares o exe rci cio da 
profissão de mestre, comprehendida na ge nera
lidade do art. 72 § 24. 

- Não é o ensino uma fun cção propri a do 
estado, absolutamente essencial d'elle. Mas si 
é preciso banir a idéa do estado-professor, 
fo rça é tambem reconhecer que o estado não 
póde ser indi ffe rente ao desenvolvimento da 
instrucção pu blica, um dos grandes ele
mentos da prospe ri dade das nações . Si não 
lhe quadra encarregar- se do ensino e impôr aos 
parti cu lares a sua direcção , nem lhe é li cito 
prescrever condições restricti vas que embaracem 
ou onerem o exercicio da liberdade individual 
n'esta esphera , - cabe-lhe, ent retanto, contri bui r 
para o aperfeiçoamento e cliffusão geral da in
stru cção, indo em auxilio ela iniciativa privada, 
ou supprind o-a onde ella não apparecer, e ag indo 
com efficacia pa ra que ella su rj a. Concurso, 
auxilio, contri buição, eis ao que se deve limi tar 
a acção official , sem monopolio nem priv il egios. 

Tal sendo a tarefa do est ado em geral quanto 
ao ensino publico, qual deverá ser no Estado
federativo a da Un ião? Si o estado não ha de 
ser professor , t ambem não é possivel adm ittir-se 
a União docente, e si a funcção do estado quanto 
ao ensino deve ser simplesmente cooperativa e 
supplementar da acção indi vidual, não se pode
ri a pretender mais para c1 Uni.ão. Por ma is 
preciosas que seja 111 as vantagens da instrucção 
publi ca, é certo que em absolu to não é ell a intér
esse d irecto e immediato da nação, neste sentido 
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32. Estatuir Icis pcculiares ao 
districlo federal; 

(Decretos n. 510, de 22 de junho e 
n. 914 A, de 23 de Outubro de 1890). 

N. 32. Diga-sc : — Lcgislar so- 
bre orgnnisafao nuinicipal do dis- 
tricto federal, bem como sobrc a 
policia, o ensino superior c os de- 
nials servifos quo na capital forcm 
rcservados parao governo da Uniao. 

Hmenda da Commissao do Congrcsso 
(approvada em 30 de Dezembro dei89o). 

30. Legislar sobre a orga- 
nizacao municipal do distneto 
federal, bem come sobre a po- 
licia, 0 ensino superior e os 
demais servigos que na capital 
forem reservados para o governo 
da Uniao; 

30. Organisatjao municipal do dis- 
tricto federal. Do facto de ser o districto 
federal a sede do .governo da Uniao e de nao 
pertencer a nenlunn dos Estados, resulta a 
necessidade de uma organisacao especial e a 
competencia dos poderes federaes para regnlal-a. 
Nao se trata de urn simples municipio como 
qualquer outro, no qual os municipes digam a 
ultima palavra sobre os negocios d'elle; tarn 
pouco se trata de um Estado com todo o appa- 
relho politico e administrativo que Ihe e pro- 
prio; mas, de uma parte do territorio nacional 
destinada a residencia do governo da Uniao, 
que nao podera desempenhar bem sua missao 
si, sob qualquer relagao, estiver sujeitoa depen- 
dencias com os poderes locaes, corrcndo o risco 
de attrictos constantes com estes, reduzido a 
condigao de hospede, e com prejuizo de seo 
prestigio e autoridade. 

O difficil, o impossivel mesmo, n'essa orga- 
nisagao, esta em conciliar perfeitamente as duas 
ordens de intercsses, locaes e da Uniao, sem 
algum sacrificio de qualquer d'elles. Mas como 
existe o districto federal somente por amor da 
Uniao, bem e de ver que na collisao devem 
prevalecer os interesses que dictaram essa 
creagao, subordinando-se-lhes, quanto neces- 
sario for, todos os outros. Bem o comprehen- 
deram os norte-americanos, que, depois de 
varias organisagoesdo seo districto federal, tira- 
ram-lhe a autonomia, supprimiram-lhe a repre- 
sentagao politica e deram-lhe uma administragao 
inteiramente subordinadaao governo federal. O 
presidentedaRepublica alii nomeiatrcscommis- 
sarios, sob approvagao do senado, os quaes 
gerem os negocios do districto sob a tutela 
de uma commissao do parlamento, e a este 
prcstam contas por intermedio d'ella. N'esse 
governo nao tern parte o povo, que tambem 
nao elege deputados nem senadores federaes; e 
uma excepgao ao regimen representativo, acon- 
selhada pela experiencia, favoravel ao contri- 
buinte e proveitosa a gestao dos negocios 
publicos. 

O nosso districto federal foi organisado pela 
lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892, quasi 
como um Estado, e a experiencia tern mostrado 
a necessidade de completa reforma. 

Sobre a policia. Si a policia do districto 
federal nao pertencesse ao governo nacional, este 
seria ahi policiado pelas autoridades locaes e 
ftcaria assim tolhido em sua liberdade de acgao; 
e facil imaginar os gravissimos inconvenientes 
decorridos dessa dependencia e subordinagao. 

A superintendencia geral da policia no dis- 
tricto federal pertence ao ministro da justiga e 
negocios interiores (lei n. 23. de 30 de Outu- 
bro de 1891, art. q0). O service policial foi 
regulado pela lei n. 76, de 16 de agosto 
de 1892, sob a immediata direccao de nm chefe 
de policia nomeado pelo presidente da Republica. 

Ensino superior. O servico e interesses 
da instrucgao publica ficaram, em nossa urdi- 
dura constitucional, assim determinados; 

O ensino em todos os seos graos, primario, 
secundario, technico e superior, e objecto de 
legislacao dos Estados nos limites de cada um 
d'estes, e dos municipios conforme essa legis- 
lacao. Cabem exclusivamente na competencia 
federal, o ensino superior e o ensino secundario 
no districto federal. E, sem prejuizo da acgao 
dos Estados, pode tambem a Uniao crear n'elles 
estabelecimentos de ambas essas naturezas. E' 
o que resulta da combinacao do art. 34 n. 30, 
art. 33 n. 3 e 4 e art. 65 n. 2. Nos estabeleci- 
mentos publicos o ensino sera leigo (art. 72 
§ 6°). E e livre aos particulares o exercicio da 
profissao de mestre, comprehendida na genera- 
lidade do art. 72 § 24. 

— Nao e o ensino uma funcgao propria do 
estado, absolutamente essencial d'elle. Mas si 
e preciso banir a idea do estado-professor, 
forga e tambem reconhecer que o estado nao 
pode ser indifferente ao desenvolvimento da 
instrucgao publica, um dos grandes ele- 
mentos da prosperidade das nacbes. Si nao 
Ihe quadra encarregar-se do ensino e impor aos 
particulares a sua direcgao, nem Ihe e licito 
prescrever condigoes restrictivas que embaracem 
ou onerem o exercicio da liberdade individual 
n'esta esphera, —cabe-lhe, entretanto, contribuir 
para o aperfeigoamento e diffusao geral da in- 
struccao, indo em auxilio da iniciativa privada, 
oil supprindo-a onde ella nao apparecer, e agindo 
com efficacia para que ella surja. Concurso, 
auxilio, contribuigao, eis ao que se deve limitar 
a acgao official, sem monopolio nem privilegios. 

Tal sendo a tarefa do estado em geral quanto 
ao ensino publico, qual devera ser no Estado- 
federativo a da Uniao? Si o estado nao hade 
ser professor, tambem nao e possivel admittir-se 
a Uniao docente, c si a funcgao do estado quanto 
ao ensino deve ser simplesmente cooperativa e 
supplemental' da acgao individual, nao se pode- 
ria pretender mais para a Uniao. Por mais 
preciosas que sejam as vantagens da instrucgao 
publica, e certo que em absoluto nao e ella inter- 
esse directo e immediato da nagao, neste sentido 
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não é assumpto nacional e escapa po r isso ao 
govern o fede ral. . 

Toca-lhe porém incontestavelmente a attri
bu içlto de crea r e ma nte r in stitutos t echnicos 
para o preparo de pessoal destinado ao se rviço 
militar de t erra e marinha, porque esse se rviço 
é inteiram ente nacional (a rt. 14 ). 

Nos Estados Unidos Norte-Ameri ca nos, o 
que concern e á i nstru cção, em todos os seos 
g ráos, pertence exclu siva mente á esphera dos 
Est ados parti cul ares; e a principio hesitou-se 
m esmo qu anto á com petencia da União para a 
fundação de estabe lccimentos t echn icos mi li ta res 
( a li ás impli citamente comprehendida no poder de 
prove r á defeza do pa iz e orga ni sar a com posição 
e ad mini stração da fo rça p ubli ca, const. a rt . 1 , 

secç. 8, ns . 11 a 14) . Sómente cm 1 6 7 fo i alli 
creado pela União um co11 celbo de educnção, sob 
a preside ncia de um commi ssari o, depe ndente do 
mini sten o do in te ri or , competindo-lhe uni ca
m ente orga ni sar a est atí sti ca do ensin o dado em 
todo o paiz, recolhendo para isso os dados ne
cessari os ( mas · sem poder coacti vo sobre os 
Est ados, municípios e estabelecim entos par
t icula res de inst ru cção ) e publi cando a lém da 
estat ísti ca, •circul ares c;om in fo rmações e me
mori as rela~ivas a assumptos de interesse para o 
ensino . Ha além di sso a dotação t errit ori a l das 
escolas, constituida de lotes de t erreno consa
g rada ás despesas da instn1 cção popular ( os 
quaes para esse fim se separam na orga ni sação 
cios t erri torios e dos Estados) e de t erras q ue, 
por lei federal de 2 de Julho . de 1862, fora m 
destinadas a aux il io aos institutos de niechanica 
e de agri cultura que se proponham ao ensino de 
ex ploração de minas (A. Carli er , La Repub .· 
A111er. , Vol II , pag . 268evol.III , pags . 3oe525 ). 

«Até aqui , na hi sto ria d'esta 1rnção 1 o ensin o .-t!nda não 
fo i co nside rado co mo object o de leg is laç:io nacio nal, sa lvo 
qu}mto ú co ncess~10 de te rras , desti nadas ,í subsistenci a das 
esco las e co ll cgios e :'1 nomeação de um a Estação nac io nal 

n · Su metter a legis lação espec ial os pon tos do 
tc rrilori o da Republi ca necessarios para a fun dação de 
a rse113es, ou o ut ros es tabeleci mentos e instit u ições de 
conveniencia fede r~! ; 

(Decretos n. 510, de 22 ele ju nho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

31 . Submetter á legislação especial 
os pontos do t erritori o da Repu bli ca neccssa ri os 
á fun dação de estabelecimentos de conve niencia 
fede ral é um poder que se conta entre os que 
decorrem da existencia e fin s da União . Fo rtale
zas, arsenaes, deposites de materi aes belli cos, 
estaleiros, etc., são necessari os á defeza nacional 
em di versos Joga res do pa iz e no t erri to ri o dos 
Estados . Ora, o govern o federa l fi ca ria tolhido 
em sua acção, com sacrifi cio de a ltos interesses 
nac ionaes, si taes estabelecimentos ficasse lll , 
sob q ualquer relação, dependentes ele outra 
a utori dade que não a federal e sem que esta os 
podesso fun lar e manter nas condições especiaes 
q ue t i\'e r por mais convinhaveis a seo in t uito . 

de ens in o, cujo pape l é colligir estatísticas e dissemi na r 
info rmações. 

Assum indo nestes te rmos a autoridade dé leg· islar em 
ben efi cio da educílçâo, n;"w lhe nssunh! a d irecçf10 loca l ; 
fornece-l he ape nas subsídios mate riae, ,,.- ( Do « Ba rn a rd 's 
American Journal or Eclucation », sep t. 10. "' 1880, npud 
Ruy Barbosa , «Parecer sobre a rcforn1a do cnsino »-1 882). 

Os demais serviços . Além dos se rviços 
pro priamentefedcraes, ex istem no di stri ctofedera l 
ou tros cuj a ad mini stração ou inspecção a União 
t oma a si, no i1Jteresse de uma Ill elh or gestão, 
elll vista do gra nde despendio qu e acca rretam, 
por considerações de segurança pu bli ca, ou por 
fo rça de contracto preex istente á Repu bli ca . (* ) 
No num ero d 'e ll es se com prehendem os n goc ios 
da adlllini stração da ju st iça local do d istri cto, 
elas casas de correcçã·o e ele clet en·ção, da junta 
comlll ercial, cio corpc de bom bei ros, do jardim 
bota ni co, das o.b ras do abastecime nto d 'agua á 
população, inspecção e custe io dos se rviços co n
t ractaclos da illumin ação e dos esgotos da capital 
fed~ra l , etc. //Desde c1ue, po rém , venhalll a 
cessar os moti vos especiaes, q ue t enham det er
minado essa situação a nomala com relação a 
va rios desses se rviços , deverão ell es ser abstra
hidos da admin istração federal, então não mais 
ju st ifi cada, pa ra voltar á dos pode res locaes . 

v Por out ro lado, si fo r necessa ri o passa r para 
a ad mini stração federal a lg u·m dos se rviços 
actualmen te geri dos pe la munici1)alidacle, nada 
obst s1 qti".e por lei assim se determine. E resu lta 
isto dos .term os am pios da presente d isposição, 
verb . « o:, dema is se rviços que jore111 reservados á 
União», - rese rvaclos a j ui zo d 'ell a, segun do 
entender ~er isso necessa rio, sem dc penclencia 
de accorclo com a municipa li cta·de e por · sim ples 
acto legislat ivo ord inario . v 

('') A mml:mç:i rlc Consti tuiç;io não c:-.011..:ra 11111 e:;t:ulo dos contracto$ fe itos 
sob outra const itui ç:i o tJUc os pcrmitti:1. ('7)ecis. C.m.rl. tle fo.,; Tri/t. F,•d. 
t1 c E.ri . U11i.l, ..:ompil. por O. Bump, y tr:1d, por Nico!. Cako, tom. 11 scguu.t. 
cd .. 11. 90 ; ) . 

31. Submetter a legislação especial os pontos 
do territorio da Republica necessarios para a 
fundação de arsenaes, ou outros estabelecimentos 
e instituições de conveniencia federal; 

Defendendo disposição semelha nte da consti 
tuição norte-america na (a rt. 1°, secç . 8~, n. 17) 
escr veo o insig ne Madiso n no Federalist ., 
( Cap . 43, n . 2 i11.fi11e): 

A necessidade da mesma autor idade ( federa l ) sob re 
fo rtes e :umaze ns estabelecidos pelo governo geral não é 
menos pa lpavc l : nem os laga res ele que depe nde a segu
rança da Uniilo devem ser co nfiados ú g uarda de um só 
rios scos membros. nem o din he iro publico com que fora m 
construidos, e mais que t udo a propriedade publi ca que 
n'd lcs deve ser dcpo:,;itada , perm itte m deixal-os debaixo da 
autoridade de um Estado particu la r. Além d' isso, todas 
as objecções e esc rupulos fica m re movidos pela disposição 
que exig..: o consentimento dos Estados interessados para 
qualquer estabe lecimen to des ta natu reza . 

A disposição a qu e se refere o pu blicista ame
ricano fa lia de - laga res co111prados media nte 

co11 se11 ti111c11to d, 
pertence rem - } 
Jogares adq11in:d 
n. 27 ) . A nos: 

:,:; Regular 1 

Est ados; 
( Decretos 11. 510, d, 

de 1890). 

32. Extraé 
Dos cl om inios d 
instituto t ransp 
co m a di ffe rençé 
por clausul as co 
para assegurar 2 

efficiencia de se< 
admini stração d 

Comprehende 
conti g uidade de 
ele accesso ele u 
sem a ext rad icçi 
ordem e scgura n 
de evasão e .con 
num ero ele crim 

Por considera 
aos Estados o d1 
ções un s elos 
remessa e entr( 
como fu g iti vos< 
E' o que dete rm 
aos Estados: N( 
reclamados pela 

Mas vê-se qu< 
ent re os,Estaclos 
alguns d 'ell es, e1 
e respe ito reci JW 
tra nqu il idade ge 
com relação aos 
elas garant ias qu 
a Constituição . 
pelos poderes ela 

J ust ificando o 
com as alteraçõ1 

Art . 1 o 1. O co 
organ isará todas 
q ue fo rem necessar 
a execução dos p 
desta Constitui ção 

( Projecto da Comn 
Governo Provisor io) . 

33. Leis m 
poderes que 
natureza das co r 
lineamentos ge r 
insti t uem , seos 
minação das fun 
gove rn o, ind ica 
ge ral sem descei 
v iclencias prop ri 
o clesenvol vime 
const it uciona s 1 
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nan e assumpto nacional e cscapa por isso ao 
governo federal. 

Toca-lhc porem incontestavelmente a attri- 
bui^ao dc crear e manter institutes technicos 
para o prepare de pessoal destinado ao service 
militar de terra e marinha, porque esse servifo 
e inteiramente nacional (art. 14). 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos, o 
que concerne a instrucgao, em todos os sees 
graos, pertencc exclusivamente a esphera dos 
Estados particulares; e a principio hesitou-se 
mesmo quanto a competencia da Uniao para a 
funda^ao de estabelecimentostechnicos militares 
(alias implicitamentecomprehendida nopoderdc 
prover a defeza do paiz e organisar a composi^ao 
e administraijao da fonja publica, const, art. 1, 
secf. 8, ns. 11 a 14). Somente em 1807 foi alii 
creado pela Uniao um coucelho dc cdncagdo, sob 
a presidencia de um commissario, dependente do 
ministerib do interior, competindo-lhe unica- 
mente organisar a estatistica do ensino dado em 
todo o paiz, recolhendo para isso os dados ne- 
cessaries (mas 'sem poder coactivo sobre os 
Estados, municipios e estabelecimentos par- 
ticulares de instrucgao) e publicando alem da 
estatistica, circulares qom informa^oes e me- 
morias relativas a assumptosde interesse para 0 
ensino. Ha alem disso a dotai;ao territorial das 
escolas, constituida de lotes de terreno consa- 
grada as despesas da instrucfao popular (os 
quaes.para esse fun se separam na organisa^ao 
dos territorios e dos Estados) e de terras que, 
por lei federal de 2 dejulho.de 1862, foram 
destinadas a auxilio aos institutes de mechanica 
e de agricultura que se proponham ao ensino de 
exploraqao de minas (A. Carlier, La Repuh. 
Aincr., Vol II, pag. 268 e vol. Ill, pags. 30 6525). 

«Ate uqui, na historia d'esta na^ao, o ensino ainda nao 
foi considerado como objecto de legisla^ao nacional, salvo 
quanto a concessao de terras, destinadas a subsistencia das 
cscolas c collegios c a nomca^ao de uma Esta^ao nacional 

de ensino, cujo papel e colligir estatisticas e disseminar 
informaijoes. 

Assumindo nestes tennos a autoridade de legislar em 
beneficio da educagao, nao Ihe assume a direc^ao local; 
fornece-lhe apenas subsidies matcriaes».— (Do «Barnard's 
American Journal of Education», sept. 10.th 1880, apiiii 
Ruy Barbosa, « EareCe'r sobrc a refonna do ensino»—1882). 

Os demais servigos. Alem dos servigos 
propriamentefederaes, existem nodistrictofederal 
outros cuja administrafao ou inspecgao a Uniao 
toma a si, no interesse de uma melhor gestao, 
em vista do grande despendio que accarretam, 
por consideragoes de seguranga publica, ou por 
forca de contracto preexistente a Republica. (*) 
No numero d'ellesse comprehendem os negocios 
da administragao da justiga local do districto, 
das casas de correcgao e dc detcngao, da junta 

, commercial, do corpc de bombeiros, do jardim 
hotanico, das o,bras do ahastecimento d'agua a 
populagao, inspecgao e custeio dos servigos con- 
tractados da illuminagao e dosesgotos da capital 
federal, etc. t'TJesde que, porem, venham a 
cessar os motives especiaes, que tenbam deter- 
minado essa situagao anomala com relagao a 
varios desses servigos, deverao elles ser abstra- 
hidos da administragao federal, entao nao mais 
justificada, para voltar a dospoderes locaes. 

y/ Por outro lado, si for necessario passar para 
a administragao federal algum dos servigos 
actualmente geridos pela municipalidade, nada 
obsta que por lei assim se determine. E resulta 
isto dos termos amplos da presente disposigao, 
verb. « 03 demais servigos que forem reservados d 
Uniao», — reservados a juizo d'ella, segundo 
entender ser isso necessario, sem dependencia 
de accordo com a municipalidade e por-simples 
acto legislative ordinario. / 

(*) A mmtantja de Const!tiiii;ao nan exonera um estado dos contraclos feitos sob oiitra constituigao quo os peruuttia. (Tiecis. Const. Je Ins Tn'h. F/J. 
ae Est, UniJ, compil. por O. Bmnp, y trad, por Nicol. Calvo,tom. 1, scgund. ed., n. 903). 

33. Submettor n legislagao especial os pontos do 
tcrritorio da Republica ncccssarios para a fundagao dc 
arscnaes, ou outros estabelecimentos c instituigoes de 
convenicncia federal; 

(Decretos n. 510, de 22 de Junho e n. 914 A, de 23 de Oulubro 
de 1890). 

31. Submetter a legislagao especial os pontos 
do territorio da Republica necessaries para a 
fundagao de arsenaes, ou outros estabelecimentos 
e instituigoes de conveniencia federal; 

31. Submetter a legislagao especial 
os pontos do territorio da Republica necessarios 
a fundagao de estabelecimentos de conveniencia 
federal e um poder que se conta entre,os que 
dccorrem da existencia e fins da Uniao. Fortale- 
zas, arsenaes, depositos de materiaes bellicos, 
cstaleiros, etc., sao necessarios a defezanacional 
em diversos logares do paiz e no tcrritorio dos 
Estados. Ora, o governo federal ficaria tolhido 
em sua acgao, com sacrificio de altos interesses 
nacionaes, si taes estabelecimentos ficassem, 
sob qualquer relagao, dependentes de outra 
autoridpde que nao a federal e sem que esta os 
podesso fundar e manter nas condigoes especiaes 
quo tivcr por mais convinhaveis a seo intuito. 

Defendendo disposigao semelhante da consti- 
tuigao norte-americana (art. 10, secg. 8", n. 17) 
escreveo o insigne Madison no Federalisi., 
(Cap. 43, n. 2 in.fine): 

A necessidude da mesma autoridade (federal) sobre 
fortes e armazens estabelecidos pclo governo geral nao e 
menos palpavcl: nem os logares de que depende a segu- 
ran^a da Uniao devem ser confiados a guard a de um so 
dos scos mcmbros. nem o dinheiro publico com que foram 
construidos, e mais que tudo a propriedade publica que 
n'elles deve ser depositada, permittem deixal-os debaixo da 
autoridade de um Estado particular. Alem d'isso, todas 
as objechoes e escrupulos ficam removidos pela disposigao 
que exige o consentimento dos Estados interessados para 
qualquer cstabelecimcnto desta natureza. 

A disposigao a que se refere o publicista ame- 
ricano falla de — logares compmdos mediante 
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co11se11ti111e11to da [l'gislat11ra do Estado a que 
pe rtencerem - A constituição argentina trata de 
Jogares adquiri.dos por co111pra on cessão ( art. 67 
n. 27 ). A nossa Constitui ção não se referindo 

.n - Reg ular os casos ele extraclicção en tre os 
Estados; 

( Decretos n. 510, de 22 de j unho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

32. Extradicção entre os Estados. 
Dos domínios cio direito int ernacional fo i este 
in stituto t ransplantado para o «estado federa l » , 
com a differença que alli é voluntari o e rege-se 
por clau sulas com(encionaes, aqui é obrigatori o, 
para assegurar aos Estados particulares toda a 
efficiencia de seo poder de poli cia e para a boa 
admini stração ela justiça. 

Comprehende-se que, dadas as condições de 
contig ui dade de t erritorio, v isinhança, facil idade 
de accesso de uns púa outros desses Estados·, 
sem a extrad icção obrigatoria rilal a ndari_am a 
ordem e segurança interior d'ell es, pela fac ilidade 
de evasão e conseque nte impunídade de g ra nde 
numero de cri minosos . 

Por consideração d'i sto , a Constitui ção impoz 
aos Estados o deve r de satisfazerem as ·req ui si
ções un s c!os ou tros para a capt ura, pri_são, 
remessa e entrega dos crimin osüs reclamados 
como fu g itivos ou refu g iados em seos terri to ri os . 
E' o que determin a o art . 66 n. 4: « E' defeso 
aos Estados: Nega r a extrad icção de criminosos 
recl amados pelas justi ças de outros Estados . .. » 

Mas vê-se que o assumpto refere-se a relações 
entre os,Estados, não é interesse de um ou de 
alg un s d 'elles, entende qu érco m a sua harm onia 
e respeito rec iproco n 'este particula r, qu ér com 
t ranqui li dade ge ral na União, e prende-se ainda, 
com relação aos extradictados, á effectiv idade 
das garanti as que ao di reito ind ividual promette 
a Constituição. Materia é pois para se r regulada 
pelos poderes da Un ião . _ 

J ustifi ca ndo o projecto qu e apresentára - e q ue 
com as alterações que soffreo, fo i conve rti do em 

A rt. 1 o 1 . O congresso 
organi sará tod as as leis 
que forem necessarias parJ 
a execução dos prece itos 
desta Const itui ção . 

( Projecto da Commissão do 
Governo Prov isorio). 

3 7. Decretar as leis e 
resoluções necessa ri as ao 
exercicio dos pod eres, em 
que a Const itu ição investe 
o governo da uni ão; 

( Decretos n. 5 10 1 de 22 de 
junho e n . 914 A, de 23 de 
Outubro de 1890). 

33. Leis necessarias ao exercício dos 
poderes que pertencem á União. E' da 
natureza das const ituições conterem sómente os 
lin eamentos geraes da organ isação política que 
instituem , seos princípios essenciaes e a descri
minação das funcções dos differentes orgãos do 
gove rn o, indicando o objecto d'e llas, mas em 
geral sem descer aos meios particul ares e ás pro
videncias proprias da execução . A fo rm a d'esta, 
o desenvolvimento pratico das presc ripções 
constit ucionaes hão de deduzir-se d'e llas mesmo, 

a alg um meio especial de acq ui sição , ad mitte 
qualquer dos permitt idos em direito . C2!.1anto 
ao consenso das legislaturas dos Estados, não 
o exige a nossa Constit uição. 

32. Regular os casos de extradicção entre os 
Estados; 

lei que hoje regula este objecto, discorri a o depu
tado João Vieira ( em sessão de 7 de outubro 
ele 189 1 ) : 

, Podem dar-se dous fac tos egualmen te prejudiciaes, desde 
qu e a lei não regul ar de modo cla ro, exp licito e complet o 
os casos de extradicção e o modo de effectual-a, em uma 
pa lavra, a requi s ição , a pri são e a entrega de c ri rninosos 
entre os Estados e entre estes e o Districto Federa l. 

Assim , póde rea li sa r-se o fac to de recusa rem abusi vamente 
,,s autoridades dos mesmos Estados ou Districto federa l a 
prisão e entrega do criminoso. 

Do mesmo modo póde succede r o caso diametralmente 
opposto ; ist o é, o abuso de um a requisição sem condições 
jurídicas, promptamente satisfe ita pe lo Estado req uemlo. 

Ora , no primeiro caso scní irn possivel satisfa zer as necessi
dades da repressão penal , desde qu e o indi viduo reclamado 
não puder se r submettido a julg amento e, uma vez con
demnado, cumprir a pena. 

No segundo caso, a sati sfocção de req ui s ições abu sivas, a 
pretexto de ex tradicção, se rú um attentado manifesto á 
liberdade individua l, que nos cum pre a todos ce rcar das 
maximas gara ntias ... 

T ambem é de focil intui ção a iJéa de não app[i ca r a 
er. tradi cção aos indivíduos sujei tos ús justi ças federaes . 
E' isto uma con seque ncia das d isposições constitucionaes 

<< As _ le is da União, os actos e as se ntenças de suas 
autoridad es se rão execut~tdos em tod o o paiz po r fu ncccio
narios federacs , pod'end o todav ia, a cxecuçflO das primeiras 
se r confiada aos gove rn os dos Estados, mediante annucncia 
destes,> . (Art . 7° § 3.°) 

Ainda o art. 60 §§ 1° e 2° da Constituiç,10 dispõe q ue 
<< é vedado ao congresso commetter qu alque r jurisdi cção 
fede ral ,ís ju ·tiças dos Estados» e qu e « as sentenças e 
ordens da magistratura federa l se rão execu t adas por 
offi ciaes jud icia ri as da Un ião, aos quaes a policia local é 
obrigada a prestar auxilio, quando invocado po r ell es>> . 

Vide a lei n. 39 promulgada em 30 de Janeiro 
de 1892 para reger esta ma teri a . 

N. 3 7. Depois da p:1-
lavra - poderes - d iga-se: 
que perten cem á União
e supprima-se o resto. 

Emenda da Commissào do 
Congresso ( npprovada em .30 
dcDczembro de 1890). 

33. Decretar as leis 
e resoluções neeessa
rias ao exercicio dos 
poderes que pertencem 
á União; 

devendo-se ter em v ista a indole e o fim de cada 
uma e a conform idade dos m eios com esse fim. 

E si, na phrase do ju ri sconsulto romano «non 
poss1111 t 0111 11es articuli sigillatim aut legibus ant 
co11stit11tio11ib11 s co111prebe11di» (Fr. 2 , di g . de 
legib.), não conviria , -mesmo que isso fosse 
possível, - que a lei const itucional curasse de 
parti cularisa r os meios havidos por adequados á 
boa execução de suas prescri pções; isto lhes 
dari a uma fi xidez e invariabilidade incompatíveis 
com a natural evolução dos negocios publicos . 
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consentimcnto da kgislalnra do Estado a que 
pertencerem—A constituii;ao argentina trata de 
logares adqiiin'dospor compra ou cessdo (art. 67 
n. 27). A nossa Constituii;ao nao se relerindo 

^3. Regular os casos de c.xtradicfao cntro os 
Estados; 

( Decretos n. 510, de 22 dc Junho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

a algum meio especial de acquishjao, admitte 
qualquer dos permittidos em direito. Qiianto 
ao consenso das legislaturas dos Estados, nao 
o cxige a nossa Constituicao. 

32 Extradicqao entre os Estados. 
Dos dominios do direito internacional foi este 
instituto transplantado para o «estado federals, 
com a dilTerenfa que alii e voluntario e rege-se 
por clausulas conyencionaes, aqui e obrigatorio, 
para assegurar aos Estados particulares toda a 
efficiencia de seo podcr de policia c para a boa 
administraijao dajusti?a. 

Comprehende-se que, dadas as condi^oes de 
contiguidade de territorio, visinhanB] facilidade 
de accesso de uns para outros desses Estados, 
sem a extradiccao obrigatoria rhal andariam a 
ordem e seguramja interior d'elles, pela facilidade 
de evasao e consequente impunidade de grande 
numcro de criminosos. 

Por considera^ao d'isto, a Constituicao impoz 
aos Estados o dever de satisfazerem as requisi- 
qoes uns dos outros para a captura prisao, 
remessa e entrega dos criminosos reclamados 
como fugitivos ou refugiadosem seos territories. 
E' o que determina o art. t>6 n. 4: «E' defeso 
aos Estados; Negar a extradiccao de criminosos 
reclamados pelas justicas de outros Estados.. .» 

Mas ve-se que 0 assumpto refere-se a relacoes 
entre os,Estados, nao e interesse do um ou de 
alguns d'elles, entende quercom a sua harmonia 
e respeito reciproco n'este particular, quer com 
tranquilidade geral na Uniao, e prende-seainda, 
com relacao aos extradictados, a effectividade 
das garantias que ao direito individual proinette 
a Constituicao. Materia e pois para ser regulada 
pelos poderes da Uniao. 

Justilicando o projecto que apresentara—e que 
com as alteracoes que solfreo, foi convertido em 

32. Regular os casos de extradicgao entre os 
Estados; 

lei que hoje regula este objecto, discorria o depu- 
tadojoao Vieira (em sessao de 7 dc outubro 
de 1891): 

, Podcm dar-se dous factos egualmente prejudiciaes, desde 
que a lei nao regular dc inodo claro, cxplicito e completo 
os casos de extradiccao e o modo de eflectual-a, em uma 
palavra, a requisicao, a prisao e a entrega de criminosos 
entre os Estados e entre estcs c o Districto Federal. 

Assim, pdde realisar-se o facto de recusarem abusivamente 
as autoridades dos mesmos Estados ou Districto federal a 
prisao e entrega do criminoso. 

Do mesmo modo pode succeder o caso diametralmente 
opposto; isto c, o abuso dc uma requisRao sem condicocs 
juridicas, promptamente satisfeita pelo Estado requerido. 

Ora, no primeiro caso sera impossivel satisfazer as necessi- 
dades da repressao penal, desde que o individuo reclamado 
nao puder ser submettido a julgamcnto e, uma vez con- 
demnado, cumprir a pena. 

No segundo caso, a satisfac?ao de requisRoes abusivas, a 
pretexto de extradiccao, sera um attentado manifesto a 
libcrdade individual, que nos cumpre a todos ccrcar das 
maximas garantias... 

Tambem c de facil intuiipio a idea de nao applicar a 
extradiccao aos individuos sujeitos as justi(;as federaes, 
E' isto uma consequcncia das disposi^bes constitucionaes 

«As leis da Uniao, os actos c as sentencas dc suas 
autoridades serao executados cm todo o paiz por (uncccio- 
narios federaes, potfendo todavia, a execu^ao das primeiras 
ser confiada aos governos dos Estados, mediante annucncia 
destes». (Art. 7" § 3.°) 

Ainda o art. 60 §§ 1° e 2' da Constituicao dispoe que 
«e vedado ao congresso commetter qualquer jurisdic^ao 
federal as justices dos Estadosv e que «as sentencas e 
ordens da magistratura federal serao cxecutadas por 
offlciaes judiciaries da Uniao, aos quaes a policia local c 
obrigada a prestar auxilio, quando invocado por elles». 

Vide a lei n. 39 promulgada em 30 de Janeiro 
de 1892 para reger esta materia. 

Art. 101. O congresso 
organisara todas as leis 
queforcm ncccssarias para 
a execufao dos prcccitos 
desta Con.-.tituifao. 

( Projecto da Conunissao do 
Governo Provisorio). 

37. Dccrctar as leis e 
rcsolugocs necessarias ao 
excrcicio dos poderes, cm 
que aConstituifao investe 
o governo da uniao ; 

( Decretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
Outubro de 1890). 

N. 37. Dcpois da pa- 
lavra— poderes—diga-se: 
que pertcneem a Uniao— 
c supprima-sc o resto. 

Hmenda da Commissao do 
Congresso (approvada em 30 
deDczembro de 1890). 

33. Decreiar as leis 
e resolugoes necessa- 
rias ao exercicio dos 
poderes que pertencem 
a Uniao; 

33. Leis necessarias ao exercicio dos 
poderes que pertencem a Uniao. E' da 
natureza das constituigoes conterem somente os 
lineamentos geraes da organisacao politica que 
instituem, seos principios essenciaes e a descri- 
minatjao das fmiccoes dos differentes orgaos do 
governo, indicando o objecto d'ellas, mas em 
geral sem descer aos meios particulares e as pro- 
videncias proprias da execugao. A forma d'esta, 
o desenvolvimento pratico das prescripgoes 
constitucionaes hao dc deduzir-se d'ellas mesmo, 

devendo-se ter em vista a indolc e o lim dc cada 
uma e a conformidade dos meios com esse fun. 

E si, na phrase do jurisconsulto romano ««o» 
possimt omncs articuli sigillatiin ant Jegibns ant 
constitntionibns conipreheiidi» (Fr. 2, dig. de 
legib.), nao conviria,—mesmo que isso fosse 
possivel,—que a lei constitucional curasse de 
particularisar os meios havidos por adequados a 
boa execugao de suas prescripgoes; Lto Hies 
daria uma fixidez e invariabilidade incompativeis 
com a natural evolugao dos negocios publicos. 
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« E' indispensavel q ue no exerc ício de seos po
deres e funcções t enha o governo a mpla 
di screção nos meios a empregar . Occasiões 
se podem offereccr pa ra o uso de meios apro
priados aos objectos reconhecidos pela consti
tu ição , differentes dos que seos fund adores 
pod iam ter prev isto e qui çá contrari os aos 
que ell es esperavam». (Caso Metropolitan 
bank v. Van Dyck, npud N. Calvo, Dec. co11st .) 

Foi para favorecer essa evolução e assegurar 
essa di screção indi spensavel q ue a Constitui ção 
autori sou o congresso nacional a faze r as leis 
•11ecessnrias ao exercicio dos poderes que per/c11cem IÍ 
U11 irío , isto é, deo-lhe, na phrase de Mad ison, 
os poderes pnrlirn lnres que são 111eios de obter o fim 
dos poderes g-crncs, o que, segundo adverte Ha
milton, é consequencia incontestavel de se haver 
estabelecido um govern o federat ivo, ao q ual são 
conferid os pode res deter111inados ( FEDERALIST, 
cap. 33 e 4-4) . 

A Const ituição, dizendo «os poderes que per
t ence 111 á União,» refere-se ás attribuições que 
ella con fere ao gove rn o fede ral, a cada um cios 
orgãos d 'ell e, legislati vo , executi vo e judiciario, 
e ~xcl ui o ( co 111 o emprego cl 'essas palavras, e 
obedecendo n'isso á índole cio systema) as leis 
e resoluções necessarias ao exercício dos pode res · 

cios Estados, cuja autono111 ia assim resalvou, ele 
accordo com o art . 65 n . 2. 

E eis-ahi , ded uzida da natureza do regi111 en , u111a 
primeira limitação cl 'esta fac uldade de usa r dos 
« pode res particulares,» -poderes subentendi
dos , tambem chamados 1·11,phcitos ou i11cide11tes . 
Outro limite é, em cada caso, a conformidade do 
meio preferido com o fim da attribuição ou po
der que se tem de regular, embora não haja 
uma relação directa e im111 ed iata . Tem o poder 
legislati vo federa l a li vre escolha dos meios a 
emprega r, mas devem ell es ser conducentes ao 
exerci cio de um poder pos iti vamente conferido 
pela Constituição, cu mprindo que se accordem 
com sua lettra e esp írito. 

Finalmente, não é preciso que se trate de me
dida indispensavelmente necessaria para dar 
vigor ao poder especificado, basta que seja legi
tima e efficaz, isto é, que não encontre obstaCLlio 
na Constitui ção e seja adequada ao fim, Vide 
Calvo, Dec. const. , ns . 68 1,684,687, 688e 
696 . No caso ex-pnrle Beavi ns, fo i decidido que 
quando a Constituição dá os meios para o exer
cíci o de um poder concedido á União, ou para 
desempenho de um dever que lhe impõe, 
nenhum ou tro meio póde considerar-se implícito 
por mot ivo de conve niencia, nem ainda como 
sendo de mais efficacia (Ca lvo, cit . n . 691 ). 

Art. 108 . A interpretação por 
vi~ !e autor ielacle, ou como me
did a geral, pertence ao poder legis
lati vo. 

38 . Decreta r as leis orga ni cas 
para a execução co mpleta ela con
stitui ção. 

34. Decretar as leis organi
cas para a execução completa 
da Constituição; 

( Decretos n. 510. de 22 de Junho e 
n. 9 14 A, de 23 de Outubro de 1890). ( Projecto d tl Commissão do Governo 

Prov isorio). 

34. Leis org'anicas p_ara a execução 
completa d a Constituição. « Leis orga ni
cas-leis que tem por objecto regular o modo 
e a acção das institui ções ou estabelecimentos, 
cujo principio fo i consagrado por uma lei pre
cedente» ( DOM INGOS Vr EIRA, Grand. Dice . port .) 

Em o n . 33 a Constitui ção habi litou o con
g resso nacional com os pode res necessa ri os á 
v igencia e pratica das nllribuições conferidas ao 
governo da União em seos diversos orgãos, 
legislati vo, executi vo e judiciario; n'este n. 34 
c!.i -lhe a faculdade de regular o fun ccioname nto 
dos institutos políti cos e administrativos por 
ella creados. Não se ria ella constitui ção, mas 
tomari a o caracter e as largas proporções de 
um cod igo , si em seu contexto particulari sasse 
a organi sação completa das instituições e ser
viços necessa ri os ao regímen que estabeleceo . 
E, como era indi spens·1vel este poder de orga
ni sação, e ell e não se com prehende nos outros 
cspecificaclamente at tribuidos á União nas di s
posições ante ri ores ( excepto no que concerne 

á materia dos ns . 15, 18, 26 e 30 ), força fo i 
estabelecei-o n' esta di sposição di st incta e ge
neri ca. 

D'este poder t eve de usa r o congresso proxi
mamente á promulgação da Constituição, faze ndo 
a lei de re-orga ni sação cios serviços federaes, 
que supprimio o tri bunal do thesouro nacional 
e o mini st eri o da instrucção publica , correios e 
t elegrap hos, fez nova di stribuição d'esses se r
viços e regulou a competencia privati va de 
cada um dos mini sterios ( lei q. 23, de 30 de 
outu bro de 1893 ). Foi a inda no uso d'esta 
attribuição qu e, pela lei n . 392, de 8 de outu
bro de 1896, fo i orga ni sado o tribunal de contas. 
Dentro d 'essa competencia estari am ta mbem 
leis regulando o serviço do recenseamento ge ral 
da população da Republica e a rev isão decennal 
d 'elle, prescripta pelo art. 28 § 2°, e a respon
sabilidade civil dos empregados publicas (para 
com a fazenda nacional e para com os par
ticulares) pelos abusos e omissões em que 
incorrerem no exercido de seos cargos (art. 82). 

.1 

Ao art. 33 , par; 
gar suas sessões.

( Eme mb approv;ida 
vere iro de 189 1 ). 

35 . Proro1 

ArL 34. lncu n 
não priv3l ivam ent 

Decretos n. 5 10, de 
de 1890). 

Art. 35. 1 

Art. 33 n. 17. 
11 :1 guarda ela co 
ção e das leis, e 
elenciar so bre ,1s 1 
elacl cs ele caracter 1 

( Projecto da ComlT 
Gove rno Provisor io). 

1°. Guarda 
Zelar a exccuçãc 
ta refa inherente 
nação; é propr; 
parl amentos. F, 
ge ral é preci so n 
cumprir , como 
exacta, conform, 
e proveitosa aos 
D'ahi a necess id: 
para que não c!H 
a fim de, em vi s 
corru ptelas i ntrc 
ellc como melh 
medidas leg islati 
fazer promover e, 
punição dos qu 
i nexecucão ou n 

Para facil itar ! 

obriga o presid 
mente contas ão 
in li ca ndo as prc 
moverem ( art. , 
representantes , 
ni st ros, e suj ei1 
as com mi ssões 
d 'i sto pódem ei 
escla recimentos 
missões de seo 
ri tos, etc. ( Vid 
objecto está dic 
g raphe cio cap. I 

E po rquanto t 
dicção concu rre 
exerce « não pri 
os Estados exer 
parte em que co1 
fe lera! , sinão eg 
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«E' indispensavel que no exercicio de seos po- 
dcres e func^oes tenha o governo ampla 
discre(;ao nos meios a empregar. Occasioes 
se podem offerecer para o uso de meios apro- 
priados aos objcctos reconhecidos pela consti- 
tui^ao, differentes dos que seos fundadores 
podiam tcr previsto c quifa contraries aos 
que elles esperavam». (Caso Metropolitan 
bank v. Van Dyck, apiidN. Calvo, Dec. const.) 

Foi para favorecer essa evolufao e assegurar 
essa discre^ao indispensavel que a Constituigao 
autorisou o congresso nacional a fazer as lets 
veccssarias no excrcicio dos podcres que pcrtcnccm d 
Unino, isto e, deo-lhe, na phrase de Madison, 
os podcres pnrticnlares que sdo meios de ohter'o fnn 
dos podcres geraes, o que, segundo adverte Ha- 
milton, e consequencia incontestavel de se haver 
estabelecido um governo federative, ao qual sao 
conferidos poderes determinados (Federalist, 
cap. 33 e 44). 

A Constitui^ao, dizendo «os poderes que per- 
teneem a Uniao, » refere-se as attribui9oes que 
ella confere ao governo federal, a cada um dos 
orgaos d'elle, legislativo, executivo e judiciario, 
e excluio (com o emprego d'essas palavras, e 
obedecendo n'isso a indole do systema) as leis 
e resolufoes necessarias ao exercicio dos poderes 

Art. 10S. A intc-rprctafao por 
via dc autoridadc, ou como mc- 
dida gcral, perlcncc ao podcr legis- 
lative. 

(Projecto dti Cominissao do Governo 
Provisorio). 

34. Leis orgamcas para a execugao 
completa da Gonstituigao. «Leis organi- 
cas—leis que tern por objecto regular o modo 
e a acfao das instituifoes ou estabelecimentos, 
cujo principio foi consagrado por uma lei pre- 
cedente» (Domingos Vieira, Grand. Dice, port.) 

Em on. 33 a Constituicao habilitou o con- 
gresso nacional com os poderes necessarios a 
vigencia e pratica das attribnigdes conferidas ao 
governo da Uniao em seos diversos orgaos, 
legislativo, executivo e judiciario; n'este n. 34 
da-Ihe a faculdade de regular o funccionamento 
dos institutes politicos e administrativos por 
clla creados. Nao seria ella constituifao, mas 
tomaria o caracter e as largas propon;oes de 
um codigo, si em seu contexto particularisasse 
a organisafao completa das institui^oes e ser- 
vit^os necessarios ao regimen que estabeleceo. 
E, como era indispensavel este poder de orga- 
nisa^ao, e elle nao se comprehende nos outros 
cspecificadamente attribuidos a Uniao nas dis- 
posigoes anteriores (excepto no que concerne 

dos Estados, cuja autonomia assim resalvou, de 
accordo com o art. 65 n. 2. 

Eeis-ahi, deduzidadanatureza do regimen, uma 
primeira limita^ao d'esta faculdade de usar dos 
« poderes particulares,» — poderes subentendi- 
dos, tambem chamados impliciios ou incidentcs. 
Outro limite e, em cada caso, a conformidade do 
meio preferido com o fnn da attribuifao ou po- 
der que se tern de regular, embora nao haja 
uma relafao directae immediata. Tern o poder 
legislativo federal a livre escolha dos meios a 
empregar, mas devem elles ser conducentes ao 
exercicio de um poder positivamente conferido 
pela Constituicao, cumprindo que se accordem 
com sua lettra e espirito. 

Finalmente, nao e precise que se trate de me- 
dida indjspensavelmente necessaria para dar 
vigor ao poder especificado, basta que seja legi- 
tima e efficaz, isto e, que nao encontre obstaculo 
na Constituigao e seja adequada ao fnn. Fide 
Calvo, Dec. const., ns. 681, 6S4, 687, bS8 e 
696. No caso ex-pa lie Beavins, foi decidido que 
quando a Constituicao da os meios para o exer- 
cicio de um poder concedido a Uniao, ou para 
desempenho de um dever que Ihe impoe, 
nenhum outro meio pode considerar-se implicito 
por motivo de conveniencia, nem ainda como 
sendo de mais efficacia (Calvo, cit. n. 691). 

34. Decretar as leis oigani- 
cas para a execugao completa 
da ConstituiQao; 

a materia dos ns. 15, 18, 26 e 30), forca foi 
estabelecel-o n'esta disposicao distincta e ge- 
nerica. 

D'este poder teve de usar o congresso proxi- 
mamente a promulgacao da Constituicao, fazendo 
a lei de re-organisacjao dos servigos federaes, 
que supprimio o tribunal do thesouro nacional 
e o ministerio da instruccao publica, correios e 
telegraphos, fez nova distribuicao d'esses ser- 
vices e regulou a competencia privativa de 
cada um dos ministerios (lei n. 23, de 30 de 
outubro de 1893). P0' ainda no uso d'esta 
attribuicao que, pela lei n. 392, de 8 de outu- 
brode 1896, foi organisadootribunal de contas. 
Dentro d'essa competencia estariam tambem 
leis regulando o service do recenseamento geral 
da populacao da Republica e a revisao decennal 
d'elle, prescripta pelo art. 28 § 2°, e a respon- 
sabilidade civil dos empregados publicos (para 
com a fazenda nacional e para com os par- 
ticulares) pelos abuses e omissoes em que 
incorrerem no exercicio de seos cargos (art. 82). 

38. Decretar as leis organicas 
para a exccucao completa da con- 
stituicao. 

(Decrelos n. 510. de 22 de Junho e 
n. 914 A, de 23 de Outubro de 1890). 
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Ao art. '3, paragrapho :- Proro
ga r suas sessõcs. - Arlb11 r Rios . 

37 . Prorogar suas sessões ; 35. Prorogar e adiar suas 
sessões. 

( Emenda approv.lda em 5 e 18 de Fe
vere iro de 189 1) . 

( Redacção pela Commissão do Congres
so em 23 Fevere iro de 189 1). 

... accresce nte-se depois ela pa
lav ra « prorogar »- e ad iar. M eira 
de V asco11ccllos . 

Em enda á redacção ( approvad=i no mes
mo dia). 

35. Prorogar e adiar suas sessões. Vide supra, commentario aos arts. 17 § 1° e 29. 

Art. :;4 . In cumbe, out ros im, ao congresso, mas 
não privJt ivamente: 

Decrelos n. 5 10, de 22 de Junho e n. 9 14 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

Art. 35. Incumbe, outrosim, ao congresso, mas 
não privativamente: 

Art. 35. Não privativamente. Vide comrnenta ri o ao art . 34 in p ri11c . 

Art .33 n . 17. Velar 
11 :1 g uarda ela co nstitui
ção e elas leis, e prov i
den cia r sob re as necessi
dades el e ca racter fede ral ; 

( Projecto díl Commissào do 
Governo Provisorio). 

Art. )3 n. 36 . Velar 
na g uarda ela consti tui 
ção e el as leis, e p rov i
denciar sobre as necess i
dades el e caracte r federa l ; 

, ( D ec retos n. 510, de 22 ele 
}u nho e n. 9 14 A. de 23 de 
·outubro de 1890). 

1°. Guarda da Constituição e das leis. 
Zelar a execução da Const it ui ção e das leis é 
tarefa inherente ús fu ncções el e representa nte da 
nação; é propri a , embora não exclusiva, dos 
parlamentos. Faze r leis não é tudo, para o bem 
geral é preciso não só que ellas não se deixem de 
cumprir , como tambem que sua execução seja 
exacta, conforme ao pensamento q ue as dictou , 
e proveitosa aos in teresses que as reclamara m. 
D'ah i a necessidade da , ·ig il ancia do cong resso 
para qu e não cheguem ell as a fi car lettra morta e 
a fim de, em vista dos in conven ientes, abusos e 
corruptelas introd uzidos na pratica , prov idencia r 
el! e como melhor conviér , por meio de novas 
medidas legislativas , bem como de promover ou 
fazer promover confo rme fo r o caso, o processo e 
pun ição dos que se encont rarem culpados ela 
i nexecução ou m:í execução das leis . 

Para fac ilitar semelha nte tarefa a Const itu ição 
obriga o presidente da republica a da r annu al
mente co ntas ão co ng resso da situação do paiz, 
indicando as prov idencias e reformas a se pro
moverem (art. 48 n. 9 ), manda di st ri buir pelos 
representantes da nação os rela tori os dos mi
ni stros , e suj eita estes a confe rencias com as 
as com mi ssões das camaras ( art. 5 1 ). Além 
cl' isto pódem estas requi sitar as in fo rmações e 
escla recimentos de que precisem , nomear com
missõ · s el e seo seio que procedam a inque
ri tos, etc . ( Vide o que com relação a este 
objecto está clicto supra, no comment. á epi
g raph e cio cap. IV d'esta secção) . 

E po rquanto esta attribuição é das de juris
clicção concurrente e o cong resso nacional a 
exerce « não privat ivamente» , podem tambem 
os Estados exercitai-a , não só com relação á 
parte em que com elles entende a Constitu ição 
federal , si não cg ualmente quanto aos assumptos 

N. 36. Passe para o 
o art. 34 a attribu1ção de 
vela r na g uard3 ela con
sti tu ição e el as leis. 

Emenda da Commissão do 
Congresso (:1pprov:1da cm 30 
de Dezembro de 1890). 

1 °. Velar na guarda 
da constituição e das 
leis, e providenciar so
bre as necessidades de 
caracter federal ; 

de interesse nacional. A grande communhão 
poli tica que con st itue a União não pode rejei
tar a vig ila ncia dos seus membros componentes, 
os Estados, inti mamente interessados na pratica 
regu lar e proficua do regimen adoptado. 
Elles tem o direito e o deve r de zelar pela 
g uarda da Constitu ição e leis fede raes, mas, 
bem entendido, sem i nterferencia nem coe rção 
quanto :ís fun cções e autoridades da União . 
Assim que, cabe-lhes, observada essa restricção, 
collig ir in fo rmações, proceder a inqueri tos, reu
nir provas sobre in fracções das leis federaes, 
representar aos poderes da União contra os 
a utores de abusos e malversações, requi sitar 
providencias a bem da orde m constituciona l, 
etc. 

Providenciar sobre as necessidades 
de caracter federal. E' estranho que esta 
clausula fi g ure entre as mate ri as enumeradas 
como não pri vativas do govern o federal, ent re 
os assum ptos de jurisd icção concurrente. Evi
dentemente prov idenciar sob re as necessidades 
ele caracter federal é a missão especial da 
União; corno é pois, que se declara pertencer 
isto tambem aos Estados? Pois, pela regra 
fundam ental do art. 65 § 2 ° e pela clau sula 
inicia l do art. 35 « não pri vativa mente» , fi g u
ram os Estados com o direito de tambem entrar 
no dominio da juri sdicção federal ! Mas isto 
é abs urdo . 

Cum pre recordar o que a este respe ito occo r
reo ao fo rmular-se e votar-se a Constituição . 
No projecto da commissão nomeada pelo Go
verno Provisorio consagrava-se esta di sposição : 

Art. 33 . Compete ao congresso : 
<, 17. Velar na g uarda da Const ituição e das lei s ; e 

providenciar sobre todas as necessidades de caracter fe
Jcra! ,, . 
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Ao art. 33, paragrapho:—Proro- 
gnr suns scssoes.— Arlhur Rios. 

(Emenda approvada em 5 e 18 de Fe- 
vereiro de 1891). 

37. Prorogar suns scssoes ; 
( Redacfao pela Commissao do Congres- 

so em 23 Fevereiro de 1891). 

. . . nccrcscentc-sc dcpois da pa- 
lavra « prorogar»—e adiar. Meira 
do yascoucellos. 

Emenda a redac^ao (approvada no mes- 
mo dia). 

35. Prorogar e adiar suas 
sessoes. 

35, Prorogar e adiar suas sessoes, Vide supra, commentario aos aits. 17 § i0 e ag. 

Art. 5/|. Incumbc, outrosim, ao congresso, mas Art. 35. Incumbe, outrosim, ao congresso, mas 
nao privativamcntc: na0 privativamente: 

Decretos n. 510, de 22 de Junho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

Art. 35. Nao privativamente. Vide commentario ao art. 34 in priuc. 

Art. 33 n. 17. Velar 
na guarda da conslitui- 
cao c das leis, c provi- 
dcnciar sobrc as nccessi- 
dadcs de caractcr federal; 

(Projecto tf,i Commissao do 
Govcrno Provisorio). 

Art. 33 n. 36. Velar 
na guarda da constitui- 
fao c das leis, c provi- 
dcnciar sobre as ncccssi- 
dadcs de caractcr federal; 

, (Decretos n. 510, de 22 de 
Junho e n. 914 A. de 23 de 
'Outubro de 1890). 

N. 36. Passe para o 
o art. 54 a attribuifao de 
velar na guarda da con- 
stituicao c das leis. 

Emenda da Commissao do 
Congresso (approvada em 30 
de Dezembro de 1890). 

1". Velar na guarda 
da constituigao e das 
leis, e providenciar so- 
bre as necessidades de 
caracter federal; 

1°. Guarda da Constituigao e das leis. 
Zelar'a exccugao da Constituigao e das leis e 
tarefa inherentc as funcgoes de representante da 
nacao; e propria, embora nao exclusiva, dos 
parlamentos. Fazer leis nao e tudo, para o bem 
geral e preciso nao so que ellas nao se deixem de 
cmnprir, como tambem que sua execucao seja 
exacta, conforme ao pensamento que as dictou, 
e proveitosa aos interesses que as reclamaram. 
D'alii a necessidade da \-igiIancia do congresso 
para que naocheguem ellas a ficar lettra morta c 
a flm de, em vista dos inconvenientes, abuses e 
corruptelas introduzidos na pratica, providenciar 
elle como melhor convier, por meio de novas 
medidas legislativas, bem como de promover ou 
fazer promover conforme for o caso, o processo e 
pnnigao dos quo sc encontrarem cnlpados da 
inexecugao ou ma execugao das leis. 

Para facilitar semelhante tarefa a Constituigao 
obriga o presidente da republica a dar annual- 
mentc contas ao congresso da sitnagao do paiz, 
indicando as providencias e reformas a se pro- 
moverem (art. 4S n. g), manda distribuir peios 
representantes da nacao os relatorios dos mi- 
nistros, e sujeita estcs a conferencias com as 
as commissoes das camaras (art. 51). Alem 
d'isto podem estas requisitar as informagoes e 
esclarecimentos de que precisem, nomear com- 
missoes de seo seio que procedam a inque- 
ritos, etc. (Vide o que com relagao a este 
objecto esta dicto supra, no comment, a epi- 
graphe do cap. IV d'esta secgao). 

E porquanto esta attribnigao e das de juris- 
dicgao concnrrente e o congresso nacional a 
exerce «nao privativamente», podem tambem 
os Estados exercital-a, nao so com relagao a 
parte em que com elles entende a Constituigao 
federal, sinao cgualmente quanto aos assumptos 

de interesse nacional. A grande commnnhao 
politica qne constitue a Uniao nao pode rejei- 
tar a vigilancia dos sens membroscomponentes, 
os Estados, intimamente interessados na pratica 
regular e proficua do regimen adoptado. 
Elles tern o direito c 0 dever de zelar pela 
guarda da Constituigao e leis federaes, mas, 
bem entendido, sem interferencia nem coergao 
quanto as funcgoes e autoridades da Uniao. 
Assim que, cabe-lhes, observada essa restricgao, 
colligir informagoes, procedera inqneritos, reu- 
nir provas sobre infracgoes das leis federaes, 
representar aos poderes da Uniao contra os 
autores de abusos e malversagoes, requisitar 
providencias a bem da ordem constitucional, 
etc. 

Providenciar sobre as necessidades 
de caracter federal. E' estranho que esta 
clausula figure entrc as materias cnumeradas 
como nao privativas do governo federal, entre 
os assumptos de jurisdicgao concnrrente. Evi- 
dentemente providenciar sobre as necessidades 
de caracter federal e a missao especial da 
Uniao; como e pois, que se declara pertencer 
isto tambem aos Estados ? Pois, pela regra 
fundamental do art. 65 § 20 e pela clausula 
inicial do art. 35 «nao privativamente,", figu- 
ram os Estados com o direito de tambem entrar 
no dominio da jurisdicgao federal ! Mas isto 
e absurdo. 

Cumpre recordar o que a este respeito occor- 
reo ao formular-se c votar-se a Constituigao. 
No projecto da commissao nomeada pelo Go- 
verno Provisorio consagrava-se esta disposigao; 

Art. 33. Compete ao congresso: 
'« 17- Velar na guarda da Constituigao e das leis; e 

providenciar sobrc todas as necessidades de caracter fe- 
derals . 
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O projecto pelo Govern o Prov isori o, sub
mettido ao congresso nacio nal, estabe lecia : 

« Art . 33 . Compete privativamente ao congresso: 
«36. Vela r na guarda da Constituição e das leis e pro

vid encia r sob re as necessidades de caracter federa l». 

Ma is a palav ra « pri vat i va mentc », me nos a 
palavra « todas» . 

No cong r sso const ituinte, a com mi ssão qu e 
deo parec r sobre o projecto a presentado pelo 
gove rn o, o fTereceo a seguinte emenda ao citado 
n. 36: 

« . 36. Passe para o art. 34 a a ltribuiçâo de ve lar na 
guarda da Constitu ição e das leis»: 

e não adoptou uma emenda q ue supp ri mi a as 
palav ras resta ntes - e provide11ciar sobre as 11eces .. 
sidadcs de carncler federal . ( A NN AES cio cong r. 
const. , vol. 1, pag . 103) . 

Por occasião ele se r an nu nciacla a votação cio 
n . 36, um ci os membros cl 'aquella commi ssão 
explicou ao cong resso que o pensamento cl 'ell a 
era faze r passa r a att ri buição qu e, no arti go em 
que estava, pertencia pri vativa mente ao co n
g resso, pa ra o arti go seguinte, onde com peteri a 
ao mvsmo con

0
Tesso, mrzs 11 ão privativa11u:11 le 

( cit. A NN , pag . 4 18 ). E foi então a pp rovacla 
ssa emenda translatori a; mas, como ao co n

g resso não fo ra apresentada a outra emenda á 
que a commi ssão adoptára e que su ppri
m ia a segu nda parte elo t exto, fo i este t al 
e qual transferido para o arti go el as att ri buições 
concurrentes, na reclacção preparada pela mesa 
ci o cong resso para a segunda di scussão ( A NN . 

cit. , vo l. II , pag . 394) E não mais se emendou, 
como resulta do q ue se lê nos mesmos ANNAES, 

vol. III , pag. 148 . 

Eis como ve io a fi g u ra r no Joga r em que se 
acha a di sposição ele que se tra ta , ostenta ndo 
assim em toda a sua in tegTidacle o carac ter de 
jurisdicção cum ulati va o u co ncurrente, qu ando 
só em sua primei ra, parte pócle te l-o . 

Pocl r-se-á dar ás palavras « não privat iva
mente» ci o pri ncipio do art. 36 o effe ito ele 
to rna r cumulat ivas, não com os Estados, mas 
com os outros poderes ela União, o executi vo e 
jud iciari a , as attribuições cio mesmo artigo? 
Mas isto repug na á inclo le syste ma, á separação 
cios po leres, á do ut rina norte-americana qua nto 
á j ur isd icção concu rrente e á nat u reza elas di ver
sas att ri bui ções que constam d s paragraph os 
ela menci nada di spos ição. 

Com cfle ito, uma tal intell ige ncia dari a ao 
poder jucl iciari o a attri bui ção de fom entar a 
im mig ração (§ 1°) e prover á in strucção se
cundaria no clistricto federal (§ 4°) ; ao mesmo 
poder e ao executi vo dari a a el e crear inst i
tui ções ele ensino superior e secu nela ri o nos 
Estados (§ 3°) · E não se poderi a registrar 
ma ior absurdo ! A co ncurrencia cogitada no 
art. 35 , só pócle, pois, ser a cios poderes fecleraes 
com os cios Estados, e é irrecusavel que, pela nua 
lettra da segu nela parte cio § 1 °, os Estados t êm 
a seo cargo, é dever e incumbencia sua-provi
denciar sobre as ·11ecessidades de ca rncler federnl , 
além cio q ue lhes cabe pelos §§ 2 a 4 cio referido 
arti go . E isto resultou do máo fe iti o dessa 
parte ela Constituição ( Est ge111.1,s prescribe11 d1 
lege,s va lde v itiosum, já quanto ás leis ele seo 
t empo di zia Bacon, Apbor. 7 1) e qu e ainda é 
isso muito exacto em nossos di as, bem se vê 
cl 'aq ui ) . 

Ora , di ante d 'est e conflicto ela lettra, cl ara 
t erminante, irrecusavel, com o espirito da Con
stituição, intei ramente co ntrario ao qu e a lettra 
diz, em ponto q ue envolve objecto essencial 
como é a descriminação elas competencias, - o 
q ue ha de aconselhar o interprete? 

Com esse estranho poder ele prov idenciar 
sobre as necessidades fecleraes t erão os Estados 
o de in vadir a esphera ela União e com ella 
vi ve r em antago ni smo e co nstante lu cta. E não 
foi para isso que se fez a Co nstituição, m as 
just amente para o contrari o, para t erm os os 
Estados garantidos em seos d irei tos e v ive ncio 
em harmo nia e segura nça, como estados-n11idos . 
A este intuito collima a organi sação federati va . 
Ora, a clausula ele que se trat a, inse rta no 
arti go em que est á, é vi ciosa por co ntracli ctorta 
com essa orga ni sação. 

Não é o caso ele app li ca r-se-lhe (por ser clara em 
seos t ermos) a regra - qua11do verba rn 11 t clara , 
non ad111ittitnr 111.entis iute1pretatio, pois vê-se , 
pela naturesa el a di sposição e pelo occorrido no 
cong resso, que ella está deslocada, presta ndo-se 
a um sentido a norm al e absurdo . E como, el e 
ou tro cabo, não se pócle deixa r sem v ige ncia e 
inteiramente inerte uma cl ausula expressa ela 
Constitui ção, o q ue ha a faze r é restituir-lhe o 
sen tido com q ue v inha no projecto anteri or, 
isto é, restring ir o se nt ido ela segunda parte 
do § 1 á juri scl icção sómente federal. Com isto 
cessará a a normalidade e ev itar-se-á o absurd o ; 
i1rlc1pretaf io i lia rn111e11da q11a absnrd11111 evifetur . 
Sem isto, da r- se-á aos Estados separadamente a 
mesma mi ssão ela União, a nniquil a-se o systema 
federativo, rompe-se a Constitui ção . 

111
• Ani ma r, no 

volvim cnlo da cclu 
ag ri cul t ura, a in d 
gr:1çiio; 

( Decretos n. 5 10, 

n. 9 1,1 A, de 23 de O, 

2°. Anim.ar . 
let tras, artes 
di ssemos sobre o 
n. 30 , pag . 135 ) 

Note-se o em: 
desenvolv imento 
e 4 cio artigo se , 
dest e confronto i 
casos deste n . 2 , 

restring indo-se a 
indo até a toma 
lettras, etc . 

Immigraçãc 
como effi cassiss i; 
lação e fom enta 
N' um paiz ele g r; 
mento como é 
max ima import, 
poderia ficar poii 
até porque affect 
naci onaes , as qu 
União . 

Cum pre poré1r 
ofli cial e por pa r1 
elas i ncl irectas po 
lhe cabe a11i111ar a 
tàrão ele attrahir 

2 ° . Crcar in st it1 
dario nos estados ; 

(Decretos n. 5 10 1 de 
de 1890). 

3 ° Ensino E 
Estados . Veja 
clicto no comm, 
Do que ahi se 
em qualquer cios 
ela União ( salvo 
militar) . Qpise 
no interesse cio i 1 

ir em favor cios E 
para seos encarg , 
t enha sido máo e 

Na prat ica , po. 
ha tentado clese 
ensino superior, 
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O projecto pelo Governo Provisorio, sub- 
mettido ao conprcsso nacional, estabelecia: 

«Art. ^5. Compete privativamente ao congresso: 
<*36. Velar na guarda da Constitui^ao c das leis e pro- 

videnciar sobrc as necessidades de caracter federal». 

Mais a palavra «privativamentc», menos a 
palavra «todas». 

No congresso constituinte, a commissao que 
dco pareccr sobre o projecto apresentado pelo 
governo, ofTcreceo a seguinte emenda ao citado 
n. ^0 : 

«N. 36. Passe para o art. 34 a attribui^ao de velar na 
guarda da Constitui?ao c das leis»: 

c nao adoptou uma emenda qnc snpprimiaas 
palavras I'cstantes — e provicknciar sobrc as neces- 
sidades de caracter federal. (Annaes do congr. 
const., vol. I, pag. 103). 

Por occasiao de ser annunciada a votaqao do 
n. 36, um dos mcmbros d'aquella commissao 
cxplicou ao congresso que o pensamento d'ella 
era fazer passar a attribui9ao que, no artigo em 
que estava, pertencia privativamente ao con- 
gresso, para o artigo seguinte, onde compcteria 
ao mesmo congresso, mas ndo privafivamcule 
(cit. Ann, pag. 418). E foi entao approvada 
essa emenda translatoria; mas, como ao con- 
gresso nao fdra apresentada a outra emenda a 
que a commissao adoptara e que suppri- 
mia a segunda parte do texto, foi este tal 
e qual transferido para o artigo das attribui^oes 
concurrentes, na redaajao preparada pela mesa 
do congresso para a segunda discussao ^Ann. 
cit., vol. II, pag. 304) E nao mais se emendou, 
como rcsulta do que se le nos mesmos Annaes, 
vol. Ill, pag. 148. 

Eis como veio a figurar no logar em que se 
acha a disposigao de que se trata, ostentando 
assim cm toda a sua integridade o caracter de 
jurisdicgao cumulativa ou concurrente, quando 
so em sua primeira parte pode tel-o. 

Poder-se-a dar as palavras «nao privativa- 
mente^ do principio do art. 36 o effeito de 
tornar cumulativas, nao com os Estados, mas 
com os outros poderes da Uniao, o executivo e 
judiciario, as attribui(;6es do mesmo artigo? 
Mas isto repugna a indole systema, a separai^ao 
dos poderes, a doutrina norte-americana quanto 
ajurisdicgao concurrente ea natureza das diver- 
sas attribui^ocs que constam dos paragraphos 
da mencionada disposifao. 

Com effeito, uma tal intelligencia daria ao 
poder judiciario a attribui^ao de fomentar a 
immigragao (§ 1°) e prover a instruccao se- 
cundaria no districto federal (§ 40); ao mesmo 
poder e ao executivo daria a de crear insti- 
tuifoes de ensino superior e secundario nos 
Estados 3') ' E nao se poderia registrar 
maior absurdo ! A concurrencia cogitada no 
art. 35, so pode, pois, ser a dos poderes federaes 
com os dos Estados, e e irrecusavel que, pela nua 
lettra da segunda parte do § i0, os Estados tern 
a seo cargo, e dever eincumbencia sua—provi- 
denciar sobrc as necessidades de caracter federal, 
alem do que Ihes cabe pelos § § 2 a 4 do referido 
artigo. E isto resultou do mao feiti 0 dessa 
parte da Constituigao {Est genus prescribendi 
leges valde viliosuiu, ja quanto as leis de seo 
tempo dizia Bacon, Aphor. 71) e que ainda e 
isso muito exacto em nossos dias, bem se ve 
d'aqui). 

Ora, diante d'este conflicto da lettra, clara 
terminante, irrecusavel, com o espirito da Con- 
stituiijao, intciramente contrario ao que a lettra 
diz, em ponto que envolve objecto essencial 
como e a descriminagao das competencias, — 0 
que ha de aconselhar o interprete ? 

Com esse estranho poder de providenciar 
sobre as necessidades federaes terao os Estados 
o de invadir a esphera da Uniao e com ella 
viver em antagonismo e constante lucta. E nao 
foi para isso que se fez a Constitui^ao, mas 
justamente para o contrario, para termos os 
Estados garantidos em seos direitos e vivendo 
em harmonia e seguran^a, como eslados-nnidos. 
A este intuito collima a organisaipao federativa. 
Ora, a clausula de que se trata, inserta no 
artigo em que esta, e viciosa por contradictoria 
com essa organisacao. 

Nao e o caso de applicar-se-lhe (por ser clara em 
seos termos) a regra—quando verba snnt clara, 
non admittitnr mentis inlerprciatio, pois ve-se, 
pela naturesa da disposifao e pelo occorrido no 
congresso, que ella esta deslocada, prestando-se 
a um sentido anormal e absurdo. E como, de 
outro cabo, nao se pode deixar sem vigencia e 
inteiramente inerte uma clausula expressa da 
Constitui^ao, o que ha a fazer e restituir-lhe o 
sentido com que vinha no projecto anterior, 
isto e, restringir o sentido da segunda parte 
do § 1 a jurisdicgao somente federal. Com isto 
cessara a anormalidade e evitar-se-a o absurdo ; 
intcrpretatio ilia snmenda qua absnrdnm evifelnr. 
Sem isto, dar-se-a aos Estados separadamente a 
mesma missao da Uniao, anniquila-se o systema 
federativo, rompe-se a Constituigao. 
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1". Animar, no paiz, o desen
volvim ento da ecl uc:1ção publi ca, a 
ag ri cultu r~ , a indust ria e a imm i
g ração; 

N. 1. Redija-se assim : 2°. Animar, no paiz, o desen
volvimento das letras , artes, e 
sciencias, bem como a immigra
ção, a agricultura, a industria 
e o commercio, sem privilegias 
que tolham a acção dos gover
nos locaes; 

( Decretos n. í l O. de 22 de Junho e 
n. 9 1,1 A, de 23 de Outubro de 1890). 

« Animar no paiz o desenvolvi 
mento das lellras, artes e sciencia s, 
bem como a irnmigração, a agri
cultu ra, indu stria e co111111crcio , 
se m pri vil egias que tolh am a acç:i.o 
dos gove rnos locacs. » 

Emenda da Co mmissào do Cong resso 
(;, ppro vada cm 30 de Dezembro de 1890). 

2 °. Anim.ar ... o desenvolvimento das 
lettras, artes e sciencias. Vide o qu e 
di ssemos sobre o ensino ( Comment. ao art. 34 
n. 30, pag . 135 ). 

Note-se o emprego ela expressão «an imar o 
desenvolv imento», ao passo que nos ns. 1 , 3 
e 4 do arti go se diz - p rovideuciar, crear, prover; 
deste confronto in fere-se que a acção offic ial nos 
casos deste n. 2 é mais limi tada qu e nos ou tros, 
restring indo-se a favo rece r e auxiliar , mas não 
indo até a tomar a si o desenvolvimento das 
lettras, etc. 

Immigração . Considera- se a immig ração 
como efficassiss imo meio de aug menta r a popu
lacão e fomenta r o incremento das indu strias. 
N,.um paiz de g ran de vastidão e escasso povoa
mento como é o nosso, interesse é esse de 
maxima importancia economica e social. Não 
poderi a fi ca r pois a ca rgo sómente dos Estados, 
até porque affecta em seo serviço relações inter
nacionaes, as quaes estão a exclusivo cargo da 
União. 

Cumpre porém não exagerar n ' isso a acção 
oflicial e por parte do govern o federal só medi
das indirectas podem ser empregadas; pois só 
lhe cabe a11i1llar a immig ração . Os Estados tra
tarão de attrahi r immigrantes conforme melhor 

2_º· Crear in st itu ições ele ensi no superior e sccu n
dano nos estados; 

(Decretos n. 5 10, de 22 de Ju nho e 11. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

3 " Ensino superior e secundario nos 
Estados . Veja-se o que quanto ao ensino fica 
dicto no commentario ao n. 30 do art. 34 . 
Do que ah i se expõe resulta que o ensi no 
em qualquer dos seos g ráos não está na esphera 
da Un ião ( salvo o que respeita á instrucção 
militar). Q\.1i seram, porém, os constituintes, 
no interesse cio incremento e diffusão do ensino, 
ir em favo r dos Estados mal dotados de recursos 
para seos encargos, - e não se poderá di zer que 
t enha sido máo esse proposito. 

Na pratica, porém, se tem v isto que a União 
ha tentado desembaraçar-se de seos cursos de 
ensino superior, querendo passai-os aos Esta-

entende rem , pelos processos e meios que ti,·e
rem por mai s adeq uados (sem perder d vista 
porém o que de desast roso e ca ro a experi encia 
de muitos annos mostra, entre nós, nos metho
dos empregados· nesse serviço) . 

Agricultura - industria- commercio 
- os gra ndes elementos da riqueza nacional , não 
poderi am ficar circu mscriptos á acção exclusiva 
dos Estados; envolve m interesses de natureza 
complexa e da mais alta vali a para o paiz. 
Deve-lh es a União o seo concurso , mas tam bem 
estari a ella fóra do seo papel si os tomasse sob 
sua tutela e lhes im pozesse peias e restri cções, 
bem como si por medidas regu lamentares, 
admin istrati vas e fiscaes creasse embaraço á 
acção dos poderes locaes . 

Desenvolver o credito agricola, auxili ar in sti
tutos bancarios, curar da g rande v iação e meios 
de cummun icação entre os Estados e com o es
trange iro , di sseminar in fo rmações prove itosas, 
estati sticas, estabelecer patentes em ga ranti as 
de in ve nções uteis, garantir as marcas de fab rica 
e de commercio , são outros tantos meios de 
animar o desel1\ olvimento da ri queza publica , 
os quaes estão na competencia da União, e 
sem prejudicar a dos Estados, deve-os ella em
pregar a bem da communhão nacional. 

3°. Crear instituições de ensino superior e 
secundario nos Estados ; 

dos, bem como supprimido os cu rsos secun
darios que n'ell es tinha. 

Por outro lado, e111 alguns Estados , por ini
ciativa particular t em sido estabelec idos insti
tutos de ensino superi or , da ndo-lhes o govern o 
fed eral va lidade aos diplo111as que expede111 , 
para admissão aos ca rgos pu blicos e exerci cio 
das profissões cujo ensino em taes cursos se 
professa. , E aos cursos secundarios dos Estados , 
de assoc iações e de particul ares tem sido con
ferida a va ntage m ele valerem para admi ssão 
nas in sti tui ções de instru cção superior da União 
os exames n'ell es feito s. 

ARTIGO 35 Ml 

r\ Aniinnr, no pniz, o dcscn- 
volvimcnlo da cduca^ao publica, a 
agricullura, a industria c a immi- 
grafao; 

(Decrctos n. sio, de 22 de Junho c 
n. 914 A, de 23 de Outubro de 1S90). 

N. 1. Rcdija-se assim : 
« Animar no paiz o dcscnvolvi- 

mcnto das Icttras, arlcs c scicncias, 
bcm como a iinniigrafao, a agri- 
cullura, industria e commcrcio, 
scm privilcgios quc tolham a ac^ao 
dos govcrnos locacs. » 

Emendn da Commissao do Congresso 
(approvada cm 30 de Dezembro de 1890). 

2". Animar, no paiz, o descn- 
volvimento das letras, artes, e 
sciencias, bum como a immigra- 
5a0, a agricultura, a industria 
e 0 commercio, sem privilegios 
que tolham a acgao dos gover- 
nos locaes; 

2°. Animar... o desenvolvimento das 
lettras, artes e sciencias. Vide o que 
dissemos sobre o ensino (Comment, ao art. 34 
n. 30, pag. 135). 

Note-sc o emprego da cxpressao «animar o 
desenvolvimento », ao passo que nos ns. 1, 3 
e 4 do artigo se diz—providcuciar, mar, provcr, 
deste confronto infere-se quc a acgao official nos 
casos deste n. 2 e mais limitada que nos outros, 
restrinafindo-se a favorcccr e auxiliar, mas nao O ' 
indo ate a tomar a si o desenvolvimento das 
lettras, etc. 

ImmigraQao. Considera-se a immigragao 
como efficassissimo meio de augmentar a popu- 
lacao e fomentar o incrcmento das industrias. 
N'um paiz de grande vastidao e escasso povoa- 
mento como e o nosso, interesse e esse de 
maxima importancia economica e social. Nao 
poderia ficar pois a cargo somente dos Estados, 
ate porque affecta em seo scrvico relagoes inter- 
nacionaes, as quaes estao a exclusive cargo da 
Uniao. 

Cumprc porem nao exagerar n'isso a acgao 
official e por parte do governo federal so medi- 
das indirectas podem ser empregadas; pois so 
Ihe cabe cmimar a immigragao. Os Estados tra- 
tarao do attrahir immigrantes conforme melhor 

20. Crear instituicocs dc ensino superior e sccun- 
dario nos estados; 

(Decretos n. 510, de 22 de Junho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

entendcrem, pclos processes c mcios que tive- 
rem por mais adequados (sem perdcr de vista 
porem o que de desastroso e caro a experiencia 
de muitos annos mostra, entre nos, nos metho- 
dos empregados nesse servigo). 

Agricultura — industria — commercio 
—os grandes elementos da riqueza nacional, nao 
poderiam ficar circumscriptos a acgao exclusiva 
dos Estados; envolvem interesses de naturcza 
complexa e da mais alta valia para o paiz. 
Deve-lhes a Uniao o seo concurso, mas tambem 
estaria ella fora do seo papel si os tomasse sob 
sua tutela e Hies impozesse peias e rcstricgrjes, 
bem como si por medidas regulamcntares, 
administrativas e fiscaes creasse embarago a 
acgao dos poderes locaes. 

Desenvolver o credito agricola, auxiliar insti- 
tutos bancarios, curar da grande viagao e meios 
de cummunicagao entre os Estados e com o es- 
trangeiro, disseminar informagoes proveitosas, 
estatisticas, estabelecer patentes em garantias 
de invencoes uteis, garantir as marcas de fabrica 
e de commercio, sao outros tantos meios dc 
animar o desenvolvimento da riqueza publica, 
os quaes estao na competencia da Uniao, e 
sem prejudicar a dos Estados, deve-os ella em- 
pregar a bem da communhao nacional. 

3". Crear instituigoes de ensino superior e 
secundario nos Estados; 

3" Ensino superior e secundario nos 
Estados. Veja-se o que quanto ao ensino flea 
dicto no commentario ao n. 30 do art. 34. 
Do quc ahi se expoc resulta que o ensino 
em qualquer dos seos graos nao esta na esphera 
da Uniao (salvo o que respeita a instrucgao 
militar). Quiseram, porem, os constituintes, 
no interesse do incrcmento e diffusao do ensino, 
ir cm favor dos Estados mal dotados de recursos 
para seos encargos,—e nao se podera dizer que 
tenha sido mao esse proposito. 

Na pratica, porem, se tern visto que a Uniao 
ha tentado desembaragar-se de seos cursos de 
ensino superior, querendo passal-os aos Esta- 

dos, bem como supprimido os cursos sccun- 
darios que n'elles tinha. 

Por outro lado, em alguns Estados, por ini- 
ciativa particular tern sido estabelecidos insti- 
tutes de ensino superior, dando-lhes 0 governo 
federal validade aos diplomas que expedem, 
para admissao aos cargos publicos e exercicio 
das profissoes cujo ensino em taes cursos so 
professa. E aos cursos secundarios dos Estados, 
de associagoes e de particulares tern sido con- 
fcrida a vantagem de valerem para admissao 
nas instituigoes de instrucgao superior da Uniao 
os cxames n'elles fcitos. 
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3° . Prover {1 in slrucção pri111a
rir e secund aria no d ist ri cto fede
ral. 

Ao n. 3 . Supprimam-se as pa
lavras - pri 111aria e ... 

4°. Prover á instrucção se
cundaria no districto federal. 

Decreto n. 5 10. de 22 de Jun ho e 
n . 9q A, de 23 de Outubro ele 1S90 ) . 

Emenda da Commissão do Congresso 
( rcjcit:1Cl:l em 30 de Dezembro de 1890; rcs
t:,bclccicb pe lo depul:1do Srbimid t e outros 
e npprovada em 5 e 18 de Fevereiro de 
189 1) . 

4 Instrucção secundaria no districto 
federal. Cabe aqu i o 1ue, quanto ao 11. 3 rn
pra , di ssemos com relação á com petencia federa l. 

O projec to do gove rn o incluía , na di sposição 
co rrespondente á de que tratamos, a instrucção 
primaria, o que o co ng resso constitu inte a 
principio approvou rejeitand o ut11 a et11e11da da 
comm issão, t11 as em segunda di scussão con
demnou-a. 

Ora, t anta fa lta de competencia t inha a 
União para se enca rrega r da creação e custe ie 
de esco las secundarias como de a ul as primarias; 
e quanto a conve niencia, é certo qu e um dos 
maiores serviços á população e á Nação é a g uerra 
ao analphabetismo. 

Concl ui clo como fica o nosso comt11e11tari o 
quanto ás attribuições do cong resso nacional, 
antes de passa r adiante cumpre advertir que 
entre e lias não fi g ura a de « resolver sobre o 
pavilhão, escudo e as a rt11as nacionaes» que 
v inha no art. 51 § 7° do projecto preliminar 
Magalhães Castro; não a consagraram os projec-

tos da co t11mi ssão do gove rn o, nem dest e, nem 
t ampouco fo i a lvitrada no congresso con st it u
inte. 

Sobre isso já hav ia prov idenciado o dec reto 
do Govern o Provi sori o, n. 4 de 19 de no vet11bro 
ele 1890, esta belecendo «os cli stincti vos da 
ba n leii-a e das art11 as nac ionaes , e cios sellos 
e sinetes ela Republi ca>~ 

Poderá so bre o t11 es t11 0 objecto legisla r o 
cong resso nacional , v ist o que a materi a escapa, 
por sua natureza e ca racter , á competencia esta
dual ? 

Mas de onde tira ri a elle poder para este effeito? 
Seos pode res são limitados aos que exp ressa ou 
implicitat11ente a Constit ui ção lhe confere . Ex
presso não vem n'ella e dos expressos não se 
pócle , por com prehensão ou necessa ria in fe
rencia , ded uzir mai s este. Logo, não ex ist e, 
e o que legislou o Govern o Provisori o qm,nto 
a este assumpto, não se pode rá alterar si não 
por mei o el e refo rm a Con stituci onal. Nem de 
outro modo convém que seja ; o symbolo nacio
nal, uma vez adoptado, cumpre ser mantido 
perpetuo corno a nação que representa. 
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3I,. I'rovcr a instruc^ao prima- 
rir c sccuncljria no districto fede- 
ral. 

Decrcto n. 510. de 22 de Junho e 
n. 914 A, dc 23 dc Oulubro de iSfjo). 

Ao n. 3. Snpprimain-sc as pa- 
lavras — primaria c . . . 

luii en da da Commissao do Congresso 
(rejeitada em 30 de Dczembro de 1S90; res- 
labelecida pclo depulado Sebiwidt e outros 
e approvada em 5 e 18 de Fevereiro de 
1891). 

4°. Prover a instruccao se- 
cundaria no districto federal. 

4° Instrucgao secundaria no districto 
federal. Cabe aqui o que, quanto ao n. 3 su- 
pra, dissemoscom relaijao acompetencia federal. 

() projlcto do governo incluia, na disposicao 
correspondentc a de que tratamos, a instruccao 
primaria, o que o congresso constituinte a 
principio approvou rejeitando uma emenda da 
commissao, mas em segunda discussao con- 
dem nou-a. 

Ora, tanta falta de competencia tinlia a 
Uniao para se encarregar da creaijao e custeio 
de escolas secundarias como de aulas primarias; 
e quanto a conveniencia, e certo que um dos 
maiorcs services a populagao e aNagao e a guerra 
ao analphabetismo. 

Concluido como fica o nosso commentario 
quanto as attribui^oes do congresso nacional, 
antes de passar adiante cumpre advertir que 
entre ellas nao figura a de «resolver sobre 0 
pavilhao, escudo e as armas nacionaesN> que 
vinha no art. 51 § 70 do projecto preliminar 
Magalhaes Castro; nao a cunsagraram os projec- 

tos da commissao do governo, nem deste, nem 
tampouco foi alvitrada no congresso constitu- 
inte. 

Sobre isso ja havia providenciado o decreto 
do Governo Provisorio, n. 4 de 19 de novembro 
de 1S90, estahclecendo «os distinctivos da 
bandeira e das armas nacionacs, e dos sellos 
e sinetes da Republica » 

Podera sobre o mesmo objecto legislar o 
congresso nacional, visto que a materia escapa, 
por sua natureza e caracter, a competencia esta- 
dual ? 

Mas de onde tiraria die poder para este effeito? 
Seos podcres sao limitados aos que expressa ou 
implicitamente a Constituigao Ihc confere. Ex- 
presso nao vein n'ella e dos expresses nao se 
pode, por comprehensao ou necessaria infe- 
rencia, deduzir mais este. Logo, nao existe, 
e o que legislou o Governo Provisorio quanto 
a este assumpto, nao se podera alterar sinao 
por meio de rcforma Constitucional. Nem de 
outro modo convem que seja; o symbolo nacio- 
nal, uma vez adoptado, cumpre ser mantido 
perpetuo como a nagao que representa. 
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Arl. :;,i. (0 111 cxccpção 
do es tabelecid o no art. 2 7, 
lodos os projcclos de lei 
podem ler origc111 in d i
sl inda mcnlc cm qu alqu er 
das c;rnrn ras, desde qu e 
se jam apresentados por al
g u111 ou alg un s de seos 
membros . 

( Proj ecto da Co1111nissão do 
Governo Provisorio.). 

Ar!. ; 5. S:ilv:;s ,1 s cx
ccpçõcs do ar l. 28, lodos 
os projeclos de lei pod~m 
ler origem in dislinctiva
men(e na ca mara ou no 
senado , sob a ini ciativa 
de qua lquer dos scos 111em
bros, ou proposta cm men
sage m do poder execut ivo 

(Decretos n. 510 , de ::?2 de Ju 
nho e n. 9 14 A.de 23 de Outubro 
de 1890). 

Arl:. . 36 . Iniciativa . s membros de 
cada um a das camaras legislativas tem o direito 
el e propor ú deliberação d 'e ll as, obse rvadas as 
prescripções do regimento respecti vo, quaesque r 
projectos de lei ou resolução , in dicações e reque
rim entos , providenciando sobre medidas ade
quadas á satisfacção das necessidad es publi cas. 
Este direito, poré111, inh erente á qualidade de 
representante da na ção e dos Estados, está 
suje ito a li111itações : 11) o deputado o u se nador 
não p ' de offerece r projectos abolindo a fo r111a 
rep ubli ca na ou a egualdacle da represe nt;:i ção no 
se nado ( art. 90 ~ 4°); b) nem reno\·a r na 
111 es111 a sessão leg islat iva os que n 'ell a t en ha!ll 
sido rejeitados ou não sa nccionados (art . 40 ) ; 

Ao ar(. " · Suppri -
111 am-se as pal:1 vras - ou 
pro posta em mensage m 
do poder exccuti vo -para 
evitar a conl radicção com 
o art. 28. 

Em enda da Commis!-i°10 do 
Congresso ( :1pprov:1da cm 30 
ele Dczem bro de 1 890 ). 

Art. 36. "alvas as 
excepções do art. 29, 
todos os projectos de 
lei podem t er origem 
indistinctamente na ca
mara , ou no senado, so)J 
a iniciativa de qualquer 
dos seus membros. 

e) nelll, tampouco, ap resentar projectos ou 
in d icações que não tenh am por Ítlll o exe rcício 
el e alg uma elas attribui ções da callla ra a que o 
representa nte pertence r ou que a ell as- se pren
dam por sua ma ter ia e ohj ecto ( o qu e se deduz 
ela natureza elo reg i111 en acloptaclo , el e poderes 
separados , restri ctos e coo rd enad os , e da 111i ss:io 
constitucio nal da s ca111a ras leg islativas) . 

A in iciati va dos 111embros do senado tem 
ainda a limi tação resu lta nte do di sposto no 
art. 29, que lhes nela apresenta rem projectos 
sobre ad iamento do cong resso nacional , im
post os e fi xação de fo rças ele terra e de mar. 

( Vide comment . ao art. 29 ). 

Art . :;<:, . Si o presidente da Re
pu bli ca julga r o pro jeclo contrar io 
:1os interesses d:1 Un ião, opporá o 
seu veto dentro em dez dias con
tados dºaqu cll e cm que o recebe u 
e cnvia l-o-á lcn l ro de ig ual prazo 
:'i ca mara onde tiver tido origem, 
acompanh,1d o das razões do velo . 
P,1ss:1d os os dez dias, o sil encio cio 
poder exec utivo importa san cção do 
projcc lo . 

Art. _;u . O proj eclo de lei, ado
pi ad o em uma d:1s c;1 marn s, se rá 
submctt ido ,í out ra; e esta . si o 
approvar, enviai-o-à ao poder exe
cutivo, que, acq ui esce ndo, o san c
cionará e pro 111u lga r;1. 

A1·t . 37. O proj ect de lei , 
adoptaclo em uma das camaras, 
será submettido á outra; e esta, 
si o approvar, envial-o-á ao poder 
executivo, que , acquiesccnclo, o 
sanccionará e promulgará. ( Decretos n . :;iode 22clc junhoc 11 . 9 14 A 

de 03 de Outubro de 1890) . 

( 1 rojecto ela Commi ss~o do Governo Pro
v isori o) . 

Art. 37. Adoptado n'uma das cama
ras, será submettido á outra . E' isto 
uma consequencia da divi são do corpo legisla
ti\·o em duas camaras e o meio de proporci onar a 
cada uma o exc rcici o de seo direito de approvar, 
emendar ou rejeitar os projectos da outra. Para 
ori entação dos membros ela camara que recebe 
o projecto da out ra casa, é este ord in ariamente 
submettido ao exame de uma commi ssão , que 
lhe est uda a constituciona lidade e utili dade, e 
propõe a· aceitação (integra l ou com emendas) 
ou a rejeição tot al. Ass im in struída e req ui si
t ando as inform ações offic iaes ele q ue acaso 
necessita r, a camara deli be ra sobre o projecto, e 

Si o approvar ( entende-se - sem emen
dal-o ) , env ia l-o-ú ao presidente da republica. 
V eriít ca-se n 'este caso o pleno accordo das dua s 
casas do parlamento sobre a med ida pro
posta e ca be então a vez ele pronuncia r- se o 
chefe do poder a quem incum be executai-a, 
o u Íl1andar que se execute, o qual passa a tomar 
c nh cc im cnto do projecto, e 

Acquiescendo, o sanccionar:i. V id.: a j us 
tificação desta interve nção do presiclente ela 
Republi ca na fo rmação das leis , no commentar io 
ao art. 16 . 

A acqu iesce nci a ele que se trata revela-se 
expressamente , si o presidente usa da fo rmul a 
prescripta neste arti go § 4°, 1ª 111i11e11 ; ou é 
tacitam ente dada , si ell e , sem isso , cl eixa co rrer 
o decendio ít xad o pelo ~ 2•·. Si no primeiro 
caso o ch efe ela nação esposa fran came nte a idéa, 
a prov idenc ia cio co rpo lcg islat i 1·0, - no se
g undo não deixa de se r solidaria com este, desde 
q11e, podendo oppór-se e sendo-l he su bmet
t iclo o pro_j ccto pa ra qu e o appro\·e ou recuse, 
el le, pelo se u sil encio, de ixa-o passa r a ser lei elo 
paiz e produzi r os bens ou males que trou xe r 
em sco bojo . « O silencio do presidente no 
cl ece ndi o importa sancção», diz o cit. ~ 2 '' . 

Enga nar-se-i1, pois , suppo ndo ít ca r alh eio ao 
acto lcg islati\·o, o presidente que deixa r passa r, 
podendo feril-a com seo V eto e não usando 
d 'es te, uma lei que tem por má . Não cabe em 
tal posição o papel de Pi latos . Essa fa lta de 

energia mo ra l e 
o runcci onaro n~ 
spon sa bilidades. 
·1w11 tes tifirnt,,r ~ 

dente retém o p! 
acto de retel-o p, 
lei»; caso Ga rd1 
Decis. const., n 

Promulgar, 
publicação das 1, 
prea m bu lo da C 
São ac~os i ndi sp, 
menta e observa 
o novo acto do 
pelo chefe do po 
termos ela Con st 
entra a fazer par· 
ít ca m as autorid;: 
a pól-o em execll( 
acto: ,, Ma nd am, 
a quem o conh e< 
lei pertence r, q11, 
g ,,ardnr tão intc 
tém .. . » 

( · ) O prc:-itll·nk pôde 
c,cmpln~ :1 hi :-.torta lc~i:-! ; 
pou\'oir c.,~,.: util :111 ~ J:.tat:,. 

Arl. 37 . Reme 
proj ecto ú c:1111 ;1rn , 
ti ve r tido orige m, 
se r ,1pprovado ern l 

di scussão; e si o 1 
dous tercos dos vo t, 
sent es p;~ssa rit ;'1 ou 
111 ,1ra , 1 ue o d isc 
,1pprovand o-o pela , 
fór111a o cnvia rú :10 
exec uti vo p;1ra i11rn1 
rn cn lc promul ga i-o 
lei . 

( Projccto da Comm i! 
Governo Prov isori o). 

§ 1°. Incm: 
aos interesses 
reduzio a estes 
presidente - in c 
para a nação . l\ 
canos não su hsis 
secç . 7 11. 2 da c, 
dente devolva o i 
indica a nat urei 
tudo ao juízo e c1 
largamente se t e1 
rece isto mai s co 
presidencial e nã, 
a neo·ati\·a de sa r 
deração do assuir 
nova votação p 
que consideraren-
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Art. ■:4. Com cxccp ao 
do cstabclcciB no art. 27, 
lodos os projcctos dc Ici 
podcm ter origcm indi- 
stinctamcntc cm qualqucr 
das camnras, dcsdc quc 
scjam aprcscntados poral- 
gum ou algnns dc scos 
membros. 

(Projccto da Commissao do 
Governo Provisorio.). 

Art. 35. Salvr.s as cx- 
ccpfoes do art. 28, tndos 
os projcctos dc Ici podcm 
tcr origcm indistinctiva- 
mcntc na camara ou no 
scnado, sob a iniciativa 
dcqualqucr dos scos mem- 
bros, ou proposta cm mcn- 
sagem do porter cxccutivo 

(Decrelos n. 310, de 22 da Ju- 
nho e n. 914 A. de 23 de Outntro 
de 1S90). 

A-' art. 33. Suppri- 
manr-sc as palavras — ou 
proposta cm mensagem 
do podcrcxccutivo — para 
cvitar a contradicfao com 
o art. 28. 

Rmenda da Commissao do 
Congresso (approvada em 30 
dc Dezembro de 1890). 

Art. 36. Ealvas as 
excepQoes do art. 29, 
todos os projectos de 
lei podem ter origem 
indistinctamente na ca- 
mara, ou no senado, sob 
a iniciativa de qualqucr 
dos sens membros. 

Art. 36. Iniciativa. Os membros dc 
cada uma das camaras legislativas tern o direito 
dc proper a dcliberaijao d'cllas, obscrvadas as 
prcscripijoes do rcgimento respcctivo, quaesquer 
projectos dc lei ou resolu^ao, indica^oes e rcquc- 
rimentos, providenciando sobrc medidas ade- 
quadas a satisfaccpao das necessidades publicas. 
Este direito, porem, inherente a qualidade de 
representantc da na^ao e dos Fstados, csta 
sujeito a limita^oes: a) o deputado ou senador 
nao podc offerecer projectos abolindo a forma 
rcpublicana ou a cgualdade da reprcscntacao no 
senado (art. qo § 4'); b) nem renovar na 
mcsma scssao legislativa os que n'ella tenham 
sido rejeitados ou nao sanccionados (art. 40); 

c) nem, tampouco, aprcsentar projcctos ou 
indicafoes que nao tenham por fim o excrcicio 
de alguma das attribuiijoes da camara a que o 
representantc pertencer ou que a cllas- se prcn- 
dam por sua matcria e objecto (0 quc sc deduz 
da naturcza do regimen adoptado, de poderes 
separados, restrictos e coordenados, e da missao 
constitucional das camaras legislativas). 

A iniciativa dos membros do senado tcm 
ainda a limitacao rcsultante do disposto no 
art. aq, quc Hies veda apresentarem projcctos 
sobre adiamento do congresso nacional, im- 
postos e fixacao de for^as dc terra e de mar. 

(Vide comment, ao art. 29). 

Ait. 30. Si o prcsidenlc da Rc- 
publica julgnr 0 projccto contran'o 
aos intcresscs da Uniao, oppora 0 
sou veto dentro cm dcz dias con- 
tados d'aquclle cm quc 0 rcccbcu 
c cnvial-o-a dentro dc igual prnzo 
a camara ondc tivcr tido origcm, 
acompanhado das razoes do veto. 
Passados os dcz dias, o silcncio do 
poder cxccutivo importa sancjao do 
projccto. 

(Projecto da Commissao do Governo Pro- 
visorio). 

Art. 36. () projccto de lei, ado- 
ptado em uma das camaras, sera 
submettido a outra; c csta, si o 
approvar, cnvial-o-a ao podcr exe- 
cutive, que, acquicsccudo, o sanc- 
cionara c promulgani. 

(Decrelos n. siode 22deJunhoc n.914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

Art. 37. 0 projecta de lei, 
adoptado em uma das camaras- 
sera submettido a outra; e esta, 
si 0 approvar, envial-o-a ao poder 
executive, que, acquiesccndo, o 
sancciouara e promulgara. 

Art. 37. Adoptado n'uma das cama- 
ras, sera submettido a outra. E' isto 
uma conscquencia da divisao do corpo legisla- 
tive em duas camaras c o meio de proporcionar a 
cada uma o excrcicio de seo direito de approvar, 
emendar ou rejeitar os projectos da outra. Para 
oricntacao dos membros da camara quc recebe 
o projccto da outra casa, e este ordinariamcnte 
submettido ao examc dc uma commissao, quc 
lite cstuda a constitucionalidade e utilidade, c 
propoe a accita^ao (integral ou com emendas) 
ou a rejeiqao total. Assim instruida c rcquisi- 
tando as informa<;ocs olTiciacs dc que acaso 
ncccssitar, a camara dclibcra sobre o projccto, c 

Si o approvar (entcndc-sc — scm emcn- 
dal-o), cnvial-o-a ao presidente da republica. 
Verifica-sc n'este caso o pleno accordo das duas 
casas do parlamento sobre a mcdida pro- 
posta e cabc cntao a vez dc pronunciar-sc o 
chefe do podcr a qucm incumbe cxccutal-a, 
ou inandar quc sc execute, o qual passa a tomar 
conhccimcnto do projccto, e 

Acquiescendo, o sancciouara. Vide a jus- 
tificaqao desta intervencao do presidente da 
Republica na formacao das leis, no commentario 
ao art. iO. 

A acquicscencia de quc sc trata rcvela-sc 
cxpressamcnte, si o presidente usa da formula 
prescripta neste artigo § 40, i" nliuea; ou c 
tacitamentc dada, si die, scm isso, deixa correr 
o decendio fixado pelo § 2". Si no primeiro 
caso o chef, da naqao esposa francamente a idea, 
a pro\ idencia do corpo icgislativo,— no sc- 
gundo nao deixa dc ser solidario com cstc, dcsdc 
quc, podendo oppor-sc c scndo-lhc submet- 
tido o projccto para que o approve ou recusc, 
cllc, pclo scu silencio, dcixa-o passar a scr lei do 
paiz e produzir os bens ou males que trouxer 
em sco bojo. ■:< 0 silencio do presidente no 
decendio importa sanC(;ao», diz o cit. § 2°. 
Enganar-se-a, pois, suppondo hear ailieio ao 
actn Icgislativo, o presidente quc deixar passar, 
podendo fcril-a com seo Velo c nao usando 
d'estc, uma lei quc tcm por ma. Nao cabe em 
tal posigao 0 papcl de Pilatos. Essa falta de 



Salvas as 
o art. 2.9, 
ojectos de 
er origem 
ente na ca
;enado, sob 
e qualquer 
nbros. 

,jcctos ou 
exerci cio 
a que o 

3· se p ren-
se cl ccluz 

e poderes 
ela mi ssão 

3 ). 

nado tem 
sposto no 

projectos 
.onal, illl

clc mar . 

to... de lei, 
; camaras , 
ra; e esta, 
-á ao poder 
.esccndo , o 
gará . 

/ idt1 :i ju s 
idente ela 
1rn1 entario 

reYela-se 
a fo rmul a 
/1/ ('0; ou é 
:ixa correr 

prim eiro 
ite a idéa, 
- no sc
:stc , cl cscl e 

su bmet-
,u recuse , 
se r le i cio 

e t rouxe r 
identc no 
:it. ~ 2 ° . 

alheio ao 
ar passa r , 
o usando 
, cabe em 

falta de 

ARTIGO 37 145 

energia m ora l e civica se rv irá para attestar que 
o fu ncc ionaro não comprehe ncl e sua s altas re
sponsabilidades . Co11 sc11/ire ctia111. is v ide/11r q11 i 
uo11 tcs!ificat11r disse11tirc... «Qi.1a nclo o presi
de nte retélll o projccto cm seo poder , é o seo 
acto de rctel-o por dez di as q ue o faz to rn a r-se 
le i » ; caso Ga rd ner v. Col lector, npnd N. Calvo, 
Decis . con st. . n . 75. (*) 

Promulgará. A noção da promu lgação e da 
publi cação das leis acha-se no commentario ao 
preambu lo da Constit ui ção, H·rb. Pro11/lllga111os. 
São ac~os ind ispensave is á exped ição , con heci
mento e observanc ia cl 'ellas . Pe la pro mul gação 
o novo ac to do par lalll ento, depois de aceito 
pe lo chefe do poder executi vo ( ou suppri do, nos 
terlll os ela Con stitui ção , o seo co nse nt ime nto) 
entra a fazer parte do co rpo do direito naciona l e 
fic am as auto ridades a quem isso cabe , aclst ri ctas 
a pól-o em execução ; d 'ah i a fo rmula anti g·a de sse 
acto : ,, Ma ndamos po rtan to, a todas as autoridades 
a quem o co nh ecimeJJto e exec ução ela referida 
lei pertencer, qnc n rn11,pra111 e faça111 c11111prir e 
guardar tão in te iram ente como n 'ell a se con
t ém . . . » 

( • ) O prc:. hlcnk piidc ~:rn .::dcm :i r ~ob protesto . Disto orferc..:c \':t ri os 
exemplo:. a h i:-,tor ia lcp. i :-: !:1t i \':I dri !> fa,l :1,:0:. U ni dos . A. ,1 ,:. C b,1111 br1111 , Lc 
pou\'Oír C:-.c ~· utir :ni:, l:t:1t:.• Uui :-: , 1896, pai;. 1ot, . 

Arl. 37. Rcmettid o o 
proj ecto ú carnara , onde 
tiver tido or ig-e 1n , podcr,1 
se r approvado cm u 111:1 só 
discuss}o; e s i o fór por 
dous terços dos votos pre
sentes p,1ssa rú ú outr:1 c:1-
mara , qu e o di ·c11tir:'1 e 
approvand o-o pcb mesma 
forma o enviar;i :10 poder 
execu ti vo parJ i111111cdiata-
111 cnte pro111u lgal-o co mo 
lcÍ. -

( Projcct o da Commiss:i.o do 
Go verno Prov isorio). 

~ 1°. Si, por~111. o 
pres idente da Republi ca 
o julga r inconstitucion al, 
ou cont rario :1os in teresses 
da nação , oppor-lhc-á o 
seu veto dentro em dez 
di:1s utcis , daqucll c em 
qu e rccebeo o projecto , 
devoivendo-o, nesse mes
mo prazo , ,1 ca111 ara onde 
ell c se hou ve r in iciado , 
com os 111ot ivos da recusa. 

(Decretos n. 5 10 de 22 de 
Ju nho e n. 914 A , de :?J de 
Outubro de 1890) . 

§ 1. 0
• Inconstitucional ou contrario 

aos interesses da nação. A Con stitui ção 
rcduzio a estes dou s os motivos ele recu sa cio 
preside nte - in co nst ituciona li dade e preju ízo 
para a nação . Nos Estados Unidos N. Ameri
canos não s ubsiste esta rest ricção; o a rt . 1°, 
secç . 7 n . 2 da const . , estabelece qu e o presi
dente devolva o proj ecto co111 suas objecções, não 
indica a natureza e qua li dade d'ellas; con fi a 
tudo ao j uí zo e criteri o desta autoridade, e alli 
larga mente se tem usado desta facu ldade. Pa
rece isto mai s co nfo rm e á índole do reg imen 
preside ncial e não traz inconveniente, porque 
a negativa ele sa ncção tem por effeito a recon si
deração do assum pto pelas camaras e estas pela 
nova votação podem manter seos projectos 
qu e considerarem mal vetados e da r-lh es defini-

Mas é v isto qu e não bastaria a pro111111ga~·ão, e 
á execução a que ella obriga deve preceder a no
ticia e notoriedade da lei nova, para ser obedecida 
por todos . Isto t orn a im prescind ivel sua pnbli
âvão para qu e a con heçam os cidadãos , os habi
tantes do paiz, para que sa iba m o que a ell cs 
cumpre fazer em vi rtude do novo acto legisla
tivo . Eis porque-no propri o acto da promu l
gação da lei se m andava que o sec retario ele 
estado competente a fiz_esse « imp ri mir, publicar 
e correr ». O que, apesa r de actualmente não 

•v ir expresso no acto promu lgatori o, é ainda 
observado . E isto m ostra a differença entre 
a pro11111 lgação e a p11blicação das leis. 

A publi cação faz-se, no dist ri cto federal , pelo 
« Dia ri o Offic ia l »; nas cap itaes dos Estados 
p elas suas fo lhas offici aes; nas comarcas do 
in te ri or pelo juiz de direito em audi encia; nas 
intendenc ias municipaes serão franqu eados ao 
povo exemplares ela lei pa ra seo con hecimento. 
Decr. n. 572 de 12 de julho de 1890 . 

E' sob a cond ição dessa public idade qu e 
ningucm se poderá escusa r com a ig nora ncia 
da lei. Da publicação , feita conforme as dispo
sições que a regu lam, data a obrigato ri edade 
dos actos legislati vos e dos decretos do poder 
execut ivo com fo rça de lei, sa lvo si a propria 
lei determ inar o d ia em que ella com eça rá a 
obriga r (Decr. cit ., a rt. 1° ). 

§ 1''. Si , porém, opre
sid ente da Repub li ca o 
julg ar in const it ucion al ou 
cont rario aos interesses da 
nação , negarit sua s;mcção 
dentro de dez d ias uleis, 
cl":1q11elle cm que rccc
bco o projcdo, devolven
do-o, n 'esse prazo, á ca-
111:ira , onde ell e houver 
sido iniciado , com os mo
ti vos da recusa. 

( Rcdacção da Commi ssão cio 
Congrrsso. em 2 , e ;1pprovada 
c m 2J de Fe vere iro de 189 1 ) . 

§ 1°. Si, porém, o 
presidente da Republica 
o julgar inconstitucio
nal , ou contrario aos 
interesses da nação, ne
gará sua sancção den
t ro de dez dias uteis , 
claquelle em que rece
beo o pr ojecto, devol
vendo-o, nesse mesmo 
prazo, á camara onde 
elle se houver iniciado, 
com os motivos ela re
cusa. 

t i vo caracter ele lei. Em todo o caso , o novo 
exame e di scussão da materia podem ser de 
g rande utilidade; e a uma m ed ida, não contra
ri a {1 Co nstitui ção nem aos interesses nacio naes, 
muita vez terá razão ele negar o seo assenso o 
presidente da Republi ca, por qu e lhe pareça ella 
dcsnccessa ri a ou po r ser preferi vel e m ais ade
q uada outra q ue cll e suggere ao parlamento, 
etc . Assim se co nsulta rá melh or o bem publi co, 
refreiando-se a lego111a11ia, essa praga dos parl a
mentos . 

<, Um g rand e mal el e t odos os gove rn o li vres é a t en
dcncia par:l h!g isla r de m:i is e a inconst~rn cia e mobilidade 
d as leis qu e o regem. O mal resultante de rejeitar-se uma 
lei boa ê menor qu e o d adoptar-se uma que seja m,í ou 
o d e ter-se um a legislação redundan te e instavel •>. Story , 
Comm. § 884-886 ). 
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energia moral e civica servira para attestar quc 
o funccionaro nao compreliendc suas altas re- 
sponsabilidades. Conscnlire cliatu is vidciur qni 
■non Icslificalnr disscndrc. . . «Qiiando o presi- 
dente retcm o projccto cm sco poder, e o seo 
acto de rctel-o por dez dias que o faz tornar-se 
lei»; caso Gardner v. Collector, npnd'H. Calvo, 
Decis. const., n. 75. (') 

Promulgara. A nocaoda promulgafao eda 
pnblicacao das leis aclia-sc no ccmmentario ao 
preambulo da Constituifao, verb. ProiniiJgniiios. 
Sao actos indispcnsaveis a cxpedicao, conheci- 
mento e obscrvancia d'ellas. Pela promulBp^ao 
0 novo acto do parlamento, depois de aceito 
pelo chefe do poder executive (ou supprido, nos 
tcrmos da Constituii;ao, 0 seo consentimento) 
entra a fazcr parte do corpo dodireito nacional e 
(icam as autoridades a quern isso cabe, adstrictas 
a pol-o em cxecucao; d'ahi a formula antiga desse 
actoMandamos portanto, a lodnsas anloridadcs 
a quern o conhecimcuto c exccugao da rcfcrida 
\q\ ysYXcnccv, qnc a cintipmtti c farain ciniiprir c 
nuardar tao inteiramcntc como n'ella se con- 
tern...» 

( *) O prcsiilente pdile snncdonnr sob protesto. excniplos n historia Icgisbitiva tins llstados Unitlos. ponvoir cxOeutit mix Klals-Uius, 1896, pag. 106. 
Disto offcrcee varios A. dc Cb.imh uu, Le 

Mas e visto que nao bastaria a firmi'uilgagdo, c 
a execugao a quc ella obriga deve preceder a no- 
ticia e notoriedade da lei nova, para ser obedecida 
por todos. Isto torna imprescindivel sinxpnbli- 
cl. -do para que a conhc(;am os cidadaos, os habi- 
tantes do paiz, para que saibam o que a ellcs 
cumprc fazer em virtude do novo acto legisla- 
tivo. His porque — no proprio acto da promul- 
gacao da lei se mandava quc o secretario de 
estado competente a (izesse «imprimir,/wW/orr 
e correr». O que, apesar de actualmente nao 
'vir expresso no acto promulgatorio, e ainda 
obser\'ado. E isto mostra a diflerenfa entre 
aproiniilgaepo e a puhlica^do das leis. 

A pnblicacao faz-se, no districto federal, pelo 
«Diario Official»; nas capitaes dos Estados 
pelas suas folhas officiaes; nas comarcas do 
interior pelo juiz de dircito em audicncia; nas 
intendencias municipaes serao franqueados ao 
povo cxemplares da lei para sco conhecimcnto. 
Deer. n. 572 de 12 dejulhode iSqo. 

E' sob a condivao dessa publicidade que 
ninguem se podera escusar com a ignorancia 
da lei. Da publicai;ao, feita conforme as dispo- 
si<;oes que a regulam, data a obrigatoriedade 
dos actos legislatives e dos decretos do poder 
cxecutivo com forca de lei, salvo si a propria 
lei determinar o dia em que ella comecara a 
obrigar (Deer, cit., art. i0). 

Ail. 37. RemcUMo 0 
projccto a camarn, ondc 
tivcr lido on'gcm, podera 
scr approvado cm uma so 
discussao; c si o lor por 
dous tcrcos dos votos prc- 
scntcs passara a outra ca- 
mara, ipic 0 disculira c 
approvando-o pcla mcsma 
forma o enviara ao poder 
cxecutivo para immcdiala- 
mcnto promulgal-o como 
Ici. 

( Projccto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

§ i". Si, porcm, o 
president; da Rcpublica 
o julgar inconstitucional, 
ou contrario aos inlercsscs 
da nafao. oppor-lhc-a o 
sen veto dentro cm dcz 
dias utcis, dac|uellc cm 
que rccchco o projccto, 
devoivendo-o, ncsso mcs- 
1110 prazo, a camara ondc 
cllc sc houvcr iniciado, 
com os motivos da rccusa. 

(Decretos n. 510 de 23 de 
junho e n. 914 A, de 33 de 
Outilbro de 1890). 

§ 1". Si, porcm, oprc- 
sidcnle da Rcpublica o 
julgar inconstitucional ou 
contrario nos intcresscs da 
nacao, ncgara sua sancfiio 
dentro de dcz dias utcis, 
d'aqucllc cm quc rccc- 
bco 0 projccto, dcvolvcn-^ 
do-o, n'essc prazo, a ca- 
mara, ondc cllc houvcr 
sido iniciado, com os mo- 
tivos da rccusa. 

( Itednccao da Commissao do 
Congresso. em 21 c approvada 
em 23 de Fevereiro de 1891 ). 

§ 1°. Si, porem, o 
presidents da Rcpublica 
0 julgar inconstitucio- 
nal, ou contrario aos 
interesses da nagao, ne- 
gara sua sancgao den- 
tro de dez dias uteis, 
dtquelle em que rece- 
beo 0 projecto, devol- 
vendo-o, nesse mesmo 
prazo, a camara onde 
elle se houver iniciado, 
com os motivos da re- 
cusa. 

§ 1°. Inconstitucional ou contrario 
aos interesses da naQao. A Constituifao 
reduzio a estes dous os motivos de rccusa do 
president] — inconstitucionalidade c prejuizo 
para a nagao. Nos Estados Unidos N. Ameri- 
canos nao subsistc esta restriccao; o art. i", 
sccc. 7 n. 2 da const., cstabclcce quc o presi- 
dente dcvolva o projccto com suas objcc^ocs, nao 
indica a natureza e qualidade d'ellas; confia 
tudo ao juizo e criterio desta autoridade, e alii 
largamente se tern usado desta factildade. Pa- 
rece isto mais conforme a indole do regimen 
presidential e nao traz inconveniente, porque 
a negativa do sancfiio tern por effeito a reconsi- 
dcracao do assumpto pelas camaras e cstas pela 
nova votai^ao podem manter seos projectos 
que considerarem mal vetados c dar-lbes defini- 

tivo caracter de lei. Em todo o caso, o novo 
exame e discussao da materia podem ser de 
grande utilidade; e a uma medida, nao contra- 
ria a Constituifao nem aos interesses nacionaes, 
muita vcz tera razao de negar o seo assenso o 
presidente da Rcpublica, por quc Ihc parcca ella 
dcsnccessaria ou por scr preferivel e mais adc- 
quada outra que elle suggere ao parlamento, 
etc. Assim se consultara melhor o bem publico, 
refrciando-se a Icgomania, cssa praga dos ' paiia- 
mcntos. 

aUm gr.-uule mal de todos os governos livres e a ten- 
doncia para Icgislar dc mais e a inconstancia e mobilidade 
das icis quc o regem. O mal resultante de rejcitar-sc uma 
lei boa c mcnor que o de adoptar-se uma quc scja ma on 
o de icr-se uma Icgisla^ao rcdundanlc c inslavel v. Story, 
Comm. § S84-SS6), 
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Negará sua sancção. oppàr-1/Jc-n o sco 
-velo, dizi a o projecto do gove rn o, com uma 
certa clllphasis, e quiçá com mai s propri edade, 
cx primindo, - com a fo rmula q ue empregava 
cm Roma o tribun o da plebe contra os decretos 
ci o senado - , o acto so lem ne de o ppos içào, 
pelo qu al a au torid ade cio chefe da nação se 
erg ue para emba rga r a acção do pode r lcgislat iv.o, 
por obnox ia ou excessiva dos seos ju stos 
lillli te s . 

Co nsoante á natureza do regímen adopta
do, o velo não é entre nós illilllitado ou abso
luto, m as a penas suspe nsivo da de li be ração do 
poder legislat ivo, para se r por est e reco nsiderada . 
O co ntrari o fóra estabe lece r a definiti va supre
ma cia do poder exec utivo so bre o parl amento e 
a conseque nte a nnullação deste . 

A este proposito !e-se no Federnlis!, ca p . 73 : 

,Em lu g<1r do t•do absoluto. ;idmittc-sc apenas o i•do 
lim itado, que ê muito mais focil de :-cr crnp rl!g:,do que o 
primeiro. m homem a quem ;1s:--ustaria a id i:a de anni
quilar uma lei com uma só p,davra de sua hocca , nào de ve 
ter tanto medo de submettcl-a a um segundo exame de 
(JUC só pôde resultar a rcj ciçi10 dcfinitiv~1 si os dous te rços 
ela s canrnras acccdcrcm :ís ~uas objccçõcs, ... 

Vide Comm ent. ao art. 48 § 1° . 

P ODERÁ A LEI SER SANCCIONADA EM PART E E E.li'! 

PARTE VET ADA? 

I-l a d isto exempl o na co nstitui ção do Estado 
de Pensy lva ni a, de 16 el e dezembro de 18 73, 
que ad !llittc o velo parcia l qua nto a leis ele 
des pesas CO lllprehcnde ndo ve rbas ou cons io· na 
çõcs di stinctas; as approvaclas aclqu irelll 1t rça 
de lei, as cl êlll a is fi cam depe nd entes de votação 
po r dous te rços . ( a rt. 4º n . 16) . E a co nsti
tuição do Estado da Bahi a determina: ,< r\ rt. 4 1. 
A lei de o rçamento podc r~t ser impugnada cm 
parte, e neste caso se r.t pro:1rnlgada com a 
decla ração de (]Ue ta es e taes ar tio·os ou para cr ra
phos não f ram sanccionad os e ,~ ndcm ele t; ltc
ri o r deli beracão d 'asse m bléa» . 

Tacs clau~u las porém não são commun s cm 
actos co nst itucio nacs. Nada de se mel hante se 
encont ra em nossa Con stitui cão federa l nem 
do silencio d 'e ll a se póde concÍuir pela s;rncção 
fra g mentada . Não cabe aqui a re•rra de direito 
- 11011 debct rn i pl11s !icei id q11od 111 i1111s 11011 liccre . 
Em mate ri a ele attri bui ções e compdcncia nem 
semprt: se póde dize r que «quem póde o ma is 
pódc o m enos>! . 

Com c fli:: ito, o poder que a Const it uição deo 
ao presidente da Republica !'o i o de sa ncc ionar 
ou veta r os projectos ,·otados pelas camaras, mas 

não o de emendal-os, que é cou sa di ve rsa , - e o 
vdo pa rcia l se ri a um a ve rdadeira e111c11da s11ppres
siva de a lg um as d isposições . Fóra um a immi x
tão nas fun cções propri as e exclu sivas ci o con
g resso e co m pleto desv irtua mento do ca racter 
da interfcrcncia cio p res idente da Republ ica na 
for mação da lei. 

A lei é, deve se r , em sua contextu ra, um 
todo systcmatico, coheso, ha rm onico; a eli llli
nação , ao arbítrio do gove rn o, de a lg uns arti gos 
a desco nce rta ri a e clesligura ri a. Por outro lado, 
o gove rn o teria ass im a esco lha ela s disposições 
que lh e agradasse m , e a fi nal só preva leceriam 
as que ell c preferisse; a lei seri a então, não o 
que o legislado r ti vesse estabe lec ido, m as o 
qu e qu izesse o exec uti vo. Este só pori a em 
pratica a pa rte não ,·etada por ell e, o resto 
fi ca ri a em s uspe nsão á espera ele ulteri o r deli
beração , e quebrado ass im o nexo e depe nd cncia 
das di spos ições, muitas só po r i,so se in ut il isariam 
com a execução sepa rada da s ou tras partes . 

Dentro de dez dias uteis, contadosd·aqucl
le em que o presidente tive u ecebido o pro jecto . 
Dies a q110 11011 co111p11t11t11 r i11 tcr111i110 . 6 dc
ce ndi o, excl uíd os os dias feri ados, é tambem o 
prazo qu e, para o pres ide nte de li bera r , dão as 
co nst itui ções dos Estados Unid os N . Ameri ca nos , 
a r t. 1°, secç . 7 n. 2 , Mexica na, de 12 de leve
reiro de 1857, m odifi cada pelo acto de 1874 , 
art. 7 1, e Arge ntina , a rt. 70 . 

Nesse m esmo prazo, tambem em I o d ias 
contados d 'aque ll c recebilll ento; isto é, no 
mesmo dcccnclio conced ido para de li beração, o 
presidente é obr igado a devolver o projcc to por 
ellc não sa nccionado, com os 

Motivos de recusa ou razões de não sa nc
ção, que, como ac ima se diz , são sómente a 
in co nstituciona li dade do acto e o prejuízo da 
nação . O pres idente ha de demo nstrar cm que 
o projcc to fe re a Co nstituição federal ou em que 
ell e é prejudici al aos interesses da nação; e sua s 
objecções mot intd as, fil has de mad uro exa me 
do ca so e au lorisadas pelo con hecime nto dos 
negoc ios, pe la pratica e respon sahi lidadc do 
go,·e rn o . são Ulll prec ioso elemento para a nova 
aprec iação da lllateri a pelas camaras . 

9.!1id si o projccto fo r devoh ·ido sem o acto 
da sa ncç;10 e sem o 1•c!v? 

Vide o co m menta ri o ao p ri ncipi o deste a rti go 
7.'l"rb. ,<acqu iescendo» e i11Ji'a § 2 " . 

~ 1 " . O si lc 
pode r exec uti vo r 
di o i111port a a 
salvo si esse l< 
cumprir es t:rnclo 
1:~clo o co ng resso . 

( Projcclo da Com 
Go ve rno Provisor io) . 

~ 2°. O si: 
cendio impo1 
t acita, subente 1 
lapso cio prazc 
im peri al o sile r 
lll es mo effc ito ( 
gassc a sa ncçãc 
expressa, ou n 
boa ex ped ição < 
regra de direitc 
men to o silenc. 
oppór , entretar 
1.1ide!11r) , é se m 
pelo escoa men 
app ro batori a, 
E si es te fór de 
sa ncc io nado e : 
sa ncc ionado es· 
ci os term os ab 
cl eo-se o si lcnci 
comm in ação e 

§ ,º. Devolv 
c:1111a r:1 in ic i:td or: 
a u111:1 di sc ussão 
na!, considcran 
si obt ive r dous t 
g ios prese ntes; , 
remetlcrú ú outr; 
si ve nce r, pelos 
tcs , a 111cs n1 a nrni 
lei ao pode r exect 
n id,tde da pro111u 

( Decretos n. 5 10 1 

o. 9 14 A , de 23 de 

§ 3 °. Deve 
nado, juntam, 
d'e llas passa a 
o nde tinha sicl, 
começa por i 

commi ssão, e < 

nova lll ente em 
Si t orn a r a 

é rem ctticlo á e 
novam ente ade 
então ao presi< 
gação . 
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Negara sua sancgao. Oppor-thc-a o sco 
vclo, dizia o projecto do govcrno, com uma 
ccrta emphasis, c qui^a com mais propriedade, 
exprimindo,—com a formula quc empregava 
cm Roma o tribuno da plcbe contra os dccretos 
do scnado—, o acto solemnc de opposipio, 
pclo qual a autoridade do chcfe da na^ao se 
erguc para embargar a accao do podcr k gislativo, 
jror obnoxia ou exccssiva dos scos justos 
limites. 

Consoantc a natureza do regimen adopta- 
do, o vclo nao c entre nos illimitado ou abso- 
luto, mas apenas suspensivo da delibcracao do 
podcr legislativo, para ser porestc reconsiderada. 
O contrario fora estabclecer a defmitiva suprc- 
macia do poder cxecutiv'o sobre o parlamento c 
a conscquente annullacao deste. 

A cstc proposito le-sc no Fcdcralisl, cap. 73 : 

Km lugnr do vclo ahsoluto, adnutle-sc apenas o vcfo 
Hmitado, quc e muito mais lacii de ser cmprcgado quo o 
primeiro. Urn homem a quem assustaria a Idea de anni- 
quilar uma lei com uma so palavra de sua bocca, nao devc 
tcr tanto medo de submettcl-a a um segundo examc dc 
quc so pddc rcsultar a rcjeiqao definitiva si os dous tcr^os 
das camanis acccdcrom as suas objechoes ft. 

Fide Comment, ao art. 48 § 1'. 
PODEUA A LEI SER SANCCIONADA EM PARTE E EM 

PARTE VETADA? 
Ha disto cxcmplo na constituigao do Estado 

de Pensylvania, de 16 de dezembro de 1873, 
que admitto o vclo parcial quanto a leis de 
despesas comprehendendo verbas ou consigna- 
fdes distinctas; as approvadas adquirem forca 
do lei, as dc'mais ficam dependentes de votacao 
por dous tercos. (art. 40 n. 16). H a consti- 
tuicao do Estado da Bahia determina: «'Art. 41. 
A lei de or^amcnto podcra ser impugnada cm 
parte, e nestc caso ser.i promulgada com a 
declarai^ao de que taes e taes artigos ou paragra- 
phos nao foram sanccionados e pendem de ulte- 
rior deliberacao d'assemblea». 

Taes clausulas porem nao sao communs cm 
actos constitucionaes. Nada dc semelhante sc 
encontra em nossa Constituicao federal, nem 
do silencio d'ella se podc concluir pela sanccao 
fragmentada. Nao cabc aqui a regra de direito 
—non debet cuiplus licet id quod minus non liccrc. 
Em materia de atlrihuii;des e compctcncia nem 
scmpre sc pode dizer quc «quem pode o mais 
podc o mcnos». 

Com clleito, 0 podcr que a Constituicao dco 
ao presidente da Republica foi o de sanccionar 
ou vctar os projectos votadospeHs camaras, mas 

nao o de emendal-os, que e cousa diversa,—e o 
vet > parcial seria uma Verdadeira emenda suppres- 
siva de algumas disposiifoes. Fora uma immix- 
tao nas funcfoes proprias e exclusivas do con- 
gresso e completo desvirtuamento do caracter 
da interfcrencia do presidente da Republica na 
formacao da lei. 

A lei e, devc ser, em sua contcxtura, um 
todo systematico, coheso, harmonico; a elimi- 
nacao, ao arbitrio do "overno, de alquns artisos ' . , . ^ . O 
a desconccrtaria e desliuuraria. Por outro lado, O ' 
o governo teria assim a escolha das disposi^ocs 
quc Hie agradasscm, e a final so prcvaleccriam 
as que ellc prcferisse; a lei seria entao, nao o 
quc o legislador tivesse estabelecido, mas o 
que quizesse o cxecutivo. Este so poria em 
pratica a parte nao vetada por elle, o rcsto 
licaria em suspensao a espera dc ulterior deli- 
beracao, c quebrado assim o nexo e dependcncia 
das disposicdes, muitas so por isso se inutilisariam 
com a exccufao scparada das outras partes. 

Dentrode dezdiasuteis, contadosd'aqucl- 
le em quc o presidente tiver recebido o projecto. 
Dies a quo non coinpnlu/nr in lennino. O dc- 
cendio, excluidos os dias fcriados, c tambem o 
prazo quc, para 0 presidente delibcrar, dao as 
conslituigdcs dosEstados UnidosN. Americanos, 
art. i", secg. 7 n. 2, Mexicana, de 12 de fc\e- 
reiro de 1817, modifkada pelo acto de 1874, 
art. 71, e Argentina, art. 70. 

Nesse mesmo prazo, tambem em 10 dias 
contados d'aquejie reccbimento; isto c, no 
mesmo dcccndio concedido para deliberacao, o 
presidente c obrigado a devolver o projecto por 
elk nao sanccionado, com os 

Motives de recusa ou razoes de nao sanc- 
cao, quc, como acima se diz, sao somentc a 
inconstitucionalidade do acto e o prejuizo da 
nacao. O presidente ha de demonstrar cm quc 
o projecto fere a Constituicao federal ou cm quc 
elle e prejudicial aos interesses da nacao ; e suas 
objeccoes moti\'adas, filhas de maduro examc 
do caso e autorisadas pclo conhccimento dos 
negocios, pela pratica e responsabilidadc do 
govcrno, sao um prccioso elemento para a nova 
apreciacao da materia pclas camaras. 

Q11 id si o projecto for dcvolvido scm 0 acto 
da sanccao e scm o vcloi' 

Fide o commentario ao principio deste artigo 
verb. •,<acquiesccndo» c infra § 2". 
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~ 2 ° . O si kn cio do 
pode r exec uti vo no decen
di o i111porla a sa1icç~o, 
salvo si esse lermo se 
cumprir es tando ji1 ence r
ra do o co ngresso . 

(P rojccto da Com missão do 
Governo Prov isorio). 

Ao ar!. ;D§ : 0 : 

Elimine-se o qu e se 
segue de pois ela palavra 
- sa ncção . 

Subs titu a-se a ultim a 
parle por es tas palavras 
- clarii publicid ade ~s 
su:1s razões, 110 caso ele 
rec usa de sancçfo, quan
do es ti ver ence rrado o 
congresso. 

Emenda d:1 Com missão cio 
Congresso (:1ppro,·ada cm 30 
de Dezembro de 1890). 

~ 2 °. O silencio do presidente no de
cendio importa a sancção. E' a sancção 
t acita , subente ndida, qu e se ve rifi ca pelo simpl es 
lapso do prazo . No regím en da constitui ção 
imperi a l o sil encio cio chefe da nação tinh a o 
mesm o effeito co rn o si ex pressamente ell e ne
gassc a sa ncção ( a rt . 67); e ;:i ss im esta ou era 
ex pressa, ou não se dava . Mais confo rm e á 
boa exped ição cios negoc ios e acco rde com a 
regra de direito, segundo a qual ind uz asse nti
mento o sil encio de q uem , t endo o pode r de se 
oppór, ent retanto se ca la ( q11i tncct co11smtire 
·vide/11r ), é sem du vida esta sa ncção pela in acção, 
pelo escoamento ci o prazo se 111 deli beração 
;:ipp ro batoria , sc 111 a devolu ção cio projecto . 
E si este fo r devolvidos rn declaracão de esta r 
sa nccio nad o e sem os ex ig idos 111 o ti vos do iie/o, 
sanccionado estarú a inda assim , como resulta 
ci os term os absolu tos deste § 2°, pois n'i sso 
deo-se o sil encio de qu e ell e trata e verifica-se a 
co rnmin ação estabelecida . 

Red ij a-se assi m o§ 2° : 
O sil encio cio preside n

te ela repu bli ca no decen-
1 io im po rta sancção ; e 
no caso ele ser es ta nega
ch1 , quando já es tive r 
ence 1-r,1clo o cong resso, o 
pres idente da rá pu bli ci
dade i1s suas razões . 

Emenda á rcd:1cçito da Com
missiio do Congresso (:1pprovada 
cm 23 de Feverei ro de 1891). 

~ 2°. O silencio do 
presidente da Republca 
no decendio importa a 
sancção; e, no caso de 
ser esta negada, quan
do já estiver encerrado 
o congresso , o presiden
te dará publicidade ás 
suas razões. 

No caso de ser a sancção 

Negada, quando encerrado o Congresso, 
o pres idente publicará as suas razões de velo. 
O projecto do Gove rn o Prov iso ri o, seguindo 
a constitui ção norte-america na, ( art. 1 °, secç. 7 
n. 2 ) exceptua va da sancção tacita o pro jecto 
de lei, si os dez d ias se com pletasse m quando já 
o co ng resso não est ivesse funccionando . 

Por emenda da co111mi ssão do cong resso 
constituinte fo i eliminada essa exce pção . 

E além disso, por maior cautela , se impoz a 
pu bli cação das razões do veto opposto depois do 
encerram ento das cama ras, tirando assim ao 
governo o arbitri o de co nse rvar suspensa a 
resolu ção votada, para con ve rtei-a ou não em 
le i segundo seo capricho e por considerações 
menos confo rm es ao bem pu bli co . Essa pu bli
cação, pa ra corresponder aos intuitos da Consti
tuição, deve ser i mmedi ata; retard ai-a se rá 
cont raria r o fim q ue com ella se t eve em v ista . 

§ ; 0
• Devolvi do o projecto á 

camara ini r iador;1. alli se sujeita ;-:'! 
a um a di sc uss:10 e :1 votação no1n i
nal, cons ide rando-se :1pprova clo, 
si obti ve r do us terços cios suffra
g ios prese ntes; e, nes te caso, se 
remetterú ;'1 outra ca mara, el e ond e, 
si ve nce r, pelos mes mos trami
tes, a mes ma maiori a, voltará como 
lei ao poder executi vo para a so lc111-
niclacl e da prom ulga~ão . 

~ ;º. Devolvido o projecto á 
camara in iciadora, ahi se sujeita rú a 
um a di sn1ssão e á vo tação no111 in:i l, 
considerando-se approvaclo, si obti
ver dous terços cios suffragios pre
sent es. Nes te caso, o projec to 
serii rcmetti clo á outra ca 111 ara q ue , 
si o approva r pelos 111 es mos tran
m i tes e pela mesma maiori a, o 
cnvi:1r[1, co mo le i, ao poder executivo 
para a fo rm alidade ela pro mulgação . 

§ 3°. Devolvido o proj ecto á 
camara iniciadora , ahi se sujei
tará a uma discussão e a vota
ção nominal , considerando-se 
approvado, si obtiver dous ter
ços dos suffragios presentes. 
Neste caso, o projecto será re
mettido á outra camara, que, si 
o approvar pelos mesmos tra
mites, e pela mesma maioria, 
o enviará , como lei, ao poder 
executivo, para a formalidade 
da pron1ulgação. 

( Decretos n. 5 10, de 22 de Junho e 
o. 9 14 A , ele 23 ele Oul ubro de 18<)o). 

Red.1cç;\o pela com m isstio do congresso · 
em 21 ( :\pprov:1da em 23 de fe\·ereiro de 
1 9 1 ). 

§ 3 °. Devolvido o projecto não sanccio
nado, juntamente com as razões el e recusa , 
cl 'e llas j)assa a t omar conh ecimento a ca mara 
ond e tinha sido iniciado, a qu a l ord ina ri amente 
começa por su bm cttel-;:is ao estudo el e um a 
commissão, e com o pa recer d'esta entra elle 
novamente em di scussão . 

Si to rn a r a se r a pprovado, apesa r do i•eto, 
é remettido á outra ca mara e, sendo ahi ta m bem 
novamente adoptado, con verte-se em lei, indo 
então ao presidente da Repu blica para a promul
gação . 

Sendo porém approvado o ido pela camara 
iniciadora do projecto, ahi morre este sem 
mais ir á outra casa; pois a Constitui ção diz 
,< n'este caso», referind o-se ao ele ser adaptado 
novamente o projecto por aqu ell a camara; si isto 
não se dú, não t em Joga r a remessa ao ou tro 
ramo legislati vo . 

De modo que, pa ra manter-se o veto e preva
lece r a op in ião do presidente da Republica, 
basta o voto de uma das camaras . E n' isso 
não irá uma certa dimin u ição da autoridade e 
qu ebra do presti g io da out ra ? Assim póde á 
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§ 2". U silencio do 
podcr cxcculivo no dcccn- 
dio iniporln a snncfiio, 
salvo si cssc (crmo sc 
cumprir cslando ja cnccr- 
rado o congrcsso. 

(Projcclo cl:i Commissao do 
Governo Provisorio), 

Ao art. § 2": 
Hliminc-sc o quc sc 

segue depois da palavra 
— sancfao. 

Substitua-sc a ultima 
parte por estas palavras 
— dani publicidadc as 
suas razocs, no caso dc 
recusa dc sancjjSo, quan- 
do cstivcr cnccrrado o 
congrcsso. 

Hmenda da Commissao do 
Congresso (approvada cm 30 
dc Dezembro dc 1890). 

Rcdija-sc assini o § 20; 
O silencio do presiden- 

1c da rcpublica no dcccn- 
dio importa sanc^ao; c 
no caso dc scr csta ncga- 
da, quando ja cstivcr 
cnccrrado 0 congrcsso, o 
presidente dara publici- 
dadc as suas razocs. 

Hmenda a redac^ao da Com- 
missao do Congresso (approvada 
em 23 dc Fevereiro de 1891). 

§ 2". 0 silencio do 
presidente da Republca 
no decendio importa a 
sancgao; e, no caso de 
ser esta negada, quan- 
do ja estiver encerrado 
0 congresso, o presiden- 
te dara publicidade as 
suas razoes. 

§ 2". O silencio do presidente no de- 
cendio importa a sancgao. E' a sanccao 
tacita, suhentendida, quc severifica pelo simples 
lapso do pra/.o. No regimen da constituigao 
imperial o silencio do chefe da nagao tinha o 
mesmo cfleito como si expressamente elle ne- 
gasse a sancgao (art. 07); e assim esta ou era 
express!, 011 nao se dava. Mais conformc a 
boa expedicao dos negocios e accorde com a 
regra de dircito, scgundo a qual induz asseBi- 
mento o silencio de quern, tendo o podcr dc se 
oppor, enlretanto se cala (qui lacci couscuiire 
viihiur), e scm duvida csta sanccao pela inacgao, 
pelo escoamcnto do prazo sem dcliberagao 
approbatoria, scm a devolucao do projecto. 
E si cstc lor dcvolvido scm declaracao dc estar 
sanccionado e sem os exigidos motives do vclo, 
sanccionado estara ainda assim, como resuita 
dos termos absolutos dcatc § 20, pois n'isso 
deo-se o silencio de quc elle trata e verifica-se a 
comminacao cstabclccida. 

No caso de ser a sancgao 

Negada, quando encerrado o Congresso, 
0 presidente publicara as suas razoes de veto. 
() projecto do Governo Provisorio, seguindo 
a constituigao norte-americana, (art. i0, secg. 7 
n. 2) exceptuava da sancgao tacita o projecto 
de lei, si os dez dias se completassem quando ja 
o congresso nao estivesse ftmccionando. 

Por emenda da commissao do congresso 
constituinte foi eliminada essa excepcao. 

E alem disso, por maior cautela, se impoz a 
publicagao das razoes do veto opposto depois do 
encerramento das camaras, tirando assim ao 
governo o arbitrio de conservar suspensa a 
resolugao votada, para convertel-a ou nao em 
lei scgundo seo capricho c por consideracocs 
menos conformcs ao bem publico. Essa publi- 
cagao, para corresponder aos intuitos da Consti- 
tuigao, deve ser immediata; retardal-a sera 
contrariar o fim que com clla se teve em vista. 

§ -S0. Devolvulo o projecto a 
camara inicindora, alii sc sujeitara 
a uma discuss.io c a votagao nomi- 
nal, considcrando-sc approvado, 
si obtivcr dous tcrcos dos sulTra- 
gios prcscntcs; e, ncstc caso, sc 
rcmcttcra a outra camara, dc ondc, 
si veneer, polos mcsmos trami- 
tcs, a mcsma maioria, voltara como 
lei ao podcr cxcculivo para a solcm- 
nidadc dn promulgacao. 

(Deeretos n. 510, de 22 de Junho e 
o. 914 Af de 23 de Outubro de 1890). 

§ 30. Dcvolvido o projecto a 
camara iniciadora, alii sc sujeitara a 
uma discussao c a votagao nominal, 
considcrando-sc approvado, si obti- 
vcr dous tcrgos dos suffragios prc- 
scntcs. Ncstc caso, o projecto 
sera rcmettido a ontra camara que, 
si o approval" pclos mcsmos tran- 
mitcs e pela mcsma maioria, o 
enviani, como Ici, ao podcr executive 
para a formalidade da promulgacao. 

Rcdnc^ao pela commissao do congresso' 
em 2i (approvada em 23 de fevereiro de 
1S91). 

§ 3':. Devolvido o projecto a 
camara iniciadora, ahi se sujei- 
tara a uma discussao e a . vota- 
gao nominal, considerando-se 
approvado, si obtiver dous ter- 
gos dos suffragios presentes. 
Neste caso, o projecto sera re- 
mettido a outra camara, que, si 
0 approvar pelos mesmos tra- 
mites, e pela mesma maioria, 
0 enviara, como lei, ao poder 
executive, para a formalidade 
da promulgagao. 

§ 3". Devolvido o projecto nao sanccio- 
nado, juntamentc com as razocs dc rccusa, 
d'ellas passa a tomar conhecimento a camara 
onde tinha sido iniciado, a qual ordinariamente 
comcga por submcttel-as ao cstudo dc uma 
commissao, e com o parecer d'esta entra elle 
novamente em discussao. 

Si tornar a ser approvado, apesar do vclo, 
e remettido a outra camara c, sendoabi tambem 
novamente adoptado, convcrte-se em lei, indo 
entao ao presidente da Republica para a promul- 
gagao. 

Scndo porem approvado o veto pela camara 
iniciadora do projecto, ahi morre este sem 
mais ir a outra casa; pois a Constituigao diz 
«n'este caso», referindo-sc ao de ser adoptado 
novamente o projecto por aquella camara; si isto 
nao se da, nao tern logar a remessa ao outro 
ramo legislative. 

De modo que, para manter-se o veto e preva- 
lecer a opiniao do presidente da Republica, 
basta o voto de uma das camaras. £ n'isso 
nao ira uma certa diminuigao da autoridade e 
quebra do prestigio da outra? Assim pode a 
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prim eira v ista pa recer ; mas, cumpre co nsiderar 
que não se dá no caso co usa m uito d iversa cio 
que succcde qua ndo uma camara rejeita, pura 
e simpl esmente, um projecto qua lq uer ela outra , 
se m qu e n ' isso se veja mcnosp reço o u cercea
mento ele attri bui çõcs . Depo is, si aca mara de 
origem adopta o veto, com este proced ime nto, 
rejeita sco proprio projccto, e não ha po r onde 
mel indrar-se a outra. Finalmente, não li a outra 
so lução, dada essa rejeição, para o caso, pois 
nenhu m projecto pócle ser convertido em lei 
sem a approvação por uma e out ra elas camaras. 

Discussão- Votação nominal -Dous 
terços dos suffragios presentes . São 
o ut ras t antas ga rant ias de acerto na de libe ração, 
qu <.:, já no se nado, já na ca mara dos dep u
tados, ex ige a Constit uição para se ve rifi car a 
so lução cio co nlli cto ent re estes do us ramos cio 
poder leo-islati vo, de um lado, e o preside nte da 
rep ubli ca, de outro . Para ev ita r-se precip itação 
é preciso que a materia seja nova mente discu 
tida; a im ples e núa vot ação não condiz com o 
pensamento de reconsideração in hercntc ao i•eto, 
destoa da po nde ração que ell c ex io-c e é in cl is
pensave l no exame que el e novo eleve ser in sti 
tui clo sobre o assum pto . Mas a Const it uição 
se contenta com u111n d iscussão unica; e parece 
que t anto basta para a apreciação elas razões cio 
presidente da Republ ica contra o projecto, já 
estudado pelas camaras . 

A votação 110111i11nl é a que nos parlamentos se 
reserva para as deliberações mais solemnes e ele 
maior g ra vidade, e com muita razão se exige 
aqu i, ele pre íerencia ao voto symboli co e a nony
mo, que escapa á responsabilidade perante a 
opin ião pu blica . 

A exige ncia ele dous terços dos votos presentes 
não é menos ju stificada . 

Torn ar o veto clepcncle ntc, para prevalecer , ele 
u 111 nu mero considera vel de representa ntes da 

nação é prcmun il-o co nt ra a faci lidade el e re,1 e1-
ção, so b o im pcri o ele peq uenos g rupos domi
na ntes nas camaras, ele in sig ni fi cantes ma iorias, 
em assu mptos el e alta releva ncia . E, como 
d izia Hamilton ( Federn list , ca p . 73 ), não é ele 
espera r q ue moti vos conclcm naveis dirijam ao 
mesmo tempo os dous t erços ele cada camara , so
bretudo te nd o que rece iar o contra peso da influ 
encia cio poder executivo; pelo menos não é t ão 
possive l q ue a co usa se ve rifique com os dous 
t erços ela legislatura, como com a simples 
maio ri a. 

Finalm ente, os dous te rços não são cios votos 
ela camara t oda e ele todo o senado, mas só cio 
n umero ele representa ntes q ue comparecerem á 
votação , como faz certo o texto cio paragrapho, 
1·erb. « dos suffragios presentes>>. A Consti
tu ição norte-america na, art. 1°, secç . 7, n. 2, 
refere-se a dous terços ele cada casa; mas, como 
se t em prati cado, bastam d uas t erças partes cios 
membros presentes ele cada camara , a inda que 
não constituam d us terços el e todo o cong resso 
(N. Cah ·o . cit. Dec . , n . 76) . O cont rario 

-íóra exccssi va ex igcncia . 

Enviará como lei . Resolvido o caso 
pelo defi ni tivo pronu nciamen to elas camaras, e 
com rejeição cio veto, su pprida fica a sancção 
presidencia l por esse acto cio cong resso, e este 
o remctte, como lei já feita, não mais depen
dente ele impug nação e objecções ao presidente, 
para q ue seja promulgada e cumprida , qualquer 
que seja a opinião cl 'este funccionario . Mas, 
como dá-se a possib ilidade ele qu e, ve ncido 
assim , e qui çú possuiclo por isso ele má vo ntade 
(co usa não muito estra nhavel em taes confli ctos) , 
demore ell e ou ev ite a promu lgação cio acto que 
o contraria, e ra preciso providenciar prompta
mente contra esse procedimento . Um meio 
razoavel, para remover o embaraço, propo rcio
nou-se no segu inte a rt . ( 38 ). 

Art . ,1 . São es tns as for mulas 
da sancção e prom ulgaçiio: 

1 °. O congresso nacional decre
ta e cu sancciono a seguin te lei 
( ou reso l uçiio ). 

§ 4'' . A sancção e ;i promu l
gação effectuam-se por es tas for mu
las : 

§ 4°. A sancção e a promul
gação effectuam-se por estas 
fo rmulas : 

2°. O congresso nacional lc
crcla e cu prom ulgo a segu in te lei 
( ou rcso l ução ). 

111
• « O cong resso nacional de

creta e cu sancciono a seguinte 
lei ( ou resolu ção ) »; 

1ª . cc O congresso nacional 
decreta, e eu sanciono a seguin
te lei ( ou resolução ) JJ. 

(Projccto da Commissão do Governo 
Prov isorio). 

2ª. « O congresso nacion:il de
creta e cu promu lgo a seguinte lei 
( ou resolu ção ) ». 2ª . cc O congr esso nacional 

decreta e eu promulgo a seguiu
lei ( ou resolução) n. 

(Decretos n. 510 ele eo ele j unho e n. 914 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

§ 4°. Lei ( ou r esolução). A lifferença 
ent re uma e out ra cousa, bem como as formulas 
que lhes são app licaveis, e as norm as ela expe
di ção dos actos emanados do pode r legislati vo, 
acham-se minu ciosamente ind icadas no regula
men to cxpccl ido com o decr. n . 3 19 1 ele 7 de 
janeir de 1 99, arts. 39 a 4 1, que por seo 
interesse. p rat ico para aqu i trasladamos : 

Art. JQ, As rcsolurõcs do Congresso Nacional que co11/i. 
'CJtTt'IJI uormns geracs e di-:-posiçàt"s de nalure;_a orga1úc,1 ou 

que lwhn111 j>or fim crcnr direi /o 11ovo, te rão a seguin te 
fo rm ula: · 

LEI n ... de . • . ele . . . de . . . ( a ementa ). O P resi
den te ( ou Vice-Pres ide nte) da Republi ca dos Estados 
Unidos cio Braz il : Faço sabe r q ue o Congresso Nacional 
decre tou e eu sancc iono a lei seguinte : ( segue-se o tex to 
el a " i cm sua in tegra). Cap it al Federal, cm . . . de . .. 
de . . . , . . . . da Republica ( ass ig natura do Presiden te 
( ou Vice-Presidente) Ja Repub lica e do Ministro) . · 

Art . 40. As resoluções q11 e co 11 sngrnrcm 111,d}dns de 
cnrnclcr nd111 i1tislrnlivo 011 po!ilico, de interesse i11divid11nl Olt 
lrausilorio , denominar-se-ão dec retos legislativos - ; e a 
form ula differe da precedente em q ue as palavras - lei 

sc:guin tc-süo sr 
gui ntc - , vi ndo 1~ 

vez de - lei . 

A rt . 4 J. Quan 
independe m d e sa 
ti va pnra a si mpl < 
é: O Presidente ( 

Artigo a lcliti 
Não sendo a lei 
pres id ent e da Rc 
dos ~ § 2 º e : 
hor:1s. o prcs id< 
p ro mu lgará, us 
for111u la : 

« O cong resso 
e prom ulga a sq 
luçiío) ». 

D.1 comm iss~o ele 
em 30 el e dezembro 

Art. 3 8 . 
ta r el a t erm ir 
art. 37 § 2°) e 
rejeitado o 11el, 
publica obri ga 
Si, porém , fa l 
ao presidente 
tam bem não li 
deve rá el la s, 
senado; mas e 
sa rn ente a C 
outrem o mes1 
cl i fl'e rente, é b 
mesmo prazo : 
di verso , nem 
qu e seri a co nt 
q ue n' isto poz 
mora ela prom1 

N AS « q uar, 
COM PUT AR OU 

COM PREHENDA? 

nado, fo i por e 
cio parecer ela 

·« O prazo de 41 
desde a entrega d 
respectivo , vi~to : 
por connexão de 1 

de d ieta prazo os 
vo l. 1 1, pags . 87 

Os dous pra 
que estão cone 
tuem e quant 
O ele 10 dias é 
exame e aprcc1 
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primcira vista parccer; mas, cumpre considerar 
que nao sc da no caso cousa muito divcrsa do 
quc succede quando uma camara rejeita, pura 
e simplesmente, um projccto qualquerda outra, 
sem quc n'isso se vcja mcnosprc^o ou cercea- 
mcnto de attribui(;oes. Dcpois, si a camara dc 
origcm adopta o vdo, com este procedimento, 
rejeita sco proprio projccto, c nao ha por onde 
mclindrar-se a outra. Finalmente, nao ha outra 
sohujao, dada cssa rejeicao, para o caso, pois 
nenhum projecto pode scr convertido em lei 
sem a approva^ao por umac outra das camaras. 

Discussao—Votagao nominal—Dous 
tergos dos suffragius presentes. Sao 
outras tantas garantias de acerto na delibcracao, 
que, ja no scnado, ja na camara dos depu- 
tados, exigc a Constituigao para se verilicar a 
solugao do conlliclo cntrc estes dous ramos do 
poder legislative, de um lado, e o presidente da 
republica, dc outro. Para cvitar-se precipitacao 
e preciso quc a materia seja novamente discu- 
tida; a simples c nua votagao nao condiz com o 
pensamcnto dc reconsideragao inhercntc aow/o, 
destoa da ponderagao que ellc exigc c e indis- 
pcnsavel no cxamc quc dc novo dc\'e scr insti- 
tuido sobre o assumpto. Mas a Constituicao 
sc contenta com///;m discussao unica; c parece 
quc tanto basta para a apreciagao das razoes do 
presidente da Republica contra o projecto, ja 
cstudado pelas camaras. 

A voln^do nominal e a que nos parlamentos se 
rcserva para as deliheragoes mais solemnes e de 
maior gravidade, e com muita razao sc exige 
aqui, de preferencia ao voto symbolico e anony- 
mo, que cscapa a responsabilidado perante a 
opiniao publica. 

A exigencia de dous krgos dos voios presentes 
nao c mcnos justificada. 

Tornar o veto dependente, para prevalecer, de 
um numero consideravel de represcntantes da 

nagao e prcmunil-o contra a facilidadc de rejei- 
gao, sob o impcrio de pequenos grupos domi- 
nantcs nas camaras, de insignificantes maiorias, 
cm assumptos dc alta relevancia. E, como 
dizia Hamilton (Federalist, cap. 73), nao e dc 
csperar que motives condemnaveis dirijam ao 
mesmo tempo os dous tergos de cada camara, so- 
bretudo tendo que receiar o contrapeso dainflu- 
cncia do poder executive; pelo menos nao e tao 
possivel que a cousa se verifique com os dous 
tergos da legislatura, como com a simples 
maioria. 

Finalmente os dous tergos nao sao dos votos 
da camara toda e de todo o senado, mas so do 
numero de representantes que comparecerem a 
votagao, como faz ccrto o tcxto do paragrapho, 
verb. «dos sufiragios presentes». A Consti- 
tuigao nortc-americana, art. i0, secg. 7, n. 2, 
refcre-se a dous tergos dc cada casa; mas, como 
se tern praticado, bastam duas tergas partes dos 
membros presentes de cada camara, ainda quc 
nao constituam dous tergos de todo 0 congrcsso 
(N. Calvo. cit. Dee., n. 76). O contrario 
fora exccssiva exigencia. 

Enviara como lei. Resolvido o caso 
pelo dclinitivo pronunciamento das camaras, c 
com rejeigao do veto, supprida fica a sancgao 
presidcncial por csse acto do congrcsso, e este 
o remctte, como lei ja fcita, nao mais depen- 
dente de impugnagao e objecgoes ao presidente, 
para que seja promulgada e cumprida, qualquer 
que seja a opiniao d'este funccionario. Mas, 
como da-sc a possibilidadc de que, vencido 
assim, c quiga possuido por isso de ma vontadc 
(cousa nao muito estranhavel em taes conflictos), 
demore clle ou evite a promulgagao do'acto que 
o contraria, era preciso providenciar prompta- 
mente contra esse procedimento. Um meio 
razoavel, para remover o embarago, proporcio- 
nou-sc no seguintc art. (38). 

Art. .jo. Sao cslas as formulas 
da sam gab c promulgagao; 

i0. O congrcsso nacional dccr'c- 
la c cu sancciono a seguintc lei 
(ou rcsolufiio). 

2°. O congrcsso nacional dc- 
crcta e cu promulgo a seguintc lei 
(ou rcsolugao). 

(Projccto thi Commissiio do Governo 
Provisorio). 

§ 4". A sancgao c a promul- 
gagao elTectuam-se por cstas formu- 
las ; 

1". « O congrcsso nacional dc- 
crcta c cu sancciono a seguintc 
lei ( ou rcsolugao ) » ; 

2U. « O congrcsso nacional dc- 
crcta c cu promulgo a seguintc lei 
(ou rcsolugao)». 

(Decretos n. 510 de 23 dejunho e n. 914 A 
de 29 de Outubro dc 1890). 

§ 4". A sancgao e a promul- 
gagao effectuam-se por estas 
formulas: 

1:1. «0 congresso nacional 
decreta, e eu sanciono a seguin- 
te lei (ou resolugao)». 

2". «0 congresso nacional 
decreta e eu promulgo a seguiu- 
lei (ou resolugao))). 

§ 4°. Lei (ou resolugao). A difierenga 
cntre uma c outra cousa, bem como as formulas 
quc Hies sao applicavcis, c as normas da expe- 
digao dos actos cmanados do poder legislative, 
acham-sc minuciosamentc indicadas no regula- 
mento cxpedido com o deer. n. 3191 de 7 de 
janeiro de 1899. arts, aq a 41, quc por sco 
interessc pratico para aqtu trasladamos; 

Art. 30. As rcsotufaes do Congrcsso Nacional que conli- 
vcran uonihis genies c Jhposifdes dc nutu'rcq.i orgauica ou 

quc Iciihum por full crcttr dircilo novo, tcrao a seguintc 
formula; 

Lei n. .. dc . . . dc . . . de . , . (a cmcnta). O Presi- 
dente (ou Vicc-Prcsidcntc) da Republica dos Kstados 
UnidosdoBra7.il: Paqo saber quc o Congresso Nacional 
decretou c eu sancciono a lei seguintc; (segue-se o tcxto 
da Pm cm sua intcgra ). Capital Federal, cm ... de . . . 
de . . . , .... da Republica ( assignatura do Presidente 
(ou Vice-Presidente ) da Republica c do Ministro). 

Art. 40. As resolurdcs que cousngrarcm medtdas dc 
caracier adiuiuislrativo ou politico, dc interessc individual ou 
trausitorio, denoniinar-se-ao decretos legislativos—; c a 
formula differe da precedente em que as palavras — lei 
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seguinte - são substituidas por cst'outras-n·so/upio se
guinte-, vindo na epigrnp he a expressão -dec reto - em 
vez de-lei. 

Art. 4 1. Qua nto ás leis ou dec re tos legislativos que 
in dependem de sa ncçiio, ou sf10 env iad os ao Poder Execu
tivo para a si mples promulgaç.ão 1 a diflCrença da fôrmula 
é: O Pres idente ( ou Vice-Presidente) da Rep ubli ca, e tc . : 

Faço saber que o Congresso Nacional decreto u e eu pro
mulgo a lei ( ou 1·eso luç:io) segui nte . 

Re la tiva mente i,s resoluções co ncernentes ás p rorogoções 
das sessões legislat ivas, na ementa diz-se: <, Pu blica a 
resolução , etc.,, e no con tex to: O Presidente ( ou Yi ce
Prcsidente) da Republira . etc . : Faço saber q ue o Cong resso 
Nacional ,_ cm conformidade do d isposto no § 1' ci o art . 17 
da Const1tu1ção Fcdcrnl 1 rcso lvco proroga r, etc . 

Artigo addi!ivo ao art. 36 -
Não sendo a lei promulgada pelo 
president e da Republi rn nos casos 
dos ~§ 2 ° e 3º, dentro em 48 
hor:is. o presid ente lo scn:ido a 
pro1nulga rii, usando da segu inte 
for111 ul a: 

« O co ngresso nac iona l decreta 
e promulga a seguinte lei ( ou reso
lu ção ) ». 

D.1 co mmi ss~o ele co ng resso ( e npprovada 
em 30 el e dezembro de: 1890 ). 

Modifiq ue-se o art. ,7 do modo 
segu in te : - Não sendo a lei pro
mul gada pelo presi lente da Repu
bli ca nos casos dos § § 2 ° e :; 0 do 
mi. 3b, de nt ro de 48 horas, o 
pres idente do senado, e si este não 
o fi zer em cgu:1 I prazo, o vice-pres i
dente a promulga rá. usa ndo da 
seguint e fo rmula: « F., pres idente 
( 011 v ia -prl's idr11te ) do se nado . 
faço sa ber :1os que a presente vi rem 
qu e o cong resso nac ion al decreto u 
e promul gou a lei ( 011 rcso luçZio ) 
seguint e : » Fra11cisro Vâga. 

Art. 38. Não sendo a lei 
promulgada dentro de 48 horas 
pelo presidente da Republica 
nos casos dos § § 2° e 3•· do 
art. 37, o presidente do senado 
ou o vice-presidente, si o pri
meiro não o fizer em igual pra
zo, a promulgará, usando da 
seguinte formula: cé F., presi
dente ( ou vice-presidente) do 
senado, faço saber aos que a 
presente virem, que o congresso 
nacional decreta e promulga a 
seguinte lei ( ou resolução ) ,i. 

( Emenda :ipprovada e m 5 e 18 de feve
reiro de 189 1 ) . 

Ao art. 3q : 

T ra 11 spon ha11 1:se as palav ras 
dentro de 48 horas - p:1ra depois 
da palavra - promulg,1cb . Mt'irn 
de Va scoun·llos . 

( Emend:1 :i rect:icç~o, :1pprovad:1 em 23 
de fevere iro de 189 1 ). 

Art. 38. Dentro de 48 horas, a con
ta r da termi naç::ío do dece ncli o ( no caso cio 
a rt. 37 § 2°) ou do recebimento da lei depois de 
reje itado o i'Clo ( cit. § 3º ), é o presidente da Re
publica ob ri gado a promulga r o acto legislativo . 
Si, porém , faltar a esse dever, in cu I11be isso 
ao presidente do se nado e si este fu nccionari o 
tambem não fiz er a promulgação em 48 horas, 
deverá ell a se r feita pelo vice-presidente do 
senado; mas em que prazo? Não o di z expres
samente a Const ituição; mas para pratica r por 
outrem o mesmo acto, não se lhe fi xa ndo prazo 
d ifle rente, é bem de ver que de ve preva lece r o 
mesmo prazo; não ha necessidade de ser cll e 
diverso, nem é possível que seja arbitrario, o 
que se ria co ntradictori o com o cuidado e ri gor 
que n' isto poz a Constituição para ev itar a de
mora da promulgação . 

NAs « qua renta e oito horas» DEVER-SE-Á 
COMPUTAR OU EXCLUIR FERIADO QUE N'E LL AS SE 

CO MPR EHENDA? Levantada esta questão no se
nado, fo i por este adoptada a seguinte conclu são 
do parecer da com mi ssão competente: 

·« O prazo de 48 ho ras deve se r contado d e hora a hora 
desde a entrega do autographo na secreta ri a do m·inistl!rio 
respec tivo , visto a <lisposiçiio do art . .38, que se :tpplica 
po r co nn exi'io de mntcria na hypothcsc verte nte. não exclu ir 
de d icto pr:11.0 os dias fer iados». . AN~. do se nado , 1894. 
vol. li , pags. 87 e 10 1. 

Os dous prazos diversificam pelos tcrrn os cm 
que estão concebidas as di sposições que os esta
tuem e quanto ao fim para que são estabelecidos . 
O ele 10 dias é para o presidente delibera r, para 
exame e ap reciação da materi a, para preparar as 

suas razões de recus:i, as quaes é obrigado a 
exhi bir com o veto, para «ju lga m (note-se a 
expressão empregada no § 1 ° do a rt. 37) si o 
projecto é ou não contra ri o á Constituição e ao 
bem pu bli co . E se ndo esse um prazo de pouca 
ext ensão e instituido para o presidente julgar de 
importa ntes assumptos, era preciso não d ·ix~ 1-o 
exposto a ser coarctado pela intercade ncia de fe 
riados. O outro é um prazo simplesmente para 
cumprir-se o qu e o art. 3 7 § 3º chama uma « fo r
malidade»; n 'elle não ha deliberação, nem cousa 
alg uma a considerar e resolver, mas só a exe
cutar , - e para isso a Constitui ção contentou-se 
de concede r horas. (Já de si fó ra co usa exq ui sita 
abstra hir di as de um prazo fi xado em horas) . 

Não haveria, pois, necessidade ou razão para 
do prazo dest inado á promulgação descontar-se 
qualquer feri ado occu rrentc . A mente da 
Con stituição aqui fo i impôr a prompta promul
gação, em tempo breve, sem procrastinações. 
E p rior ac pote11tior esl, q1rn111 vox, 111e11s dicc11tis . 

Nos casos dos§§ 2 ° e 3 ° do art. 37. 
A Const ituição só prcscreveo expressamente a 
promulgação pelo preside nte ou vice-preside nte 
do senado n'estes do us casos, que são o do 
presidente da Republica haver-se abstido do acto 
forma l da sa ncção e o de t er usado do veto . 

Mas si, fóra d'elles, der-se a mesma om issão 
do presidente da Republica? Ha actos legisla
ti vos não suj eitos á sancção, os quaes este não 
póde embaraçar por meio do ·velo ( Vide com
ment. ao art . 16, vcrb . S011cção) e si, desav indo 
com o cong resso, a um acto dessa natu reza, o 
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seguinte — sao substituidas por cst'outras—resoUt{iio se- 
guinte—, vindo na epigraplie a cxpressao — dccrcto — cm 
vcz de — lei. 

Art. 41. Quanto as Icis ou dccretos legislatives que 
independem dc sanc^aOj ou sao enviados ao Poder Hxecu- 
tivo para a simples promulgncao. a dllTerenca da formula 
e; 0 Prcsidente (ou Vicc-Presidente) da Republica, etc.: 

Pa?o saber quo 0 Congresso Nacional decretou c cu pro- 
mulgo a lei ( ou resolu(;ao ) scguinte. 

Relativamente as resolutjoes concerncntcs as prorogo^ocs 
das sessoes legislativas, na emcnta diz-se: «Publica a 
resolu?ao, etc. >> c no coutexto: O Presidente (ou Vice- 
Prcsidente) da Kepublira, etc.; Fai^o saber que 0 Congresso 
Nacional, cm conformidade do disposto no § i" do art. 17 
da Constituii;ao Federal, resolvco prorogar, etc. 

Arligo atldilivo no nrt. 56 — 
Nao sendo a lei prontulgada pclo 
prcsidente da Republica nos casos 
dos §§ 2" c 5", dentro em 48 
boras, o prcsidente do scnado a 
promulgara, usando da scguinte 
formula : 

« O congresso nacional decrcta 
e promulga a scguinte lei (ou rcso- 
lujao) ». 

Da commissao de congresso (e approvuda 
em 30 de dezembro de 1890). 

Modifkiue-sc 0 art. 77 do modo 
scguinte:—Nao sendo a lei pro- 
mulgada pclo prcsidente da Repu- 
blica nos casos dos §§ a0 e ;0 do 
art. 36, dentro de 48 boras, o 
prcsidente do scnado, c si cstc nao 
0 fizcr cm egual prazo, ovicc-presi- 
dente a promulgara, usando da 
scguinte formula : «F., prcsidente 
(011 vicc-prcsidcule) do scnado. 
fafo saber aos que a prcsentc vircm 
que o congresso nacional decretou 
e promulgou a lei (ou resolucdo) 
scguinte;» Froncisco Kc/oj. 

(IimeiKta approvada em s c iS de feve- 
reiro de 1891}. 

Ao art. 39: 
Transponham-se as palavras— 

dentro dc 48 boras — para depois 
da palavra — promulgada. Meiro 
do yosioiiccllos. 

(Hmenda a redaccao, approvada em 23 
de fevereiro de 1S91 ). 

Art. 38. Nao sendo a lei 
promulgada dentro de 48 horas 
pelo presidente da Republica 
nos casos dos §§ 2" e 3" do 
art. 37, o presidente do senado 
ou o vice-presidente, si o pri- 
meiro nao o fizer em igual pra- 
zo, a promulgara, usando da 
seguinte formula; << F., presi- 
dente (ou vice-presidente) do 
senado, fago saber aos que a 
presente virem, que o congresso 
nacional decreta e promulga a 
seguinte lei (ou resolugao)». 

Art. 38. Dentro de 48 horas, a con- 
tar da terniinagao do decendio (no caso do 
art. 37 § 2°) ou dorecebimento da Ici depois de 
rejeitado o rr/o (cit. § 3"), e o presidente da Re- 
publica obrigadoa proimtlgar o acto legislativo. 
Si, porem, faltar a esse dever, incumbe isso 
ao presidente do senado e si este funccionario 
tanibem nao fizer a promtilgagao em 48 horas, 
deveni ella ser feita pelo vice-presidente do 
scnado; mas em que prazo? Nao o diz exprcs- 
samente a Constituicao; mas para praticar por 
outrem o mcsmo acto, nao se ihe fixando prazo 
diflerente, e bem dc vcr que deve prevaleccr o 
mesmo prazo; nao ha necessidade de ser elie 
diverse, nem e possivel que seja arbitrario, o 
que seria contradictorio com o cuidado e rigor 
que n'isto poz a Constituigao para cvitar a de- 
mora da promulgagao. 

Nas «quarenta e oito horas» devf,r-sf.-a 
COMPUTAR OU F.XCLUIR FHRIADO aUF n'FXLAS SR 
comprehf.nda? Levantada esta questao no se- 
nado, foi por este adoptada a seguinte conclusao 
do parecer da commissao competente: 

.<0 prazo de 48 boras ileve ser contado dc bora a bora 
desdc a entrcga do autograpiio na secretaria do ministcrio 
rcspectivo, visto a disposifjao do art. 38, quo sc applica 
por connexao de materia na bypotbesc vertcnte, nao excluil* 
de dicto prazo os dias feriadoss>. Ann. do scnado, 1894, 
vol. II, pags. 87 e 101. 

Os dous prazos diversiftcam pelos tcrmos em 
que estao concebidas as disposigoes que os esta- 
tuem e quanto ao ftm para que sao cstabclccidos. 
O de to dias e para o prcsidente dclibcrar, para 
exame e aprcciagaoda materia, para preparar as 

sttas razoes de recusa, as qnaes e obrigado a 
cxhibir com o vclo, para «julgar» (note-se a 
expressfto empregada no § t0 do art. 37) si o 
projecto e ou nao contrario a Constituigao e ao 
bem publico. H sendo esse um prazo de pouca 
extensao e instituido para o presidentedc 
importantes assumptos, era precise nao d Mxal-o 
exposto a ser coarctado pela intercadencia dc fe- 
riados. O outro e um prazo simplesmente para 
cumprir-seo queo art. 37 § 30 chama uma «for- 
malidade»; n'elle nao hadeliberagatp, nem cousa 
alguma a considerar c rcsolver, mas so a exc- 
cutar,—e para isso a Constituigao contentou-se 
de conceder horas. (Ja de si fora cousa exquisita 
abstrahir dias de um prazo flxado em horas). 

Nao haveria, pois, necessidade ou razao para 
do prazo destinado a promulgagao descontar-se 
qualquer feriado occurrcntc. A mentc da 
Constituigao aqui foi impor a prompta promul- 
gagao, em tempo breve, sem procrastinagdes. 
H prior ac palcniior esi, quaut vox, mens diccutis. 

Nos casos dos §§ 2° e 3° do art. 37. 
A Constituicao so prescrcveo cxpressamente a 
promulgagao pelo presidente ou vice-presidente 
do senado n'estes dous casos, que sao o do 
prcsidente da Republica haver-se abstido do acto 
formal da sancgao e o de ter usado do vcio. 

Mas si, fora d'elles, dcr-se a mesma omissao 
do presidente da Republica? Ha actos legisla- 
tives nao sujeitos a sanccao, os quaes este nao 
pode embaracar por meio do r-/o (Vide com- 
ment. ao art. 16, verb. Snncgao) e si, desavindo 
com 0 congresso, a um acto dessa natureza, o 
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qu al o contra ri e e leve a alfrontar as camaras, 
aquella auto ridade quizer oppôr obices e , no 
intuito de dem orar (q ue muita vez se rá fru strar) 
a execução, deixar de promu lga i-o? Deve 
haver uma autori dade competente para a pro
mu lgação n 'este caso ; o contra ri o daria em 
resultado um velo d isfa rçado e com o ca racte r 
ele absolu to ; a lei ficaria sem sancção por não 
se r caso d 'esta e, não a promulga ndo, o presi
dente suspend ei-a-ia ass im sem a subm etter ao 

Art. 38 . Qyando uma 
das ca mara s mod ifi ca r pro
jecto vind o da ou tra, vo l
l:u i1 este co m as modifica
ções á ca 111 ara onde ti ver 
tid o orige m, a qu al, si as 
,1ce ilar, o enviHrá ao po
ler executi vo . 

No caso contrario, vo l
tará o proj ec to co m as 
mod ifi cações á cama ra re
vi so ra, onde basta rú um 
terço 1c vo tos presentes 
para reprova i-as, subin do 
então o projecto se m ell as 
ao poder xecut ivo; si as 
mod ifi cações, por~ m, pas
sare111 por lous terços de 
votos present es na c:imara 
revi sora, voltarão de novo 
co m o projecto ú camara 
el e orige m, onde bastarú 
um terço ele votos pre
sentes para approval-:1s. 
Si as modifi cações ainda 
forem rejeita las, o proje
cto irá se m ell as {1 sancc:ío 
elo poder executi vo. ' 

( Proje&,to cl:i Commi5s~o cio 
Governo Provisorio). 

Art. 37. O pro jec to ele 
lei el e uma ca mara , emen
dad o na outra , volverú ú 
prime ira, qu e, si ace itar 
as emend as, envia l-o-:'i, 
mocli fi caclo em conform i
dade dei las, ao pode r 
executi vo . 

§ 1 °. No caso cont rari o, 
volve rá ú ca111ara rcv iso rc1, 
onde só se considerarão 
approvaclas :is ;1lterações, 
si ob ti ve rem do us tercos 
ci os suffragios prescnt bs; 
e, nes ta hypothese, tor
n ai ú ,l Cíl lll íHa ini ciad ora, 
que só as podcrú reprova r 
medi ant e dous tercos cios 
seos votos. ' 

§ ~º . Rejeit adas deste 
modo as alterações, o pro
jecto sub metter-se-ú se m 
cll as ,1 sancção. 

( Decretos 11. 5 10 , de 2:! de 
Junho e 11. 9q A. de 23 de 
Ou tu bro de 1890) . 

Art. 39. O projecto , .. emen dado. 
No exe rcício do direito de copa rti cipação que 
ás camaras co mpete na feitura das leis, cada 
uma póde , recebendo um projecto votado na 
outra, t er um ci os seguintes procedimentos : 

1°. Approvar o projecto ta l q ua l lhe fo i 
en viado; e, assim o acl optando in t eiram ente, 
remettel-o-á ao presiden te ela Republica para a 
sancção (art. 37 , princ.) ; 

2 •0 Rejeita i-o tota lm ente : n 'estc caso dá-se 
um ve rd adeiro 1.:cto da ca mara rec usante, e o 
projecto não poderú ser na mesma sessão legis
lati va a n nua l nova mente apresentado (a rt. 40); 

3 .0 Emenda i-o: mas dada a egualclacl c el e 
poderes das du as camara s e cm homenagem á 
que iniciou o proj cto, a esta , ·olta rú cll c com 
as emendas que lhe fez a outra. 

A cama ra que recebe emendado pela outra o 
seo projecto, ou se conforma com as emendas, 
- e pondo-o ele accordo com ellas o envia ao 
presi dente ela Rep ubli ca, - ou não está por essas 
emcnd,is, e nest caso o pr jecto , ·oi ta com 
e ll as it camara qu e as fez. 

cong resso! E fôra isto absurd o . Pela mesma 
razão q ue ao cong resso cabe faze r a promu lgação 
nos casos aci1 ''.l referi dos, incum be-lhe ella evi
dentemente tam bem nos o utros ora fi g ura los . 
O u isto é exacto, ou é prec iso adm itt ir q ue a 
Co nstitui ção , t ão ciosa da s attribuições das ca
maras neste pa rti cu la r , qu iz deixa r ao chefe do 
pode r executi vo um excell ente meio de zom ba r 
cl 'e ll as e a nniquil a r-lh es ce rtas resoluções . Mas 
a constitui ção fez-se ut rn lcat ct 111n11cn l. 

Redij a-se ass im o§ 1°: 

No caso co ntrar io, vol
vcrít ii ca n,ara rev isam, e 
si as alteracões obtiverem 
dou s terço; cios vo tos dos 
membros prese nt es, co n
sicle rar-se-;lo approvadas, 
se ndo então reme lli clas 
co m o projecto ú camara 
ini ciadora, que só poderá 
reprova i-as pela mesma 
n1 aior i;1. 

Em enda da Comm iss:io do 
Congresso (:1pprov:1d:t em 23 
de Fevereiro de 189 1). 

Art. 39. O projecto 
de uma camara, emen
dado na outra , volverá 
á primeira , que, si a
ceitar as emendas , en
vial-o-á , modificado em 
conformidade dellas, ao 
poder executivo. 

§ 1°. No caso contra
r io, volverá á camara 
revisora, e si as alte
rações obtiverem dous 
terços dos votos dos 
membros presentes, 
considerar- se - ão ap
provadas, sendo então 
remettidas com o pro
j ecto á camara inicia
dora , que só poderá 
r eproval-as pela mesma 
maioria. 

§ 2°. Rejeitadas deste 
modo as alterações, o 
projecto será submet
tido, sem ellas, á san
cção. 

Si esta as mantém por do us terços dos 
votos ci os membros prese ntes, as remette , ass im 
por ella ele novo ,t pp rovadas, com o projecto 
emend ado, á ca mara onde cll e fo i in iciado; e 
est a ultima, si a inda não se conforma r com taes 
emendas, poderá novamente rejeitai-as, mas neste 
caso só se considerarão reprova da s qua ndo reuni
rem contra si dous te rços dos votos cios mem bros 
presentes . Assim re jeitadas as emendas, o 
projccto irá sem ella s A sancção . 

A isto procurou-se preferir no cong resso 
co nst ituin te o expedi ente ela fusão das duas 
camaras, se nd o offe rec ida a· seguin te emenda: 

« Depo is do ~ 3' - accrescc ntc-sc : 

~ 4 .0 Si na outra camara o proj cc to nüo fàr _appr~vado 
p t· lcs dous terços dos memb ros presentes , rcunir-se-~10 as 
duas c amara s em cong resso 1rn cio n:1 I, e :ihi scní submct
ti do a uma só discussi"io . 

Si for ap pro vado pe la maioria de dous terços, se ri, co ns i
dcrndo corno lei, e de novo enviado ao poder execu ti vo 
para promu lga i-o. 

Si, portm , nfio ob ti ve r aq uclla maio ria : cntcnde r-sc- .'t 
qu e fo i reje itado . 

... 

§ 3." Ainda qu ; 
nüo seja approv a<lo 
presentes, sen.l rem 

Si nc~s :t tambc1n 
de votos, se ri, julga 
as duas cr11n:tras en 
na fo rm a do parag1 

6. º A rcuni i10 da· 
seni so li ci tada por 
Ca11 /ào» . 

E o cong ress• 
A emenda fo i 

189 1 ; mas em 
ta ela , corno atte 
dacle das camar: 
e co ntrá ri a ás 
como resu lta de 
vol. l II , pags . ( 

Com etfe ito, 
quasi o qu ad ru 1 
a reunião de un 
cl cira ahsorpçãc 
sendo obri gato 
emenda ( i·crb . 
ras '> ) , se ri a o 
sem pode r impc 
sua a pprovaçã 
carnaras o di rei' 
'velo rec ip roco , 
Accrescc qu e es 
iri a ferir ele fr er 
em nossa u rd id 
n 'essa corporaç; 
ci stas, é a g ran , 

Hav ia outro , 
el e si n tcl li ge ncia 
confi a r a sol uçã 
ni t iva ou clepe 
g resso) el e u m8 
especialmente 
exemp lo nas co 
ci o Grão Ducad( 
Hamb urgo, art! 
assim o não d i 
nos Estados 
Constitui ção de 
g rou esta med i, 
projccto com as 
mentar de se is 1 
elege de seo se i 
d 'ell es ser t ira 
dep11lnção c01~J11 
ÇÕO, COII III/ISSf10 t 

de co11fe reucia ( 
Na Arneri ca 

compõe-se de t 
t a ntcs e de tres 
um escolhido d 
Os cornmissa ri , 
ante concessÕ( 
as di verge nciai 
congresso, qu e 
mente approva 
ans ele républiq 
} , B1ycc , t. 1 ° l 
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qual o contrarie c Icvc a adrontar as camaras, 
aquella autoridadc quizer oppor obices e, no 
intuito de demorar (que muita vez sera frustrar) 
a cxecugao, deixar de promulgal-o ? DeN'e 
haver uma autoridadc cnmpctente para a pro- 
mulga^ao n'este caso; o contrario daria em 
resultado urn veto distar^ado e com o caracter 
de absolulo; a lei licaria scm sanci^ao por nao 
ser caso d'esta c, nao a promulgando, o presi- 
dentc suspendel-a-ia assim sem a submetter ao 

congresso! E Ibra isto absurdo. Pela mesma 
razao que ao congresso cabe fazera promulga?ao 
nos casos acima referidos, incumbe-lhe ella evi- 
dentemente tambem nos outros ora ligurados. 
Ou isto e exacto, ou e precise admittir que a 
Constituiijao, tiio ciosa das attribuifoes das ca- 
maras neste particular, quiz deixar ao chefe do 
poder executivo um excellcnte meio de zombar 
d'ellas e anniquilar-lhes ccrtas resolugoes. Mas 
a constitui^ao fez-sc ni valeat ct maucal. 

Art. "8. Quando uma 
das camaras modificar pro- 
jecto vindo da oulra, vol- 
tara cstc com as modifiea- 
i;6es a camara onde liver 
tido origem, a qual, si as 
aceitar, o enviara ao po- 
der executivo. 

No caso contrario, vol- 
tara o projccto com as 
modificayoes a camara re- 
visora, onde baslara um 
teifo dc votos prcscutes 
para reproval-as, subindo 
entao o projccto scm cllas 
ao poder executivo; si as 
modiCicafoes, porem, pas- 
sarem por dous tcrfos de 
votos prcscntcs na camara 
rcvisora, voltarao de novo 
com o projccto a camara 
dc origem, onde bastara 
um tcrfo de votos pre- 
scntcs para approval-as. 
Si as nrodificafdes ainda 
forem rejeitadas, o projc- 
cto ira sem cllas a sancfao 
do poder executivo. 

(Projccto da Commissao do 
Governo Provisorio). 

Art. r?. Oprojcctode 
lei dc uma camara, cmcn- 
dado na outra, volvcra a 
primcira, que, si aceitar 
as emendas, cnvial-o-a, 
modificado cm conlbrmi- 
dade dcllas, ao poder 
executivo. 

§ i". No caso contrario, 
volvcra a camara rcvisora, 
onde so sc considcrarao 
approvadas as allcra^ocs, 
si oblivcrem dous tcrfos 
dos suffragios prcscntcs; 
c, ncsta hypolbcse, tor- 
naia n camara iniciadora, 
que so as podcra rcprovar 
mcdiantc dous tcrjos dos 
scos votos. 

§ 2°. Rejeitadas deste 
modo as altcrafocs, o pro- 
jccto submctlcr-sc-a scm 
cllas a sanccao. 

(Decretos n. 510, de 22 de 
Junho e n. 914 A. de 23 de 
Oulubro de 1890). 

Rcdija-sc assim o § 1°: 
No caso contrario, vol- 

vcra « camara rcvisora, c 
si as altcrafocs obtivercm 
dous tciyos dos votos dos 
mcmbros prcscntcs, con- 
sitlerar-sc-ao approvadas, 
sendo entao rcmcttidas 
com o projccto a camara 
iniciadora, que so podcra 
rcproval-as pela nrcsma 
maioria. 

Hmendn da Commissao do 
Congresso (approvadu em 23 
de Fevereiro de 1891). 

Art. 39. 0 projecto 
de uma camara, emen- 
dado na outra, volvera 
a primeira, que, si a- 
ceitar as emendas, en- 
vial-o-a, modificado em 
conformidade deltas, ao 
poder executivo. 

§ 1°. No caso contra- 
rio, volvera a camara 
revisora, e si as alte- 
ragoes obtiverem dous 
tergos dos votos dos 
membros presentes, 
considerar-se-ao ap- 
provadas, sendo entao 
remettidas com o pro- 
jccto a camara inicia- 
dora, que so podera 
reproval-as pela mesma 
maioria. 

§ 2°. Rejeitadas deste 
modo as alteragoes, o 
projecto sera submet- 
tido, sem ellas, a san- 
cgao. 

Art, 39. O projecto . .. emendado. 
No exercicio do direito dc coparticipagao que 
as camaras compete na feitura das Icis, cada 
uma pode, recebendo um projecto votado na 
outra, ter um dos seguintes procedimentos: 

i0. Approvar o projecto tal qual Ihe foi 
enviado;e, assim o adoptando inteiramente, 
remettel-o-a ao presidente da Republica para a 
sancgao(art. ^7, princ.); 

2.0 Rejeital-o totalmentc : n'este caso dti-se 
um verdadeiro vcio da camara recusante, e o 
projecto nao podera ser na mesma scssao legis- 
lativa annual novamente apresentado (art. 40); 

3.0 Emendal-o ; mas dada a egualdade de 
poderes das duas camaras e em homenagem a 
que iniciou o projccto, a esta voltara cllc com 
as emendas que Hie fez a outra. 

A camara que recebe emendado pela outra o 
seo projecto, 011 sc conforma com as emendas, 
— e pondo-o de accordo com cllas o en via ao 
presidente da Republica,—011 nao esta por essas 
emendqs, c neste caso o projecto volta com 
ellas a camara que as fez. 

Si esta as mantem por dous tcrgos dos 
votos dos mcmbros presentes, as remette, assim 
por ella de novo approvadas, com o projecto 
emendado, a camara onde elle foi iniciado; c 
esta ultima, si ainda nao se conformar com taes 
emendas, podera novamente rejeital-as, mas neste 
caso so se considerarao reprovadas quando rcuni- 
rem contra si dous tergos dos votos dos membros 
presentes. Assim rejeitadas as emendas, o 
projccto ini sem ellas a sancgao. 

A isto procurou-se preferir no congresso 
constiluinte o cxpedientc da fusao das duas 
camaras, sendo oliirecida a scguintc emenda: 

« Dcpois do § 30 — accrcscenlc-se : 
^4.° Si na outra camara o projecto nao for approvado 

p elcs dous tergos dos membros presentes, rcunir-se-ao as 
d uas camaras em congresso nacional, e ahi sera submet- 
tido a uma so discussao. 

Si for approvado pela maioria de dous tenjos, sera consi- 
derndo como lei, e de novo enviado ao poder executivo 
para promulgal-o. 

Si, porem, nao obtiver aquella maioria, entender-se-a 
que foi rejeitado. 



. mesma 
1u lgação 
ella ev i
;·urados. 
ir que a 
das ca

: hefe do 
zomba r 

s. Mas 

projecto 
, emen
volverá 

.e, si a
las, en
~ado em 
3llas,ao 
). 

, contra
camara 
as alte

,m dous 
tos dos 
entes, 
ão ap
o então 

o pro
inicia
poderá 

.mesma 

as deste 
ções, o 
mbmet-

á san-

::is dos 
:, assim 
1rojccto 
ado; e 
,m taes 
1s neste 
J rcu ni
embros 
das, o 

1gresso 
s duas 
1enda : 

,provado 
se-ü o as 
subm ct-

r~í consi
xecutivo 

1d er-sc- .'l 

.. 

ARTIGO 39 151 

~ 5." Ainda quando na camara ini ciadora o projcc_t~ 
n[io seja app rovado pelos. dous terços de scos mcmb1 O:; 
presentes, sení remctt1d o a outra ca rnant. 

Si ncss:.1 tambem niio fà r approv:1do Jh ... •· aqucllc ~,um cro 
de votos sc r;.Í jul g ado rejeitado; mas, s i o fàr, rcu111r-sc- [10 
ns duas ~a maras c m co ng resso na cio n:i l para proceder-se;: 
na fOrma do parag r:1ph o :mtcccdcnte. . 

6. º A reuni i'io das duas c:1rna ras ern cong resso 1rn~ 1onal 
se r,, so li citada por nquclla cm qu e fór iniciad o o proJ ccto . 
Cau/ão,,. 

E o cono-resso constituinte parecco hesitar. 
A emenda fo i appro,·ada a 5 de fevereiro ele 

189 1 ; mas em nova cl_i scu ssão: a. 1_8, fo i rejei_
tacla , como attentatona cio pnnc1p1 0 cl:i du ali
dade elas camaras, tendente a annullar o senado, 
e contrári a ús bases ci o srste1i1a ado ptado, 
corn o resu lta do pouco que cÓ nsta dos ANNAES , 
vol. II 1, pags . 6 1, 68 e 234. 

Com effeito, se ndo o numero cios deputad os 
quasi o qu ad ruplo cio ele senadores, ve .. se que 
a reunião de un s com outros sen a uma ve rda
deira absorpção ci o se nado pela camara._ E 
sendo obri o-a toria a fu são , como pretendia a 
emenda ( ~crb. << reu nir-se-ão as dua s cama
ras )> ), se ria o se nado forçado a test1_mu11har, 
sem poder impedir , n passagem ele leis s~m a 
sua approYação . f óra isso dar a uma so das 
camaras o direi to de legislar, i 11 uti I isa nclo-se o 
'velo rec ip roco, elemento ponderador d'ellas . 
Accrcscc qu e esta su ppressão cio _voto cl_o se nado 
iri a ferir el e frente o elemento lederat1vo, que 
cm nossa urdidura constitucional se rep resenta 
n'essa corporação. a qual, na phrase los publi
ci stas, é a grande embaixada dos Estados. 

Hav ia outro exped iente a adapta r no caso de 
dcsintelli o-e ncia ent re as duas camaras, o de 
con fi ar a ~olucão ao exa me e deliberação ( defi 
niti ,·a ou cle1;ende nte de approvação cio _con
o-resso ) de uma com mi ssão parlamentar 1111 xta, 
~specia lmentc eleita para isso , - do que ha 
exemplo nas constitui ções el e Portuga l, art. 54, 
cio Grão Ducado el e Saxc, art. 9 1, 92 e 1 3 1, e 
Hamburo-o, arts . 69 a 74, e .é o que, em bora 
assim o ~ião disponha a const ituição, se pratica 
nos Estados Unidos Norte-amer icanos. A 
Constituição do Estado el e Pernambuco consa
o-rou esta medida , art. 27, fazendo submetter o 
~roj ecto com as emendas a uma com mi ssão parla
mentar de se is membros . Cada uma das camaras 
elege de seo seio tres , devendo em ambas um 
d'ell es ser tirado da minoria. E' a chamada 
r!epu tnçiío co11111111111 ( Saxe ), ro111111issiío rfe ro11cili~
çiio , co111111issiío rfc rfccisiío (Hamburgo ) co1111111ssno 
rfe co11fe re11cin ( Estados U. 1 • Americanos ). 

Na America cio norte a co111111 ittee o.f co1i/ere11ce 
compõe-s de tres rn ern bros da casa cios represen
tantes e el e tres senadores, sendo de cada camara 
um escolhido de entre os membros da minoria. 
Os commi ssarios se reunem i11 sec ref, e medi
ante concessões rec iprocas procu ram conciliar 
as clivergencias; o resultado é submett iclo ao 
congresso, que di scute, mas não emenda, só
mente approva ou rejeita. ( De Noai11es, Cent 
ans clerépublique aux Etats-Unis , t. 1° pao- . 24 1; 
} , B1yce, t. 1° pag. 184, Soria110 rfe Souza , Dir. 
Publ. e Const. , pag . 243). O pequeno numero 

cios comm issa ri os é prop1c10 ao pensamento 
conci li ador, corno o não deixa de ser tambem a 
rese rva nos trabalhos ela commissão e não 
menos o será o proprio facto ela escolha , si, 
como é nat ural. elege rem-se para o accordo os 
mai s cordatos . E si o estudo calmo da questão, 
entre poucos, fó ra ela ag itação propria elas 
assembl éas e influenciado pelo espírito de trans
jo·cncia, não dér em resultado a approvação 
cl~ s emendas im pugnadas, fo rça será então 
convir que ell as rea lmente são más; e mais 
valerá então não vinga r o projecto, do que ser 
adaptado em taes condições. 

Será porém este prefe rí vel ao exped iente 
adaptado pela nossa Con stituição? O nosso 
systema, tran splantado_ da constituição arg~n
tina , art. 71 , não prima pela co ngru e11c1a. 
Ao ,veto cio preside nte da Republica oppõe a 
votacão ele do us terços, e contenta-se com a de 
uma.só elas camaras para rejeita i-o. Q1.Ianto ao 
vefo reciproco cl 'ell as, ha a di stinguir :- contra 
um proj ecto, basta a simples maioria da camara 
rev isora - , mas as emendas desta , que a ca
mara iniciadora rejeitar , preva lecerão por dous 
tercos el e votos da rev isora , a menos que a 
out'ra , tarnbem por dous terços, as recuse de 
novo. Simples mai ori a derriba um projecto e 
veda sua apparição por uma sessão annual. 
Contra emendas só prevalece a gra nde massa ele 
vot os, os dous terços . 

Mas o peior é que, reje itadas as emendas por 
essa for ma, fica a pprovado o projecto e vae ~ 
sancção ( § 2° ), isto é, uma das camaras e 
fo rcada a ;ubrnetter-se inteiram ente ao querer 
da ' outra para adapta r-se uma lei na qual, 
afinal, aquclla não collaborou. . . . 

Dir-se-á que, versando a des111tell1genc1a 
sómente sobre as eme ndas, o projecto em si 
não está fóra da approvação da camara di ver
gente. E' isto porém forçar a noção das cousas. 
QJ.1e approvação realmente é essa? No caso 
fi o· urado ell a não se póde considerar concedida, 
cl~sde que se clava a cond ição ele serem as emen
das aceitas pe la outra camara, que entretanto as 
rejeitou . Ao proj ecto a camara revisora só
m.ente acquicscia emendando-o, pondo-o ele 
accorclo com seo modo de ver, tornando-o com 
as emendas cli o- 11 0, conforme suas vistas, de se r 
converti cio em" lei. P<i>de se r um projecto máo, 
ele que as emendas ex i?u njam o que é_nociv_?, ou 
pela suppressão de artigos ou pela 111serçao de 
alguma util providencia. 

É da essensia cio systerna em que ha duas 
camaras !eo-islat ivas , que a lei se faça por 
accordo de ~rnbas. No caso verte nte, é feita 
pela vontade de uma só e c01_11 repulsa ela c~op_e
ração ela outra. Com o exped iente da com1111 ssao 
mi xta, facilita- se o accorclo e resalva-se a auto
nomia de cada uma das camaras . 

PÓDE UMA DAS CAMARAS LEG ISLA TI V AS, EMEN
DA NDO O PR0JECT0 QUE RECEBE0 DA OUTRA, 
ALTERAR SUBSTANCIALMENTE O 0BJECT0 0RIG!, ARI0 
DESSE PROJECTO? 

Su rg i o esta questão no senado, em 189 1 
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§5.° Ainda quando na camara inicindora o projccto 
nuo seja approvado pclos dous tercos dc seos membros 
prescntes, sera remettido a outra camara. 

Si ncssa tambem nao for approvado put aquellc numero 
de votos, sera julgado rcjcitado; mas, si o for, reunir-se-ao 
as duas camaras em congresso nacional para proccder-se 
na forma do paragrapho anteccdente. 

6.° A reuniao das duas camaras em congresso nacional 
sera solicitada par aquella cm que for iniciado o projecto. 
CilllfrtO ». 

E o congresso constituinte pareceo hesitar. 
A emenda foi appi'0\'ada a s dc fevereiro de 

i8gi ; mas em nova discussao, a 18, foi rejei- 
tada, como attcntatoria do principio da duali- 
dade das camaras, tendente a annullar o senado, 
e contraria as bases do systerha adoptado, 
como resulta do pouco que consta dos Annahs, 
vol. Ill, pags. 6i, 68 c 234. 

Com elleho, scndo o numero dos dcputados 
quasi o quadrupln do de senadores, ve-sc que 
a reuniao de uns com outros seria uma verda- 
deira absorp^ao do senado pela camara. H 
sendo obrigatoria a fusao, como pretendia a 
emenda (verb. « reunir-se-ao as duas cama- 
ras»), seria o senado forgado a testimunhar, 
sem poder impedir, a passagem de leis sem a 
sua approvagao. Forji isso dar a uma so das 
camaras o direito de legislar, inutilisando-se o 
vr/o rcciproco, clemento ponderador d'ellas. 
Accresce que cda suppressao do voto do senado 
iria ferir de frentc o elcmento federati^■o, que 
cm nossa urdidura constitucional se representa 
n'essa corpora^ao, a qual, na phrase dos publi- 
cistas, e a grande embaixada dos Estados. 

Havia outro expedicnte a adoptar no caso dc 
desintelligencia cntrc as duas camaras, o de 
conliar a solu^ao ao cxame e deliberaQao (deii- 
niti\'a 011 dependente de approvai;ao do con- 
gresso) dc uma commissao parlamentar mixta, 
especialmente cleita para isso, — do que ha 
exemplo nas constituicoes dc Portugal, art. ^4, 
do Grao Ducado de Saxc, art. 91, 92 e 131, e 
Hamburgo, arts. 69 a 74, e e o que, embora 
assim o nao disponha a constitui^ao, se pratica 
nos Estados Unidos Norte-americanos. A 
Constituigao do Estado de Pernambuco consa- 
grou csta medida, art. 27, fazendo submetter o 
projccto com as emendas a uma commissao parla- 
mentar de seis membros. Cada uma das camaras 
clege de seo seio trcs, devendo cm ambas um 
d'elles ser tirado da minoria. E' a chamada 
deputn^no coimumn ( Saxe), conrmissno de concilia- 
(do, coiiiinissdo de decisdo ( Hamburgo) coinmissdo 
de con/erencia (Estados U. N. Americanos). 

Na America do norte a conuniltcc of conference 
comp5e-se de tres membrosda casa dosreprcscn- 
tantcse de tres senadores, sendo do cada camara 
um escolhido de cntre os membros da minoria. 
Os commissarios se reunem in secret, e medi- 
ante conccssocs reciprocas procuram conciliar 
as divergencias; o resultado e submettido ao 
congresso, que discute, mas nao emenda, so- 
mcnte approva cm rejeita. (De NoaiUes, Cent 
ans derepublique aux Etats-Unis, t. i0 pag. 241; 
j, Bryce, t. i0 pag. 184, Soriano dc Sonya, Dir. 
Publ. c Const., pag. 243). O pequeno numero 

dos commissarios e propicio ao pensamento 
conciliador, como o nao deixa de ser tambem a 
rescrva nos trabalhos da commissao e nao 
menos o sera o proprio facto da escolha, si, 
como e natural, elcgerem-se para o accordo os 
mais cordatos. E si o estudo calmo da questao, 
cntre poucos, Ibra da agitacao propria das 
assembleas e influenciado pelo espirito de trans- 
igcncia, nao dcr em resultado a approvafao 
das emendas impugnadas, for?a sera entao 
convir que ellas realmentc sao mas; e mais 
valera entao nao vingar o projecto, do que ser 
adoptado em taes condicoes. 

Sera porem este preferivel ao expediente 
adoptado pela nossa Constitui^ao ? O nocso 
systema, transplantado da constituicao argen- 
tina, art. 71, nao prima pela congruencia. 
Ao veto do presidente da Republica oppoe a 
votacao de dous ter?os, c contenta-se com a dc 
uma so das camaras para rejeital-o. Quanto ao 
M'tb reciproco d'ellas, ha a distinguir;—contra 
um projecto, basta a simples maioria da camara 
rcvisora—, mas as emendas desta, que a ca- 
mara iniciadora rejeitar, prevalccerao por dous 
tergos de votos da revisora, a menos que a 
outra, tambem por dous tergos, as recuse de 
novo. Simples maioria derriba um projecto c 
veda sua apparicao por uma sessao annual. 
Contra emencias so prevalece a grande massa dc 
votos, os dous tergos. 

Mas o peior e que, rejeitadas as emendas por 
essa forma, fica approvado o projecto e vae a 
sancgao (§ 2°), isto e, uma das camaras c 
forcada a submetter-se intciramente ao querer 
da outra para adoptar-se uma lei na qual, 
afinal, aquella nao collaborou. 

Dir-se-a que, versando a desintelligencia 
somente sobre as emendas, o projecto em si 
nao csta fora da approvagao da camara diver- 
gente. E' isto porem forgar a nogao das cousas. 
Que approvagao realmente e essa? No caso 
tigurado ella nao se pode considerar concedida, 
desde que se dava a condigao dc serem as emen- 
das aceitas pela outra camara, que entretanto as 
rejeitou. Ao projecto a camara revisora so- 
mente acquiescia emendando-o, pondo-o de 
accordo com seo modo de ver, tornando-o com 
as emendas digno, conforme suas vistas, de ser 
convertido em lei. Pode ser um projecto mao, 
de que as emendas cxpunjam o que e nocivo, ou 
pela suppressao de artigos ou pela insergao dc 
alguma util providencia. 

E da essensia do sj-stema em que ha duas 
camaras legislativas, que a lei se faca por 
accordo de ambas. No caso vertente, e feita 
pela vo.ntade de uma so e com repulsa da coope- 
ragao da outra. Como expediente da commissao 
mixta, facilita-se o accordo c resalva-se a auto- 
nomia de cada uma das camaras. 

Pode uma das camaras legislativas, fmhn- 
DANDO O PROJECTO QUE RECEBEO DA OUTRA, 
ALTERAR SUBSTANCIALMENTE O OBJECTO ORIGINARIO 
DESSE PROJECTO? 

Surgio esta questao no senado, em 1891 
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( sessão de 1 3 de agosto), a proposito ele um 
projecto, a hi apresentado, sobre incompatibili
dades; levantou-a o sen.i dor Q. Bocayu va : 

« ... a discussão do projecto t :d como veio da camara , 
colloca o se nado em um estado de coacç:io. 

Nfio se trata , como se deveria presumir, de uma emenda 
offerecida pela camara ao projecto que lh e foi remettido 
do se nado; trata-se de um projecto novo, de um projecto 
substitutivo , que n:10 póde abso lutame nte estar comprchen
dido na di spos ição regimental, que res tringe a faculdade 
de nprcscntar emendas a esse projecto. 

Ha aqu i um a questi'"to de fórma, mas uma questão de 
fórma que affccta substancialmente o direito qu e tem o 
senado de cn trnr cm uma Jiscussão larga e completa a 
respeito do assumpto . 

O se nado approvou um projec to; esse projecto fo i 
rcmcttido !, camara dos deputados: a cama ra podia 
oflercccr-lhe emend as, mas cm vez disto , a carrn1ra envi ou 
ao senndo um substituti vo in te ira mente novo , que h:1 de 
se r subm cttid o t1 discussfw do senad o, co rrendo os tramites 
regimentaes que permittem toda a amplitude " apreciação 
de qua lqu e r projec t o . 

Limita-se a oflCrcccr estas rapidas consid erações , cspc
rnndo 'luc a mesa e nco ntre, no regimento, um meio de 
eles mbnraçar o se nado desta coacçiio. 

Ou o se nad o tem de submetter-se acei t :tnd o cm um a 
só li scussfio o prnjecto substitutivo da c am nr:i, ou te m a 
fnculdaclc de ofTcrcce r emend as, de altera r o pensamento 
da canrnra . .. ». 

E por essa occasião abundava o se nado r Uhal
d i no cio Amaral n s seguint es conce itos : 

<< Veio d a camara cios deputados um substit utivo. Pôde 
uma das canrnras substi tuir um projccto :tpprovado pela 
outra? Parece qu e não . Nem a Consti tui ç,io autorisa a 
su l·stitui ção de um projccto por outro, nem os regimentos 
ac tu aes, nem os :mt1gos que o orado r co nsultou , e acredita 
que ha bons fundam e ntos para não ser permittida essa substi 
tui ç:10. 

É foci l ve r que , se nd o o poder legis la ti vo dividido em 
dous ramos e devendo ambos conco rrer para a orO"an isaçi10 
dt~s le is, app rovad,_~ uma med ida cm uma das 

0
c;.1mar,1s, 

pode a outra propor alguma erncnda que vi r.í co njunta
mente com o projccto prim itivo :'t c,mrn r:1 ini ci.icio ra e 
esta tenl toda. li bc~·da~lc ou de sustentar o seo voto prirnifi\·o 
sobre a matcna pnnc,pal, rec usando as emendas que lhe 
ni10 parccerc rn ute1s, ou de aceitar tod as ou algunrns 
dessas crncndas, e parece que para esse caso est.'1 o processo 
hem es tabe lecido, tanto na Cons titui çi10 como nos rco·i
!11cn_tos . Mas será a mesma c~usa substituir um projc;to 
111tc1 ran,ente por um novo proJeeto? 

Em que posiçfto fica a canrnra i ni cindora? Fic:1 na ohri
g:1ção ele approv:ir o . subs titutivo se m a poss ibilidade de 
d1:,cnrn 1nnr da rnatena deste aquillo de que a mesma cama ra 
não cogitou? Póde-sc até da r um abuso e é qu e, tra t ando
rc de uma mnt ~na cm uma <l as ca ma r;:s e tendo sid o el la 
vcnccdor:1, venha a titulo de substitutivo da scn-unda 
ca mara mnteria intei rnrn entc nova e atC se m co n~1cx:1o 
~on1 o que_ tinh a sido proposto. A eama ra . que ti nha 
1111 ciado 1 d1scut1do e votado o projccto, ace itaní uma 111 :1tcria 
de .que nfLo cogitou e condc rn nará a sua propri a ob ra? 

E p_ossiv_c l que na . palavra-emendas-de que tratam a 
~onst1tu1çao e o regimento. se possa cnxcrgm· o subs titu
tivo_: mas ac.lrn que ~. leva r 1nuito longe a latitude f]UC se 
la a exp rcssao . Assim aclrn-sc o senado e m uma situacfto 

dilTicil, com a inic.iativa coarct,1da
1 

e na nccl·ssidade ·de 
es tnbelcc_er um pr ceden te; nf10 .ô para resguard:t r as 
prcrog:1t1vas do scnndo 1 nrns egu:1 lmcnte as da canrnra 
dos t~eput:idos , para que o senado não se jul g ue amanht1 

no d1rc1to , sob o pretexto de emendar um projccto vindo 
da nutra casa. ele mandar-lhe daqui um projrc to inteira
mente novo , col locando-a cxactamcntc nrs mesmas dillicu l
dad<..·s cm que o senad o se acha neste momento . Nf10 se 
diga que o projc to não é intcirnme nte novo visto que 
~lle tambem_ cogita de incompatibi lidades. O que é certo 
e 9uc ? pro1ccto. que veio da outra casa, não conse rvou 
do pro1 ec to do se1~ado um só nrtigo. um só pnragrapho, 
portanto , quncs_ s:10 as emendas sobre :1s quaes deve o 
senado pronunc iar-se? O que é que poded acei tar do 
novo pt'ojccto e do que sahio desta casa? _ Nada; ou o 

senado tem de acei tar por intei ro o seo prejecto , o qu e 
quer dizer reje itar o que ve io l:'1; ou aceitar o de h'i, rej ·i
tand o intcir:tml!nte o do senado . . . '> . 

Da d iscussão ha vida \'e ri fica-se q ue as opiniões 
não eram accorcles sob re ser substancia lmente 
diverso o substit utivo ela camara; a mesa do 
senado o subm etteo á votação como e!llencla nos 
t erm os do art. 39 da Const ituição, e foi rej eitado. 
(V. ANNAES do senado, 189 1, vol. li , pags .261-6). 

A Constituição e!ll seo texto e espírito lll inis
tra- nos ele!llentos para resolver pela neo·ativa a 
questão . No art. 39 encontram-se as palavras 
-projecto ... e111el/{fndo, - 111odijicndo e111 co11for-
111idnde d'el/as ( emendas ), - alternçõcs- as qu aes 
presuppõem e deixa m subentendido que o pro
jec to orig-inario continúa a su bsistir, não cl esap
parece. E111e11da é correcção el e defeito ou falta , 
suppõe a ex istencia , a v ige ncia do q ue é e!llen
dado, como a suppõe egualmente a 11 ,odijicnçiío 
ou alteraçiío, as quaes não ex ist em ele per si, 
sinão colll o proprio objecto lllocl ificado ou 
alterado . Ora, nin g ue!ll · d irá que emendar, 
modifica r, ou al tera r p r emendas, é pór inte i
ramente de parte o projecto e fazer outro novo 
em lugar cl 'elle. 

E nota-se mesmo no cit. art. o cuidado de 
não presc indir do projecto pri mitivo . O que 
elle !lla nda volve r á camara de origem é o pro
fec ia emendado. Esta camara, si app rova r as 
emendas ela out ra, envi ará o projt'clo mod ificado 
em conformidade d 'ell as . No caso contrari o, o 
projccto volverá á camara rev isora (§ 1° ); é 
evidente que trata-se ainda do projecto primi
tivo ; dada ahi a votação de dous t e rços, as 
emendas se rão « então relllett idas co111 o projrclo 
( é a inda o primitivo) á callla ra in ic iado ra» 
(§ cit . ) . Como ad.mittir , pois. o co lll pleto cl es
apparecimento desse projecto? Como não le\·al -
o ma is em conta? Como su pprimil-o assim ? 

Considere-se agora q ue as c111c11das de uma 
camara não pódem se r emendadas pela outra ; 
esta ou as approva ou repelle. S i sob có r de 
emendas, vem um projecto novo, outro , diverso, 
a camara rev isora ou ha de ace ita i-o com pre
t erição cio seo, mas tal como o recel:;eo, integral
mente, sem lhe alterar nem uma v irg ula, ou 
tem ele rejeitai-o todo, por entende r qu e convém 
prevalecer o seo, e eis um projec to immune de 
emendas, um 11oli 111e tn11gcre, ao qua l não se 
extende a facu ldade rev isora da camara a que é 
remettido . E isto infirma o plano e contravé m 
o espirito da Con stitu ição, t o rnand o nomina l e 
inefTicien te a dualidade elas camaras legislati \'aS, 
creada para cor recção rec iproca . 

Oe\·e-se , portanto, prover ao caso, obedecendo 
a esse plano e esp irito, e o meio pratico será 
prohihir-se, no regimento ele cala casa do par
lamen to, a adm issão ele taes contra-proj ectos , 
já que ex pressa mente o .não fez a nossa Consti
tui ção, como a cio Estado ela Pensy l vania ( de 
16 ele dezembro de 18 73) que no ar t. 3, secç. 1, 
ci ete rmi na que-11e11 b11111 J;rojecto poderá ,passa11do 
de 1m1n cn111nra á 011trn , ser e111e11dado 011 111odificndo 
de 11ia11cirn a nlternr seo objcc/o origi11nrio. 

Art . 79. Na se 
rn eS lllO ,lll110 11 30 s, 
va rá a discussão < 

jcc!o qu e ho uve 
rejeitado iu-lo/11111. 

( Projecto c\1.1 C~:m-1111 
Governo Prov1sor10) . 

Art . 4 0 . e 
ev identemente e 
ca maras não ob 
sa ria :í sua apprc 
só os não approv 
os que cahem 
ciaram . Assim : 
st itu ição usa d, 
hensi vos ele toe 
não t enham sicl c 
esta ou aquella, 
haver lei sem o , 
que v iria em ur 
outra na m sma 
art. 40 é não s 
i•eto reciproco d 
como tambem u 
o prurido de !, 
achaques das as'. 

Não saneei, 
tu ição não admi 
a consagração d 
pensivo, era in 
suspensão, a q 
mas limitada . 
em vi rtude d'e 
sob re a resoluçi 
termo ela sessãc 
projecto ; só er 
t rata r da materi , 

Isto se confon 
égide do pode r 
re!lled io contra 
portunas , intem 
á calma das pai : 
ao bom aviso 
convite ás ma , 
que mu ita vez 
que não é da cap, 
do interi or ci o p 
di reito ele pro nu 
pelos Es tados e 
em qu e estas se 
bl ica, eleito , ell, 

Tudo isso se 
podessem imm e 
vessem as cama 
sua supremaci,; 
riam0s um re€ 
quiz; não mais 
estabeleceo, ma 
que ella repell 
prenhe de per· 
nação, o mai s 1 

C0!ll o seo vc/1 
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(sessao de 13 dc agosto), a proposito de urn 
pmjecto, alii apresentado, sohre incompatibili- 
dades; levanlou-a o senador Q.. bocayuva ; 

«... a discussao do projecto tal conio veto da camara, 
colloca o scnado cm um estado de coac^ao. 

Nao se trata, como se deveria presumir, dc uma cmenda 
oflcrecida pela camara ao projecto que Ihe fol rcmettido 
do scnado; trata-se de um projecto novo, de um projecto 
substitutivo, que nao pdde absolutamente estar comprehen- 
dldo na disposiQao regimental, que rcstringe a faculdade 
dc npresentar cmendas a esse projecto. 

Ha aqui uma questao de forma, mas uma questao dc 
forma que aflecta substancialmente o dircito que tern o 
scnado dc entrar cm uma discussao larga e completa a 
rcspeito do assumpto. 

O scnado approvou um projecto; esse projecto foi 
rcmettido a camara dos deputados; a camara podia 
oflerecer-lhe cmendas, mas em vez disto, a camara enviou 
ao scnado um substitutivo inteiramcnte novo, que ha de 
ser submcttido a discussao do scnado, correndo os tramites 
regimcntaes que permittem toda a amplitude a aprecia<;ao 
de qualquer projecto. 

Limita-se a olferecer cstas rapidas consideraqocs, espe- 
rando que a mesa encontrc, no regimento, um meio dc 
dcscmbara^ar o scnado desta coac<;ao. 

Ou o scnado tern dc submctter-sc nccitando cm uma 
so discussao o projecto substitutivo da camara, ou tern a 
faculdade de ofierecer cmendas, de alterar o pcnsamcnto 
da camara, .. ». 

E por esFa occasiao abiinda\-a o senador Ubal- 
dino do Amaral nos seguintes conceitos: 

«Veio da camara dos deputados um substitutivo. Pdde 
uma das camaras substituir um projecto approvado pela 
outra? Parece que nao. Nem a Constituiijao autorisa a 
sul'stituii;ao de um projecto por outro, nem os regimentos 
actuaes, nem os antigos que o orador consultou, e acredita 
que ha bons fundamentos para nao ser pcrmittida essa substi- 
tuiijao. 

U facil ver qne, sendo 0 poder legislativo dividido em 
dons ramos e devendo ambos concorrcr para a organisaijao 
das leis, approvada uma mcdida cm uma das camaras, 
pddj a outra propdr alguma emenda que vira conjunta- 
mente com o projecto primitive a camara iniciadora, e 
esta tcra toda liberdade ou dc sustcntar o seo voto primitivo 
sobre a matcria principal, recusando as emendas que Ihe 
nao parccercm uteis, ou de aceitar todas ou algumas 
dessas cmendas, c parece que para esse caso esta o processo 
hem cstabelecido, tanto na Constitui<;ao como nos regi- 
mentos. Mas sera a mcsma cousa substituir um projecto 
inteiramcnte por um novo projecto? 

Em que poslijao fica a camara iniciadora? Pica na obri- 
gaijao de approvar o substitutivo sem a possibilidade de 
discriminar da materia deste aquillo de que a.mcsma camara 
nao cogitou ? Pdde-se ate dar um abuso c e que, tratando- 
rc de uma materia cm uma das camaras c tendo sido ella 
vcnccdora, venba a titulo de substitutivo da segunda 
camara matcria inteiramcnte nova e ate sem connexao 
com o que tinha sido proposto. A camara, que tinha 
iniciado, discutido e votado o projecto, aceitara uma materia 
dc que nao cogitou e condemnara a sua propria obra? 

E possivel que na palavra — cmendas—de que tratam a 
Constituiijao c o regimento, se pnssa enxergar o substitu- 
tivo; mas acba que e levar muito longe a latitude que se 
da a cxpressao, Assim acha-se o senado em uma situacao 
dillicil, com a iniciativa coarctada, c na necessidaile de 
estabelecer um prcccdentc; nao so para resguardar as 
prcrogativas do senado, mas egualmente as da camara 
dos deputados, para que o scnado nao se julgue amanha 
no direito, sob o pretexto dc cmendar um projecto vindo 
da outra casa," de mandar-lhe daqui um projecto inteira- 
mcnte novo, collocando-a cxactamentc nts mesmas dillicul- 
dades cm que o senado se acha neste momento, Nao se 
diga que o projecto nao e inteiramcnte novo, visto que 
elle tambcm cogita de incompatibilidades. O que e certo 
e que o projecto, que vein da outra casa, nao conscrvou 
do projecto do senado um so artigo, um so paragrapho, 
portanto, quacs sao as cmendas sobre as quaes tlevc o 
senado -pronunciar-se ? O que e que podera aceitar do 
novo pi'ojecto e do que sahio desta casa?-.Nada; ou 0 

scnado tern de aceitar por inteiro o seo prcjecto, o que 
quer dizer rejeitar o que veio la; ou aceitar o de la, rejei- 
tando inteiramcnte o do scnado .. .». 

Da discussao bavida ferifica-se que as opiniocs 
nao eram accordes sobre ser substancialmente 
diverso o substitutivo da camara; a mesa do 
senado o submetteo a votaijao como emenda nos 
termosdoart. 39 da Constituii;ao, e foi rejeitado. 
(V. ANNAEsdo senado, 1891, vol. II, pags. 261-6). 

A Constituicao em seo texto e espirito minis- 
tra-nos elementos para resolver pela negativa a 
questao. No art. 39 encontram-se as palavras 
—projecto... emciutatio,—modificado cm coufor- 
midadc d'cllas (emendas),—altcmgocs—as quaes 
presuppoem e deixam suhentendido que o pro- 
jecto originario continiia a subsistir, nao desap- 
parece. Hmcnda c corrccgao de defeito ou falta, 
suppoe a existencia, a vigencia do que e emen- 
dado, como a suppoe egualmente a modi/ictifdo 
ou altcra^do, as quaes nao existem dc per si, 
sinao com o proprio objecto modificado ou 
alterado. Ora, ninguem dira que emendar, 
modificar, ou alterar por emendas, e por intei- 
ramente de parte o projecto e fazer outro novo 
em lugar d'elle. 

E nota-se mesmo no cit. art. o cuidado de 
nao prescindir do projecto primitivo. () que 
elle manda volver a camara de origem e o pro- 
jecto emendado. Esta camara, si approvar as 
emendas da ontra, enviara oprojecto modificado 
em conformidade d'ellas. No caso contrario, o 
projecto volvera a camara revisora (§ i0); e 
evidente que trata-se ainda do projecto primi- 
tivo; dada alii a votaijao de dons tenjos, as 
cmendas serao « entao remettidas com 0 projecto 
(e ainda o primitivo) a camara iniciadora» 
(§ cit.). Como admittir, pois, o completo des- 
apparccimento desse projecto? Como nao leval- 
o mais em conta? Como supprimil-o assim? 

Considere-sc agora que as emendas dc uma 
camara nao podem ser emendadas pela outra; 
esta ou as approva ou repelle. Si sob cor de 
emendas, vem um projecto novo, outro, di verso, 
a camara revisora ou ha de aceital-o com pre- 
terii^ao do seo, mas tal como o recebeo, integral- 
mente, sem lire alterar nem uma virgula, 011 
tern de rejeital-o todo, por cntenderque convem 
prevalecer o seo, c eis um projecto immune dc 
cmendas, um noli me tangerc, ao qual nao se 
extende a faculdade revisora da camara a que e 
rcmettido. E isto infirma o piano e contravem 
o espirito da Constituicao, tornando nominal e 
ineOiciente a dualidade das camaras legislativas, 
crcada para correccao reciproca. 

Deve-se, portanto, prover ao caso, obedecendo 
a esse piano e espirito, e o meio pratico sera 
prohibir-sc, no regimento dc cada casa do par- 
lamento, a admissao de taes contra-projectos, 
ja que expressamente o jiiio fez a nossa Consti- 
tuicao, como a do Fstado da Pensylvania (de 
16 dc dezembrode 1873) cllle noal'C 3, secij. 1, 
determina que—neiihiimprojectopodcrd.passando 
de uma camara a outra, ser emendado on modifendo 
de inancira a alterar seo ohjedo originario. 
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Art . 19 . Na sess:ío do 
mesmo ·anno não se reno
vará a di scussão ele pro
jec!o qu e houver sid o 
·rejeitado i 11- /0 l 11111. 

( Projecto ela Comm issi10 cio 
Governo Provisorio). 

Art. , 8. Os projeclos 
tolalmei1to reje itados , ou 
n:io sanccionaclos, não se 
poderão renovar na mesma 
sessão leg islati va . 

( Decretos n. _=; 10. de 22 de 
Ju nho e n. 914 A , de 2) de 
Out ubro de 1890) . 

Art. 4 0 . Os projectos rejeitados são 
ev identemente os que em qualquer das duas 
camaras não obt em a m aioria de votos nece_s
sa ri a á sua approvação e n 'elles se incluem nao 
só os não app rovados pela camara rev isora, co!11? 
os que cahem na propri a casa onde se lllI

ciaram. Ass im se deve entender porqu e a Con
stitui ção usa de t erm os ge neri cos, compre
hensivos de t oda a especie de project os, que 
não ten ham sido approvados, sem parti cu lari sa r 
esta ou aqu ell a, sem di stin g uir . E si não pode 
haver lei sem o concurso das duas camaras, ao 
qu e v iri a em um a o project o j~ reje_itado_ pela 
outra na mesma sessão? Esta 1ntell1 ge nc1a do 
art . 40 é não só a consagração e ga ranti a do 
veto reciproco das duas, casas d? p~rl ~me_nto , 
como tambem um freio a lego111a111a, d1m 1nu 1ndo 
o pru ri do de leg isla r , que é um ci os peiores 
achaqu es elas assembléas . 

Não sanccionados. Desde qu e a Con sti
tui ção não adm itti o o i•elo absoluto, -que seri a 
a co n agração ela d ictaclura- e adopt ou o ,sus
pensivo, era indi spensavel fi x_ar o prazo_ d es_sa 
suspensão, a qua l não poderi a ser a rb1tran a , 
mas li mitada . A limitação está n 'est e art. 40; 
em virtude d 'ell e, a de li beração do co ng resso 
sob re a resolução vetada fica suspensa até ao 
termo da sessão leg islat iva em que fo i vetado? 
projecto; só em nova sessão annual se pod era 
trat ar da materi a. 

Isto se co nfo rm a com a natu reza e fim do veto , 
éo· icl e ci o poder executivo, freio das camaras, 
r~111 ecl io contra deli berações precipitadas, ino
portunas, intempesti vas, mal cabidas - ap1:ell o 
á calma das pa ixões , ú sereni dade dos espmtos, 
ao bom av iso da refl exão pau sada e quieta, 
co nvite its ma nifestações da opinião publica , 
que muita vez não está com o parla111ento e 
qu e não é da cap ital só , mas dos Estados tam bem, 
do interi or do pa iz , da nação toda, e qu e te111 
direito de pronunciar entre os legisladores , eleitos 
pelos Estados e pelas circumscripções elei toraes 
e111 qu e estas se dividem, e o presidente da Repu
bli ca, eleito, ell e só, pela nação inteira. 

Tudo isso se desv irtuaria , si acaso as ca 111 a ras 
podessem irnm ed iatamen te rejeita r o i•eto ! Ti
vesse 111 as camaras este pode r e seri a um facto 
sua sup remacia sobre o executi vo . isto é, t e
ri a1110s um regímen q ua l a Co nst itui ç7to não 
qu iz ; não mais o do preside ncia lismo que ella 
estabelece , mas o ela omnipotencia pa rl ame ntar 
que ella repelli o . . . Diante de uma lei 111 á, 
prenh e de perigos para a liberdade e para a 
nação, o m ais que o chefe d'esta poderi a faze r 
co m o seo velo se ri a s uspend ei-a por alg·u ns 

Ao art. :;8. -Suppri
ma-sc a palavra - total
mente-. 

Emenda cl:i Comm issào do 
Congresso ( :•pprovada em _;o 
de Dezembro de 1890) . 

Art . L10 . Os proje
ctos rejeitados, ou não 
sanccionados, não pode
rão ser renovados na 
mesma sessão legisla
tiva. 

poucos dias( !) , isto é, o projecto obnox io apenas 
espe raria , para torn ar-se lei do_ pa iz,_ os esc_assos 
dia s necessa rios para uma d1 scussao un1 ca e 
immecliata em cada camara, ou m esmo em u111a 
só, si por voto desta fosse logo repeli ido o velo.' ( *) 

<, E' o velo o UN1co FRF.10 que pôde impor-se ao corpo 
legislat ivo para defender a nação dos clfeitos das facções, 
da precipi tação ou de qualque r impulso contrano ao inter
esse publico, que a maioria deste corpo é susceptt vel de 
recebe r». ( Fedcrnlisl, cap. 73 ) . 

Ora, esse 111,ico freio não será freio alg um 
desde que as ca111aras se arrogarem o direito de . 
em m eia duzia de dias , repellir o i•eto , que 
assim de ixa de ser um appello a nova deli beração 
pausada e refl ectida e de proporcio nar aso ao 
pronuncionamento da opinião nacional. E' certo 
que, em França, o presidente em desaccor?o com 
o l a rlamento limita-se a pro pô r seja reco nsiderado 
o acto Jeo·islativo; mas, a lém de que tem para 
isso o p~azo el e t ri11ta din s, elle póde adiar a 
asse111bléa e dissolver a camara dos deputados 
( leis co nst . de 25 de ÍC\·e reiro, a r_t. 5º e de 16 
de julho de 1875. art. 2° ). Ah1 o chefe ele_c
ti vo da nacão não está desa r111ado para o caso, nao 
se a nnull a' ; si o projecto não promulgado é fata l 
ao pa iz, o presidente t e111 esse 111 eio de deferir
lhe a exec ução e d;í r espaço á reacção contra elle 
por parte da nação . Aq11i , o chefe do poder 
exec uti vo tem ape nas dez dias para o ·velo, 
não adia nem dissolve camaras ; e si estas 
póde m immediata mente de . novo app ro_var o 
proj ecto, o i•eto red uz-se ass im a tel111111 1111bel'.c 
si11e t'c/ 11 e fica fa l ·eado todo o systema arch1-
tectado pe la Co nstitu ição . . 

Entre nós tem se prati cado o contrario cio 
qu e ex pendemos, mas não póde haver pratica 
ma is perni ciosa e fo i parte para o acto co m que 
o primeiro presidente da Repub lica , a isso ar ras
tado pelas circumstancias, entend eo (**) em 
se u patri oti smo resolver o co nflicto travado co~11 
ell e pelo co noTesso, di ssolve ndo esta corporaçao 
e cl'ella (qu~ se puzcra fóra da Constituição) 
a ppellando para o pai z . ( Vide « M ANIFESTO AOS 

BRAZILEIROS» , no Diario Official de 3 le noYem-
bro de 189 1 ), . . 

Discut indo o velo do presidente da Repu blica 
a um projecto de lei sobre incompatibi lidades 

C) O tufo do pres idente da Repu blica que foi lido no sen:i_cl~_ n:a '<.c!!lõS:'io de 2 1 
de se t..:mhro ,l c 189 1, no 11 i :i scguink ~evc p:1 reccr d:i com 111 1s~:io compch•n t c 

e Út~tr!~ili:~Jc!~~J:c-;ã~od!Ot~~ ~~1
~J~1 tc1i.

1
::o! ,lo_ mesmo_ :mnn, to.!VC dispcni;n ~le 

parece r e de publi ca:;:i o e h~vemlo o \'ICC•pr cs1dcntc . cio scnat!O ( cn t:Hl 
11 :i pn= si1len .:: ia d'cllc ) sui:;Ge rulo que se fiussc sessan n_o ,h_a :i de 
novcml: ro ( fori:ulo naciona l · o di :1 1 era domíugn ), nesse ,h.i foi o 't.'t l o 
submcllidn a \'ot:iç:io e rejeiinito. Ao l,)do dous cti.1s uteis ! (l.i.l t A.._s. do 
scu:ulo, 18g1 , vai. 4n e } "· sessões dos d. ias aci ma referidos). 

( · • ) Lcc; foutcs qui fon t les hommes d'Etat ne sonl p:is toujours libr~s . 
sou vent sont dcs sui tes necc!.s:lircs de la s ituation ou l'un cst. l11<m l r J'i 11H11 
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ARTIGO 40 158 

Art. ■jP. Na scssno do 
mcsnio anno nno sc rcno- 
vara a discussao dc pro- 
jcclo que houvcr sido 
rejcitado iii-loluin. 

(Projecto da Conimissao do 
Cover no Provisorio). 

Art. 58. Os projcctos 
tolalmcnlo rcjcitndos, on 
nao sanccionados, nao sc 
podcrao rcnovarna nicsma 
scssao legislativa. 

( Decrelos n. S'o, de 22 de 
Junho e n. 914 A, de 23 de 
Outubro de 1890). 

Ao art. 38.—Suppri- 
ma-sc a palavra — total- 
mcntc—. 

Hmenda da Comrmssao do 
Congresso (approvada em 50 
de Dczembro de 1890). 

Art. 40. 0s proje- 
ctos rejeitados, ou nf o 
sanccionados, naopode- 
rao ser renovados na 
mesma sessao legisla- 
tiva. 

Art. 40. Os prqjectos rejeitados sao 
evidentemente os que em qualquer das duas 
camaras nao obtem a maioria de votos neces- 
saria a sua approva^ao e n'elles sc incluem nao 
so os naoapprovadospelacamara re\'isora, como 
os que cahem na propria casa onde se ini- 
ciaram. Assim se deve entender porque a Con- 
stituifao usa de termos generkos, compre- 
hensivos de toda a especie de projectos, que 
nao tenliam sido approvados, sem particularisar 
csta ou aquella, sem distinguir. E si nao pode 
haver lei sem o concurso das duas camaras, ao 
que viria em uma o projecto ja rejeitado pela 
outra na mesma sessao ? Esta intelligencia do 
art. 40 e nao so a consagracao e garantia do 
velo reciproco das duas casas do parlamento, 
como tambem um freio klcgomania, diminuindo 
o prurido de legislar, que e um dos peiores 
achaques das asscmbleas. 

Nao sanccionados. Desde que a Consti- 
tuivao nao admittio o vdo absoluto,—que seria 
a consagracao da dictadura—e adoptou o sus- 
pensivo, era indispensavel fixar o prazo d'essa 
suspensao, a qual nao poderia ser arbitraria, 
mas limitada. A limitacao esta n'estc art. 40 ; 
cm virtude d'ellc, a deliberacao do congresso 
sobre a resolucao vetada fica suspensa ate ao 
termo da sessao legislativa em que foi vetado o 
projecto; so em nova sessao annual se podera 
tratar da materia. 

Isto se conforma com a natureza e fim do velo, 
egide do poder exccutivo, freio das camaras, 
remedio contra deliberacoes precipitadas, ino- 
portunas, intempestivas, mal cabidas—appello 
a calma das paixoes, a serenidade dos cspiritos, 
ao bom aviso da reflexao pausada e quieta, 
convite as manilestacoes da opiniao publica, 
que muita vez nao esta com o parlamento c 
que nao e da capital so. mas dos Estados tambem, 
do interior do paiz, da nacao toda, e que tern 
direito de pronunciar entre os legisladorcs, elcitos 
pelos Estados e pelas circumscripcoes eieitoraes 
em que estas se dividem, e o presidenteda Repu- 
blica, eleito, elle so, pela naqao inteira. 

Tudo isso se desvirtuaria, si acaso as camaras 
podessem immediatamente rejeitar o velo ! Ti- 
vessem as camaras cste poder e seria um facto 
sua supremacia sobre o executivo. isto e, te- 
riamos um regimen qual a Constituicao nao 
quiz; nao mais o do presidencialismo que ella 
estabelecco, maso da omnipotencia parlamentar 
que ella repellio... Diante de uma lei ma, 
prenhe de perigos para a liberdade e para a 
nacao, o mais que o chefe d'esta poderia fazer 
com o seo velo seria suspendel-a por alguns 

poucos dias(!>), istoe, o projecto obnoxio apenas 
esperaria, para tornar-se lei do paiz, os escassos 
dias necessaries para uma discussao unica e 
immediata em cada camara, 011 mesmo em uma 
so, si por voto desta fosse logo repellido 0 veioI{*) 

«E* o veto o unico freio que pode impor-se ao corpo 
legislativo para defender a na^ao dos cflfeitos das fac^oes, 
da precipita?ao ou de qualquer impulse contrano ao inter- 
csse publico, que a maioria deste corpo e susccptivel de 
receber», (Federalist, cap. 73). 

Ora, esse vnico freio nao sera freio algum 
desde que as camaras se arrogarem o direito de. 
cm meia duzia de dias, repellir o velo, que 
assim deixa deser um appello a nova deliberacao 
pausada e reflectida e de proporcionar aso ao 
pronuncionamento da opiniao nacional. E' certo 
que, em Franca, o presidente em desaccordo com 
o parlamento limita-sc a propbr sejareconsiderado 
0 acto legislativo; mas, alem de que tern para 
1 ;so 0 prazo de irinto dias, elle pode adiar a 
assemblea e dissolver a camara dos deputados 
(leis const, de as de fevereiro, art. 50 e de it) 
de julho dc 1875. art. 2°). Ahi o chefe elec- 
tive da nacao nao esta desarmado para o caso, nao 
se annul® si 0 projecto nao promulgado e fatal 
ao paiz, o presidente tern esse meio de deferir- 
Ihe aexecu(;ao e dar espai^o a reacqao contra elle 
por parte da nacao. Aqui, o chefe do poder 
executivo tern apenas dez dias para o velo, 
nao adia nem dissolve camaras ; e- si estas 
podem immediatamente de novo approvar o 
projecto, 0 velo reduz-se assim a leiliiw imhelle 
sine icln e fica falseado todo 0 systema archi- 
tectado pela Constitui^ao. 

Entre nos tern se praticado o contrario do 
que expendemos, mas nao pode haver pratica 
mais perniciosa c foi parte para o acto com quo 
o primeiro presidente da Republica, a isso arras- 
tado pelas circumstancias, entendco (**) em 
sen patriotismo rcsolver o conflicto travado com 
elle pelo congresso, dissolvendo esta corporagao 
c d'ella (que se puzera fora da Constituigao) 
appellando para o paiz. (Fide « Manifesto aos 
Brazileiros», no Diario Official dc 3 de novem- 
bro de iSqi ), 

Discutindo o velo do presidente da Republica 
a um projecto de lei sobre incompatibilidades 

(*) O Vt'to do presidente da Republica qnc foi lido no senado na sessao dc 21 dc setcmbro dc 1891, nu dia seguinlc tcve parecer da conimissao competeiite e a 25 foi rejeitado —Ao tmio cinco dias I Onlro, lido em sessao de 31 de outubro do mesmo anno, te%'e dispensa de pareccr e de publica;:lo e Itavendo o vice-presidcntc do senado (cntao 
na prcsidencia d'elle ) suggerido tjttc sc fizesse sessao no dia 2 dc novemlro ( feriado nacional; o dia 1 era domingo), nessc din foi o veto sub 111 cttido a vota^ao e rejeitado. Ao lodn dous dias nteis! (V'iJc Asm. do senado, 1891, vol. 4" c 30. sessoes dos dias acima referidos). 

(*•) l.cs fautes qui font les hommes d'Ktat ne sont pas toujours Jibres, souvent sont des suites nccessaires de la situation ou Ton cst. MoHtesquieit 
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( sessões de 22-2 5 de fevc rerro de 189 1 ), o 
senador Thcodoreto Souto propunha o ad ia
mento para o an no seguinte e assi m o ju stifi
cava: 

Nos Estndos Unidos, n prntica co nstan te é ad iar para a 
sessão segu inte q ualquer reso luçüo a que o presidente tenha 
opposto véto . 

Aqu cll e povo eminentemente prntico , tem entendido 
que n:,o é no momento da devolu ção ( que pódc desperta r 
sentimentos de an1or proprio tito vivos na s corpornçõcs 
deliberantes ) 1 que se <.levem levanta r qu estões dessa o rdem . 

O ~diamente resu lta, o u de um neto cspo n ta neo, ou de 
um acto vo luntnrio, como se pódc vi.:r 1 por cxcrnplo, nas 
obrns de Paschal, de Ca li icu e ou tros; o adiamento resu lta 
ou d e um acto cspontanco, c m (Jllê o se nado deixa para na 
scss:io seguinte tomar conhecimento do ;issumpto , ou da 
retirada de algum dos votos co m os quncs se podia1n formar 
os dous terços e inutilisar o 11.cto '> . 

E ao lembrarem-lh e um artigo do regi mento 
( inteira mente contra rio ao espirita ela Const i
tui ção) mandando d iscut ir o projecto loo-o qve é 
rle-volvirlo ( ! ), obtcm perava o mesmo rep resen
tante: 

« A Constitu ição tem uma d isposi ão, por virtude da 
q ual t odo o projecto n:,o sa nccio nado n:,o pódc se r rep ro
du zido no mesmo 1111110. 

Esta thcsc parece ser su perio r, parece ma is al ta do que 
a thcsc do artigo do regimento que manda sub mct ter logo 
:'i canrnra ini ciadora o projecto a que foi negada sancçfto. 

Poi s bem , harmoni sa ndo estas disposições, e m nome de 
p rinc ipias superiores , pô<le-sc perfeitamente aceitar como 
urna interpretação nova da Const itui ç.ão es te fü.linmcnto, 
que nào l: sin :"10 um recurso pa ra tom :1 r-sc uma rcso luç;"10 
com toda a c:dm a, co m tod:i. a prudcncia 1 cm nome de altos 
e em in e ntes interesses sociaes, cm nome da ordem pub li ca, 
cm nome da harm onia dos poderes publicas e pa rn que se 
evi tem co nflictos apparentes ou rc:1cs entre estes pod e res, 
e para que c ll cs marchem concu rrcntcmente, conv~rgente
rn cn tc. harmonicamente, pela se nda larga de uma nova 
elaboraç:io de leis orga ni cas para o funccionnmcnto da 
vid a so cial)), 

O illustre representante que ass im di scorria, 
suste ntava a sa n doutrin a e apo iava-se na pratica 
Norte-ameri ca na, apenas interrompida ao tempo 
da furente lu cta entre o cong resso e o preside nte 
André John son, sendo de nota r que na Am eri c 1 
do No rte a co nstitui ção não cogitou, como entre 
nós, el e prazo para o ca so de qu e se trata e 
entretan to o parla mento costuma só se occupar 
do veto na sessão do a nno subsequente; o bom 
senso e o amor aos principi as e ás in stitu ições 
ju stifi ca m esse proced im ento. Entre nós . outro 
não pódc se r admiltido , em v i ta do art. 40. 

E de tal modo obvio e rac iona l é este modo 
de entender esta disposição, que publicistas 

st ra ngc iros q ue tem estudado e criticado a 
n ssa Const ituição, não acharam ou tra intclli
g-cncia a da r-lhe e, assegu ran do que o velo sus
pende até á sub eq uentc legislatura annual 
as re oluções não sa nccionadas, não mencionam 
cxcepção alguma, não se refe rem a casos cm que 
o cong resso possa, na mesma sessão em que fo i 
votada a lei e immediatamente q ue receber as 
razões de velo, tornar logo conhecimento d'e lle . 
Vide bras de D. j orge He11 ee11s , professo r de Di
reito Const. na Uni versidade do Ch il e, t o mo 111 , 
< Dir~Const. Comparado», pags . 229 e 230, e 
léou Do111inl, < Cri t ique de la Constitution Bré-

sili en ne » ( pag 26 ), que trad uzindo o art . 38 do 
projecto gove rn o provi ori o (art. 40 da Const.), 
verteo a pa lavra renovados pe lo term o repn"s, que 
t em a sig ni ficação de - retomados, continuados, 
proscrruidos, - o que quer dizer que no projecto 
de lei vetado não se prosegue sinão na seguinte 
sessão legislat iva an,nual. 

Não poderão ser renovados . O sentido 
desta xpressão só ofTe rece rá duvida aos qu e a 
q uizerem tomar separadame nte, sem li gação ao 
q ue di spoem arts . a nteri ores e co"nn exos. Trata 
este art . 40 de fi xa r prazo ao veto assi m das ca
maras, c mo do presidente ela Republica , e 
para prohibir que, na mesma sessão, o cong resso 
vo ltasse a occu par-se do projecto por qualquer 
cios dous modos vetado, ou que conhecesse 
novamente da mesma idéa ou med ida n'e ll e 
contida, mas vindo cm novo projecto, -usou 
daqucll a phrase « não poderão se r reno, ·ados)), 
que abrange todos esses casos . Segundo cs 
nossos mais autori sados lex icos, re11ova r não é só 
faze r de novo, repara r, corrig ir , mas tambem 
res /abcleccr o que cs /ai,a iulerro111pido, recomeçar, 
repetir , co11ti1111a r. Rcpelle uma das camaras o 
projecto da outra ? esse projeclo rejeitado não 
continúa , não se repete na mesma sessão, nem 
como fo i proposto, nem renovado ou corri g ido . 

Uma camara não adopta um proj ecto n'e lla 
mesma ini ciado? tinha o direito de emendai-o, 
corri g il-o, substituil-o por outro melhor , e não 
o quiz fazer , - o projcc /o rejeitado por este modo 
tam bem não pócle se r reprod 1:z ido na mesma 
sessão annua l em que fo i apresentado. 

O chefe da nação oppõe seo veto a um proj ecto 
queell e considera máo, inconveniente, ou incon
stitucional ? Esse j ,rojcc/o 11110 sauccio11arlo voltará 
á camara o nde se iniciou, mas só na ulteri or 
sessão legislat iva poderá co11ti1111ar e seguir os 
t ramites dete rminados pelo art. 37 § 3° ; só 
então pode rá restabelecer- se o seo curso constitu
ciona l interromp ido pelo , ,eto, renova r-se , vir 
de novo á bai la, á di scu ssão e demais processo 
parlamentar ; antes d ' isso, não póde prosegu ir 
nem surg ir de novo, quér como fóra apresenta
do, quér com innovações e retoq ues. 

Assim q ue, o sentido obvio, pate nte, rc , 
g-creurla! aptior , ela clau sul a << não poderão ser 
reno,·ados » é ficar fóra da deliberação das 
camaras, at é á subsequente legislatura a nnual, 
o objecto ou assumpto do projecto rejeitado ou 
não sa nccionaclo, - isto é, o projecto ta l como 
fo i vetado ou ainda com modificações e emen
das . 

A prohibi ção é ampla e comprehende-se que, 
si fosse li cito apresentar o projecto com 
alterações para não parecer o mesmo, ficaria 
auto ri sada a bu rl a , a inutili sação da providencia 
que prescreve o art. 40; bastaria uma alteração 
em po nto accessor io para all ega r-se difle rença 
entre os projectos . E é certo que « nenhuma 
clausula da Constituição póde ser interpretada 
de maneira que destrua seos fin s obv ios, qua ndo 
outra interp retação, egualmente concordante 

com as palavras 
robusteça e protej, 

O precedente c 
de 189 1, no ma is 
contra o immorta: 
blica , fo i es tabele< 
normaes, ( * ) não 
doutrina ; a nnull 
poder executivo e 
é contrario á lettr; 
qu e o não qu er si 
por modo ta l a Cc 
verdadeiramente 

Ao DISPOSTO Nt 

O texto prohi biti, 
rcpellil-as; mas 
devem se enten 
pelas outra s, e en 
Si o art. 40, pelm 
de, na mesma se 
dos projectos rej e 
§§ 1° e 17 impõe 
ele orçamento de 
e lei de fixa ção da 
prescindir cl 'essfü 
mente para que e 
parlamentos, sen 
dos caracteri stic, 
E são ainda indi s1 
põe o a rt . 7 2 § § 
cidadão nada é ot 
de da lei e não 
alg um sem lei qu, 
completarão conti 
a rmada sinão «e 
a nnua de fi xação 

Ora , evidenten 
citadas foram este 

( • ) Di sso se po,lc julgur 
con tr:t o r.'eln :i le i tlc incom 

~e se tr:t t:t \'a tio primcir, 
~e esse projecto IIJra :ido 

votos ( :111ks ele ser \'Cl :ulo) 
~e o prime iro senado da 

de pO(\er :1l i;11111 i 
QEe o ·;nlo iõr:1 usado iiu:c 

exercido <kntrn tios fins e g r 
~e c m um :teto ac iutoso, 
Que o projccto 11 :io cr:1 inc 

lia Co1H,t it11i,;:io que cxprcsi 
11:!dcs. ( As:,i..,i;s oo St: SAl>O, 1 

O p:ireccr da co 111miss:io ( 
pendo :1rgumcnlo: Tudo qu 
t itio i e, poi s não havendo te: 
dt: i11 comp:1 ti bili1!:1dcs, o CO II J 
inteiramente fa lso cm 111:1tcri 
c:,pi taes 1!c noss:i org:mis:u;:i 

Não v:ilco haver o sc 11 :1d or 
e isenção, dccl:1r:mdo appro 
con tinh;t materia inC'o nstituc 
( quaut o a nomca ç:io de scos 
blica c11 m o tu/ o ddcndia oi; 
pois, <ulc ntro tios fin s e g r:1r 
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(sessoes de 22-25 de fevcrerro de i8gi), o 
senador Theodoreto Souto propunha 0 adia- 
mcnto para o anno scguintc c assim o juslili- 
cava : 

Nos Hstados Unidos, a pratica constante c adiar para a 
sessao seguinte qualquer resolu^ao a que o presidente tcnha 
opposto veto. 

Aquelle povo cminentementc pratico, tcm cntcndido 
que nao e no momenlo da devolu^uo ( que pddc despcrtar 
sen time ntos de amor proprio tao vivos nas corpora^oes 
dcliberantes), que se devem levantar questocs dessa ordem. 

O adiamento resulta, on de urn acto espontaneo, ou de 
um acto voluntario, como se pride vcr, por cxemplo, nas 
obras de Paschal, de Cailieue outros; o adiamento resuita 
ou de um acto espontaneo, cm que o scnado deixa para na 
sessao seguinte tomar conhccimento do assumpto, ou da 
retirada de algum dos votos com os quaes se podiam tbrmar 
os dous terqos e inutilisar o acto». 

E ao Icinbrarem-lhe mn artigo do regimento 
( inleiramente contrario ao espirito da Consti- 
tui^ao) mandando discntir o projecto logo que e 
dnvlviilo {\), obtcmperava o mesmo represen- 
tanlc: 

«A Consliuiicuo tcm uma dlsposiqao, por virtudc da 
qual todo o projecto nao sanccionndo nao pride ser repro- 
duzido no mesmo anno. 

Ksta these parece ser superior, parcce mais alia do que 
a these do artigo do regimento que manda submclter logo 
a camara iniciadora o projecto a que (oi negada sancgao. 

Pois hem, iiarmonisando estas disposi^oes, em nome de 
principios superiores, pride-se perfeitamente aceitar como 
uma interpretaqao nova da Constitui(;ao este adiamento, 
que nao e sinao um recurso para tomar-sc uma resolu^ao 
com toda .a calma, com toda a prudcncia, em nome de altos 
c cminentcs interesses sociaes, em nome da ordem publica, 
cm nome da harmonia dos poderes publicos e para que se 
evitem conflictos apparentes ou rcacs entre estes poderes, 
c para que elles marcbcm concurrcntemcnte, convergente- 
mente, harmonicamcnte, peln senda larga dc uma nova 
elaboraqao de leis organic as para o funccionamento da 
vida social». 

() illustre representante qne assim discorria, 
sustentavaa san dontrina c apoiava-se na pratica 
Norte-americana, apenas interrompida ao tempo 
da furente Incta entre o congresso e o presidente 
Andre Johnson, sendo de notar que na America 
doNorte a constituigao nao cogitou, como entre 
nos, de prazo para o caso de que se trata e 
entretanto o parlamento costnma so se occupar 
do iv/o na sessao do anno subsequente ; 0 bom 
senso e o amor aos principios e as instituiqocs 
jiislilicam csse procedimenlo. Entre nos, outro 
nao podc scr admiltido, em vista do art. 40. 

E de tal modo obvio e racional e este modo 
de cntender csta disposiipio, que publicistas 
cstrangeiros que tern estudado e criticado a 
nossa Constituicao, nao acharam outra intelli- 
gencia a dar-lhe e, assegurando que o vdo sus- 
pende ate a subseqnentc legislatura annual 
as resoluqoes nao sanccionadas, nao mencionam 
cxccpgao alguma, nao se referem a casos cm que 
o congresso possa, na mesma sessao em que Ibi 
votada a lei e immediatamente que receber as 
razees de vdo, tomar logo conbccimento d'elle. 
Vide Obras de D. Jorge Hcnccus, professor de Di- 
rcito Const, na Universidade do Chile, tomo III, 
«Dir. Const. Comparado», pags. 229 e 230, e 
Leon Dounal, « Critique de la 1 Constitution Brc- 

silienne »(pag 26), que traduzindo 0 art. 38 do 
projecto governo provisorio (art. 40 da Const.), 
verteo a palavra renovndos pelo termo repris, que 
tern a signilicaqao de—retomados, continuados, 
proscguidos,—o que quer dizer que no projecto 
dc lei vetado nao se prosegue sinao na seguinte 
sessao legislativa annual. 

Nao poderao ser renovados. O sentido 
desta expressao so oilerecera duvida aos que a 
quizerem tomar separadamente, sem ligaqao ao 
que dispoem arts, anteriores e cdnnexos. Trata 
este art. 40 dc fixar prazo ao vdo assim das ca- 
maras, como do presidente da Republica, c — 
para prohibir que, na mesma sessao, 0 congresso 
voltasse a occupar-sc do projecto por qualquer 
dos dous modos vetado, ou que conhecesse 
novamente da mesma idea ou mcdida n'elle 
contida, mas vindo cm novo projecto,—usou 
daquella phrase Knao poderao ser renovados», 
que abrange todos esses casos. Segundo os 
nossos mais autorisados lexicos, rcnovar nao e so 
fager de novo, repnrar, corrigir, mas tambem 
reslabelecer 0 qne estava inicnompido, reconugnr, 
repelir, coulinnar. Repelle uma das camaras o 
projecto da outra? esse projecto rejeiiado nao 
continua, nao se repete na mesma sessao, nem 
como foi proposto, nem renovado ou corrigido. 

Uma camara nao adopta um projecto n'ella 
mesma iniciado? tinha o direito de emendal-o, 
corrigil-o, substituil-o por outro melhor, e nao 
o quiz fazer,—o projecto rejdtado por este modo 
tambem nao podc ser reprodr.zido na mesma 
sessao annual em que foi apresentado. 

O chefe da nagaooppde seo vdo a um projecto 
queelle considera mao, inconveniente, ouincon- 
stitucional? Esse projecto nao sanccionado voltara 
a camara onde se iniciou, mas so na ulterior 
sessao legislativa podera coulinnar e scguir os 
tramites determinados pelo art. 37 § 30; so 
entao podera rcstahclccer-se o seo curso constitu- 
cional interrompido pelo veto, rcnovar-sc, vir 
de novo a baila, a disenssao e denials proccsso 
parlamentar; antes d'isso, nao pode proseguir 
nem surgir de novo, quer como fora apresenta- 
do, quer com innovacoes e retoques. 

Assim que, o sentido obvio, patente, rei 
gcrendw apdior, da clausula «nao poderao ser 
renovados» e ficar fora da delibera^ao das 
camaras, ate a subsequente legislatura annual, 
0 objecto ou assumpto do projecto reje'itado ou 
nao sanccionado, — isto e, o projecto tal como 
foi vetado ou ainda com modificafoes e emen- 
das. 

A prohibicao e ampla e compreliende-se quo, 
si fosse licito apresentar o projecto com 
alteraijocs para nao pareccr o mesmo, ficaria 
autorisada a burla, a inutilisaqao da providencia 
que prescreve o art. 40; bastaria uma alterafao 
em ponto accessorio para allegar-se differenqa 
entre os piojectos. E e certo que «nenhuma 
clausula da Constituiijao pode ser interpretada 
de maneira quedestrua seos fins obvios, quando 
outra interpretai^ao, egualmente coneordante 
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com as palavras e com o sentido d'ell as, os 
rob usteça e proteja>!. (Ca lvo, Dec . Co11st. , n. 7). 

O precedente creado em contrari o, na sessão 
de 189 1 , no mais acceso da lu cta do cong resso 
contra o immortal primeiro pres idente da Repu
blica , fo i es tabelecido nb irn lo, fóra de condições 
normaes, ( *) não póde ser in vocado para firm ar 
doutrina ; annu lla a a utoridade do ch efe do 
poder execu ti vo e o desa rma contra as camaras; 
é contra ri o á lettra e ao espírito da Constitu ição, 
que o não qu er suba ltern o d' ell as . E infrin g ir 
por modo tal a Const itui ção é assumir attitude 
ve rdade iramente revolucionari a . 

Ao DISPOST O NO ART. 40 HAVERÁ EXCEPÇÕES? 

O texto prohibi t ivo, terminante e amplo , parece 
rcpellil-as ; mas as disposições de uma lei 
devem se entender em conco rdancia, umas 
pelas outra s, e em conformidade com seo fim . 
Si o art . 40, pelos motivos qu e já vimos, impe
de, na mesma sessão legislat iva, a renovação 
dos projectos rejeitados e dos vetados, o art . 34 
§§ 1° e 17 impõe que em cada anno haja lei 
de orça mento de rece ita e despeza da Republica 
e lei de fixa ção da fo rça publica naciona l. Como 
prescindir d 'essas leis annuas? E é principal
mente para que el las se façam que exist em os 
parlam entos, sendo essa votação a nnual um 
dos caracteri sti cos do govern o democrati co . 
E são ai nda in dispensaveis em vista do que dis
põe o art. 72 §§ 1° e 30 , segundo os quaes o 
cidadão nada é obrigado a fazer sinão em virtu
de da lei e não se lhe póde cobrar imposto 
alg um sem lei que o autori se, bem como não se 
completarão contingentes dos Estados para a força 
a rmada sinão «de co nformidade com a lei 
annua de fix ação de fo rças» (art. 87 ). 

Ora , ev identemente todas estas disposições 
citadas fo ram estabelecidas para se cumprirem 

( • ) Di sso se po,le julgnr pe la cl iscuss:i o ha\' id:i c nt:io. As rn7.ÕCs dadas 
co ntr :1 o tie /1) :i l e i de i11com patib ili cl:cdc s foram , c m subs tan cia , :is seguiuks : 

~e se tr:ila\';t do primeiro prnjcctn rcmcltido :i sancç:io i 
~e esse projccto lii r:1 :icloptndo pelo scn:ido por mais de dous terços de 

"º~r:(;i~tr~~11r!ir!c:c1~-:~,i~'~f} k. cpubli c.i Or:odlcira n:io clcv ia l111111i ll1:1r-sc c!i:tn tc 
de poder :tl~um ; 
~~ o •w/o ffir:i usado in constitucio nalm e nte , pois foi confer ido p:1 r:1 ser 

exe rculo dentro dos Íll) S e g-randcs intuitos da Coustitui ç:i o ; 
~e cr:1 u!n neto :ic mto~, e \' is:w :t ck s 111or:1li s:1r :1 s in st itui çõe s i 
Que o proJecto 11:io cr:i rn constitucion:d. dL"SllC que não c~i s ti:1 d ispos ição 

da Constitui .;:io qu e e xprcss:uncutc pro hibi ssc lcg isl:ir sobre incompat ibi li
dades . (A:.NA l!S oo Sl:SA l>O , 18 91. IV , p:tg . q-4). 

O parece r da co mmisi.ii o ( ih. png. 19~) g:1rrotc:1v:1 o ;_,•r io com este c stu
p_cmlo argu_mcnto : Tudo quan to por uma lei mio é ,·cdaclo , C por cll:1 pe rmit
tHI? ; e , po1~ l)ii_o havendo lc:\'. to const i tuciona l prohibili\'o, quanto a clecrct :1ção 
~ é! 1!1 comp:i t1 b1hdadcs, o cong resso tinha 11s:1110 de sco di reito. ( Pr incí pio 
111t ~1r:1mc11tc fa lso c111 111 :1 te ri:1 tlc cnm pc tcnda e de todo contrar io :10s principi os 
ca p1bcs de noss:1 o rg :misaç:in polit ic.i) 

~ão ':' lco haver o scu:iclor Ub:ildino de Amar:1 1, com tocl:t· a compcten cia 
e 1s~n ç:10, ,lccl;ir:~ndo nppro v:ir u 'tii:/ o1 mos trndo, :i totl:i :1 luz , que o prnjecto 
con t 1nh :1 nrntcr i:1 1:1 constit11cional , poi s limita va um dos pode res prcs idcnc i;1cs 
( cpiau to :1 nomcaçao ele . seos sccrctarios ( ib. 1 ;6 ). O pres ide nte d:i Rcpu• 
bll ~a com o velo dc fc11d1a o poder c xcc11ti vo, ddc ndi:1 :i Conslitu i.;::io j cx crcin-o, 
pois, <1dc ntro do$ fin s e g r:111dc s intu itos )> 1l'e ll :1. 

de um modo racional, sem se prejudicarem. 
Não se póde ad mittir qu e alg uma t r nha a fo rça 
im pedir em absoluto a execução de qualquer 
d'e ll as . Suppôl-o fôra att ribuir aos const itu
intes um pensamento absur lo , espurio e anar
chico. Será prec iso pois concili a i-as, de modo 
que não se revoguem , que não se a nnull em ; 
e isto se obtém restring indo o sentido d 'aquella 
que de limitação fô r susceptivel, sem quebra da 
cohesão e harm onia geral do systema. Pódem 
certamente coex istir com efficiencia , sem nada 
perder de seo valor , e concorrendo para fu nccio
nar regularmente o systema da Constituição, 
acl mitt indo-se, - por excepção ao art . 40, - que 
os projectos de leis annuas, rejeitados ou não 
sanccionados, se possam renovar na mesma ses
são, e d 'est 'a rte se resolve a difficuldade. 

Esta solução se impõe como irrecusavel, 
estri ba-se nos moti vos e razões fu ndamentaes 
das disposições citadas , evita-lh es a antinomia, 
fal-a s coherentes com o di sposto em outras, 
salva ndo assim o espi rito da Constituição, 
mantendo o equi lí bri o dos poderes e effectivida
de das garanti as que ella estabelece. 

- Completamos o commentario do capitulo 
« Das leis e resoluções», tran screvendo do regu
lame nto expedido com o decreto 11. 3.191 de 
27 de janeiro de 1899, as seg uintes disposições : 

Art . 44. Dos au tograph os de le i ou reso lução do con
g resso naci onal , por este envi ndos ao Pod er Executivo , 
dous se rã o devo lvidos ú camarn que os houve r remetti do , 
por meio de Mensagem cio presidente ( ou vice-presidente) 
da Republica ao presidente da mesma cama ra , tr::msrn itti da 
ao 1 º secretario com aviso do Ministro . 

Paragrapho un ico . No Dinrio Ojfirial a respectiva publi
cação fà r-se-á do segu inte modo: a le i ou decreto , que 
contenha o texto da resoluçi,o do co ngresso nacion.' ,ob 
a epigraphe -Actos do Poder Legislativo; a Mensagem do 
presidente ( ou vice-presidente) da Republica, na seçciio 
dos Actos do Poder Executivo; e o aviso ao 1º secretario 
da camara ou do senado ser:', dado por ex tracto, sob a 
rubrica - Secretarias de Estado. 

Art. 45 . Na hy pothesc de ser negada a sa ncção ,i lei 
ou reso lução do congresso , os autog raphos, em numero de 
do us, se rfl o devo lvidos :.í ca mara ini c iadora , por mc~o 
tambem de Mensagem, aco mpan hada da ex posição ele 
motivos do w/o. 

Por occasião de transmittir-sc .1 Me ns.igcm .'1 alludida 
carn::ira seni ende reç:1do t ambcm av iso :10 1º seCretario da 
outra casa do co ngresso, communicando a devolução. 

Paragrapho unico. No c.iso de se r negada a sancção 
quando estiver j[, ence rrado o cong resso, dar-se-á publici
dade ás razões do velo na parte do Diario O.Diria/ destinada 
aos « Actos do Pode r Executivo " · Nessa publicação se 
incluir,i o texto da resoluç,w ou decreto a que tenha sido 
negada a sancção . 

Art. 46. Não tendo sido promulgada a lei ou resolução, 
ou não lhe sendo negada a sancção dentro do prazo con
stitucional , serão dous dos autogrnphos devo lvidos, por 
officio , ao d irector da sec retaria do senado , afi m de que 
se possa obse rvar o disposto no art. 38 da Constitu iç,io 
Federal. 
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com as palavras e com o sentido d'ellas, os 
robustefa e proteja.v. (Calvo, Dec. Const., n. 7). 

O precedente creado em contrario, na sessao 
de 1891, no mais acceso da lucta do congrcsso 
contra o immortal primeiro presidente da Rcpu- 
blica, foi estabelecido ab irato, fora de condi^oes 
normaes, ( *) nao pode ser in\'ocado para firmar 
doutrina; annulla a autoridade do cliefe do 
poder executivo e o desarma contra as camaras; 
e contrario alettraeao espirito da Constituigao, 
qne 0 nao quer subalterno d'ellas. E infringir 
por modo tal a Constituiqao e assnmir attitude 
vcrdadeiramente revolucionaria. 

Ao D1SPOSTO NO ART. 40 HAVHRA F.XCHI'COES ? 
O texto prohibitivo, terminante eamplo, parece 
repellil-as; mas as disposi^oes de uma lei 
devem se entender cm concordancia, umas 
pelas outras, e em conformidade com seo fun. 
Si o art. 40, pelos motives qne ja vimos, impe- 
de, na mesma sessao legislativa, a renovaipio 
dos projectos rejeitados e dos vetados, o art. 34 
§§ 10 e 17 impoc que em cada anno haja lei 
de onjamento de rcceita e despeza da Republica 
e lei de fixa^ao da forfapublica nacional. Como 
prescindir d'essas leis annuas? E e principal- 
mente para que ellas se fa^am que existem os 
parlamentos, sendo essa vota^ao annual um 
dos caracteristicos do governo democratico. 
E sao ainda indispensaveis em vista do que dis- 
poe o art. 72 §§ 10 e 30, segundo os quaes o 
cidadao nada e obrigado a fazer sinao em virtu- 
de da lei e nao se Ihe pode cobrar imposto 
algum sem lei quo 0 autorise, bem como nao se 
completarao contingentes dos Estados para a ton;a 
armada sinao «de conformidade com a lei 
annua de fixa^ao dc fon;as>> (art. 87 ). 

Ora, evidentemente todas estas disposifoes 
citadas foram estabelecidas para se cumprirem 

(*) Disso se po.ie jtilgar pela djsctissao liavida entiio, As razocs dad as contra o veto a lei de iticompntibilidadcs foram, em substancia, as seguintes: 
Qne se tratava do primeiro prnjectn rcmeltido a sanc?ao; Qne esse prnjecto inra adoptado pclo senado por mais de dons ter<;os de votos (antes de ser vetado ) 5 Qne o primeiro senado da Rcptiblica Hrazilcira nao devia humiihar-se diantc dc poder algum; Que o veto fora tisado inconstitucinnalmcnte, pois foi conferido para ser exercido dentro dos fins e grandes iiituitos da Constitui^ao; 
Que era urn acto acintoso, c visava dcstnoralisar as institui^ocs} 
Que o projeclo nao era inconstitucional, desde que nao cxistia disposi^ao da Conslitui^ao que exprcssnmcute prohibisse Icgislar sobre incoinpatibtli* dades. (Annaes do senado, iSqi. IV, pag. 144). O parecer da commissao (ih. pag. 19: ) gurrotcava o veto com cste estu- pendo argumcnto: Tndo qnanto por uma lei nao £ vedado, e por ella permit- lidq; e, pois nao havendo texto constitncional prohibitivo, qnanto a decreta^ao 

de incompalibilidades, o congrcsso tinha usado de seo direito. (Princtpio iutciranicnte lalso cm materia de cmnpetcncia c do torlo contrario aos principios capilaes de nossa organjsaijao polilicu ) Nao valeo haver o senador Ubaldino de Amaral, com toda* a competencia c tsenqao, declarando approvar o veto, mostradn, a toda a Inz, qne o projecto continlia materia inconstitucional, pois limitava um dos podercs prcsidenciaes 
( quanto a nomca^ao de seos sccretarins C O presidente da Repu- blica com 0 veto tlefcndin o poder executivo, defendia a Constitui^ao; cxcrciu-o, pois, «dentro dos fins e grandes ttUiiitos» d'ella. 

de um modo racional, sem se prejudicarem. 
Nao se pode admittir que alguma tenha a for?a 
impedir em absoluto a execugao de qualquer 
d'ellas. Suppol-o fora attribuir aos constitu- 
intes um pensamento absurdo, cspurio e anar- 
chico. Sera preciso pois concilial-as, de modo 
quo nao se revoguem, que nao se annullem ; 
e isto se obtem restringindo o sentido d'aquella 
qne de limitacao for susccptivel, sem quebra da 
cohesao e harmonia geral do systema. Podem 
certamente coexistir com efficiencia, sem nada 
perdcr de seo valor, e concorrendo para funccio- 
nar reguiarmente o S3'stema da Constituicao, 
admittindo-se, —por excepijao ao art. 40, —que 
os projectos de leis annuas, rejeitados ou nao 
sanccionados, se possam renovar na mesma ses- 
sao, e d'est'arte se resolve a difficuldade. 

Esta soluf'io se impoe como irrecusavel, 
estriba-se nos motivos e razoes fnndamentaes 
das disposi^oes citadas, evita-lhes a antinomia, 
fal-as coherentes com 0 disposto em outras, 
salvando assim o espirito da Constituicao, 
mantendo o equilibrio dos poderes e effectivida- 
de das garantias que ella estabelece. 

—Completamos o commentario do capitulo 
« Das leis e resolu96es», transcrevendo doregu- 
lamento expedido com o decreto n. 3.191 de 
27 de janeiro de 1899, as seguintes disposicoes: 

Art. 44. Dos autograplios de lei ou resolu<;ao do con- 
grcsso nacional, por este enviados ao Poder Executivo, 
dous serao devolvidos a camara que os houver remettido, 
por mcio de Mensagem do presidente (ou vice-presidente) 
da Republica ao presidente da mesma camara, transmittida 
ao 1° secretario com aviso do Ministro. 

Paragrapho unico. No Diario Official a respcctiva publi- 
ca^ao far-se-a do seguinte modo: a lei ou decreto, que 
contenha o texto da resolu^ao do congrcsso nacionr' sob 
a cpigraphe—Actos do Poder Legislative; a Mensagem do 
presidente (ou vice-presidente) da Republica, na setjcao 
dos Actos do Poder Executivo ; c o aviso ao 1° secretario 
da camara ou do senado sera dado por cxtracto, sob a 
rubrica — Secretarias de Estado. 

Art. 45. Na hypothesc de ser negada a sancqao a lei 
ou resolu^ao do congrcsso, os autographos, em numero de 
dous, serao devolvidos a camara iniciadora, por meio 
tambem de Mensagem, acompanhada da exposi^ao dc 
motivos do veto. 

Por occasiao de transmittir-se a Mensagem a alludtda 
camara sera endere^ado tambem aviso ao i" secretario da 
outra casa do congrcsso, communicnndo a devoliujao. 

Paragrapho unico. No caso de ser negada a sanc(jao 
quando estiver ja encerrado o congrcsso, dar-sc-a publici- 
dade as razoes do veto na parte do Diario Official destinada 
aos «Actos do Poder Executivo »>. Nessa publica^ao se 
incluira o texto da resolu^ao ou decreto a que tenha sido 
negada a sancgao. 

Art. 46. Nao tendo sido promulgada a lei ou resolu^ao, 
ou nao Ihe sendo negada a sanc^ao dentro do prazo con- 
stitucional, serao dous dos autographos devolvidos, por 
ollicio. ao director da secretaria do senado, afim de que 
se possa obscrvar o disposto no art. 38 da Constituicao 
Federal. 
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Do poder executivo. Sob esta c_pig,?phc 
stabc lecc a Constitu ição a org.?n 1saçao e 

funcções do poder confiado ao pres idente da 
Republica e a seos age ntes . Mas a lélll dos 
art igos de que se COlllpÕe esta «secção», 
o utras di sposições, qu e se prend elll ao mesmo 
ohjecto se encontram nos arts , 23, 24, 28 § 2, 
29, 34§§2, 11e21 , arts.37 , 38 , 39,56, 58 
§ 2 , 59 a), 72 § 7 , 80 , 88 e 89 ; Disp. tran s., 
arts . 3, 4, 6 e 8. 

- A denominação ele poder cxcrn fivo, com 
qua nto class ica em dirciro publico, não é toda via 
ri gorosa mente exacta. O estudo elas funcções 
supe ri ores do poder de que se trata, mostra que 
ell e é rea lm ente muito mais do que um mero 
execu tor ele a lheias determinações . Basta con
siderar qu e o chefe de um tal poder tem o 
direito de propà r leis, el e embarg ar com o velo 
as deliberações do parlamento, e de suspender, 
cm casos especiaes, as garantias constitucionaes; 
t endo a seo ca rgo as relações com o gove rn os 
estrangeiros , cabe- lhe o direito de ini ciati va nos 
ajustes e con venções com elles; com manda , em 
pessoa ou por commi ssão , as força s de terra e 
mar , quando chama las á acção elll defeza cio 
paiz ; perdoa e COllllll uta pehas, etc. No des
cm pcnho de qu asi todas estas attribuições, ob ra 
ellc como superi o r , por di screção propria e não 
como agente executivo . O presidente ve la pela 
ord <.: m e seguran ça do estado, pe la sua dcfeza 
contra inimigos intern os e extern os e é respon
savcl por cllas perante a nação. Collocado no 
mais alto posto d gove rn o, tem a fi scali sação 
suprcnn da adm inistração , impulsiona-a, impri
me-lhe a direcção, usando de poder di sc re
cio nario quando lh 'o não tolhem as leis e o 
comporta a natureza cios negocios qu e elle 
diri ge . Cu mpre, s im , e faz cumprir os ac tos 
leg islativos, ass im com o obri ga a respeitarem-se 
as decisões da justiça, - mas muito longe es tá 
de ser um subaltern o ci o poder legislativo e cio 
poder judicia ri a; nem t em missão infe ri o r e 
somenos ;'1s dell es, embora um seja artifice de 
leis e o outro supremo a rbitro e interprete fin a l 
da Co nstitui ção cm quanto concern e aos direitos 
do cidadão. 

Toca ao poder exec uti vo a funcção de vig i
lancia permanente de todos os interesses intern os 
e extern os da nação, os quaes ell e promove 
p rante os outros poderes, remove ndo ob
staculos, preparando os elementos para solução 
::i,deq uada e d 'est'a rte exe rcendo a mais consi
cl cravcl influencia so bre a direcção e andamento 
cios neo-oc ios pu blicos . Ell e é o admini strador 
da Constitui ção e t,," Uarda ela paz pu blica. 

Com razão. pois . ao mais elevado fu nccionario 
desse poder a Constitu ição chama- c/Jc/e elec
tivo ela nação - (art. 4 1 ) . N'csta qua lidade é 
ell e col locaclo no fa stí gio da governação como 
orgam prin cipa l e primeiro zelador dos inter
esses nacionaes . E, s i esta posição não lhe co n
k:r supremacia sobre os ou t ros poderes, tendo 
cada um sua di stin cta esphera de acção , é 
indubitavel que-pela nat ureza de sua missão , 

pela g ra ndeza , impo rtancia e alcance de suas 
attri buições, pelos recursos e meios de acção 
qu e ficam a seo di spà r, o presidente ela Repu
blica , chefe poli tico, civil e militar ela nação , é 
o mai or quinhoeiro cio poder publico , e ele facto 
a mai or auto ridade nacio nal. 

Assim é, assim o qu er a Constitui ção, e ass im 
el eve se r. Desde que a nação, lecc ionacla pela 
experi encia, abandonou o regim en chamado 
parlamentar , acabando com mini sterios consi
derados cornmi ssões das camaras , teve neces
sidade-ele tirar a estas a anti ga preponclcrancia, 
qu ér na escolha dos mini stros, qu ér na conser
vação ct'ell es. E para isto ha via de constitui r 
um executivo basta nte forte para poder resisti r 
ás de lllasias do legislativo e desassombrado 
cumprir sua llli ssão . 

No regilll en anterior, o chefe cio poder exe
cutivo era perpetuo e reunia cond ições el e força 
e resistencia muito maiores que as poss ivci s 
n ' uma orga ni sação republicana ; n 'esta, dada a 
clifferença de situação , e preferindo-se o syste lll a 
pres iclcnc ia l, i ndi spensa vel é fo rt alece r, por todo 
o mod o evitand o que desfall eça e se a nnull e, 
o poder que tem a d irecção poli tica e gover
namental ela nação e a responsab ilidad e ela 
o rdem e segurança interna e ex tern a el a Repu
bli ca. 

E pois na pratica de nosso regilllcn consti
tuciona l deve se ba nir tudo quanto possa emba
raçar ao excc utÍYO á decisão expedita, acção 
prompta, e seguran ça in q ucbrantave l com que 
lhe cabe desempenhar sua missão , sem o que 
é impotente e incapaz ele res ponder á nação 
p ela gestão dos scos mais altos interesses . 

Nem faça en vez este conceito aos espi
ri tos mais apa ixonados pela democracia. ,,Cei1x 
q11i ni/1/ent !e p !11 s la libcrfé série11 se, ct dcvcllopéc 
( di zia Cormenin , o celeb re publici sta fra ncez) 
s0 11 / ceux qoinilllclll lep /11 s {1/ISSI /Ili ponvoir reg11lier 
et jort». E com cffcito , a autoridad e bem forta
lec ida é uma ga ranti a e seguran ça para o gozo 
pacifico e amplo da li be rdade . Nem ha n'i sso 
vislum bre ele espírito anti-el em ocratico , uma vez 
que essa autori dade é electiva , t emporaria e 
responsavel. Convé m ter presente qu e o presi
dente ela Republica é tambem um eleito elo povo, 
age com a autoridade que por este lh e é com
metticla e dentro do ci rcul o que lhe é traçado . 
Eleja , pois , a nação para essa mai s elevada e 
suprema magistratura os seos melhores homens, 
qu e t enh am dado sufficie ntes provas el e i'ndole 
li be ral, patrioti sm o, competcncia para tratar 
das cousas publicas, integridade ele caracter e 
energ ia para a rca r com clifl1culclacles, e a elles 
se confi e e lhes preste todo o apoio . Dest' artc 
terá bo ns g ove rn os ; si proceder ele m odo con
trario , é que os não quer ; mas então a culpa 
não é elo regím en e tem a sua puni ção nas 
conseq uencias funestas ela má escol ha feita. 

Deixe-se qu e o presidente possa go\·ern a r 
com mão prudente e firm e . Enfraquecer o 
poder executivo , com cium e da liberdade, já 
fo i g ra nde preoccupação, cabível em outro 
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Do poder executive. Sob csta epigraphe 
cstahelecc a Constitui^ao a organisacao e 
func^oes do poder condado ao presidente da 
Rcpublica c a seos agentes. Mas alem dos 
artigos de que se compoe esta <(seci;ao», 
outras disposifoes, que se prendem ao mesmo 
objecto se encontram nos arts, 23, 24, 28 § 2 
29, 34§ § 2, 11 e 21, arts. 37, 38, 39, 56,' 58 
§ 2, so (7), 72 § 7, 80, 88 c 89; Disp. trans., 
arts. 3, 4, 6 c 8. 

— A dcnomin4§ao de />oifcr cxcculivo, com 
quanto classica cm direifo publico, nao e todavia 
rigorosamcnte exacta. 0 cstudo das funcqoes 
superiores do poder de que se trata, mostra que 
clle e realmcnte muito mais do quo um mero 
executor de alheias determina^oes. Basta con- 
siderar que o chcfe de um tal poder tern o 
dircito de propor Icis, de embargar com o veto 
as dcliberaqoes do parlamento, c de suspender, 
cm casos cspcciaes, asgarantias constitucionaes; 
tendo a sco cargo as relaqoes com os governos 
cstrangciros, cabe-lhe o direito de iniciativa no^ 
ajustes e convenqoes com elles; commanda, em 
pessoa ou por commissao, as foigas de terra c 
mar, quando chamadas a accao em defeza do 
paiz; perdoa e commuta pehas, etc. No des- 
empenho de quasi todas estas attrihugocs, obra 
die como superior, por discreijao propria e nao 
como agentc executivo. O presidente vela pela 
ordem e scgurani;a do cstado, pela sua dcleza 
contra inimigos internos c externos c e respon- 
savcl por ellas perante a nacao. Collocado no 
mais alto posto do governo, tern a fiscalisacao 
suprcma da administrafao, impulsiona-a, impri- 
mc-lbe a direccao, usando de poder discre- 
cionario quando Ih'o nao tolhem as Ids e o 
comporta a natureza dos negocios que elle 
dirige. Cumpre, sim, e faz cumprir os actos 
legislativos, assim como obriga a respeitarem-se 
as decisoes dajustiqa, — mas muito longe csta 
de ser um subalterno do poder legislativo e do 
poder judiciaria; nem tern missao inferior e 
somenos as delles, embora um scja artifice de 
leis e o outro supremo arbitro c intcrprete final 
da Constituiqao cm quanto concerne aos direitos 
do cidadao. 

Toca ao poder executivo a funcqao de vigi- 
lancia pcrmanentc de todos os intcresses internos 
c externos da na<;ao, os quaes die promovc 
perante os outros poderes, removendo ob- 
staculos, prcparando os dementos para solugao 
adequada c d'est'arte cxcrcendo a mais consi- 
dcravd influcncia sobre a direccao c andamento 
dos negocios publicos. Elle e o administrador 
da Constituiigio e guarda da paz publica. 

r.om razao, pois, ao mais devado funccionario 
desse poder a Constitui^ao chama — chcfe elcc- 
tivo da nacao—(art. 41). N'esta qualidadc c 
die collocado no fastigio da governaqao como 
orgam principal c primeiro zelador dos inter- 
esses nacionaes. E, si esta posiigio naolhc con- 
fere supremacia sobre os outros poderes, tendo 
Cada um sua distincta esphera do acgao, e 
indubitavel que—pda natureza de sua missao, 

pela grandcza, importancia e alcancc de suas 
attribuiqoes, pdos recursos c meios de acqao 
que ficam a sco dispor, o presidente da Repu- 
blica, chefe politico, civil e militar da naqao, e 
o maior quinhoeiro do poder publico, e de facto 
a maior autoridade nacional. 

Assim e, assim o quer a Constituiqao, c assim 
deve ser. Desde que a nai^ao, leccionada pela 
experiencia, abandonou o regimen chamado 
parlamentar, acabando com ministerios consi- 
derados commissoes das camaras, teve neccs- 
sidade de tirar a estas a antiga prepondcrancia, 
quer na escolha dos ministros, quer na conser- 
vagao d'elles. E para isto havia de constituir 
um executivo bastante forte para poder resistir 
as demasias do legislativo e desassombrado 
cumprir sua missao. 

No regimen anterior, o chefe do poder exe- 
cutivo era perpetuo e reunia condiqoes de foiga 
e resistencia muito maiorcs que as possivcis 
n'uma organisagao republicana ; n'esta, dada a 
diflferenqa de situacao, e preferindo-se o systema 
presidcncial, indispensavel e fortalecer, por todo 
o modo evitando que desfalkga e se annulle, 
0 poder que tern a direccao politica c gover- 
namental da nacao c a rcsponsabilidadc da 
ordem c seguranfa interna e cxlerna da Repu- 
blica. 

E pois na pratica de nosso regimen consti- 
tucional deve se banir tudo quanto possa cmba- 
racar ao executivo a dccisao expedita, ac^ao 
prompta, c scguramja inquebrantavel com que 
Ihc cabe desempenhar sua missao, scm o que 
e impotente e incapaz de responder a nafao 
pela gestao dos seos mais altos interesses. 

Nem faga envez cstc conccito aos espi- 
ritos mais apaixonados pela democracia. «Ccux 
qni aimcnt lc plus la liberle serknsc, cl clcvcllppcc 
(dizia Cormenin, o celebre publicista franccz) 
soul cciix qoiniincnl lc plus aussi 1111 pouvoir rcgulicr 
ei fortv. E com effeito, a autoridade bem forta- 
lecida e uma garantia e seguranqa para 0 gozo 
pacifico e amplo da liberdade. Nem ha n'isso 
vislumbre de espirito anti-democratico, uma vez 
que cssa autoridade e electiva, temporaria e 
responsavel. Convem ter presente que o presi- 
dente da Republica e tambem um eleito do povo, 
age com a autoridade que por cstc Ihe e com- 
mcttida e dentro do circulo que Ihe e tra?ado. 
Eleja, pois, a naqao para cssa mais elcvada c 
suprema magistratura os seos melhores homens, 
que tenham dado sufficientes provas de indole 
liberal, patriotismo, competcncia para tratar 
das cousas publicas, integridade de caracter e 
cnergia para arcar com difliculdades, c a elles 
se confie e Ihcs presto todo o apoio. Dest'arte 
tera bons governos ; si proccder de modo con- 
trario, e quo os nao quer; mas entao a culpa 
nao e do regimen e tern a sua punicao nas 
consequencias funestas da ma escolha feita. 

Deixe-se que o presidente possa governar 
com mao prudente e firme. Enfraquccer o 
poder executivo, com ciume da liberdade, ja 
ibi grande preoccupa(;ao, cabivel em outro 
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rcgimen. Hoje, - com a clcct i\· idade, tcmpo
raricdade, curto periodo de funcções do chefe 
desse poder , suppressão ela attri bu ição de, pelo 
adiamento e di ssolucão co nter os excessos das 
camaras, - é precisÓ, ao con trar io, cuida r cm 
rob ustece r-lhe a autoridade . Govern os frac os 
são m úos gove rn os e sob cll cs não corre me nos 
perigo a li berdade . 

Ha mui to quem se persuada , é obse rvação de 
1-larnilton , que a energia do poder executivo 
é incompat ive l com a indo le do gove rno rep u
blicano; mas. most rand o que essa idéa não t ém 
fundamento, rcco rda\·a o o-ra nde mestre que a 
energia desse poder é um dos principaes carac
t eres de urna boa Constitui ção, - que esta ci r
curn stancia é essencia l ú segurança da sociedade 
co ntra os ataq ues est ra nge iros, ú firm e ad mi
ni stração das leis, á protecção da propriedade 
co ntra as tentat ivas dos poderosos pa ra tran 
stornar o cu rso o rd in ari o ela ju st iça, - e q ue 
finalmente o \·i gor do pode r executi\·o é o que 
man tém e segura a li be rdad e contra o fu ro r das 
fac..; ões e con t ra os projectos da ambição . 
Ni ng ucm ha ( accrescen ta va) que ig nore haver-se 
mu itas vezes visto a republi ca romana fo rçada 
a procurar no poder abso luto um só homem , 
revesti do do titulo fo rmidave l de clictador, 
refugio contra ,,s intr igas dos q ue aspira m ,\ 
ty rannia , contra scd is·õcs intest in as o u co ntra 
inimigos exte rnos que ameaçava m a segurança · 
ele Roma; porém in ut il parece corrobo rar esta 
doutrina com exempl os . Pode r exec utivo sem 
força s u ppõc fraca execução das leis dos go \·cr
nos; execução fraca o mesmo é que máo go
Yerno e um go\·crn o mal executado, se ja cllc 
qual fà r cm theor ia, não pódc na pra tica ~ie ixa r 
de se r máo . (FEDERALIST., Vol. III , cap LXX) . 

Para bem acccntua r e firma r a acção indepe n
de nte, força e presti g io do presidente da Repu 
blica , a i ém de nomea i-o e proclamai-o CHEFE DA 
NAÇt\O (a rt. 4 1, pr. ), a Co nst itui ção não quiz 
que cll c fosse eleito pelo cong resso naci ona l, 
que o poderi a crer creatura sua e porque essa 
eleição da ri a aso a tran sacções e conchavos que 
a rr isca ri am a iscncão e li be rd ade de accão do 
supremo dirccto r ' dos negocios publico;; pre
fe ri o faze i-o elege r di rectamente pe lo pOYO 

(art. 47) e pôl-o fora da acção do parlamento, 
não suj eitando á approvação de nenhuma das 
casas d'estc a nomeação dos mini stros ( nem ao 
menos ao senado, como nos Estados-Unidos 
Norte-americanos); dando-lhe plena li berdade 
na escolha d'e ll es (a rt. 48 ~ 1°); declarando-os 
nge11tes de s11a co11jia11çn ( a rt. 49) e não do 
congresso; não lh es permi ttindo ser ao mesmo 
tempo membros do corpo legislati vo (a rt . :; o); 
prohib in cto-lhcs até o comparecimento ás sessões 
do cong res o ( a rt. 5 1) e forma lmente estabe
lecendo que não são respo nsave is pera nte este 
(art. ;;2); estatuindo prazo para o exercic io da 
ft~ncção presicte ncial ( a rt. 43 ), dentro do qua l 
na_o pcrm1lle que o presidente possa se r dcst i
tu1cto , sinão medi ante processo e sentença por 
espec ifi cados crim es (art. 54) e formou para 

isso um juízo especial, para cujas decisões con
dcmnatori as não· se contentou cem a sim pl es 
maioria de votos, impondo a cond ição dos dois 
t erços d 'e ll es (a rt . 33 § 2•>). 

Boa lição, neste ponto difficil , aos nossos 
offcreciam os const ituintes norte-a merica nos. 
Ell es in stitu íram para chefe da nação como que 
um rei electi vo e tempora ri o, um funcci onario 
supremo que só não tem de rei a hereditariedade, 
a perpetu idade, a càrte e os ouropeis . 

Na constituição dos Estad os Uni dos, diz Maine, 
a semelha nça entre o presidente e um monarcha 
da Europa, especialm ente ela Ing late rra, é ev i
dente de mais para que possa have r engano. 
Foi-lhe devo lvido todo o pode r exec uti vo . Os 
homens da conve nção tomaram para molde o 
rei inglez, passaram cm rev ista seos poderes, 
e ap pli caram-lhe restri ções no que parecia exces
sivo ou ma l apropri ado aos Estados Unidos; 
mas não tomaram po r prototy po um rei qua l
quer, um monarcha const ituci onal abst racto, 
uma espec ie de imagem antecipada da ra inha 
Victoria; não , foi o proprio Jorge 111 que toma
ram por modelo (o rei que por si mesmo diri g ia 
a acção de seos mini stros em todos os negoc ios 
im porta ntes da políti ca intern a como da politica 
exteri or). Si Ham ilto n ti vesse vivido cem 
ann os mai s tarde , sua comparação do presidente 
com o rei lhe teria feito adm itti r que o funcci o
nari o ameri cano é o ma is poderoso dos do us. 

Foi sob o mini stcri o de Lord No rth de 1770 a 
1 782 ( accrcscenta Elli s Stevens , depois de citar 
May), que j o rge Ili attingio ao ponto culmi
nante ele seo poder pc~soal. E este estado de 
cousas, note-se, coincidia com a epocha da 
g uerra d'America, termina ndo u m pouco antes 
da creacão da constitu icão dos Estados Unidos . 
O gove;· no pessoa l des;c rei fizera uma impres
são profunda n 'America e deixou traços perm a
nentes nas d isposições constituci onaes relati vas 
ao exec uti vo americano. E o mesmo autor 
apo nta como facto di g no de nota que, em 
qua nto a influ encia do sol·erano in glez tem 
di m inuído, verifica-se que o presidente dos 
Estados Un idos não só tem mantido sco 
pode r em t empo de paz, como em tempo de 
gue rra ( e é exemplo da admin istração de 
Lin coln) esse poder póde-sc ex tend er e alarga r 
a ponto de tornar-se quasi clictatorial. Les 
So11rscs de ln Co11St . dcs Etats-Unis, par Ellis 
Stevens, trad . par Louis Vossion , 1897, 
chap. V e VI ) . 

Mas , com tal o rga nisação do executi vo, assim 
tam vigorosa e fo rtalecida , não e aco rdarão 
velleidades de dictadura no deposita r io de tama
nh o poder ? Em coníli cto com os outros pode
res, não levará sempre a mel hor o executivo? 

Fez-se a constit uição na crença de que aquclles 
que tem de exercer os poderes por ella regu lados 
hão de inspirar-se no bem publico e , na organi
sação de cada um d'csses poderes , se consagr u 
o qu e a experiencia e av isada pre\·isão dos 
ab usos aconselha ram para preven ir estes, conju
rai-os e sanai-os. Si essa confiança é trahida e 
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r imen. H ic, — com a elccth'idade, tcmpo- 
raricdade, curto pcriodo de funccoes do chefc 
dcsse poder, suppressao da attribui^ao de, pelo 
adiamento c dissolucao conter os excesses das 
camaras, —e precise, ao contrario, cuidar em 
robiistecer-Ilie a autoridade. Go\'ernos fracos 
sao maos governos e sob elles nao corre menos 
perigo a liberdade. 

Ha muito quern sc persuada, e observacao de 
Hamilton, que a encrgia do poder executivo 
e incompativel com a indole do governo repu- 
blicano ; mas, mostrando que essa idea nao tern 
fundamento, rccordava o grande mestre que a 
energia desse poder e um dos principaes carac- 
teres de uma boa Constituicao, —quo esta cir- 
cumstancia e esscncial a seguramja da socicdadc 
contra os ataques cstrangciros, a flrmc admi- 
nistracao das leis, a protecfao da propricdade 
contra as tentativas dos poderosos para tran- 
stornar o curso ordinario da justica,—e quo 
linalmente o vigor do poder executivo (i o quo 
mantem e segura a liberdade contra o furor das 
faccoes e contra os projectos da ambigao. 
Ningucm ha (accrescentava) que ignore haver-se 
muitas vexes visto a republica romana forgada 
a procurar no poder absoluto um so homem, 
revestido do titulo formidavel de dictador, 
refugio contra as intrigas dos que aspiram a 
tyrannia, contra sedicdes intestinas ou contra 
inimigos externos quo ameacavam a scguranga 
de Roma ; porem inutil parece corroborar esta 
doutrina com exemplos. Poder executi\'o sem 
forca suppoc fraca execugao das leis dos gover- 
nos; execugao fraca o mesmo c que mao go- 
verno e um governo mal executado, seja cllc 
qual for cm thcoria, nao podc na pratiea deixar 
de ser mao. (Fkderalist., Vol. HI, cap LXX). 

Para bem accentual" e firrnar a accao indepen- 
dente, forga c prestigio do presidente da Repu- 
blica, alem de nomeal-o e proclamal-o chefe da 
na<;ao (art. 41, pr.), a Constituigao nao quiz 
que cllc fosse elcito pelo congresso nacional, 
que 0 poderia crcr creatura sua e porque cssa 
eleigao daria aso a transaccoes e conchavos que 
arriscariam a iscncao c liberdade de accao do 
supremo director dos negocios publicos; prc- 
ferio fazel-o eleger directamente pelo povo 
(art. 47) c pol-u Idra da accao do parlamcnto, 
nao sujeitando a approvagao de nenhuma das 
casas d'estc a nomeagao dos ministros (nem ao 
menos ao senado, como nos Estados-Unidos 
Norte-americanos); dando-lhe plena liberdade 
na cscolha d'ellcs (art. 48 § i0); declarando-os 
agenlcs ik sna coiijianca (art. 49) c nao do 
congresso; nao Ihes permittindo ser ao mesmo 
tempo membros do corpo legislative (art. 50); 
prohihindo-lhcs ateo comparecimento as scssocs 
do congresso (art. =; 1 ) c formalmente estabe- 
lecendo que nao sao responsaveis perante estc 
(art. 52); estatuindo prazo para o exercicio da 
funcgao presidencial (art. 43), dentro do qual 
nao pcrmitte que o presidente possa ser desti- 
tuido, sinao mediante processo c sentcnga por 
especificados crimes (art. 34) e Ibrmou para 

isso um juizo especial, para cujas decisoes con- 
demnatorias nao'sc contentou coma simples 
maioria de votos, impondo a condigao dos dois 
tergos d'clles (art. 33 § 2"). 

Boa licao, nestc ponto difTicil, aos nossos 
oflereciam os constituintes norte-americanos. 
Elles instituiram para chefe da nagao como que 
um rei electivo e temporario, um funccionario 
supremo que so nao tern de rei a hereditariedade, 
a perpetuidade, a corte e os ouropeis. 

Na constituigao dos Estados Unidos, diz Maine, 
a semelhanga entre o presidente c um monarcha 
da Europa, especialmente da Inglaterra, e evi- 
dente de mais para que possa haver engano. 
Foi-lhe dcvolvido todo o poder executivo. Os 
homens da convcngao tomaram para molde o 
rei inglez, passaram em revista seos poderes, 
e applicaram-lhe restrigoes no que parecia exces- 
sivo ou mal apropriado aos Estados Unidos; 
mas nao tomaram por prototypo um rei qual- 
quer, um monarcha constitucional abstracto, 
uma especie de imagem antecipada da rainha 
Victoria ; nao, foi o proprio Jorge III que toma- 
ram por modelo (o rei que por si mesmo dirigia 
a accao de seos ministros em todos os negocios 
importantes da politica intcrna como da politica 
exterior). Si Hamilton tivessc vivido cem 
annos mais tarde, sua comparagao do presidente 
com o rei Ihe teria feito admittir que o funccio- 
nario americano e o mais poderoso dos dous. 

Foi sob o ministerio de Lord North de 1770 a 
1782 (accrcscenta Ellis Stevens, depois de citar 
May), que Jorge Illattingio ao ponto culmi- 
nante de seo poder pessoal. E este estado de 
cousas, note-se, coincidia com a epocha da 
guerra d'America, terminando um pouco antes 
da creagao da constituigao dos Estados Unidos. 
O governo pessoal desse rei fizera uma imprcs- 
sao profunda n'America c deixou tragos perma- 
ncntes nas disposigoes constitucionaes relativas 
ao executivo americano. E o mesmo autor 
aponta como facto digno de nota que, em 
quanto a influencia do soberano inglez tern 
diminuido, verifica-se que o presidente dos 
Estados Unidos nao so tern mantido sco 
poder em tempo de paz, como em tempo de 
guerra (e e exemplo da administragao de 
Lincoln) esse poder podc-se extender e alargar 
a ponto de tornar-se quasi dictatorial. Lcs 
Sonrscs dc la Const, des Etats-Unis, par Ellis 
Stevens, trad, par Louis Vossion, 1897, 
chap. V e VI). 

Mas, com tal organisacao do executivo, assim 
tarn vigorosa e fortalecida, nao se acordarao 
velleidades de dictadura no depositario dc tama- 
nho poder? Em conflicto com os outros pode- 
res, nao levara sempre a melhor o executive? 

Fez-se a constituigao na crcnga de que aquclles 
que tern de exercer os poderes por ella regulados 
hao dc inspirar-se no bem publico c, na organi- 
sagao dc cada um d'esses poderes, se consagrou 
o que a experiencia e avisada previsao dos 
abusos aconselharam para prcvenir estes, conju- 
ral-os e sanal-os. Si essa confianga e trahida e 
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in cffi cazes se tornam as ca utelas e re g uardos 
cst-tbclccidos como os mclh orés e 111a is adeq ua
dos ( qual a orga ni sação constitucional que 
esc·1pc inte ira111cntc a t aes situações?), si a lg u
ma vez imprevisto surge co níli cto sem fac il 
so lução lega l, si a autoridade chega a se exceder 
por modo a tornar-se usurpadora, - é prec iso 
então contar COlll as energias e reacção da op inião 
publi ca, COlll esse outro chamado q11nr/o poder 
do estado, a imprensa, tão fo rte, tão efficaz e de 
enorme infl uencia quando traduz o sentim ento 
gera l do pa iz. E' preciso t ambe m ter em co nta 
a resistcnci a cios Estados ; seos g vem os não 
prcs ta rãc apoio ao cl ictador, nega rão obed iencia 
ás suas determinações ill egaes e fun esta s á nação 
e procurarão impedir , no qu e lhes fó r possivel, 
qu e os age ntes fccl craes as cumpram. (E isso 
assig na la urn a das van tagens e rn eritos ci o reg i
lll cn federat ivo ). Si porém um tal mov ime nto, 
tão sa lutar e vingador da Constitui ção, de ixa r 
de apparccer, então é que o poder executi vo 
tc111 razão e a nação, por bem da propria segu
ran ça e sa lvação, a clle se confia . E si não é 
por confia nça que ella se lhe entrega, então não 

ha mai s no paiz esp irito publico, não ha civismo, 
não ha energ ias patrioticas. Neste caso digna é 
da so rte que tem a nação que assim lll Ostra 
não sa ber ser sobe rana , e bem é qu e haja no 
pa iz qu em seja por ell a e a sa lvé da a na rchi a , 
mil vezes pe io r qu e a d ictadu ra. 

Mas aque ll cs que ex io-e lll de uma Constituição 
políti ca rcmcd io pa ra todas as cri ses imao· inav i ·, 
devem reílectir em que ( como por o rgão de 
gra nd e pensador se exprime o bom senso): 
Nada tem de absoluto as in stitui ções politi cas; 
não se tem até o presen te ac hado constituição 
que dispense os homens de se rem sisudos e 
ju stos, nem que os torne feli zes e tranquillos 
apeza r de suas loucuras>~ . ( Labo ulaye ). 

E, finalm ente, na phrase do a uto ri sado 
Cooley, it is 11ot i11 tbe 11nl11re of tbi11gs tbal n/1 
evils i11 govern 111e11t sbo11 ld be co111pletel·v a11d pe,ji:cl~y 
g11n rded ngn i11s/, ou como d izia o nosso Pi111c11/n 
B11e110: « E' preciso em tudo co nta r com a 
imperfeição hum ana, renunciar á utop ia da 
regu laridade pcrenne, do céo sempre puro e 
adoptar o que entre os inconven ientes ineYitaveis 
é melhor ou me nos prejudicial.» 

Ar!. 42 . O podcrcxcc ulivo scr:1 
confiado exclusivamen te a um ci
dad,io, 1uc !crú o lilu lo de Pres id ente 
dos E ·lados Unidos cio Braz il. 

Art. 19 . Exerce o poder exe
cu tivo o presidente cio· E,l,1dos 
Unidos do Braz il , como chefe cle
ct ivo da Nação. 

Art. 41 . Exerce o poder exe
cutivo o presidente dos Estados 
Unidos do Brazil, como chefe 
electivo da nação. Ar!. 4 3. Na mesma occasião cm 

q uc ·e elege r o prcsid cn lc, for-se-á 
a rlc iç:"ío do .vicc-prcsiclcntc, qu e 
;il .: 111 da ;illribuição do :i rt. 3 1, 
dcvc rú subslituil-o cm lodos os 
casos de im pedi men to ou falta. 

Art. 4,. § unico . Na falta ou 
impossibili chctc cio vicc-prcsictcntc, 
ser:"io chamados o vicc-prcs iclen te elo 
scn;1clo, o pres idente la camara dos 
deput:i,los e o presidente cio sup remo 
t ribun:i l de justi ça, pe la orde m cm 
qu e se acham mencion ados. 

Art. 45 . São condi ções csscn
ciaes para se r eleito presid ente ou 
vice-p residente: 

1 ° ler nasc ido no Brazil ; 
2'' cs t;1r no exe rcíci o dos direi tos 

políticos . 
( Projecto da Commissiio do Governo 

Provisorio). 

§ 1°. Substituc o prc·idcntc , no 
caso de impccl i1n cnlo, e succcclc-lh c, 
no de fa lta, o vice-presidente, ele ito 
si 111ultanc:i mentc co m cll c. 

§ 2°. No impedimento ou f;1lta 
do vicc-prcsiclcn le, se rão succcssi
vamcntc chamados á prcsidcnci:i o 
vice-presidente do senado, o pre
sidente la camara e o do supremo 
tribun :i l federa l. 

§ .3º. Sfo condi ções cssc nciaes 
par:i se r eleito presidente ou vice
pres idente da Republ ica : 

1°. Ser braz il ciro nato; 
2° . Estar no exercício dos direitos 

políti cos; 
, u Ser maior de 3 5 annos. 

(Decretos n. 5 10 de 22 de Jun ho e n. 914 A 
pe 23 de Outu bro de 1890) . 

§ 1°. Substitue o presidente , 
no caso de impedimento , e suc
cede-lhe, no de falta , o vice
presidente, eleito simultanea
mente com elle. 

§ 2°. No impedimento, ou falta 
do vice-presidente, serão succes
sivamente chamados á presiden
cia o vice-presidente do senado, 
o presidente da camara e o do 
supremo tribunal federal. 

§ 3°. São condições essenciaes, 
para ser eleito presidente, ou 
vice-presidente da Republica: 

1°. Ser brazileiro nato; 
2°. Estar no exercício dos di

reitos políticos; 
3°. Ser maior de trinta e cinco 

annos. 

Art . 41. O presidente da Republica. R.0111a 11 t co11ditn csf, d110 f rnlres si1111,l babae 
reges 11911 pot11it, et parricídio ·dedica/11r . Poder de acção e devendo tcl-a prompta, expe

dita, dese m baraçada e segura , o executi vo me

lhor co rresponde á sua missão sendo confiado 
um só homem do que a uma asscmbléa, mesmo 
pouco numerosa. O exemplo da Suissa, com 
se conselho executivo, é caso sing ular, expli
ca\'el pe las condições pecu li a res e traclicionacs 
d 'àquclle paiz. A razão, a hi stori a e o sentir cio 
commum dos publi cistas aco nselha m a unidade 
na suprema ma<Tistratura executiva. 

ln 11avi 111111s do111i11ns, i11 q11 a11ruis g rn11di cxa
ci/11 1111i11s sigm1111 expcctat11r. ( Hieron., Ep ist. XIV 
ad Ru sticum ). 

A pluralidade tem, além de tudo , o defeito de 
dividir a responsabilidade do poder e com isso a 
debi lita, si não a annulla completamente . (*) 

( ·) O temor ele perrlcr :t propria reputação tem me nos força, qu:intl o :t 
vergonha de. 11111:1 :1ci;flo 111:t deve ser repartida en tre um certo n11111cro de 
)lt!SS0:1s , \to que quando d ia ilcve rccahir sobre uma só : o espírito 1fo fa..:ç:ío, 
cujo vcncur) infecta tantas vezes as dclihc.raçõcs dos corpos pn li ti..:os, pó,11! 
:irr:tslar ccrt:1s pcssn:p; :t e rros e demasi:1s de que cad :1 11111 a d'cll:a!- se cnvcr
gonhari:1 ~i se ncha~sc súsi nha. ( l-l amilton ). 

Entre muitos fun 
in vest idos das m, 
faci l á op inião pu 
dor das medida, 
assim a eflicacia 
qu e tão uti l é ás 
dade, o i1ovo sa b, 
Ella é pois uma g 

§ 1°. O vice 
impedim ento ou : 
fora suspender a 
ficand o a nação , 
peri o-os d'ahi res 
de l~11 subst itut 
temporar ia do ex 
de cessação lefi 
ca rgo. . . _ 

A Const1tu1 ça, 
hy potheses, cre, 

-- para a primei1 
ri as ( ás vezes , 
desnecessa ria a · 
para fi ca r á esper 
limitado impedir 
stitu ir; a des ig n 
dos mai s altos · f 
caracter polít ico 
a successfo occ u1 
má; porqu anto: 

1° . Send o o e; 
como ele sua nat1 
cuidado e preocc 
lha cl 'este ; na el 
se esmera e men 
com relação a0 
por este é assi 
escolha não fo i c, 
paz e di g no de s, 
escolh ido para u 
daria e a qu em r 

2 ° . A escolha 
na ri o, de obed, 
ex igencias eleito 
com di ssiclentes, 
intuito de cime 
propiciar a ·v ictc 
Esse eleito de se 
dencia, não de 
elementos occas: 
mente terá de co 
e isto o porá n 
pensamento cl ire 
tração até cntã 
quacs conscqu 
gove rnação . 

3°. E' v isto q 
de nte torna-se p 
e força necessa ri 
primeiro mag is 
governos . A h 
dos Norte-ameri, 
tres vezes em q, 
dido ao preside1 
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incftkazes se tornam as cautelas e resguardos 
estabclecidos como os melhores e mais adequa- 
dos (qual a organisacao constitucional que 
escape inteiramcntc a taes situagoes?), si algu- 
ma vcz, imprevisto surge conflicto scm facil 
soliujao legal, si a autoridade chega a se exceder 
por modo a tornar-se usurpadora,—e prcciso 
entao contar com ascnergias e reaccao da opiniao 
publica, com esse outro chamado quarto podcr 
do cstado, a imprensa, tao forte, tao eflkaz e de 
ciiormc inlluencia quando traduz, o scnlimento 
geral do paiz.. E' preciso tambcm ter em conta 
a resistcncia dos Estados; seos governos nao 
prestarac apoio ao dictador, negarao obediencia 
as suas delcrminaijoes illegaes c funestas a nafao 
c procurarao impedir, no que Hies for possivel, 
que os agentcs fedcraes as cumpram. (E isso 
assignala umadas vantagens e meritos do regi- 
men federativo). Si porom um tal movimento, 
tao salutar e vingador da Constitui^ao, deixar 
dc apparecer, entao e que o poder executivo 
tern raz.ao e a naijao, ]ior bem da propria segu- 
rampa c sah-acao, a clle se confia. E si nao e 
por confiar^a que ella se Ihe cntrega, entao nao 

Ail. 42. O podcr executive) scr;i 
confiado exclusivamcnlc a um ci- 
dadao, que teni o litulo de I'rcsidcntc 
dos Estados Unidos do Brazil. 

Art. Na mcsmaoccasiaocm 
que se cleger o presidente, far-sc-a 
a clcijao do vicc-presidcnlc, quo 
alem da attribuicao do art. 51, 
devera substituil-o cm todos os 
casos dc impcdimcnto ou falta. 

Art. qv § unico. Na falta ou 
impossibilidade do vicc-prcsidcntc, 
serao chamadosovice-prcsidcntc do 
scuado, 0 presidente da camara dos 
deputados e o presidente do supremo 
tribunal de justija, pcla ordem cm 
que so acbam mcncionados. 

Art. qs. Sao condifdcs csscn- 
ciacs para scr clcito presidente ou 
vicc-prcsidcntc: 

i" tor nascido no Brazil; 
a" cstar no cxcrcicio dos dircitos 

politicos. 
(Projecto da Commissao do Governo 

Provisorio). 

Art. 41. O presidente da Republica. 
Podep dc acfao c devendo tel-a prompta, expe- 
dita, desemharafada e scgura, 0 executivo me- 
Ihor corresponde a sua missao sendo confiado 
um so homcm do que a uma asscmblca, mesmo 
pouco numcrosa. O exemplo da Suissa, com 
seo conselho executix'O, e caso singular, expli- 
cavel pclas condi^oes peculiarcs e tradicionacs 
d'nquelle paiz. Arazao, a historia e o sentir do 
commum dos publicistas aconselham a unidade 
na suprcma magistraturl cxecutiva. 

ha mais no paiz espirito publico, nao ha civisiho, 
nao ha energias patrioticas. Neste caso digna c 
da sorte que tern a nagao que assim mostra 
nao saber ser soberana, e bem e quo haja no 
paiz quern seja por ella e a salvfi tia anarchia, 
mil vezes peior que a dictadura. 

Mas aquelles que exigem dc uma Constituli;ao 
politica romedio jwratodas as crises imaginavcis, 
devem rellectir em que (como por orgao de 
grande pensador se exprime o bom senso): 
Nada tern de absolute as instituigoes politicas; 
nao se tern ate o prcsente achado constituicfio 
que dispense os homens de sercm sisudos c 
justos, nem quo os torne felizes e tranquillos 
apezar de suas loucuras ». ( Laboula\-e ). 

E, fmalmente, na phrase do autorisado 
Cooley, it is not in the nature of things that all 
evils in goivriiiiieut should be coiiiplctcly and perfect !v 
guarded against, ou como dizia o nosso Piinciiia 
Bueuo: «E' prcciso em tudo contar com a 
imperfcicao humana, renunciar a Utopia da 
regularidadc perenne, do ceo semprc puro e 
adoptaroque entrc os inconvenientes incvitaveis 
e melhor ou menos prejudicial.» 

Art. 41. Exerce 0 poder exe- 
cutivo 0 presidente dos Estados 
Unidos do Brazil, como chefe 
electivo da nagao. 

§ 1°. Suhstitue 0 presidente, 
no caso de impedimento, e suc- 
cede-lhe, no de falta, 0 vice- 
presidente, eleito simultanea- 
mente com elle. 

§ 2". No impedimento, ou falta 
do vice-presidente, serao succes- 
sivamente chamados a presiden- 
cia 0 vice-presidente do senado, 
0 presidente da camara e 0 do 
supremo tribunal federal. 

§ 3". Saocondigoesessenciaes, 
para ser eleito presidente, ou 
vice-presidente da Republica: 

1". Ser brazileiro nato; 
2". Estar no exercicio dos di- 

reitos politicos; 
3'. Ser maior de trinta e cinco 

annos. 

Roma ut condita cst, duo frafres simul haherc 
reges iiqii poliiif, cf parricidio dedicatur. 

In uavi iiiiiis doiiiinus, in qiiamvis grandi exer- 
citu uniussigniinicxpeciatiir. (Hieron., Epist. XIV 
ad Rusticum). 

A pluralidadctem, alem de tudo, 0 defeito dc 
dividir a responsabilidade do poder e com isso a 
dcbilita, si nao a annulla completamente. (*) 

(*) O tctnor tic perJer a propria repntacan tern menos for^a, qttamtn a vergoiiha de uma nevjo ma deve ser re part id a eiilrc tun ccrlo nuihero de pessoas, do que iiuundo ella deve rccahir sobre uma so: a espirito de lac<af>, etijo veneno in feet a lantas vezes as delibcra^ocs dos corpus politicos, pddc arrastar certas pessoas a erros c demasias de qtie cada uma d'ellas se cnvcr- 
gonharia si sc uchassc sdsinha. (Hamilton). 

Art. 39, Excrcc o podcr cxc- 
'•utivo o presidente dos Estados 
Unidos do Brazil, como chefe ele- 
ctivo da Nagao. 

§ i". Substituc 0 presidente, no 
caso de impedimento, c succcdc-lhe, 
no dc falta, o vice-presidente, clcito 
simiiltnncamcnte com clle. 

20. No impcdimcnto ou falta 
do vicc-presidcntc, serao succcssi- 
vamcnte chamados a presidoncia o 
vicc-prcsidcntc do senado, o pre- 
sidente da camara c o do supremo 
tribunal federal. 

§ 30. Sao condigocs csscnciacs 
para ser clcito presidente ou vicc- 
prcsidcntc da Republica: 

10. Ser brazileiro nato; 
20. Estar no cxcrcicio dos dircitos 

politicos; 
3" Scr maior dc 35 annos. 

(Decrelos n. 510 de 22 de Junho e n. 914 A 
pe 23 de Outubro de 1800). 
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Entre mu itos funccionarios de egual categoria e 
invest idos das mesmas fu ncções, não se rá muito 
facil á opinião publica achar o verdadeiro causa
dor das medidas que ella reprova e perde-se 
assim a efficacia dessa vigil ancia e fi sca li sação 
que tão util é ás cousas pub li cas. Com a uni 
dade, o povo sabe com quem tem de se haver. 
Elia é pois uma garantia, e_m vez de um mal. 

§ 1°. O vice-presidente. Não suppri~ o 
im pedimento ou falta do presidente da Republi ca 
fóra suspe nder a direcção cios negocios publicos, 
ficando a nacão sem chefe . A incu ri alidade e os 

Perio·os d'ahf resulta ntes im11õem a necessidade 
"' d -de um subst ituto, para os casos e cessaçao 

temporaria do exercício do presidente e, para o 
de cessação defi niti va, a de um successor no 
ca rgo . 

A Constitui ção providenciou para ambas as 
hypotheses, creando um vicc-presidfmle . Mas, 

. - para a primeira , para subst ituições tempora
rias ( ás vezes até ele dias), é ev identemente 
desnecessa ri a a instituição de um funccionario 
para fi ca r á espera que adoeça ou te nha o utro 
li mitado impedimento o titu lar effectivo a sub
stituir ; a designélção para esse caso, de algum 
dos mais altos · gestores de funcção publi ca de 
caracter políti co fo ra sem duvida bastante. Para 
a success:ío occurrente, a providencia adoptada é 
má; porqua nto: 

1° . Sendo o cargo de vice-presidente inferi or, 
como de sua natureza é, ao de presidente, mais 
cu idado e preoccupação de acerto se dá na esco
lha d'este; na eleição dos dous, a nação menos 
se esmera e menos ex igente é quanto a meritos, 
com relação a0 vice-preside nte . A successão 
po r este é assim a de quem na occasião da 
escolha não fo i considerado pela nação o mais ca
paz e di g no de se r seo chefe, mas a de um homem 
escolhido para uma posição relat ivamente secun
daria e a quem não teria sido dada a pri1J1a sedes. 
· 2°. A escol ha rio vice-presidente terá , de ordi

nari o, de obedecer á necessidade de servir a 
ex igencias eleitoraes de momento, de transigir 
com dissi<lentes, de accommodar ambições, no 
intuito de cimentar a cohesão partidaria , de 
prop iciar a ·victoria do candidato á presidencia . 
Esse eleito de segu ndo plano, subindo á presi
dencia, não deixará de se r influenciado pelos 
elementos occasionaes que o eleva ram ; natural
mente terá de considerai-os, de levai-os em conta 
e isto o porá muita vez em diverge ncia com o 
pensamento director da política e da adm ini s
tração até então dominante. E é fac il ava li ar 
quaes consequencias d 'essa mudança na alta 
governação. 

3°. E' visto que esta situação do vice-presi
dente torna-se propria para tirar-lhe o prestigio 
e fo rça necessari os para bem occupar o lugar de 
primP.iro mag istrado da nação , e produz máos 
governos . A hi storia polít ica dos E tados Uni
dos Norte-americanos o mostra provado. « Nas 
tres vezes em qu e o v ice-presidente tem succe
dido ao presidente , conflictos mais ou menos 

g raves su rgi ram entre o poder executivo e o 
cong resso. Ty ler teve uma administração das 
mais agitadas. Fillmore, apesar de encontra r 
uma opposição menos v iolenta , achou-se entre
tanto em presença de mui seri os em baraços . E 
com André John son as cousas fo ram ao ex
t remo» . A. de Chambrun , Dn po11voir excculif 
aux E'tats Un is, 2 111 0 ed ition , pag. 42 e seg . ). 
E a lição é para aproveitar-se. 

A Constituição fran ceza de 4 de novembro de 
1848 institui a um v ice-presidente da Republi ca, 
escolhido pela Assem biéa Nacional de entre tres 
cand idatos apresentados pelo presidente eleito, 
no prazo de um _ mez de sua eleição . Da apre
sentação eram excluidos os parentes até o sexto 
gráo i11c[uúvc. O vice-presidente supp ri a o 
presidente nos impedimentos deste . Em caso 
de vaga , por qualquer motivo, do lugar de pre
sidente , far-se-ia dentro de um mez nova eleição 
presidencial. E eis um modo de substitui ção 
que parece preferivel ao americano . O v ice
presidente será naturalm ente um continuador da 
polí tica e dos planos do presidente que o apre
sentou . Sem possibi lidade de v ir a ser-lhe 
successor, limitar-se-á a govern ar, sem vell ei
dades de apoderar-se do cargo a titulo defi nitivo, 
sem t ratar de faze r part ido contra o presidente , 
sem fomentar conspirações . Approvado pelos 
representantes da nação , deve-lhes essa consa
g ração e é natural que boas relações se estabe
leçam entre elle e quem o prcferio na li sta dos 
propostos . E deixará de have r na republica 
essa especie de herdeiro p rcsuJ11plivo que a Consti
tui ção creou. 

Simultaneamente devem ser eleitos o 
presidente e o vice-presidente para que ambos 
representem a mesma poli tica e se ev ite a 
esco lha de um substituto e successor eventual 
que, vindo a assumir a presidencia, entre a 
perturba r a marcha dos negoc ios pu blicos con
trariando o plano e direcção observados pelo 
presidente de accordo com a opinião da maioria 
que a este elegera; isto é, para ev itar-se que o 
govern o passe á minoria , postergando-se o 
principio democratico. 

Mas não bastaria determinar-se a eleição 
simultanea . Si d'ell a resultasse ser dada a 
preside ncia ao mais votado e a v ice-presidencia 
ao immediato em votos, abrir-se-ia margem a 
ficar como vice-presidente o cand idato da mi
noria. O inconveniente não seri a removido . 
Por isso, o congresso nacional, regulando o 
processo da eleição ( autori sado pelo art. 4 7 § 3° 
da Const.) , estabeleceo pela lei n . 35, de 26 de 
janeiro de 1892, art. 37, que cada eleitor vo
tasse em dous nomes, escriptos em cedulas 
di stinctas, sendo uma - para presidente e outra 
-para v ice-presidente. 

Pela constituição dos Estados-Unidos Norte
ameri canos ( art. 2°, secção 1ª, n. 3), o eleitor 
votava conju nctamente em dous candidatos; 
fazia-se a li sta dos que tinham obtidos votos e 
se considerava eleito presidente quem, tendo 
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Entre muitos funccionarios de egual categoria e 
investidos das mesmas funci;oes, nao sera muito 
facil a opiniao publica achar o verdadeiro causa- 
dor das medidas qne ella reprova e perde-se 
assim a efficacia dessa vigilancia e fiscalisai;ao 
que tao util c as cousas publicas. Com a uni- 
dade, o povo sabe com quern tern de sc baver. 
Ella c pois uma garantia, ejn vez de um mal. 

§ 1°. O vice-presidente. Nao supprir o 
impedimento ou falta do presidentc da Republica 
fora suspender a direc^ao dos negocios publicos, 
ficando a nagao sem chefe. A incurialidade e os 
perigos d'ahi resultantes impoem a necessidade 
de um substituto, para os casos de cessaijao 
temporaria do exercicio do presidente e, para o 
de cessacao defmitiva, a de um successor no 
cargo. 

A Constituifao providenciou para ambas as 
hypotheses, creando um vicc-presidcnlc. Mas, 
— para a primeira, para substitui^des tempora- 
rias (as vezes ate de dias), e evidentemente 
desnccessaria a instituicao de um funccionario 
para hear a espera que adoefa ou tenha outro 
limitado impedimento o titular edectivo a sub- 
stituir; a designacao para esse caso, de algum 
dos mais altos' gestores de funcqao publica de 
caracter politico fora sem duvida bastante. Para 
a successao occurrente, a providencia adoptada c 
ma; porquanto: 

1°. Sendo o cargo de vice-presidente inferior, 
como de sua naturcza c, ao de presidente, mais 
cuidado e prcoccupai^lo de acerto se da na esco- 
Iha d'este; na cleicao dos dous, a nafao menos 
se csmera e menos exigente e quanto a mcritos, 
com rela^ao ao vice-presidente. A successao 
por este e assim a de quern na occasiao da 
escolha nao foi considerado pela naijao o mais ca- 
paz e digno de ser seo chefe, mas a deum homem 
escolhido para umaposi^ao rclativamentc secun- 
daria e a quern nao teria sido dada a prim a sedes. 

2". A escolha do vice-presidente tera, de ordi- 
nario, de obedecer a necessidade de servir a 
cxigencias elcitoracs de momento, de transigir 
com dissidentes, de accommodar ambicoes, no 
intuito de cimentar a cohesao partidaria, de 
propiciar a victoria do candidato a presidencia. 
Esse eleito de segundo piano, subindo a presi- 
dencia, nao deixara de ser influcnciado pelos 
elementos occasionaes que o elevaram; natural- 
menteterade consideral-os, de leval-os em conta 
e isto o pora muita vez em divergencia com o 
pensamento director da politica e da adminis- 
tragi'i ate cntao dominante. E e facil avaliar 
quaes conscquencias d'essa mudan^a na alta 
governacao. 

3'. E' visto que esta situagao do vice-presi- 
dente torna-se propria para tirar-lhe o prestigio 
e forga necessaries para bem occupar o lugar de 
primeiro magistrado da na?ao, e produz maos 
governos. A historia politica dos Estados Uni- 
dos Norte-americanos o mostra provado. «Nas 
tres vezes em que o vice-presidente tern succe- 
dido ao presidente, conflictos mais ou menos 

graves surgiram entre o poder executivo e o 
congresso. Tyler teve uma administra^ao das 
mais agitadas. Fillmore, apesar de encontrar 
uma opposi^ao menos violenta, achou-se entre- 
tanto em presen(;a de mui scrios embaracos. E 
com Andre Johnson as cousas foram ao ex- 
tremo». A. de Chambrun, Dn ponvoir excculif 
aux E'tats Unis, 2mc edition, pag. 42 e seg.). 
E a ligao e para aproveitar-se. 

A Constitui^ao franceza de 4 de novembro de 
1848 instituia um vice-presidente da Republica, 
escolhido pela Assemblea Nacional de entre tres 
candidates apresentados pelo presidente eleito, 
no prazo de um mez de sua eleifao. Da apre- 
senta^ao eram excluidos os parentes ate o sexto 
grao inclusive. O vice-presidente suppria o 
presidente nos impedimentos deste. Em caso 
de vaga, por qualquer motive, do lugar de pre- 
sidente, far-se-ia dentro de um mez nova elcRao 
presidencial. E eis um modo de substitui<;ao 
que parece preferivel ao americano. O vice- 
presidente sen! naturalmente um continuador da 
politica e dos pianos do presidente que o apre- 
sentou. Sem possibilidade de vir a ser-lhe 
successor, limitar-se-a a governar, sem vellei- 
dades de apoderar-se do cargoatitulo definitivo, 
sem tratar de fazer partido contra o presidente, 
sem fomentar conspira^oes. Approvado pelos 
reprcsentantes da naijao, deve-lhes essa consa- 
graigio c e natural que boas relagoes se estabe- 
le^am entre elle e quern o prcferio na lista dos 
propostos. E deixara de haver na republica 
essa especie de bcrdciro prcsiimpfivo que a Consti- 
tuiigio creou. 

Simultaneamente devem ser eleitos o 
presidente e o vice-presidente para que ambos 
represcntcm a mesma politica c sc evite a 
escolha de um substituto e successor eventual 
que, vindo a assumir a presidencia, entre a 
perturbar a marcha dos negocios publicos con- 
trariando o piano e direojao observados pelo 
presidente de accordo com a opiniao da maioria 
que a este elegera; isto e, para evitar-se que o 
governo passe a minoria, postergando-se o 
principio democratico. 

Mas nao bastaria detcrminar-se a clciciio 
simultanea. Si d'ella resultasse ser dada a 
presidencia ao mais votado e a vice-prcsidencia 
ao immediato em votos, abrir-se-ia margem a 
ficar como vice-presidente o candidato da mi- 
noria. O inconveniente nao seria removido. 
For isso, o congresso nacional, regulando o 
processo da elei^ao (autorisado pelo art. 47 § 30 

da Const.), estabeleceo pela lei n. 35, de 26 de 
Janeiro de 1892, art. 37, que cada eleitor vo- 
tassc em dous nomcs, escriptos em cedulas 
distinctas, sendo uma — para presidente c outra 
— para vice-presidente. 

Pela constituifao dos Estados-Unidos Norte- 
americanos (art. 2", sec^ao i!l, n. 3 )i o eleitor 
votava conjunctamente em dous candidates; 
fazia-se a lista dos quo tinham obtidos vptos e 
se considerava eleito presidente quern, tendo 
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maiori a abso luta, reu ni a o maior nulll ero de 
votos; irn med iato na votação era vice-pre
dcntc. No caso de elllpate, a calllara dos depu
tados esco lheria um dos lllai s votados. Nenhum 
dos votados obtend o llla iori a absoluta , a ca
mara dos deputados elege ria o presidente de 
entre os cinco de maior votação. Mas não 
tardou-se cm recon hecer como esse processo 
era apto para quebra ntar o systema dem~cra
ti co, fai sca ndo-o na escolha do chefe da naçao e 
do seo substituto e successo r eventua l, e co lllo 
na pratica era uma fo nte de difficuldades e 
acccsas lucta s. ( Basta record ar que por occasião 
ela eleição do 4° presidente da Repu bli ca, t endo 
os candidatos Jcpherson e Aaro n Bu rr o mesmo 
numero de votos, a camara pa ra escolher um 
dos dois gastou sete di as e set e noites e fez 
tr inta e se is escruti n ios , triulllphand o afina l o 
prilll eiro dos doiscandJdatos, g raças aos esforços 
e g ra nde prestio- io de Hami lton) . Tra tou-se 
por isso de co rri g ir o processo eleitora l e pe la 
e lll enda XII derogo u-se o cit. art. 1°, secç . 1" , 
n. 3, para se ma ndar qu e a vot ação fosse feita 
por cedu las d istincta s para presidente e para vice
presidente. Ah i in spirou-se a nossa legislação 
( e já assim se tin ha praticado na eleição, pelo 
cong resso feita, do nosso primeiro presidente, 
art. 1° § 1° das Disp. trans .). 

~ 2°. O vice-presidente do Senado 
subst itue no governo ao vice-presidente da 
Repüblica, ao do senado o presidente da calllara 
dos deputados e ao d 'esta o do supremo t ri 
bunal federal, devendo ell es ser nessa ordelll 
challlados a exe rcer a pres idencia da Republ ica. 
Exceptuada a substitui ção do presidente cio 
suprelll o tr ibuna l , o lll esmo se obse rva nos 
Estados Unidos Norte-americanos ; ass im o 
cl eterlllinúra a lei de I de março de 1792 
( votada em obse rva ncia cio art . 2 , secç . 1" , n . 6 
da const. ) , da ndo essa fun cção interin a ao pre
sidente pro te111pore do senado e em sua fa lta ao 
speac/wr da ca !l1 ara dos represe ntantes , mas COlll 
a cl ,w sul a de t erminar a interinidade com a 
cessação do illlpeclimento cio substituto ou com 
a ele ição cio novo presidente. A lei, porélll , de 
19 de ja neiro de 1886 prov idencio u por . outra 
fórllla , deterlllina nclo qu e na fa lta de presidente 
e vice-p residente, as fun cções de pres idente 
fosselll exe rcidas tempora ri amente po r um cios 
secreta ri os do pr siclente (m inistros ) segundo 
a ordem que a meslll a lei estabelece. 

As vantage ns d 'esta med ida estão no aug 
mento do nulll ero dos subst itutos, no ev ita r 
longas interin idades e n impedi r llludanças 
politicas i nopportu nas e t emerarias ao t elllpO em 
que a nação está sem chefe por ell a escolhido. 
Não se avi sa ralll d ' isto os nossos const ituintes? 
Dissera-lh es o deputado Ju stini ano Serpa (sessão 
de 31 de deze lllbro de 18 o): 

« omo é íncil de comprchcnder, o vice-presidente ci o 
se nado e o pre~idcnte da canrnra . esc? lhidos, por. essas 
corpo rações , nem sem pre scrf10 parttdanos do presid ente 
ela Republica. Em um dado momento da vida nacional 

pode rão representa r prin cí pios oppos tos, políticas _intci:a
mente differe ntes . . . Co m esse systema de subs11tu1çoes 
te re mos na Repu blica um dos g randes mal es que soffrcmos 
ao temp o do in1pc rio ; rnpidas mutações no gove rno , sem 
possibi lidade de se r praticado um _sys tcma . qualque r, uma 
po lítica adminis t riva de re,d proveito ao pa11.. . 

Após um o u do l~ S :111nos d e gove 1:110 , d ~~a pparccc o prcst
d cnte ou vi ce-presidente da Republi ca. 1 cm de succeder
lh c o vice-presidente do senad o _ou o preside ,~t~ da cam ara. 
Aq uell e nüo t eve tempo d e praticar sua poltt,: a , ou cs t_a 
ni10 teve e nsejo de podu,. ir seus resul tados . Estes . p:.~rt1-
darios de o ut ros principias, encetam a obra d e dcstnuçflO 
do que estava fe ito e pocm em prílti c:1 po liti c a diversa, 
um a pol iti ca nov:1. A consequ c ncia é esta : gove rnos 
passage iros, sem tempo de executar um pr~gra mma e, 
co mo rrsult.ido in ev ita ve l, gra nd es males ao p:uz. 

Foi attendend o a isto, qu e os prop ri os Estados:U nid os, 
tendo adoptaclo na co nstitu içüo es te p lano de su bsu tu, ções . 
foram depo is ob ri gados a n_1od ifical-~. Ac!ualmcntc a 
substitui ç üo se dá na au scnc 1a do v1cc-pres 1d cntc , pelos 
m ini stros do pres id en te d a Republica , que se suppoc m 
co ntinu adores da sua po liti ca "· 

No se ntido de sua idéa, emenda foi ofte recida 
pelo mesmo representante ( sessão do di a 2 de 
Janeiro de 189 1 ) e o congresso ( sessão de 3) 
rejeitou-a , mas sem a d iscutir ; de modo que 
nos ANNAES não se encontra elementos pa ra 
ap reciar os fu ndamentos dessa rejeição . Pode-se 
porém , aventa r qu e t ivesse preva lecido a consi
deração de qu e nos Estados Uni elos Norte-ame
ricanos a nomeação dos mini stros faz- se sob 
contraste da approvação do se nado e assim ell es 
t elll a con sagração desta autoridade, deste cor~o 
de embai xadores dos Estados; mas, que nao 
entrando no plano do nosso congresso consti
tuinte providencia egual , não houvesse ell.e 
tido por bem co nfia r a substitui ção aos n~1-
ni stros , para não entrega r a suprema magis
tratura da nação a meros age ntes do presidente 
da Republ ica ( a rt. 49) por ell e nomeados a 
seu be l-prazer para auxiliares seos , sem respon
sabili dade , sem sig nificação polit ica . 

A constituição do Chil i (art. 74) inculllbe a 
vice-presidencia ao mini stro do interior, o qual 
dentro em dez di as fa rá proceder-se á eleição 
para presidente, s i o caso fór ele fa lta d 'este. 

Nossa lei n . 35 de 26 de ja neiro de 1892, 
a rt. 37 ~un ., manda, nocaso devagaoc.corre!1te 
no prim eiro biennio do peri odo pres1denc1al, 
que a eleição para preenchei-a se faça dentro de 
tres mezes contados da vaga. Ha via neces
sidade de marcar-se para isso um prazo, afim 
de não prolongar-se a inte rin idade indefini da
mente e esse prazo cumpre se r o mais curto 
possiY el. A interinidade é sempre suj eita a 
muitos inconve nientes e 111i11i111e de 111nlis. 

§ 3 °. Condiçõ~s essenciaes. A_ 1:1~is 
alta di g nidade nac1ona l que a Consti t u1çao 
esta belece e com que ace na ás legit imas asp ira
cões dos mai s proemi nentes estad istas brazilei
;.os, nelll poderia ser barateada a ponto de não 
se ex ig irem pa ra seo preenc himento al.g um~s 
condições o-a rantidoras, ne m essa ex1ge nc1a 
deve ria se r tal e tam ciosa qu e podésse a fasta r 
do supremo posto o Yerdad eiro merito, :est rin 
g indo as~im a circulo da escolha da naçao, em 
seo preJU IZO. 

As « condiçõc 
Constitui ção pre 
tuito e são tão 
orga nisação repi: 

1°. BrazilE 
est ra nge iro , ainc 
tendo ell e revel: 
para a suprem: 
mando supremc 
nasceo repug na 
que é preciso re1 
sti g io do poder. 

E a conve ni en 
estra nge iros (ob1 
exclu idos do ca r 
di sta póde co ll" 
pela raiz preten 
sos acaso podi 
in t ri gas, de se 
estado; os go, 
ensanchas de i n 
Por falta ele pro 
de g rande lll a le: 
da Europa. 

Em notavel d 
inte expu nha E1 
ela tri bun a he~ 
collocado no lu t 
ser-lh e o escólhc 
isto é tão ce rtc 
ai nda os mais c 
perm itte ao est1 
poder; póde .na 
ulll est ra nge iro 
mini st ro, ge ner 
lh 'o permittelll , 
fa mi lia norte-an 

Addili vo ao art 

<< Si, no 01s0 < 

por qu:i lqu er G 

pres idcncia ou vi, 
dencia, não houve 
da deco rrido dou 
cio período presi 
proceder-se-á a rn 
ção . » 

Da Com mi ss;o do 
Constituinte ( ~pprov! 
de Janeiro de 18<)1 ). 

Art. 42. 
rido dous an: 
e der-se vaga d 
far-se-ú nova el 
commissão do 
cendo emenda 
maneira: 

<, O art . .39 da 
de faltarem o prcs 
chanrn successivan 
senado e o presid 
Supremo Tribuna 
que, si tal eventu 
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maioria absoluta, rcunia o maior numero dc 
votos; o immediato na vota^ao era vice-pre- 
dentc. No caso de empate, a camara dos depu- 
tados cscolhcria um dos mais votados. Nenhum 
dos votados ohlcndo maioria absoluta, a ca- 
mara dos deputados elegeria o presidente de 
cntre os cinco dc maior votacao. Mas nao 
tardou-se em reconhecer como esse processo 
era apto para quebrantar o systema democra- 
tico, falscando-o na escollia do cliele da na^ao e 
do seo substituto e successor eventual, e como 
na pratica era uma fonte de difficuldades c 
acccsas luctas. (Basta recordar que por occasiao 
da eleicao do 40 presidente da Rcpublica, tcndo 
os candidato; Jepherson c Aaron Burr o mesmo 
numero dc votos, a camara para escolber um 
dos dois gaotou sete dias e sete noites e fez 
trinta c seis escrutinios, triumphando alinal o 
primeiro dos dois candidates, gracasaos csforfos 
c grandc prcstigio de Hamilton). Tratou-se 
por isso de corrigir o processo eleitoral c pela 
emenda XII derogou-sc o cit. art. i0, seci;. i:l, 
n. 3, para sc mandar que a votacao fosse feita 
per cedulasdistinctaspara presidente epara vice- 
presidente. Alii inspirou-sc a nossa legislacao 
(ejaassimse tinha praticado na eleicao, pclo 
congrcsso feita, do nosso primeiro presidente, 
art. 10 § 10 das Disp. trans.). 

§ 2°. O vice-presidente do Senado 
substitue no governo ao vicc-presidcntc da 
Repiiblica, ao do senado o presidente da camara 
dos deputados c ao d'esta o do supremo tri- 
bunal federal, devendo elles ser nessa ordem 
chamados a cxcrcer a presidencia da Rcpublica. 
Exceptuada a substituicao do presidente do 
supremo tribunal, o mesmo se observa nos 
Estados Unidos Norte-americanos; assim o 
determinara a lei de 1 dc marco de 17Q2 
(votada em observancia do art. 2, seo;. rl, n. 6 
da const.), dando essa func^ao interina ao pre- 
sidente pro ianpore do senado e cm sua falta ao 
spcackcr da camara dos rcprcsentantes, mas com 
a clausula de terminar a interinidade com a 
cessafao do impedimento do substituto ou com 
a cleipao do novo presidente. A lei, porem, de 
it) de Janeiro de 1886 providenciou por outra 
forma, determinando que na falta de presidente 
c vice-presidente, as funci;des dc presidente 
fossem cxercidas temporariamcnte por um dos 
sccretarios do presidente (ministros) segundo 
a ordem que a mesma lei cstabelccc. 

As vantagens d'esta mcdida estao no aug- 
mento do numero dos substitutes, no evitar 
longas inlcrinidades c no impedir mudan^as 
politicas inopportunase temcrarias ao tempo cm 
quo a nacao csta sem chcfe por ella escolbido. 
NSo se avisaram d'isto os nossos constituintes ? 
Dissera-lhes o deputado Justiniano Scrpa (sessao 
de 31 dc dezembro de 1S90): 

«Como c lacil dc comproliender, o vicc-presidcntc do 
senado e o presidente da camara escqihidos, por essas 
corpora<;oes, nem sempre serao partidarios do presidente 
da Rcpublica. Em um dado memento da vida naciona! 

poderao reprcsentar principios oppostos, politicas inteira- 
mentc differentes. . . Com csse systema de subslitui^ocs 
tcrcmos na Rcpublica um dos grandes males que soffrcmos 
ao tempo do impcrio; rapidas mutagdes no governo, sem 
possihilidade de ser praticado um systema qualquer, uma 
politica administriva de real proveito ao paiz. 

Apds um ou dous annos de governo, desapparecc o presi- 
dente 011 vice-presidente da Rcpublica. Tem de succeder- 
Ihc o vice-presidente do senado ou o presidente da camara. 
Aquelle nao tcve tempo de praticar sua politica, ou esta 
nao teve cnscjo de poduzir strus resultados. Hstes, parti- 
darios de outros principios, cncetam a obra de destrui^ao 
do que estava feito e poem em pratica politica diversa, 
uma politica nova. A consequencia e csta: governos 
passagci ros, sem tempo de ex ecu tar um program ma e, 
como rcsultado inevitavel, grandes males ao paiz. 

Foi attendendo a isto, que os proprios Estados-Unidos, 
tendo adoptado na constituiqao cste piano dc subslitui^ocs, 
foram depois obrigados a modifical-o. Aclualmcntc a 
substituicao sc da na ausencia do vice-presidente, pelos 
ministros do presidente da Rcpublica, que sc suppocm 
continuadorcs da sua politica ». 

No sentido de sua idea, emenda foi offerecida 
pelo mesmo representante (sessao do dia 2 dc 
Janeiro dc 1891) c o congresso (sessao de 3) 
rejeitou-a, mas sem a discutir; de modo que 
nos Annaes nao se encontra elementos para 
apreciar os fundamcntos dessa rejeifao. Fode-se 
porem, aventar que tivesse prevalecido a consi- 
deracao dc que nos Estados Unicfos Norte-ame- 
ricanos a nomea^ao dos ministros faz-se sob 
contraste da approvacao do senado e assim elles 
tem a consagra^ao desta autoridadc, deste corpo 
de embaixadores dos Estados; mas, que nao 
entrando no piano do nosso congresso consti- 
tuintc providencia egnal, nao bouvesse elle 
tido por bem confiar a substituicao aos mi- 
nistros, para nao entregar a suprema magis- 
tratura da nacao a meros agentes do presidente 
da Rcpublica (art. 49) por elle nomcados a 
seu bcl-prazcr para auxiliares scos, sem respon- 
sabilidadc, sem significafao politica. 

A constituicao do Chili (art. 74) incumbe a 
vice-presidencia ao ministro do interior, o qual 
dentro em dez dias far a proceder-se a eleicao 
para presidente, si o caso for dc falta d'este; 

Nossa lei n. 35 de 20 de Janeiro de 1892, 
art. 37 § un., manda, no caso de vaga occorrente 
no primeiro biennio do periodo presidencial, 
que a eleicao para preenchel-a se fa(;a dentro dc 
tres mezes contados da vama. Ha via neces- O 
sidade de marcar-se para isso um prazo, afim 
de nao prolongar-se a interinidade indelinida- 
mente c esse prazo cumpre ser o mais curto 
possivel. A interinidade e sempre sujeita a 
muitos inconvenientes e iiiiin'nw dc innlis. 

§ 3°. Condiqoes essenciaes. A mais 
alta dignidadc nacional que a Constituicao 
estabelecc e com que acena as legitimas aspira- 
coes dos mais procminentes estadistas brazilei- 
ros, nem poderia ser barateada a ponto de nao 
se exigirem para seo preenchimento algumas 
condii;6cs garantidoras, nem c^sa exigencia 
deveria ser tal e tarn ciosa que podessc afastar 
do supremo posto o verdadeiro merito, restrin- 
gindo assim a circulo da escollia da nafao, em 
seo prejuizo. 
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As « condicões esse nsiaes >> estabelecidas na 
Con stituição i)recnchem evidentemente esse in
tuito e são tão liberaes quanto con vém a uma 
orga nisação republica na . 

1°. Brazileiro nato. A qua lidade de 
estrange iro, ainda que naturali saclo , mesmo se 
ten do e!le revelado bom cidadão, é impropria 
para a suprema chefia cla nação. Confiar o 
mando supremo do paiz a q ucm fóra cl' ell c 
na eco repug na a naturaes meli nclres pat ri oticos, 
que é preci so respeitar, mesmo a bem do pre
sti g io do poder. 

E a conve niencia de absolutamente fi ca rem os 
estrangeiros (observava Sto ry, Comm ent. § 1497) 
excluiclos do cargo cle pres idente nenhum esta
di sta póclc co ntestar. De tal arte cortam-se 
pela raiz pretcnções que estran ge iros a mbicio
sos acaso poderi am alimenta r, por mei de 
intrigas, de se pór á frente dos negoc ios ci o 
estado; os gove rn os es tra ngei ros nã0 t erão 
ensa nchas de intervi r na eleição do pres idente . 
Por falta de pro videncias como essa, victimas 
de grande ma les fo ram as monarchias elect ivas 
da Europa. 

Em notavel cli scur o na assembléa const itu 
inte expu nha Emílio Caste lla r, o grande ast ro 
ela tribuna hespan hola , qu e um estrange iro 
collocacl o no luga r de chefe ele uma nação póde 
ser-lh e o cscólho da li berdade e indcpcnd cncia e 
isto é tão ce rto, dizia, que cm todos os paizcs, 
ai nda os mai s cosmopolitas cio mundo, não se 
permittc ao estrange iro o exercício do supremo 
poder ; p · de na Su issa, pó !e nos Estados Unidos 
um estra nge iro vi r a se r alcaide, juiz, deputad , 
min istro , ge neral, mas não se rá presidente; não 
lh 'o permittem , a inda que seja filho de uma 
fami li a norte-ameri cana , ai nda que t enha nascido 

Additivo ao arl. '9: 

« Si , no caso de vaga , 
por qualqu er causa, d:1 
presidencia ou vice-pres i
dencia, não houverem ain
da decorrido dous terços 
do período presidencial , 
proceder-se-~ a nova elei
ção.)) 

Da Commissrio do Congresso 
Const ituinte ( ripprovndo em ; 
de J aneiro ele 18<)1 ). 

Em vez de -dous ter
ços - di ga-se - metade . 
- JosJ Hygi110. ( Emcnd:t 
approvad:t cm 7 e 18 ele feve
reiro de 18<) 1 ). 

Art. 42. Si. . . não houverem decor
rido dous annos do periodo presidencial, 
e der-se vaga cle presidente ou v ice-presidente, 
far-se-ú nova eleição . Isto foi justificado pela 
commi ssão do cungrc·so, no seo parecer ofTcre
cemi~ emendas á Constituição, da seguinte 
maneira: 

<, O art. 39 da Cons t ituição. prevendo a eventualidade 
ele folt<lrcm o presiden te e o vice-presidente da Rcpuhlica , 
chama successi \~~nnentc a subs lit ui l-os o vicc-presidl.'ntc do 
se nado e o p r~s1 dcntc da canrnra dos deputados e o do 
Supremo T ribuna l FcJer,1I. A Commissào considerando 
que, si tal even tu alidade si der no começo do período 

cm uma cmigraçiio : pelo simples fac t de sco 
nasc im ento fóra ela terra patria, não pócle exe rcer 
o supremo poder. < Aqucllos g rande lcrri !a
dores ha n comprendido qu e e! jugo de la patria 
se ahso rbe por todas las vcnas, qu e cl ciclo ele 
la patria se refl eja en toda la concicncia y que 
1nuchas vezes se pucdc sacrifi ca r la patria adop
ti va por la patria nata l, mcrccd á impul sos cn 
el corazon humanos inco ntrastablcsi>. ( Disc. 
parla111 ., c11 la ass. co11s!. , t. 2°, pag . 295). 

2 °. No exercicio dos direitos politicos. 
P líti cos se dizem os direitos que entendem 
com a organi sação constitucio nal do estado e as 
rebçõcs entre este e os cidadãos no que pertence 
·i gove rn ação publica. N'esscs direitos se com
prchende o de intervir e t omar parte no exercí
cio da a utoridade nacional. E is to mostra a 
importancia e fundam nto da ex ige ncia da 
posse dell es como co ndição de elegibilidade 
para o ca rgo de pres ide nte ela Republi ca . 

Por isso não podem se r eleitos os que se 
acharem comprehendidos nas hy potheses de 
suspensão e perda de direitos, previstas no 
art. 71 e 72 § 29 . 

3 °. Maior de 35 annos. E' a edadc 
ex ig ida pela constituição dos E. U. N.-Am eri
ca nos (art. 2°, sccç . 1", n. 5 ), e pela cio Mex ico 
( a rt. 77). A mesma é a qu e se exige entre nós 
para senador ( a rt. 30 ) . A C nst ituição presu
me que esse numero de a nnos abona a necessa ria 
madureza cl e espí rito e sufficiente conhecimento 
e t racto cio negocios publicos . - Vide arts . 43 
pi'. e § 1°, 47 ~ 3", e 50, bem como leisn. 35 de 
26 de janeiro de 1 '92, art. 3', e n. 347 de 7 de 
deze mbro de 189 5, a rt. 5° que cogitam de casos 
de inha bi lidadc permanente e transitoria para a 
eleição presidenci al. 

Art. 43 . Si , no caso 
de vaga, por qua lqu er 
ca usa da p rcs idencia ou 
vice-presidencia , não hou
verem ainda decorrido 
dou s annos do período 
pres idencia l, proccc!cr-se-:í 
a nova eleição. 

(Redacçiio pela Comm issão do 
Co ngresso. em 21 e approvada 
cm e 3 de Fevereiro de 1 91 ) . 

ArL. t.t2. Si, no caso 
de vaga, por qualquer 
causa da presidencia 
ou vice-presidencia, não 
houverem ainda decor
rido dous annos do pe
ríodo presidencial, pro
ceder-se-á a nova elei
ção. 

presidencial , po,le r:Í succedcr que a naç:10 tenha por chefe 
durante unrn longa interin id.u.lc, talvez. cm cri ti cas circu111-
stancias. a um cidadflO qt11.! n f10 se ~1cha in\' cstido de Uffl 

cargo clcctivo ou que n;io fóra eleito na prcvisfa o de vi r 
a occup;tr d ·finitiva mcntc t f10 e levado posto , aceitou uma 
emenda substitutiva , que remove semdh:tntc incon venien te . 
Por essa emenda se presc reve que , 110 rnso de 1.·ngan·111 os 
mrgos de f'residrnle e -.•itc-f'rt•.<id,•11 /c d,1 Ref 11/,/irn. 011 /cs dt 
d,·rvrridos do11s t,,rços do f'criodo f>rrsidc11rinl, f rorrdrr-sc-á 
ri 1101•n c'friçào . ANN. 1 o CoNGR . cor-.sT . , vol. l, pag. 80 ,,. 

Tendo sido pro teri rm ente approvado um 
substituti vo red uzindo a qualr annos o período 
presidencial ( que pelo projecto era de seis), 
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As « condicoes cssensiaes » estabclecidas na 
Constituii;iio preenchcm evidentemente csse in- 
tuito e sao tao liberaes quanto convem a uma 
organisa^ao republicana. 

lu. Brazileiro nato. A qualidadc de 
estrangeiro, ainda que naturalisado, mesmo se 
tcndo elle rcvelado bom cidadao, e impropria 
para a suprema chefia da na^ao. Confiar o 
mando supremo do paiz a qucm fora d'ellc 
nasceo repugna a naturaes melindrcs patrioticos, 
que c precise respeitar, mesmo a bem do pre- 
stigio do poder. 

E a conveniencia de absolutamcnte ficarem os 
estrangeiros(observavaStory, Comment.§ 1497) 
excluidos do cargo de prcsidente nenlumi csla- 
dista pode contestar. De tal arte cortam-se 
pela raiz pretenfoes que cstrangeiros ambicio- 
sos acaso poderiam alimcntar, por mcio de 
intrigas, de se por a frenle dos ncgocios do 
estado; os govcrnos cstrangeiros nao tcrao 
ensanchas de intervir na clci^ao do prcsidente. 
Por falta de providencias como essa, victimas 
de grande males foram as monarchias electivas 
da Huropa. 

Em notavel discurso na assemblea constitu- 
intc expunha Emilio Castellar, o grande astro 
da tribuna hesparihola, quo um estrangeiro 
collocado no lugar de chcfe de uma nagao pode 
scr-lbc o cscolho da liberdadc c indepcndencia c 
isto e tao ccrto, dizia, que em todos os paizes, 
ainda os mais cosmopolitas do mundo, nao se 
permitte ao estrangeiro o cxcrcicio do supremo 
poder; pode na Suissa, pode nos Estados Unidos 
um estrangeiro vir a ser alcaide, juiz, deputado, 
ministro, general, mas nao sera prcsidente; nao 
lli'o permittem, ainda que scja filbo de uma 
familia norte-amcricana, ainda quo tenha nascido 

cm uma cmigrat^ao; pelo simples facto de seo 
nascimento fora da terra patria, nao pode excrcer 
o supremo poder. « Aqucllos grandes legisla- 
dores ban comprendido que el jugo de la patria 
se absorbe por todas las venas, que el ciclo de 
la patria se rcfleja en toda la concicncia y que 
inucbas vezes se puede sacrificar la patria adop- 
tiva por la patria natal, merced a impulses en 
el corazon humanos incontrastables». (Disc. 
parliTin., ai la ass. const., I. 20, pag. 295). 

2 ". No exercicio dos direitos politicos. 
Politicos se dizem os direitos quo entendem 
com a organisa^ao constitucional do estado c as 
relafocs entrc cste e os cidadaos no que pertence 
a governa^ao publica. N'esscs direitos se com- 
prehendc o de intervir c tomar parte no exerci- 
cio da autoridade nacional. E isto mostra a 
importancia e fundamcnto da exigencia da 
posse delles como condiijao de elegibilidade 
para o cargo de prcsidente da Republica. 

Por isso nao podem ser cleitos os que se 
acbarem comprebendidos nas hypotheses do 
suspensao c perda de direitos, previstas no 
art. 71 e 72 § 29. 

S1. Maior de 35 annos. E' a edadc 
exigida pela constituifao dos E. U. N.-Ameri- 
canos (art. 20, sccc. 1", n. 5), c pela do Mexico 
(art. 77). A mesma ca quo se cxigc entrc nos 
para senador (art. 30). A Constitui^ao presu- 
me que esse numero de annos abonaa necessaria 
madureza de espirito e sufficiente conbecimento 
e tracto dos ncgocios publicos. — Didc arts. 43 
pr. e § i", 47 § 3", e 30, bem comoleisn. 35 de 
26 de Janeiro de 1892, art. 33, e n. 347 de 7 de 
dezembro de 1895, art. 50 que cogitam decasos 
de inhabilidade pcrmanente c transitoria para a 
clci^ao presidencial. 

Additive no art. 39: 
« Si, no case dc vaga, 

por qualqucr causa, da 
prcsidcncia ou vicc-prcsi- 
dencia, nao houvcrcm ain- 
da dccorrido dous teiyos 
do pcriodo presidencial, 
proccdcr-sc-a a nova clei- 
fao. » 

Da Commissao do Congresso 
ConsliUiintc (approvado cm 3 
dc Janeiro dc 1891 ). 

Em vcz dc — dous ter- 
90s — diga-se —metadc. 
—Jose Hygino. (Hmcnda 
approvada em 7 c iS dc feve- 
rciro dc 1891 ). 

Art. 43. Si, no caso 
de vaga, por qualqucr 
causa, da prcsidcncia ou 
vicc-prcsidcncia, nao hou- 
vcrcm ainda dccorrido 
dous annos do pcriodo 
presidencial, proccdcr-sc-a 
a nova clcifao. 

(Recbc^ao pela Commissao do 
Congresso. em 21 e approvada 
cm 2) de Fcvcreiro de 1891). 

Art. 42. Si, no caso 
de vaga, por qualquer 
causa da presidencia 
ou vice-presidencia, nao 
houvei-em ainda decor- 
rido dous annos do pe- 
riodo presidencial, pro- 
ceder-se-a a nova elei- 
pao. 

Art. 42. Si... nao houverem decor- 
rido dous annos do periodo presidencial, 
e der-se vaga dc prcsidente ou vice-prcsidentc, 
far-se-a nova elei^ao. Isto foi justificado pela 
commissao do congresso, no seo parccer ofTcrc- 
cendo emendas a Constituicao, da seguinte 
maneira: 

«0 art. 39 da Constituicao, prevemio a eventuaiidade 
dc faltarcm o prcsidente c o vice-presidente da Republica, 
chama succcssivamcntc a substituiUos o vicc-prcsiilente do 
scnado e o prcsidente da caniara dos deputados e o do 
Supremo Tribunal Federal. A Commissao, considerando 
que, si tal eventuaiidade si der no comedo do pcriodo 

presidencial, podera succcdcr que a na^ao tenha por chcrc 
durantc uma longa intcrinid.ulc, talve/. cm criticas circum- 
stancias, a um cidadao que nao se acha investido dc um 
cargo elective ou que nao lora cleito na prcvisao de vir 
a occupar definitivamente tao elcvado posto, aceitou uma 
cmenda substitutiva, que remove semelhante inconveniente. 
For essa emenda se prescrevc que, no caso tic vagarem os 
car gas dc prcsidente c vicc-prcsidcnlc da Republica, antes de 
dccorrido!. dons Icrqos do periodo presidencial, procedcr-se-a 
a nova eleicdo. Ann. do Conor, const., vol. I, pag. Sow. 

Tendo sido prosteriormente approvado um 
substilutivo rcduzindo a quatro annos o periodo 
presidencial (que pclo projecto era de seis), 
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essa emenda ela commissão, te ndo sido appro
vacla cm 3 ele janeiro ele 189 1, foi ai tera da por 
outra, adoptacla mais tarde ( em 7 ele fevere iro), 
segu ndo a qual se deveri a procederá nova elei 
ção no caso de vaga ver ifi cada antes ele decorri do 
metade cl 'aq uclle perioclo. Na reclacção final , 
cm vez de metade, a commissão d isse eq ui po len
tcmcntc < dous a1111os». 

A rcstri cção e cautela que se contêm no 
presente a rtigo inclubitaveln1cnte mostra o con
g resso pouco confiante no funcc io nari o assi m 
por clle climinuiclo em sua estatura , e induzem 
á pergunta-si não teri a sido melhor haver-se 
logo prescindido d'e llc? ( Vide comment. ao 
a rt. 4 1 § 1° ). 

Vaga por qualquer causa. No artiO'o 
anteri or, ~~ § 1 e 2, e no a rt. 43 § 3, a Consti
tu ição trata de i111pedi111c11to ou falia; no pre
sente ar tigo usa cio vocabulo « vaga» . Esta 
di sposição, como ac ima v imos, resultou de uma 
emenda, que bem poderia ter empregado a 
t cchn ologia já usada na Constitu ição, para não 
induzi r a que, pe la diversida lc dos termos se 
podcssc su ppór cli ffcrenç::i de conceitos; mas, 
attcnclenclo-sc ao proposito da emenda , se com
prehcncle que el la quiz providenciar , - não 
para o caso de im ped imento, ainda o mais pro
longado, mas - pa ra o de não haver presidente 
ou v ice presidente, isto é, para a hy pothese de 
fa lia de qualq uer d 'cll es. 

A vaga pode se dar por causa voluntaria , 
- não aceitação cio cargo, renuncia d'e ll c, 
abandono , sahida do t crritorio nacional sem 
li cença lo congresso ( art . 45 ), ace itação de 
condecorações estrangeiras e por outros mo
ti vos moti,·os constantes dos a rts . 7 1 § 1 e 72 
§ 29; ou por causa forçada, -incapac idade phy
sica incura\'e l no periodo (v . gr., ceguei ra, lou
cura), sentença co ndcmnato ri a á perda do cargo 
( a rt. 3 3 § 3) e mo rte . Mencionamos a inca
pacidade physica in curave l em perí odo presi
denci a l corrente ( cm bora a incapacidade , con
fo rm e o a rt. 7 1 § 1, ape nas rnspendn. os d ireitos 
politicos) porque nas condições de que cogi
tamos , clla crea verdade ira impossibilidade cio 
cxercicio da presidencia e importa o mesmo que 
fa lta r ou não have r presidente. 

Mas como se hão de praticamente verificar e 
reconh ecer o ca os a que se referem os arti_gos 
supra-c itados e qual a autor idade pa ra isso 
competente? Não é n'este ponto expressa a 
Constituição; mas uma lei estabe lecendo o pro
ccss e a forma, segu ndo os quaes se verifique a 
incapacidade su perven iente do presidente ou a 
cxistcncia de qualquer outro moti vo constitu
cional para ser declarada vaga a prcsiclcncia, 
não está fóra da alçada do cong resso nacional e 
comprchcndc-sc nas que o art. 34 n. 34 autorisa 

para execução completa da Constituição >i . 

Uma lei reg ul a ndo o meio pratico de pór em 
ob ra as di sposições constitucionaes , medi-ante 
as cautelas nccessa rias em objecto de tanta pon
deração, não virá ce rtamente sinão completar a 
exewção da Constituição n'essa pa rte. 

A autoridade com pete nte para pronunciar a 
vaga? 

Qi.1anto aos casos de responsabilidade, não 
póde haver questão ( arts. 29, 32 § 3º e 53); a 
se ntença condemnatoria en volve a declaração 
da vaga . Si se tratar de condemnação pelo 
supremo tribunal federa l por crim e commum 
(arts.53e59, I,n),a qual tenha por e/fe ito 
a s11spe11são de todos os direitos políticos (Coei. pen. , 
art . 55 ), e a duração da pena fó r excedente á 
do periodo presidencia l, basta rá tambem a sen
t ença cl 'essc tribuna l. 

Mas dad o o caso de aba nd ono, inhab il itação 
physica, loucura ou qua lquer im pedimento abso
luto, scrit preciso que cl 'elle tome conhecimento 
alguma autoridade para verifica r a realidade do 
facto, declara r vago o luga r e mandar proceder 
á nova eleição. Essa autori dade parece não 
poder ser outra sinão o congresso, mediante 
in querito e outras providencias aclequ::idas, 
in clu sive exame judicial, as quaes po r leis espe
ciaes se deverão estatuir. E toca isso ao con
g resso, porque trata ndo-se de fazer retira r cio 
posto supremo quem ahi fó ra collocado pelos 
votos da nação, aos representantes d'esta obv ia
m ente cabe interfer ir e prov idenciar, qué r 
quanto á cessação cio exe rcicio do presidente , 
quér qua nto á determinação para que se eleja 
outro. Este pode r é da mesma natu reza do 
que lhe é conferido para, conhecendo da eleição, 
verificar si o eleito tem os requ isitos ex igidos 
pelo art. 42 § 3°, e um d 'elles ( cuja ausenc ia 
annu lla a eleição) é o da posse dos direitos 
politicos . Assi m como esta causa autorisa s 
membros cio cong resso a não recon hece r o 
ele ito e não in vest il-o nos poderes de chefe do 
gove rn o, assi m tambem e com mais veras, os 
autori sa a , depois do reconhec im ento, em caso 
de supe rven icncia ele moti vo legal, ret ira rem-lhe 
esses poderes . A causa que tinha força de im pe
dir a eleição, surg indo após esta, ti ra-lhe o 
effeito desde que apparece, e a quem possue com
pctencia pa ra d 'ella conhece r n 'um caso, deve-se 
attribui l-a no outro . 

Parece pois que não t em fundamento cscru
polos constitucionaes para vedarem regular-se 
por lei ordi naria o assumpto de que tratamos, 
estabelecend o o respectivo processo, no qual se 
consagrem todas as possiveis ga ranti as que 
reclama objecto de tão alta monta. Bem sabe
mos que os casos acima fi g urad os serão ra ri ssi
mos, mas basta que sejam possiveis pa ra que 
por lei se trate de providenciar quanto á cmer
ge ncia d 'ell es, em consideração de sua g ra vida
de e do perigo de deixar-se isso para a hora. 

Art. 44 . O prc 
cxen.:erá as suas f 
por cin co annos 
decorridos dous r 
eguaes pode rá se r 1 

( Projccto d:t Comr 
Governo Provisorio). 

Art. 40. O pn 
exercerá o cargo 
annos; não pode 
rcelc i to para o 
presidencial i111111e 

§ 1°. Ovice-pre 
que exercer a pre 
pelos Ires ulti111 c 
do período presi 
não pode r,í se r el< 
sic\c nte para o 
_seguinte. • . 

~ 2° . O preste\< 
x:1 rú o exercício 
fu ncções, i111pro 
mente, no 111esm< 
que term in ar o 
riodo presidencial 
dendo- llle logo e 
eleito. 

, 0 • Si este : 
im

0

pc.d ido, ou f 
subst ituição fa r-ó 
tc1111os do artigo 
dente,§§ 1° e 2 1 

§ 4°. O prim, 
ri odo prcsidenci a 
nará aos 15 de n, 
de 1896. 

(Decretos n. 510 , de 
nhoe n.9 14A,de23c 
de 1890). 

Art. 4 3. I 
presidencial se 
Ameri co Brazil: 
projecto Maga! 
com mi ssão do 
-de se is pelo 1 
pelo projecto V 

De cada um , 
pios nas consti 
( *); não se pó1 
dizer qual é o ] 
na cleterminaçi 
de cada povo , 
preconceitos . 
escassos, que r 
que ad iem por 
manifestação d 
nomear o seo c 
inhcrente ao 
autoridade. S 
ca r bem seo pi 
sua politica co 
maio r contribl 
tornar-lhe mai 
prazo curto di1 

( • ) O pcriotlo prt!sid1 
Coloml.lia, r; no Chih: ,, 
P:traguuy , Pcrii, Equ:uh 
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cssa cmcnda da commissao, tcndo sido appro- 
vada cm 3 de Janeiro de 1891, foi altcrada por 
outra, adoptada mais larde (em 7 de fcverciro), 
scgundo a qual se deveria procecler a nova elei- 
930 no caso de vaga vcrificada antes do decorrido 
metade d'aqucllc periodo. Na redac^ao final, 
cm vcz de mdade, a commissao dissc equipolen- 
temcnte (/.dons anuosv. 

A restricijao e cautcla que se contem no 
presentc artigo indubitavelmcnte mostra 0 con- 
grcsso pouco confiante no funccionario assim 
por elle diminuido em sua estatura, e induzem 
a pergunta — si nao teria sido melhor haver-se 
logo prcscindido d'ellc? ('///rfc comment, ao 
art. 41 § 1"). 

Vaga por qualquer causa. No artigo 
anterior, § § 1 e 2, e no art. 43 § 3, a Consti- 
tuiipao trata de impcdiinculo on falla; no pre- 
sentc artigo usa do vocabulo «vaga». Esta 
dis]iosi9ao, como acima vimos, rcsultou de uma 
emenda, que bem poderia tcr empregado a 
tcchnologia ja usada na Constitui9ao, para nao 
induzir a qnc, pcla diversidadc dos termos se 
podesse suppbr dineren9a de conceitos; mas, 
attendendo-se ao proposito da cmcnda, se com- 
prehende que clla quiz providenciar, — nao 
para o caso de impedimento, ainda o mais pro- 
longado, mas — para o de nao haver presidente 
ou vice presidente, isto e, para a hypothese de 
falla de qualquer d'clles. 

A vaga pode se dar por causa voluntaria, 
— nao accita9ao do cargo, rcnuncia d'ellc, 
abandono, sahida do tcrritorio nacional scm 
liccn9a do congresso (art. 43), aceita9ao de 
condccorayocs cstrangeiras e por outros mo- 
tives motivos constantcs dos arts. 71 § 1 c 72 
§29; 011 por causa for9ada,—incapacidadephy- 
sica incuravel no periodo (v. gr., cegucira, lou- 
cura), scntcn9a condemnatoria a perda do cargo 
(art. 33 § 3) c morte. Mencionamos a inca- 
pacidade physica incuravel em periodo prcsi- 
dencial correntc (cmbora a incapacidadc, con- 
forme o art. 71 § 1, apenas suspcuda os direitos 
politicos) porque nas condiqocs de que cogi- 
tamos, clla crea verdadeira impossibilidade do 
exercicio da presidencia c importa o mesmo que 
faltar ou nao haver presidente. 

Mas como se hao de praticamcntc verificar e 
roconhecer os casos a que se referem os artigos 
supra-citados e qual a autoridadc para Lso 
compctcntc? Nao c n'este ponto cxprcssa a 
Constituiqao; mas uma lei estabelecendo o pro- 
ccrso c a forma, scgundo os quacs se verifique a 
incapacidadc supervenicnte do presidente ou a 
cxistencia de qualquer outro motivo constitu- 
cional para scr dcclarada vaga a presidencia, 
nao esta fora da al9ada do congresso nacional c 
comprchendc-se nas que o art. 34 n. 34 autorisa 
« para excci^ao complcta da Constitui9ao v. 

Uma lei regulando o meio pratico de por em 
obra as disposi96es constitucionaes, medmntc 
as cautelas necessarias em objecto de tanta pon- 
dera9ao, nao vira certamente sinao completar a 
cxccugdo da Conslituigdo n'essa parte. 

A autoridade compctente para pronunciar a 
vaga ? 

Quanto aos casos de responsabilidadc, nao 
pode haver questao ( arts. 29, 32 § 30 e 53 ) ; a 
scntcn9a condemnatoria envolve a declara9ao 
da vaga. Si se tratar de condemna9ao pelo 
supremo tribunal federal por crime commum 
(arts. 53 e 59, I, nj, a qual tenha por eiTeito 
a snspcnsdo dc lodos os direi/ospoliticos (Cod. pen., 
art. 33), e a dura9ao da pena for excedente a 
do periodo presidencia!, bastara tambem a sen- • 
tenqa d'essc tribunal. 

Mas dado 0 caso dc abandono, inhabilita9ao 
physica, loucura ou qualquer impedimento abso- 
luto, sera precise quo d'elle tome conhecimento 
alguma autoridade para verificar a realidade do 
facto, declarar vago o lugar e mandar proceder 
a nova elei9ao. Essa autoridadc parece nao 
poder ser outra siniio o congresso, mediantc 
inquerito e outras providencias adequadas, 
inclusive exame judicial, as quaes por leis espe- 
ciaes se deverao estatuir. E toca isso ao con- 
gresso, porque tratando-se dc fazer retirar do 
posto supremo quern ahi fora collocado pelos 
votos da nacao, aos representantcs d'esta obvia- 
mentc cabe interferir e providenciar, quer 
quanto a ccssa9ao do exercicio do presidente, 
quer quanto a determina9ao para que se eleja 
outro. Este poder e da mesma naturcza do 
que Ihe c conferido para, conhecendo da elei9ao, 
verificar si o eleito tern os requisitos exigido's 
pelo art. 42 § 30, e um d'elles (cuja ausencia 
annulla a elei9ao) c o da posse dos direitos 
politicos. Assim como esta causa autorisa cs 
membros do congresso a nao reconhecer o 
eleito e nao investil-o nos poderes de chefe do 
governo, assim tambem e com mais veras, os 
autorisa a, depois do reconhecimento, em caso 
de supervenicncia de motivolegal, rctirarem-lhc 
esses poderes. A causa que tinha for9a de impc- 
dir a elei9ao, surgindo apos esta, tira-lhc o 
effeito desde que apparece, e a quern possuccom- 
petencia para d'ella conhecer n'um caso, dcve-sc 
attribuil-a no outro. 

Parece pois que nao tern fundamento escru- 
polos constitucionaes para vedarem rcgular-sc 
por lei ordinaria o assumpto de que tratamos, 
estabelecendo o respective processo, no qual se 
consagrem todas as possiveis garantias que 
reclama objecto de tao alta monta. Bem sabe- 
mos que os casos acima flgurados serao rarissi- 
mos, mas basta que scjam possiveis para que 
por lei se trate de providenciar quanto a cmer- 
gcncia d'elles, em considera9ao de sua gravida- 
de e do pcrigo de deixar-se isso para a hora. 
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ARTIGO 43 165 

Art. 44 . O presidente 
exercerá as suas fun cções 
po r cinco annos, e só 
decorridos dous períodos 
cguacs pode r/1 se r reele it o. 

( Projec10 da Comm issàol do 
Go verno Provisorio ). 

Art. ,4º · O presidente 
exercera o cargo por seis 
annos; não podendo ser 
reclci to para o período 
presidencial i111111edi ato. 

§ 1°. O vice-presidente, 
q uc exercer a prcsidcncia 
pelos tres ultimos annos 
do período presidencial, 
não pode rá se r eleito pre
sidente para o período 
seguinte. 
· ~ 2°. O picsidente dei
x:1 rú o exercício de suas 
funcções, i111 prorogavcl-
111cnte, no mesmo dia cm 
que terminar o seu pe
ríodo presidencial, succc
dcndo-lhe logo o recem
clcito. 

· :;º. Si este se achar 
impe.d ido, ou fa ltar, a 
subst itu ição fa r-sc-i1 nos 
tc1111os do artigo antece
dente,§§ 1° e 2°. 

§ 4° . O primeiro pe
ríodo presiclen cial ter111 i
nari1 aos 1 5 de novcm bro 
de 1 896. 

(Decretos n. 5 10 1 de 22 de Ju
nho e n. 9 14 A,de23 dcOulubro 
de 1890). 

Art. 40: Em vez de 
- seis annos-diga-sc
quatro annos. - Marco
li110 Moura. 

§ 1°. Subst itu am-se as 
pa lav r,1s - pelos Ires ult i
mos ann os do período 
presi dencial - pel:is se
gui ntes- no ult i111oanno 
do período presid encial. 
- Adolpbo Gordo e ou
tros . 

( Emendas :1pprov:tcl:1s em J 
de Janeiro de 1891 ). 

§ 4". O primeiro pe
rí odo presid encial te rmi 
nará aos 1 5 de novcm b1 o 
de 1894 .-Flcu,)• Curado 
- Bulbões. - C. Besouro . 
- B. Laplr . » 

( Eme nda ,1presentadn á com
missão do congresso , por esta 
incluida entre .1s rcjeit:1d,1s ou 
prcjuclica d:1s que vêm :rnnexus 
:10 seo parecer, reproduz idn nu 
sessão de 31 de dezembro de 
1890 e co11sidcr:1d ~\ prejudic:1dn 
na votação em J de j:111eiro de 
189 1 ) . 

Art. 43. Por quatro annos . O período 
presidencial seri a de quatro a nnos pelo projecto 
Americo Brazi li ense ( art . 27 ) - de cinco pelo 
projecto Magalhães Castro (art . 74) , e pelo da 
com mi ssão do govern o prov isori o ( art. 44), 
-de seis pelo desse gove rn o ( art, 40 ), - e de 7 
pelo projecto Werneck-Pesta na ( art . 11 4 ) . 

De cada um d'esses prazos se encontram exem
plos nas constituições de g·ove rn os republi ca nos 
(*); 1110 se póde porém a priori e em absoluto 
dizer qual é o preferí vel , pois entram por mui to 
na determinação d'e ll e as condições especiaes 
ele cada povo, seo t emperamento e até scos 
preconceitos. Incl inamo-nos para os menos 
escassos, que não seja m porém de tal extensão 
que ad iem por um gra nde nu mero de an nos a 
ma nifestação da facul dade sobera na da nação ele 
nomear o seo chefe e a satisfaccão da necessidade, 
inherente ao r g imen, ela ' ren ovação cl 'essa 
autoridade . Só assim poderá o presidente prati
car bem seo plano de admini stação, desenvolver 
sua polí tica com bastante efficacia; um período 
maior contribue para dar-lhe mais vigor , para 
tornar-lhe mais energ ica e firm e a acção . O 
prazo curto diminue-lhe o estimulo e como que 

( · ) (? pcrioclo pres idcnci:11 I;! de setl! anno.s na Fr:mça, 6 11:1 Argcn tin:1 e 
~olomb1a, ; n~ Cl_iilc, 4 nos Es~a~los Uniclos N. A., no M~xico, no Uruguay, 
1 arngu:iy , 1 crn , Equndor e Bo ll v1:1. l cm Vcnezucl:1 e 11111 na Suiss:i.. 

Art. 42. O presiden te 
cxerccrú o cargo por quatro 
annos; não podendo ser 
reelei to para o pcrioclo prc
sicl cncial immcdiato. 

§ 1 °.Ovice-presidente , 
que exerce r J presiclencia 
no ultim o an no do período 
presidencial , não poderá 
ser eleito presidente para 
o pcrioclo segui nte. 

§ 2°. O presidente dc i
xa rú o ex~rcicio de suas 
fun cções, improrogavel
mcntc no lllCSlllO d ia em 
que terminar o sco pcrioclo 
presidencial, succedenclo
lhc logo o recem-cleito . 

:; 0 • Si este se achar 
in1.pcdido, ou foliar, a 
substit uição far-sc-á nos 
termos do mt. 40 §§ 1 ° 
C 2 v . 

§ 4º . O prim eiro pe
ríodo presidencial 1.crmi
nará a 15 ele novembro de 
1894 . 

( Rcd:icç.ão p:ir:i a segunda 
discussi10 , sessao de 9 de janeiro 
de 189 1. Ann :1 es do co ngresso 
const., vol. 11 , pag. 396). 

Art. 43. O presidente 
exercerá o cargo por 
quatro annos, não po
dendo ser reeleito para 
o periodo presidencial 
immediato. 

§ 1°. O vice-presi
dente, que exercer a 
presidencia no ultimo 
anno do período presi
dencial, não poderá ser 
eleito presidente para 
o periodo seguinte . 

§ 2°. O presidente 
deixará o exercício de 
suas funcções, impro
rogavelmente, no mes
mo dia em que t erminar 
o seu período presiden
cial, succedendo-lhe lo
go o recem-eleito. 

§ 3°. Si este se acJiar 
impedido ou faltar, a 
substituição far-se-á 
nos t ermos do art. 41, 
§§ 1° e 2°. 

§ 4°. O primeiro pe
ríodo presidencial ter
minará a 15 de novem
bro de 1894. 

o desa nima. Não lhe dá tempo para segu ir o 
curso ele suas providencias . Para que iniciar e 
dar andamento a certas medidas que lhe parecem 
bem, mas que elle não tem tempo de ver pro
g redirem e se completarem , nem sabe si, 
deixando-as em começo ou inacabadas, seo 
successor, já proximo, as quererá ou não conti
nuar? Governo, por isso, sem g randes inicia
tivas , governo de exped iente, de meias medidas, 
governo fraco , isto é, máo governo . 

O projecto do governo proviso ri o tinha esta
belecido período legislativo de tres annos, re
novação parcial do se nado tambe m triennal 
e período presidencial de seis annos (arts. 17 
§ 2°, 3 1 e 42): assim coincidiri a selllpre a 
eleição do presidente com Ullla nova legislatu ra. 
Eleitos no Illesmo momento politico, sob os 
auspícios da mesma opinião, representando as 
mesmas idéas triumphantcs na occasião, o chefe 
do excutivo e os Ill embros do legislativo subi 
riam ao poder animados do mesmo espírito, e 
isto concorreri a muito efficazmente para facil itar 
a missão àe ambos, estabelecendo uma situação 
de concordia e boa intelligencia entre elles . O 
período presidencial de se i annos tinha assim 
a sua razão de ser, a lém da vantagem de av i
gora r o executi vo, dando-lhe tempo sufficiente 
para desenvolver seos planos, ver medrar suas 
providencias, colllpletar suas reformas, corri g i!-

ARTIGO 43 165 

Art. 44. Oprcsidentc 
cxcrceni as suas funcfocs 
por cinco annos, e so 
dccorridos dous pcriodos 
egnaes podcra scrrcclcito. 

( Projeclo da Commissaoj do 
Governo Provisorio). 

Art. 40. Oprcsidentc 
cxcrcera o cargo por seis 
annos; nao podendo scr 
recloilo para o pcriodo 
prcsidcncial immcdiato. 

§ i0. O vicc-prcsidentc, 
qnc cxcrcer a prcsidcncia 
pclos trcs ultimos annos 
do pcriodo prcsidcncial, 
nao podcra scr clcilo pre- 
sidente para o pcriodo 
scguintc. 

§ 20. O prcsidcnlc dci- 
xara 0 excrcicio dc suas 
funcfocs, iniprorogavcl- 
mcnte, no mcsmodia cm 
quc tcrminar o scu pc- 
riodo prcsidcncial, succc- 
dcndo-lhc logo o rcccm- 
clcito. 

§ 5°. Si estc sc achar 
impedido, ou faltar, a 
substituijao far-sc-a nos 
tcrmos do artigo antcce- 
dentc, §§ 1° c 2°. 

§ 40. 6 primciro pc- 
riodo prcsidcncial termi- 
nara aos 15 de novembro 
dc 1806. 

(Decretos n. 510, de 22 de Ju- 
nho e n. 914 A, de 23 de Outubro 
de 1890). 

Art. 43. Por quatro annos. O periodo 
presidencial seria de quatro annos pclo projecto 
Americo Braziliense (art. 27)—de cinco pelo 
projecto Magalhaes Castro (art. 74), e pelo da 
commissao do governo provisorio (art. 44), 
—de seis pelo desse governo (art, 40),—e de 7 
pelo projecto Werneck-Pestana (art. 114). 

De cada urn d'esses prazosseencontramexem- 
plos nas constitui^oes de governos republicanos 
(*); nao se pode porem a priori c em absoluto 
dizer qual e o preferivel, pois entram por muito 
na determinagao d'elle as condicoes especiacs 
de cada povo, seo temperamento e ate scos 
preconceitos. Inclinamo-nos para os menos 
cscassos, que nao sejam porem de tal extensao 
quo adiem por urn grande numero de annos a 
manifestacao da facttldadc soberana da nagao de 
nomear o seochele ea satislacgao da nccessidadc, 
inherente ao regimen, da rcnovaqao d'essa 
autoridade. So assim podera o presidente prati- 
car bem seo piano de administai;ao, descnvolver 
sua politica com bastante efficacia; um periodo 
maior contribue para dar-lhe mais vigor, para 
tornar-lhe mais cnergica e firme a acgao. O 
prazo curto diminue-lhe o estimulo e como que 

(*) O perioJo presidencial 6 de sete annos na Franca, 6 na Argentina e Colombia, s no Chile, 4 nos Estados Unidos N. A., no Mexico, no Uruguay, 
Paraguay, Pern, Hquador e Bolivia, 3 em Venezuela e um na Snissa. 

Art. 43. 0 presidente 
exercera 0 cargo por 
quatro annos, nao po- 
dendo ser reeleito para 
0 periodo presidencial 
immediato. 

§ 1°. 0 vice-presi- 
dente, que exercer a 
presidencia no ultimo 
anno do periodo presi- 
dencial, nao podera ser 
eleito presidente para 
0 periodo seguinte. 

§ 2°. 0 presidente 
deixara 0 exercicio de 
suas funcgoes, impro- 
rogavelmente, no mes- 
mo dia em que terminar 
0 seu periodo presiden- 
cial, succedendo-lhe lo- 
go 0 recem-eleito. 

§ 3U. Si este se acjiar 
impedido ou faltar, a 
substituicao far-se-a 
nos termos do art. 41, 
§§ 1: e 2°. 

§ 4". 0 primeiro pe- 
riodo presidencial ter- 
minara a 15 de novem- 
bro de 1894. 

o desanima. Nao Ihe da tempo para seguir o 
curso de suas providencias. Para que iniciar e 
dar andamento a certas medidas que Ihe parccem 
bem, mas que elle nao tern tempo de ver pro- 
gredirem e se completarem, ncm sabe si, 
deixando-as em comego ou inacabadas, seo 
successor, ja proximo, as quercra ou nao conti- 
nual"? Governo, por isso, sem grandes inicia- 
thas, governo de expediente, dc mcias medidas, 
governo fraco, isto c, mao governo. 

O projecto do governo provisorio tinha esta- 
belecido periodo legislativo de tres annos, re- 
novagao parcial do senado tarn bem tricnnal 
e periodo presidencial de seis annos (arts. 17 
§ 2", 31 e 42): assim coincidiria semprc a 
clcicao do presidente com uma nova legislatura. 
Eleitos no mesmo momento politico, sob os 
auspicios da mcsma opiniao, rcpresentando as 
mesmas ideas triumphantcs na occasiao, ochefe 
do excutivo e os membros do legislativo subi- 
riam ao poder animados do mesmo espirito, e 
isto concorreria muito eOicazmcnte para facilitar 
a missaode ambos, cstabclecendo uma situagao 
de concordia e boa intciligencia entre elles. O 
periodo presidencial dc seis annos tinha assim 
a sua razao de ser, alem da vantagem de avi- 
gorar o executivo, dando-lhe tempo sulficientc 
para desenvolver seos pianos, ver medrar suas 
providencias, completar suas reformas, corrigil- 

Art. 40: Em vcz de 
— seis annos — diga-se— 
quatro annos.—Marco- 
lino Moura. 

§ 10. Substiluam-sc as 
palavras—pclos trcs ulti- 
mos annos do pcriodo 
prcsidcncial — pelas sc- 
guintes — no ultimo anno 
do pcriodo prcsidcncial. 
— Adolpho Cordo e ou- 
tros. 

( Emenclas approvudas em 3 
de Juneiro tie 189! ). 

§ 4". O primciro pe- 
riodo prcsidcncial tcrmi- 
nara aos is dc novcmbio 
dc 1894.—Flcury Curado 
— Bnlhocs. — C. Besom o. 
— B. Laper.» 

( Hmenda apresenlada a com- 
missao do congresso, por esta 
incluida entre as rejeiladas ou 
prcjudicadas que vein annex as 
:to sco parecer, reproduzida na 
sessao de 31 de dezembro de 
1890 e consideruda prejudicada 
na vota^ao em 3 de Janeiro de 
.Bp.). 

Art. 42. Oprcsidentc 
cxcrceni o cargo por quatro 
annos; nao podendo scr 
rcclcito para o pcriodo prc- 
sidcncial immcdiato. 

§ 10. O vicc-prcsidentc, 
que cxcrccr a prcsidcncia 
no ultimo anno do pcriodo 
prcsidcncial, nao podcra 
scr clcito presidente para 
o pcriodo scguintc. 

§ 2°. O presidente dci- 
xmi o cxercicio dc suas 
funcfocs, improrogavel- 
mcntc no mesmo dia cm 
que terminar o sco periodo 
prcsidcncial, succcdcndo- 
Ihe logo o rcccm-clcito. 

§ V'. Si cste sc achar 
impedido, ou faltar, a 
substituifao far-se-a nos 
tcrmos do art. 40 §§ 10 

c 2". 
§ 4''. O primeiro pc- 

riodo prcsidcncial tcrmi- 
nara a 1 5 dc novembro dc 
1894. 

(Rednc^ao para a segunda 
discussao, sessao de 9 de Janeiro 
de 1891. Annaes do congresso 
const., vol. 11, pag. 396). 



lGG ART I GO 43 

as no qu e a prati ca fôsse aconselhando e de da r 
á sua ad111 ini st ração e á sua política 111ais seguro 
e elTicaz impu lso. 

Esta inaprec iave l va ntagem porém fo i rejeitada 
pelo cong resso, approva ndo este uma emenda 
qu e reduzio o peri oclo pres iden cial a quatro 
annos, á imitação dos Estados Un idos,-imitação 
mal av isada, in cong ru ente, incompleta. All i 
os deputados são eleitos por dous an nos, 
renova-se pelo terço o senado tam bem bien nal
mentc e, si o prazo da pres ide ncia é de quatro 
,11111os ( o qu e pe rmitte a co incidencia da s elei
ções) , a constitu ição de certo modo remedeia 
essa estreiteza, permittinclo a ree legibilidade 
( prohi bida pela nossa) e cl 'este feitio proporcio
nando á nação um 111 eio de conserva r o bom 
administ rado r, de pro longa r as funcções dos 
presidentes que bem tenham se rvido. O peri odo 
é cu rto, mais é sy nchrono com o fi xado á legis
latura e é prorogavel. Este systema compre
hende-se, é logico . Mas dar á presidencia um 
prazo escasso, ao mesmo tempo Yedando a 
ree leição e desencontrando as epocas eleitoraes, 
é proceder se 111 systema , sem exacta colllpre
henção do ass u111pto, sem seguro cri teri o . 

Não podendo ser reeleito. A espectacti va 
de nova eleição para o seguinte perí odo presi 
denci al póde ser um g rande est imulo ao presi
dente, afim de que moureje por torn ar-se , no 

xe rcicio do ca rgo, um beneme ri to da nação . 
E a ree leição póde aprove itar u111 caracte r prova
do e111 d ifli cultosa comm is ão e uma expcrienc ia 
adqui ri da com vantage111 para o bem publi co . 

Mas é prec iso não esq uecer que t rata-se de 
uma orga ni sação polí t ica, cujo gonzo é a eleição, 
meio de se manifestar e de influir na direcção 
dos ncg-oc ios publicos a opinião soberana do 
paiz. E para que esta se man ifeste livrelll ente 
e possa exe rcer essa influ encia é indi spensavel 
ga rantir o voto . Uma das principaes ga ra nti as 
é, pela incompati bil idade, arreda r do pl eito elei
tora l certos fun cc iona ri os , cuja alta e extensa 
autori dade póde se r e111pret>·ada cm prejuizo da 
1 i berdade do vota ntc. 

De que poderosos meios não po lerá lança r 
mão o presidente que pretender se fazer reelege r ? 
Adm ittir presidente ca ndidato é ex pôr o eleito
rado á pressão, corrupção e fraud e na mais 
larga esca la. Jú de si a eleição presidencial 
engendra no paiz agitação não peq_uena e teme
rosa ; e o que não se dará quando o candidato 
fôr o homc 111 qu dispõe da 111 aior so111 ma de 
poder e fo rça , pela sua autoridade, pelos vastos 
recursos que póde pôr em acção para impôr a sua 
reele ição?! E que perturb,1ção na adm ini stração 
publica e qu e enorme prejuízo para o paiz no 
emprego de elementos olTiciaes com esse fim? 
Não ha incompatib ilidade pois mais ju sti ficada. 

Admitt io, é verdade, a constituição norte
ameri ca na a r eleiçã do presidente; mas dep re
hen~ -se do que occorreo na convenção ele 
Philod lph ia, que clla a isso fo i le_vada menos 
por enthu siasm por essa idéa, do que pe la 

necess idade de tran sig ir na occasião COlll os que 
cli ssent iam sobre a orga ni sação do poder exe
cut ivo, a qua l só fie u assen tada depois de Ya
ri os ad iamentos e longas disc ussões. E ain da 
co nfirma este co nceito a reserva ou limitação 
qu e (seg un do a exempla r lição de Washin gton, 
o qual recusou terce ira eleição por entenclel-a 
contra ri a á índole do reg imen democrati co ) na 
pratica alli se tem adoptaclo ele não admittir- sc 
seg·unda reeleição . Mas si ha na União ameri
cana Washingtons qu e rejeitam demorar-se ele 
mais no poder, tem hav ido no Mex ico exemplo 
muito diverso . E ha o do Chile, onde em 
regra cada presidente era novamente e lei to, 
para o periodo seguinte, até que , reformando-se 
n' i~so a con t itui ção, foi proh ibida essa repe
tição de prazo . 

Por mais pobre que o paiz possa se r de homens 
capazes ele assumir o gove rno e bem rege l-o, 
não lhe fa ltaní alg um nestas condi ções a quem 
se incu mba a successão do que tem terminado 
o seo período . 

§ 1°. O vice-presidente que exercer 
a presiden cia pócle, pelo emprego cios meios 
e recursos que lhe dá o ca rgo, faze r triumphar 
sua candidatu ra e d'ah i a prohibição constitu
cional ; mas é preci so, para que esta se torne 
effoct iva, que esse exe rcício seja « no ultimo 
anno tio pe ri odo pres idenc ial» que é o an no da 
eleição . Sup põe a Const ituição que o exercício 
nos dous prim eiros annos não prejud ica . 

A este proposito observa mui judiciosamente 
o autor dos <, Princ ípios geraes de direito 
publico e constitucional » : 

Conhecidas ns manobras clc itoraes, é focil conjccturar 
que um vice-pres id ente cm cxcrcicio dur~ntc certo tcmro 
anterio r ao ulli1110 nuuo, pôde dispà r de poderosos recursos 

fli ciucs cm f:tvor de sua candidatura embora deixe o poder 
ao começar o ultirno ;, 11110. E' ob\'io gu e

1 
na hypothese , s i 

esse pres idente fosse elei to no pcriodo prcsiclcncial immc
diato, su:1 cleiçüo pode ria se r justificadamente :1ltribu id a 
;Í influencia ofTicia l que cxe rcco durnntc sco governo e é 
isso cxac t:nncnte o que nf10 quiz o legi l:ido r co nstituinte . 

Em :1poio d 'cstc pensamento, in vocamos a autoridade do 
leg islador o rd i n:1 ri o . 

Com e!Teito, a lei de 26 de j nneiro de 1892, rep roduzi ndo 
as di~posiçôc!- consti tuc ionacs rcl,; ti vas aos in clt:give is ao 
cargo de prcsidcntc 1 no ,rrt. 33, depois de di zer que ni'io 
pódc ser ele ito para o c:1rgo de presidente - o vice-presi
de nte que exe rce r a prcs idencia no 11/lin,o n11110 do pcri odo 
presidencial, accrcsccnta: · 

<< Paragrapho unico. Entcndc r-sc-ú por ultimo a.1111 0 do 
periodo presi denci al, pnra os cfTeitos do prcsidt..'n tc artigo, 
o cm que se d l' r a v:1g·.1 que tive r de ser J)l'Cench!d:1 . 
con t ando-se até 90 dias depois da mesma vag.1,, . Dr. J. 
Sori,1110 de Svu,a, op . cit., pag. 298 . 

Discuti ndo este ponto, dizia, em sessão de 20 

ele ete111bro de 1893, o deputado Aug usto de 
Freitas, um dos autores do proj ecto que ve io a 
ser a citada lei: 

Quanto :10 modo por que se deve ent~ndc r o ultirn o 
:1 11110 do pcriodo presidencia l, di r:'1 que esse ultimo an no 
n:io pódc ser logit.::rn1cntc contado para o caso ac tual, de 
I:; de novcmhro do corrente :1 11110 a 1 5 de nove mbro Jc 
1894. Ess:t int.e1p retaç:\o da lei red unditria no absurdo de 
ficar a incompat ibilich,de reduzida de um anno a trcs mczcs 

ví()"orando :1 penas d, 
1 s94 qu e é quan c~o s 
denciHI. O que e lo 
a incom patibil idade ' 

P ODERÁ O PRF. 

DENTE PARA O 1: 

Constituição, lit1 
poderi a deixar 1" 

pois ell e expre: 
sabido é que se i 
/e11ere. Si o f 
in íluencia offi ci, 
meios e recurso 
datura , póde lar 
forra r o eleitorac 
agentes do gov 
i't eleição tanto 
d'aque lles caro-oi 
gara ntir a li vre , 
nac ional. A rc 
tanto. 

A Constituiçã 
absurdo, si auto 

A mesma solL 
prevalece quant, 

SERÁ ELEG I VEI 

OU VICE- PRESIDE: 

GOVERNO SUCCED 

é declarou uma 
sidencial , a q ua 
presidente em e) 
(V. ANNAES da 
vol. V, pag. 15 

O art. 5.• desse 
para ca rgos de prc. 
o vice-presidente q 
fa lta deste ,, . 

A latitude dessa 
que possam occo rr, 
um vice-p resid ente 
haj a renu nciado o • 
cial mas até a d 
ini ciar o quatri e nr 
primeiro e unico <l 

Semelhante inc, 
Constituição , a q 
art . 43, quanto ao 
quanto ao vicc-prc 
alli não existe in cc 
para a reeleiçf10 a 
co nsig nado no art. 

Suppondo mesm 
:iq uell a que sôam 
da Constitui ção , t 
entende dircctame 
cos, e , conseguint 
o text o em qucst ã 
onlinaria , e, por 
ndrni ssivel pelos 
Constitui çüo . 

Po r ultimo, é ti 
rido art . . 5º é um ~ 
confe1 ida ao cong 
Const itui ção , no 
processo da el eiç,1 
dos casos de inel, 

Na camara e 
cimento desse 
as seguintes r, 
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as no que a pratica fosse aconselhando e de dar 
a sua administragao e a sua politica mais seguro 
c Sflicaz impulso. 

Esta inaprcciavel vantagcm porem foi rejeitada 
pclo congrcsso, approvando este uma emenda 
que reduzio o periodo prcsidcncial a quatro 
annos, a imitagaodos Estados Unidos,—imitagao 
mal avisada, incongniente, incompleta. Alii 
os deputados sao cleitos por dous annos, 
renova-se pelo fergo o scnado tambem biennal- 
mcntc c, si o prazo da presidcncia c de quatro 
annos (o quo permitte a coincidencia das elei- 
qoes), a constituigao de certo modo remedcia 
cssa estrciteza, permittindo a reelegibilidadc 
(proliibida pcla nossa) e d'estc feitio proporcio- 
nando a nagao um meio de conservar o bom 
administrador, de prolongar as funccoes dos 
|ircsidentes que bem tenham scrvido. U periodo 
c curto, mais e synchrono com o fixado a legis- 
latura e e prorogavcl. Este systema comprc- 
hende-se, e logico. Mas dar a presidcncia um 
prazo cscasso, ao mesmo tempo vedando a 
reeleigao e desencontrando as epocas eleitoracs, 
c proceder sem systema sem exacta compre- 
hengao do assumpto, sem seguro criterio. 

Naopodendo ser reeleito. A espcctactiva 
de nova eleifao para o seguinte periodo prcsi- 
dcncial pode ser um grande estimulo ao presi- 
dente, atim do que mourejc por tornar-se, no 
excrcicio do cargo, um bencmerito da nncao. 
E a rccleiijao pode aproveitar um caracter prova- 
do cm dirticultosa commissao c uma cxpericncia 
adquirida com \'antagem para o bem publico. 

Mas c precise nao esquecer que trata-se de 
uma organisa^ao politica, cujo gonzo e a cIcii;ao, 
meio de sc manilestar c de influir na direc^ao 
dos ncgocios publicos a opiniao soberana do 
paiz. E para que esta sc manifeste livrcmente 
c possa exerccr essa influencia e indispensavel 
garantir o voto. Uma das principaes garantias 
e, pela incompatibilidade, arredar do pieito clei- 
toral ccrtos funccionarios, cuja alta e cxtensa 
autoridade pode ser empregada cm prejuizb da 
liberdade do votantc. 

De que poderosos mcios nao podeni lanijar 
mao o presidentc quo pretender se fazer rceleger? 
Admittir prcsidente candidate c expor o eleito- 
rado a pressao, corrupipio e fraude na mais 
larga cscala. Ja de si a eleigao prcsidcncial 
engendra no paiz agita^ao nao pequena c teme- 
rosa; c o que nao sc dara quando o candidate 
for o homem que dispoc da maior somma de 
podcr c for^a, pela sua autoridade, pelos vastos 
recursos que pode por cm ac^ao para impor a sua 
rccleicao? ! E que perturbacao na administracao 
publica c que enorme prejuizo para o paiz no 
emprego do elcmentos oGiciaes com essc Gm? 
Nao lia incompatibilidade pois mais justificada. 

Admittio, e verdade, a constituifao nortc- 
anifrjeana a rcelci^ao do prcsidente; mas deprc- 
hende-sc do que occorrco na conven^ao de 
Philadelphia, que clla a isso foi leyada menos 
por cnthusiasmo por essa idea, do que pela 

necessidade de transigir na occasiao com os que 
dissentiam sobre a organisacao do podcr exe- 
cutivo, a qual so (icon assentada depois de va- 
ries adiamentos e longas discussoes. E ainda 
conlirma este conceito a reserva ou limitacao 
que (segundo a exemplar ligao de Washington, 
o qual recusou terceira eleicao por cntendel-a 
contraria a indole do regimen democratico) na 
pratica alii se tern adoptado de nao admittir-se 
segunda reeleii;ao. Mas si ha na Uniao ameri- 
cana Washingtons que rejeitam demorar-se do 
mais no podcr, tern havido no Mexico exemplo 
muito diverse. E ha o do Chile, onde em 
rcgra cada prcsidente era novamente eleito, 
para o periodo seguinte, ate que reformando-se 
n'isso a constituicao, foi proliibida essa repc- 
ticao de prazo. 

Por mais pobre que o paiz possa ser de homens 
capazcs de assumir o governo c bem regel-o, 
nao Ihe faltara algum nestas condifocs a quern 
se incumba a succcssao do quo tern terminado 
o seo periodo. 

§ 1°. O vice-presidente que exercer 
a presidencia pode, pclo emprego dos meios 
e recursos que Ihe da o cargo, fazer triumphal" 
sua candidatura c d'ahi a prohihii;ao constitu- 
cional; mas e ]ircciso, para que esta se torne 
clTcctiva, que csse excrcicio seja « no ultimo 
anno do periodo prcsidencialv que e o anno da 
eleifao. Suppoe a Constituigao que o excrcicio 
nos dous primeiros annos niio prejudica. 

A este proposito obscrva mui judiciosamente 
o autor dos <>Principios geracs dc direito 
publico c constitucional » : 

ConlieciJas as manobras eleitoracs, c facil conjectural" 
que um vicc-prcsiilcnte em excrcicio dura-nto certo tempo 
anterior ao ullinio auno, pode dispor dc poderosos recursos 
ofliciacs cm favor de sua candidatura cmbora deixc o podcr 
ao comc(;ar o ultimo anno. F." obvio quo, na liypolhese, si 
essc prcsidente fosse eleito no periodo prcsidcncial immc- 
diato, sua eleigao podcria ser justificadamente attribuida 
a influencia offlcial que cxercco durante seo governo e e 
isso exactamente o que nao quiz o legilador constituintc. 

Em apoio d'este pensamenlo, invocamos a autoridade do 
legislador ordinario. 

Com efl'eito, a lei de 26 de Janeiro de 1S92, rcproduzindo 
as disposii;ocs constitucionaes rclativas aos incleglveis ao 
cargo de prcsidente, no art. _55, depois de dizcr que nao 
pode ser eleito para o cargo de prcsidente — o vicc-prcsi- 
dente que exercer a presidcncia no ullinio anno do periodo 
presidcncia], accresccnta: 

u Paragrapho unico. Fntender-se-a por ultimo anno do 
periodo presidcncia], para os effeitos do prcsidente artigo, 
o cm que se der a vag-a que tiver dc ser preencliida. 
contando-se ate OO dias tlepois da mcsma vaga v. Dr. J. 
Soriano dc Son^a, op. cit., pag. 29S. 

Discutindo cslc ponto, dizia, cm sessao dc 20 
dc setembro de 1893, 0 deputado Augusto dc 
Freitas, um dos autores do projecto que veio a 
ser a citada lei: 

Quanto no modo por quo se deye cntender o ultimo 
anno do periodo prcsidcncial, dira que (esse ultimo anno 
nao pddc ser logicamente con tad o para o caso actual, dc 

dc novombro do corronte anno a 15 de ndvembro de 
1S94. hssa inlerprctaqao da lei redundaria no absurdo dc 
ficar a incompatibilidade red uz id a de um anno a tres mezes 
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vigorand o apenas de novem bro deste anno a mnrço de 
1894 que é qua ndo se tem de proceder ,, eleiçào presi
denc ial. O qu e é logico , o que é. rac io nal é que se con te 
n incompat ibilidad e d o ultim o a11110 a nte rior ,, e leição . 

PODERÁ O PRESIDENTE SER ELEITO VICE-PRESI
DENTE PARA O PROXIMO SEGUINTE PER IODO? A 
Constitui ção, litteralmente entendido o art. 43, 
poderi a deixar margem á resposta affi rmativa , 
pois elle expressamente o não pro hibe; mas 
sabido é que scire leges ·11011 cst verba. ea m111 

tenere. Si o fim da prohibição é ev itar a 
influ encia offic ial, o emprego dos poderosos 
meios e recursos de qu e, em prol de sua ca ndi 
datura, póde lançar mão o presidente, - si é 
forrar o eleitorado á pressão e á corrupção pelos 
agentes do governo, isto procede com relação 
á eleição tanto pa ra um como para o ou tro 
d'aquelles ca rgos . Em ambos os casos é preciso 
gara ntir a li vre e genuina expressão da vontade 
nacional. A resposta negat iva i 111 põe-se por
tanto . · 

A Constituição legislaria a incong ruencia e o 
absurdo, si autori sasse outra cousa . 

A mesma solução, e pelo mesmo fundamento, 
preva lece qua nto a est'outra questão: 

SERÁ ELEG IVEL PARA O CARGO DE PRESIDENTE 
OU VI CE-PRESIDENTE, O VICE-PRESIDENTE QUE NO 
GOVERNO SUCCE DER AO PRESIDENTE? Qi.1e O não 
é declarou uma lei para apu ração da elei.:ão pre
sidencial, a qual fàra vetada, pelo então vice
presidente em exercicio, sob os seguintes motivos 
(V. AN NAES da camara dos deputados, 1893, 
vai. V, pag. 1 5 1 ) : 

O art. 5. 0 desse decreto determina que « é incleg ivel 
para cargos de presidente ou vice-p residente da Rep ub li ca 
o vice-p res idente ciu e s uccede r ao pres id ente, ve rificada n 
fa lta deste» . 

A latitude dessa di sposição . abrangendo todos os casos 
qu e possam occorre r, comprehendc não só a hy po tese de 
um vice-presidente q ue, te ndo succed ido ao presidente , 
haj a renun ciado o ca rgo antes do ultimo perí odo preside n
c ial, mas até a d' aqu cll c que , lhe t en,lo succcd ido, no 
ini ciar o quatriennio, tenha occup ado a presidencia, no 
primeiro e unico dia , e, acto conti nu o , resig nado o luga r. 

Semelhante inco mpatib ilidade nã o est,, prevista na 
Constitui ção , a qua l limitou-a aos casos marcad os no 
art. 43, quanto ao presidente, e no § 1 • desse artigo , 
quanto ao v icc-prc:i id entc : se nd o ninda para obse rvar que 
alli não ex iste incompat1l>ilidade, ex prcs::;a mcnte decretada , 
para a reclciçi'"1 0 ao ca rgo de vice-presidente , como fo i 
cons ig nado no art. 5° do decreto. 

S uppondo mesmo q ue se possa ,lar intelli ge ncia diversa 
úq uell a qu e sôa m as proprias palavras do~ , • do art . 43 
da Constitui ção, t ratando-se . na cspcc ie , de assu mpto que 
entend e dircc tamente com a investidura dos poderes publi
cas, e , conseguintemente , de dire ito constituc io nal stric to , 
o texto e m qu estão nào é amp liavc l nem alteravc l po r lei 
ordina ri a, e, por egual, a sua intcrp re traçâo só seria 
admissível pelos meios ind icados no art. 90 da mesma 
Co nstituiç:10. 

Por ultim o, é t ambem de nota r que o di sposto no rele
rid o art . .5 ° é uma exo rbitan c ia m anifesta da attribui ção 
confe , ida ao congresso naciona l pelo art. 47 , . 3 °, da 
Constitui ção, no qua l se cog ita especifkadamente, do 
processo da e le ição e sua npuraçflO , e , de fórrna algum a, 
dos casos d e inelegibilid ade . 

Na camara dos deputados, ao tomar-se conhe
ci mento desse veto, foram contra ell e allegadas 
as seguintes razões: 

O S ,i. Ho u .A NDA DF. LtMA: - . . . A proposito da aftir
mação d e que a Constitui çito só incompatili so u o presidente 
c 1T1 cxercic io para o cargo de preside nte , diz que :1s mes
m as rnzõc.-s existen tes para in compatibi lisal-o nessa e le ição 
actuam na c le içflO para o cn rgo de vice-pres idente. 

O presidente em cxercicio póde fazer-se eleger vice
preside nte pelo mesmo modo por que se póde fazer el eger 
pres id ente da Repub l ica . 

O SR. j Acon nA P,\IXÀO: - . . . Est.í convenc ido de que 
ao congresso compete legislar sobre as in co mpat ibilidades 
e que lhe sob ra co mpetencia para dese nvo lve r os prin
c ípios sobre esse assumpto estabelecidos pela Const it ui cão . 

O Sn. A~n111s CAVALCANT I : - . . . Desde que os aílins do 
v ice-p reside nte em cxcrcicio est~,o in com patibil isados de 
se r eleitos, claro est ,í que aquelle o é antes de todos . 

O S11. AUGUSTO nF. FREITAS: - . . . O S r. Vi ce-pres i
d ente da Republica co nfun de as pa lav ra s substilue e surredc
lbe que se e nco ntram no ~ 1 • do a rt. 4 1 da Constitui ção . 
E' assi m que S. Ex. deixa de sa ncc io nar o projec to regu
lando a apu ração da eleiçüo do pres idente e vice-presidente 
d a Republica, porque diz, dado o caso d e um vi ce-presidente 
qu e substituissc o presidente é renunciasse no d ia imme
diato ao da posse 1 esse vice-presi de nte ficaria incompnti
bili sado o que n;io se encontra na Co nstitui çfto Federa l. 

O § 1• do ar t . 4 1, porém, é claríssi mo. Ell e d iz: 
<< Substitue o preside nte, no caso do imped irn e nto , e 
succcdc- lhc no de falta , o vice- presidente eleito si multa
nea mente com e ll e >> . E o vice-presi dente que substitu e o 
p reside nte, no caso de impedim ento , 11 ,10 impede que ell e 
re,1ssu ma o exc rcicio de sco cargo . O qu e lh e s ucccde, 
no caso de falta , esse sim é que se t o rn a pres iden t e de 
direito , presidente ao qua l se refe re a a rt. 4 3 e q ue não 
pod erá se r ree lei to para o período pres ide ncia l immcd ia to. 
E' isso pelo menos o qu e foi es tabelecid o na Constituiç,,o. 

O S r. Vi ce-Presid ente da Republi ca vae até c itar o s,i 1 • 
desse a rt. 43 , como si e ll e lhe pudesse se rvir de base para 
a sua argume ntação. 

Esse ::;i 1' po rém estabelece: << O vice-presidente que 
exe rcer a presidcncia no ultimo ann o do perioJo presiden 
cia l ni10 podení se r eleito pres id ente para o período 
seg·uin te ». Is to t\ altm do:; casos previstos no art. 4 1, 
::;i 1' e 43, scrú in compatíve l para a elciçào d e preside nte 
o vice-p residente q ue substit ui r ou succede r ao pres idente 
no ultim o a nn o do perí odo presidencial. ( V. ANN. da 
ca mara dos dep utad os, vo l. V, pag . 289 ). 

Rejeitado, nos termos constitucionaes, o 
veto de cuja di scussão assim inteirado fica o 
leitor, fo i promu lgada , sob n. 347, a referida 
lei, em data de 7 de dezembro de 1895. 

§ 2 °. Deixará o exerci cio . .. no mesmo 
dia em que terminar o seo período. A 
continuação no exercicio de funcções electi vas, 
além do prazo d'ell as, é uma usurpação da auto
ridade do povo. Sob pretexto alg um poderi a 
ser con sentida n'um regímen democratico. Nem 
era necessario que o dissesse a Constitu ição; 
deco rre isso do systema adaptado. Lembra-o, 
todavia, ell a ao presidente, porque naturalmente 
occorre que , mais que nenhum funcci onari o, a 
elle poderão assa ltar velleidades e tentações ele 
se demorar no posto e desfructar, mais tempo 
que o pennittido, as vantagens e honras ligadas 
a tão cubiçada posição . Porém, mais cio qu e 
este avi so e desengano, tem efficacia a determi
nação que o acompanha, de entrar logo em 
exercido o recem-eleito, o .successor, que imme
diatamente passa a occupar o cargo . Supprime
se assim toda a esperança que alg um presidente 
possa ter de procrastinar sua sabi da do poder e 
isto ti ra-lhe o desejo ele recorrer para esse fim 
ao emprego de meios tortuosos ou violentos . 
Virú em todo o caso o novo presidente ; mas 
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vigorando apenas de novenibro deste anno a marco de 
1894 que e quando se tem de proceder a elei^ao presi- 
dencial. O que e logico, 0 que c racional e que se contc 
a incompattbilidade do ultimo anno anterior a elei^ao. 

PODERA O PRESIDENT!- SER HLEITO V1CE-PRESI- 
DENTE PARA O PROXIMO SEGUINTE PERIODO? A 
Constitui?ao, litteralmentc entendido o art. 43, 
poderia deixar margem a resposta affirmativa, 
pois elle expressamente o nao prohibe; mas 
sabido e que srire leges non csl verba eanim 
iciicre. Si o fun da prohibifao e evitar a 
influencia official, o emprego dos poderosos 
meios e recursos de que, em prol de sua candi- 
datura, pode lanqar mao o presidente,—si e 
forrar o eleitorado a pressao e a corrup^ao pelos 
agentes do governo, isto precede com relacao 
a elei^ao tanto para um como para o outro 
d'aquclles cargos. Em ambos os casos e preciso 
garantir a livre e genuina expressao da vontadc 
nacional. A resposta negativa impoe-se por- 
tanto. 

A Constitui?ao legislaria a incongruencia e o 
absurdo, si autorisasse outra cousa. 

A mesma solucao, e pelo mesmo fundamento, 
prevalece quanto a est'outra questao ; 

Sera hi.egivel para o cargo de presidente 
OU VICE-PRESIDENTE, o vice-prhsidente aUE NO 
GOVERNO SUCCEDER AO PRESIDENTE ? Que O 1130 
e declarou urns lei para apuraipao da eleicao pre- 
sidencial, a qual fora vctada, pelo entao \'ice- 
presidente em exercicio, sob os seguintes motives 
(V. annaes da camara dos deputados, 1893, 
vol. V, pag. 131): 

O art. 5,0 desse dccreto detefmina que «6 ineleglvel 
para cargos de presidente ou vice-presidente da Republica 
o vice-presidente que succeder ao presidente, verificada a 
falta deste ». 

A latitude dessa disposi^ao, abrangendo todos os casos 
que possam occorrer, comprehende nao so a hypotese de 
um vice-presidente que, tendo succedido no presidente, 
haja renunclado o cargo antes do ultimo periodo presiden- 
cial, mas ate a d'aquelle que, Ihe tendo succedido, ao 
iniciar o quatnennio, tenha occupado a presidencia, no 
primeiro e unico dia, e, acto continuo, resip;nado o lugar. 

Semelhante incompatibilidade nao esta prevista na 
Constitui9ao, a qual limitou-a aos casos marcados no 
art. 45, quanto ao presidente, e no § r desse artigo, 
quanto ao vice-presidente; sendo ainda para observar que 
alii nao existe incompattbilidade, expressamente decretada, 
para a reelei^ao ao cargo de vice-presidente, como foi 
consignado no art. 50 do decreto. 

Suppondo mesmo que se possa dar intelligencia diversa 
aquella que soam as proprias palavras do ^ 1° do art. 43 
da Constituiqao, trntando-se. na cspecie, de assumpto que 
entende directaniente com a investidura dos podcres publi- 
cos, e, conseguintemente, de dircito constitucionai stricto, 
o texto cm questao nao e ampliavcl nem alteravel por lei 
ordinaria, e, por egual, a sua interpretra^ao so seria 
admissivel pelos meios indicados no art. 90 da mesma 
ConstituiQao. 

Por ultimo, c tambem de notar que o disposto no rete- 
rido art. 5° e uma exorbitancia manifesta da attribui^ao 
co nfe 1 id a ao congresso nacional pelo art. 47, § 30, da 
Constitui^ao, no qual se cogita especificadamente, do 
process© da eleigao e sua apura^ao, e, de forma alguma, 
dos casos de inelegibilidade. 

Na camara dos deputados, ao tomar-se conhe- 
cimento desse veto, foram contra elle allegadas 
as seguintes razdes; 

O Sr. Hollakoa oh Lima: —. . . A proposito da afllr- 
magao de que a Constitui^ao so incompatilisou o presidente 
em exercicio para o cargo de presidente, dtz que as mes- 
mas razoes existentes para incompatibilisal-o nessa eleicao 
actuam na eleiqao para o cargo de vice-presidente. 

O presidente em exercicio pode fazcr-se eleger vice- 
presidente pelo mesmo modo por que se pode fazer eleger 
presidente da Republica. 

O Sr. Jacob oa Paixao; —. . . Esta convencido de que 
ao congresso compete legislar sobre as incompatibilidades 
e que Ihe sobra competencia para desenvolver os prin- 
cipios sobre esse assumpto estabelecidos pela Constituicao. 

O Sr. Andre Cavalcastj : —. . . Desde que os allins do 
vice-presidcntc em exercicio estao incompatibilisados de 
ser eleitos, claro esta que aquclie o e antes de todos. 

O Sr. Augusto de freitas : —. . . O Sr. Vice-presi- 
dente da Republica confunde as palavras siibsttiite e succedc- 
Ihe que se cncontram no § i0 do art. 41 da Constituicao. 
E' assim que S. Ex. deixa de sanccionar 0 projccto regu- 
lando a apuracao da eleicao do presidente c vice-presidente 
da Republica, porque diz, dado o caso de um vice-presidente 
que substituisse o presidente c renunciasse no dia imme- 
diate ao da posse, esse vice-presidente ficaria incompati- 
bilisado o que nao se encontra na Constituicao Federal. 

O § i" do art. 41, porem, e clarissimo. Elle diz: 
^Substitue o presidente, no caso do impedimento, e 
succedc-lhe no de falta, o vice-presidente eleito simulta- 
neamente com elle». E o vicc-presidente que substitue o 
presidente, no caso de impedimento, nao impede que elle 
reassuma 0 exercicio de seo cargo, O que Ihe succede, 
no caso de falta, esse sim e que se torna presidente de 
direito, presidente ao qual se refere a art. 41 e que nao 
podera ser reeleito para o periodo presidcncial immediato. 
H' isso pelo menos o que foi estabelecido na Constituicao. 

O Sr. Vice-Prcsidentc da Republica vae ate citar o ^ i0 

desse art. 43, como si elle Ihe pudesse servir de base para 
a sua argumentacao. 

Esse § r porem estabelece: «0 vice-presidente que 
exercer a presidencia no ultimo anno do periodo presidcn- 
cial nao podera ser eleito presidente para o periodo 
seguinte». Isto e, alcm dos casos previstos no art. 41, 
§ 1° e 43, sera incompativel para a eleicao de presidente 
o vice-presidente que substituir ou succeder ao presidente 
no ultimo anno do periodo presidcncial. (V. Ann*, da 
camara dos deputados, vol. V, pag. 289). 

Rejeitado, nos termos constitucionaes, o 
veto de cuja discussao assim intelrado fica o 
leitor; foi promulgada, sob 11. 347, a rcferida 
lei, em data de 7 de dezembro de 1B95, 

§ 2°. Deixara o exercicio... no mesmo 
dia em que terminar o seo periodo. A 
continua^ao no exercicio de func^oes electivas, 
alem do prazo d'ellas, e uma usurpapao da auto- 
ridade do povo. Sob pretext© algum poderia 
ser conscntida n'um regimen democratico. Nem 
era necessario que o dissesse a Constituicao; 
decorre isso do systema adoptado. Lembra-o, 
todavia, ella ao presidente, porque naturalmente 
occorre que, mais que nenhum funccionario, a 
elle poderao assaltar velleidades e tenta^oes de 
se demorar no posto e desfructar, mais tempo 
que o permittido, as vantagens e honras ligadas 
a tao cubicada posigao. Porem, mais do que 
este aviso e desengano, tem efficacia a determi- 
nagao que o acorn pa nha, de entrar logo em 
exercicio o recem-eleito, 0 successor, queimme- 
diatamente passa a occupar o cargo. Supprime- 
se assim toda a esperan^a que algum presidente 
possa ter de procrastinar sua sahida do poder e 
isto tira-lhe o desejo de recorrer para esse fim 
ao emprego de meios tortuosos ou violcntos. 
Vira em todo o caso o novo presidente ; mas 
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§ 3 °. Si este se achar impedido ou 
faltar, assumirá então e logo o exercicio o vice
pres ide nte novamente eleito e, caso por qualquer 
moti vo não o possa ell e, o presidente do senado 
occu pará a presidencia da Republica ; si este 
esti ver au sente ou impedido, será n' isso substi
tuído pelo presidente ela camarn dos deputados 
e este, nas mesmas condições, pelo presidente 
do supremo tribunal federal. De modo qu e ao 
presidente que deve reti rar-se não resta pretexto 
para continu ar no poder. Tal fo i a solicitude 
da Constituição no regular este ass umpto 
importanti ssimo. Tudo está previsto para que 
cessem as funcções do preside nte que completou 
seo prazo, no di a mesmo em que a nova 
administ ração se tem de inaug urar , no dia 
inicial cio novo peri odo presidencial. 

Por combin ação elas di sposições da Const itui
ção verifica-se que cada per iodo começará a 1 5 de 
novembro para terminar em egual di a do ultimo 
anno do quatri ennio, quaesquer que sejam as 
interrupções de exe rcício do preside nte e embora 
t enha este deixado de tomar posse no primeiro 
dia do período. 

E' assim qu e a Constituição marcou o termino 
do periodo presidencial ( começado a 25 de 
fevereiro de 189 1 ), prefi xa ndo-lhe a data - 1 5 
de 11ove111bro de 1894 ( art. 43 § 2 ° ) , e si cada 
periodo é de quatro annos (art. cit. p r.) , seguin
do-se elles sem solução de continuidade, cada 
um começ.ará em 15 de novembro do anno em 
que findar o periodo anteri or, para concluir-se 
em egual di a do quarto anno subseq uente. E 
que correm em continuação esses prazos vê-se 
do facto de não tratar a Co nstituição (tão 
minu ciosa como é n'esta materi a ) de prov iden
ciar quanto a interstí cios qu separassem os 
perí odos, e da im possibilidade, si acaso os 
admitti sse, de faze r entrar em exercício o recem
eleito no mesmo dia em que termina o período 
de seo antecessor (art. 43 § 2°). 

Ou faltar . Póde, no di a em que um presi
dente terminar seo perí odo, não haver novo 
presidente eleito, - por não ter se fe ito a eleição, 
por haver sido annullada e não estar reali sada 
outra, ou porque se tenha dado renuncia ou 
morte do eleito antes ele se poder elege r novo . 

COMO SE DEVERÁ DE PROCE DER , SI NÃO HOUV ER 
NO VO PRESID EN TE PARA EMPOSSAR-SE NO DI A EM 

QUE O OUTRO TERM INAR O PERIODO ? 
O art . 82 da constituição mexica na de 

modificado por acto do cong resso em 
occupa-se deste ca o. 

Entre nós, o projecto Ameri co Braz ili ense 
tambem d'ell e cogitou e incum bia provisori a
mente a presidencia ao presidente do supremo 
t rib unal federa l, si por qu alquer moti vo a 
eleição não ti ves e sido feita (a rts . 3 1 e 32 ). 

Perante a Constituição, a hy pothese vent il ada 
acha-se comprehendida no presente § 3°, qu e 
na e)< pressão - on/a 7/ar - ev identemente ab ran-

ge o caso de não ter havido a eleição presi
de ncial, ou qualquer dos outros acima fi g urados, 
e por isso fa lte presidente qu e assuma o governo. 

§ 4°. De 1894. De- 1896-dizia o 
projecto do governo. No seio da commissão 
cio cong resso constituinte surgiram emendas 
reduzindo o primeiro perí odo presidencial ; uma 
o fazia terminar em 1895 e outra em 1894. 
Nenhuma d'ellas a comrnissão adoptou ( ANNAES 
DO CONG R. CONST., vol. I, pag . 107) . 

A segunda d'essas emendas foi reproduzida 
ao di scutir-se a Constituição ( na sessão de 3 1 de 
dezembro de 1890, ANN . cit. , pag . 44 1) e na 
votação ( em 3 de janeiro seguinte) o presidente 
do cong resso a declarou prejudicada , tendo sido 
approvado sem modifi cação o § 4° que essa 
emenda pretendia altera r ( ANN . cit ., vol. II, 
pag . 32) . De onde se vê que o cong resso não 
emendo u n'essa parte o projecto, não votou a 
restri cção do pri meiro perí odo preside ncial. 

Ent retanto, na<• Redacção para a 2ª di scussão », 
trabalho de que se incumbio a sec retaria do 
cong resso, sob a fi scali sação do presidente ( cit. 
ANN ., vol, II , pag. 642) o período fo i red uzido, 
diminuindo-se-lh e dous annos, como si a emen
da ti vesse sido approvacla ( cit . ANN ., vol. II , 
pag. 396 ). 

Engano em notas pos tas nas emendas após 
a vo tação e em resultado cl 'e ll a, - ou ao faze r 
no texto, as correcções co nforme o vencido , -
ou ainda propGsito de pôr de accordo o citado ~ 
4° com o principio do artigo, emendado de sús 
para q11atro a11110s, talvez por parecer incongru
ente fi ca r o período maior que os outros, - o 
qu e não á sec retari a, mas ao co ng resso co mpe
teria corrig ir , si acaso niio fosse in te nção d'elle 
dar maior extenção ao perí odo em que se inau
g urava a Repu bli ca - (e quem nos di z que o 
cong resso não considerava se r isso necessario pa ra 
mais completa segurança da Repu blica n'aq uella 
phase inicial e tão di fficul tosa d'ell a ?) , - o 
certo é que a refe rida -< Rcdacção >! ( n'este po nto 
in fi el e cont rari a ao ve ncido ) ( *), admittida 
com base para a segu nda di sc ussão cio projecto, 
não fo i alterada nesta parte e assim ficou até 
qu e se cleo a approvação fin al e definiti, ·a do 
texto integral de Constituição. 

(•)O ,pie o congresso appro\'ou fo i :i cmcnd:1 ;10 prin.:: ip io do art. 40 , para 
t! izc r• Sc '1 11 nt r n n 1111 0.f , cm vc1. .!:i s p:11:a vr:is « se is :in nos)) q1h! :ihi \'inh:1111. 

O ~ 4 ,l n mes mo :1rtigo 11 :i o sc rcferi:1 a numero de :111110,;; fi xnv:1 uma 
cl:1t:i h. rm ina l cio primdro pc..-it)dO pres ide ncia l , se m :1th: 11 ç;io a sco i.:mncço . 
Por tanto, :iquclla emenda n:io podi:t :iffcctar a disposiçfio do§ ,J", que ti nha 
di verso o',jc c.: to e onde não se li :1 111 as p:tl an:is m:rnd:1c!.1s suhstit11 ir, como se: 
n~ do!- t e rm os do arti go. 

A cnwmla qu e :1 ltcr:1va o§ -1º fazia p:1 rtc da que fô ra :iprcscn l:u!:1 pe lo 
ch:putadu Gabino Besoro e nulrns. conccbitl:l nos segu intes te r mo:, ( A:~s . c it. , 
vo l. 1, png;, 10 7 e \'OI. 11 1 pag . 441 ): 

<• Suhs l1t11 ;1.se o a r r. 40 pelo seg uinte: 
(C O prcsidcn k ela Rcpuh lica tios Est:utns Unidos do Br:11.i l exc rccrit o cargo 

por qu.tlro a nnos, n:io po.!cudo se r reelei to par:i o pc rio.!o seguinte: 
« § t " . O vicc•prcsidcntc, que e xe rce r a presidenci:i por dous :11111os não 

po.ler:1 SC' I" deito par :1 o p..::ri ndo immc,\iato. 
<< M:tnl t.:n h:111H;c os §~ z '-' '-" J" e s11 bstit11:i•sc o 4° pe lo seguinte: 
<e O rrimciro periodo prt! sidcnd:i l lcrminar:i :10s 15 di; novem bro 111! 1&J4 ». 
Co mo se vi!, <·sta c r11 c11tla não Sé contcnt:1va dc a ltcra r o pr:1:,0 do :1r t. 40 

i11 /wi111· .• dc 6 para ·1 annos; i.:ogi t :iva ,lo§ -1º, como de prazo diffcrcnt.:, e 
llll..:riu lam be m n.:duzi l-o; m:1 s .cst:1 rccl urç:io c!o ~ 4" 11:io fo i submctt id:1 a 
vo taçJo: o 1.:o ng rcsso po is 11 :io a approvou. 

Art. 46 . Ao se 
pos;ado do ca rgo_, 
sidr.nle fará pu bli c, 
a segui n le affi rmaç 
ranle o supremo l1 
ele justi ça : 

Pro mel to e affi rrn 
ter e cumpri r com 
ficl eli cla cle a Consl 
Fede ral, tendo en 
o be m gemi da Rep 
o rc;peilo aos direi 
di viduaes, a int e1 
ela p~ tri a e a uni 
braz il eiros . 

( Projccto d~ C:omn 
Gove rno Prov1son o) . 

Art. 44. C 
vice-presidente, 
ção; tal tem si, 
Desde a primei 
t em prestado aíl 
sião de fa zei-o o 
mente eleito. 

Nos Estados l 
quando ass um e 
ju ramento de 
titulo, assignan 
conhecido come 
si ti vesse sido 
sirva pelo temp 
Á CONST. DOS E 
de N. A. Calv 
quan do, pela r 
assumio o gov 
dio-se de nova 
parece não df 
n'aq uella occa 
talvez ainda ne 
o vice-preside r 
o lugar de preõ 
só em quanto ! 

V ide art. 1° § : 

Em sessã 
Werncck-Pesta 

Art. 47. O · 
pres idente e os s1 
no só co m !i ce 
poderão sahi r ele 
A infraccão des ta 
renun ci; cio carf 

(Projeclo da Co 
Prov isorio). 

Art. 45. 
E' de maxim, 
pen ho de su, 
estado, a prc 
sempre vig il ar 
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§ 3'. Si este se achar impedido ou 
faltar, assumira cntao e logo o exercicio o vice- 
presidente novamente eleitoc, caso por qualquer 
motive nao o possa die, o presidente do senado 
occupara a prcsidencia da Republica; si este 
estiver ausente ou impedido, sera n'isso substi- 
tuido pelo presidente da camara dos deputados 
e este, nas mesmas condi^oes, pelo presidente 
do supremo tribunal federal. De modo que ao 
presidente que deve retirar-se nao resta pretexto 
para continuar no poder. Tal foi a solicitude 
da Constitui^ao no regular este assumpto 
importantissimo. Tudo esta previsto para que 
cessem asfunc^oes do presidente que completou 
sco prazo, no dia mesmo em que a nova 
administrafao sc tern de inaugurar, no dia 
inicial do novo periodo prcsidencial. 

Por combinatao das disposifocs da Constitui- 
fao verifica-se que cada periodo comcfara a 15 de 
novembro para terminal-em egual dia do ultimo 
anno do quatriennio, quaesquer que sejam as 
interrupfoes de exercicio do presidente c embora 
tenha este dcixado de tomar posse no primeiro 
dia do periodo. 

E' assim que a Constituiijao marcou otermino 
do periodo prcsidencial (comegado a 25 de 
fevereiro de 1891), prefixando-lhe a data—/ 5 
dc iioivmbro dc 1894 (art. 43 § 2 ), e si cada 
periodo e de quatro annos (art. cit./ir.), seguin- 
do-se elles sem solu^ao de continuidade, cada 
um come^ara em 15 de novembro do anno em 
que findar 0 periodo anterior, para concluir-se 
cm egual dia do quarto anno subsequente. E 
que correm em continun^ao esses prazos ve-se 
do facto de nao tratar a Constitui^ao (tao 
minuciosa como e n'esta matcria) de providen- 
ciar quanto a intersticios que separassem os 
periodos, e da impossibilidade, si acaso os 
admittisse, de fazer entrar em exercicio o recem- 
eleito no mesmo dia cm que termina o periodo 
de sco antecessor (art. 43 § 2°). 

Ou faltar. Pode, no dia em que um presi- 
dente terminar seo periodo, nao haver novo 
presidente eleito, —por nao ter se feito a eleigao, 
por haver sido annullada e nao estar realisada 
outra, ou porque se tenha dado renuncia ou 
morte do eleito antes de se poder elegcr novo. 

Como se devera de proceder, si nao houver 
novo presidente para empossar-se no dia em 
aui- O OUTRO TERMINAR O PERIODO? 

O art. 82 da constituiijao mexicana de 1857, 
modificado por acto do congrcsso em 1882, 
occupa-se deste caso. 

Entre nds, o projecto Americo Brazilicnse 
tambem d'elle cogitou e incumbia provisoria- 
mente a presidencia ao presidente do supremo 
tribunal federal, si por qualquer motivo a 
cleii;ao nao tivesse sido feita (arts. 31 e 32). 

Perante a Constituigao, a hypothese ventilada 
acha-se comprehendida no presente § 30, que 
na cSpressao—on faltar—evidentemente abran- 

ge o caso de nao ter havido a eleii;ao prcsi- 
dencial, ou qualquer dos outrosacima tigurados, 
e por issofalte presidente que assumao governo. 

§ 4". De 1894. De—1896—dizia o 
projecto do governo. No seio da commissao 
do congresso constituinte surgiram emendas 
reduzindo o primeiro periodo prcsidencial; uma 
o fazia terminar em 1S93 e outra em 1894. 
Nenhuma d'ellas a commissao adoptou ( Annaes 
DO CONOR. CONST., Vol. 1, pag. 10]). 

A segunda d'essas emendas loi reproduzida 
ao discutir-se a Constituicao (na sessao de 31 de 
dezembro de 1890, ann. cit., pag. 441) e na 
vota^iio (cm 3 de Janeiro seguinte) o presidente 
do congresso a declarou prejudicada, tendo sido 
approvado sem modifica^ao o § 40 que essa' 
cmenda pretendia alterar (ann. cit., vol. II, 
pag. 32). De onde se ve que o congresso nao 
emendou n'essa parte o projecto, nao votou a 
restric^ao do primeiro periodo prcsidencial. 

Entretanto, na ^Redacgao para a a" discussao», 
trabalho de que se incumbio a secretaria do 
congresso, sob a fiscalisai;ao do presidente (cit. 
ann., vol, II, pag. 842) o periodo foi reduzido, 
diminuindo-se-lhe dous annos, como si a emen- 
da tivesse sido approvada (cit. ann., vol. II, 
pag. 396). 

Engano em notas postas nas emendas apos 
a vota^ao e em resultado d'ella,—ou ao fazer 
no texto, as correcfoes conforme o vencido, — 
ou ainda proposito de por de accordo o citado § 
40 com o principio do artigo, emendado de sris 
para quatro annos, talvez por parecer incongru- 
ente hear o periodo maior que os outros, —o 
que nao a secretaria, mas ao congresso compe- 
teria corrigir, si acaso nao fosse intengao d'elle 
dar maior extencao ao periodo cm que se inau- 
gurava a Republica — (e quern nos diz que o 
congresso naoconsiderava ser isso necessario para 
mais completa seguranpa da Republica n'aquella 
phase inicial e tao diflicultosa d'ella?), — o 
certo e que a referida «Redac9ao» (n'este ponto 
infiel e contraria ao vencido) (*), admittida 
como base para a segunda discussao do projecto, 
nao foi alterada nesta parte e assim (icon ate 
quo se dco a approva<;ao final e defmitiva do 
texto integral de Constituigao. 

( * ) O ijuc o congresso approvou foi a emeiuia ao principio do art. 40, para iUzlT'Sc i/HJ/f'o em vcz das palavras «seis annos» que ahi vinliam. O § 4 do mesmo artigo nao se rcferia a nuniero de annos; lixava tuna data terminal do primeiro periodo prcsidencial, sem altcngao a seo coin ego. Por Inato, aquclla cmenda nao podia affcctar a disposiguo do § 4", qnc tinha diverse cbjccto e onde nao se liain as palavras mandadas suhstituir, como se 
vC dos ten 11 os do artigo. A cmenda que alterava o § 40 fazia parte da que fdra a pre sen tad a pelo deputadu Gabino Besom c outros, conecbida nos segtiinlcs tcrmos (Ass. cit,, vol. 1, pag, 107 e vol. II, pag. 441 )t « Substitna-se o art. 40 pelo seguinte: 

« O presidente da Republica dos Kstados U id dos do Brazil excrccra o cargo por quatro annos, nao pudendo ser rccleito para o periodo seguinte: « § l". O vice-presidente, que escrccr a presidencia por dous annos nao podcra ser eleito para o periodo i 111 media to. « Manlenltam-sc os §§ 20 c 5" c substitua-se o 4" pelo seguinte: 
«0 primeiro periodo prcsidencial terminarn aos 1^ de novembro de 1894 Como se v4, esta cmenda nao sc eontentava de alterar o prazo do art. 40 in priuc., de 6 para 4 annos; cogilava do § 4 , como de prazo diffcrente, c queria tambem reduzii-o; mas .esta rcducgao do § 40 nao foi submcttida a votagio; p congresso pois nao a approvou. 
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Ar!. 46. Ao se r cm
possJdo cio cargo, o prc
sicl c.ntc fari1 publi camente 
a seguin te affirmação, pe
rante o supremo tribuna l 
ele justiça : 

Promello e afii r1110 man
ter e cumprir com Ioda a 
ficl clicladc a Conslitui cão 
Fcclcra l, tendo cm vi'sta 
o bem geral da Republica, 
o respeito aos lircitos in
dividuaes, a inl cgriclacle 
da patria e a uni ão cios 
brazilciros. 

( Projecto cl:t Com missão do 
Governo Prov isor io). 

Art. 4 1. Ao empossar
se no cargo, o presidente 
pronunciará, cm sessão 
publica, ante o supremo 
t ribunal fcclcral, esta affir
nrncão : 

<; Promello manter e 
cu mprir com perfeita lea l
dade a Consti tuição Fe
deral, promover o bem 
geral ela Republica, obser
va r as su:1s le is, sustentar
lhe a união, a inl egri cl:1de 
e a inclepenclc ncia. » 

(D~cretosn. 5 1ode 21 de Ju
nho e n. 9 14 A ele 23 de Oulubro 
de 1890) . 

Art . 44 . O presidente . E tam bem o 
vice-p res idente , embora não o diga a Constit ui- . 
ção; tal tem sido a praxe entre nós seguida. 
Desde a primeira presidencia, o vice-presidente 
tem prestado afTi rmação const it uciona l por occa
sião de faze i-o o presidente com elle simu ltanea
mente eleito . 

Nos Estados Unidos N. A. , o vice-pres idente, 
quando ass ume por successão o governo, presta 
ju ramento de presidente e passa a usa r deste 
titulo , assignando-se sob ell e, sendo plenamente 
con hecido como tal para todos os effc itos, como 
si tivesse sido eleito presidente ( embora só 
sin·a pelo tempo que restar do período ) . ANNOT. 
Á coNsT. Dos EsT . UN . por G. W. Pasc hal, trad . 
de N. f\. Calvo, ns. 172 e 4 1 1. Entre nós, 
q ua nclo, pela renuncia do preside nte em 189 1, 
assumio o gove rno o vice-presidente, presc in
d io-se de nova affirmação; mas este preceden te 
pa rece não de\·e r se rvir de norma, poi s que 
n'aq uella occasião não ti nha sido resolvida ( e 
talvez ainda nem se havia sugge ri do) a questão si 
o vice-p reside nte do prim eiro peri odo occuparia 
o luga r de presidente corno successor deste ou 
só em qua nto se não procedesse á nova eleição. 
Virle art. 1° § 2°das «Disp. provisori as» . 

Em sessão do congresso. O projecto 
Wcrncck-Pestana (art. 11 6) e o ela com missão 

Depois elas palavras 
cm sessão - diga-se : -
cio congresso, e si este não 
estiver reunido- o mais 
como está no projeclo . -
F. V eiga. 

( Emenda approvad:1 e m 7 e 
18 ele Fevere iro ele 189 1 ). 

Art. 44. Ao empossar
se do ca rgo, o presidente 
pronunciarú, em sessão do 
congresso, ou si este não 
estiver reunido, ante o 
supremo tri bunal federa l, 
es ta Jffi rmação : 

(Redacção peb Com missão do 
Congresso em 2 1 e approvada 
cm 23de Fevereiro de 189 1). 

Art. 44. Ao empos
sar-se do cargo, o presi
dente pronunciará, em 
sessão do congresso, ou 
si este não estiver reu
nido, ante o s u prem o 
tribunal federal, esta 
affirmação : 

<t Prometto manter e 
cumprir com perfeita 
lealdade a Constituição 
Federal, promover o 
bem geral da Republi
ca, observar as suas 
l ei s, sustentar-lhe a 
união, a integridade e 
a independencia. » 

cio governo provisorio ( art. 46) esta tu iam a 
«aíli rmaçãoi> só perante o supremo t ribunal 
federal. O projecto do gove rno a quiz ante o 
congresso nacional, toda a vez que se achasse 
reunido, e ante ao refe ri do tri bunal no caso 

. con trari o ( art. 4 1 ), o que o cong resso constitu
inte adoptou no presente art igo, em homenagem 
á mais alta co rporação polít ica do paiz. 

Promett o. «Ou juro », d iziam emen das , 
qu e com o accresc imo destas palavras punham 
a fo rm ula da affi rmação accorde n' isso com a da 
constituição dos Estados Unidos N. A. ( art. 2°, 
secç. 1ª, n. 7 ), ficando li vre ao fun cc iona ri o 
o empen har sua palavra sob juramento ou 
sómente sob sua honra. Foram porém re
jei tadas, contentando-se os constituintes com 
a promessa não jurada ( ANN. DO CoNGR . CoNsT., 1, 
pag . 453). 

O in signe commentado r Story, occupando•-se 
da fo rmula constitucional do juramento do presi
dente, expõe ser de incontestavel conveniencia 
collocar este funcciona rio sob a sagrada obri ga
ção de jurar manter, proteger e derender a 
constitui ção ; o juramento lhe incuti rá na 
consciencia o profundo sentimento de seos deve
res med iante um solemne compromisso tornado 
pa ra com Deos e os homen s ( §§ 764 e 765) 

Virle rnpm nosso com me nt. ao art. 2 1 . 

Art . 47 . O prcsi lcntc,o vice
presidente e os sccrela ri os do gover
no só com lice nça do congresso 
poderão sahir do territorionacional. 
A infracção desta disposição imporia 
renuncia do c:irgo . 

Art. 42. O presidente e o vice
presidente não podem sahir do 
territorio nacional se m permissão 
do co ngresso; pena ele perderem 

Art. 45. O presidente e o 
vice-presidente não podem sahir 
do territorio nacional, sem per
missão do congresso, sob pena 
de perderem o cargo. 

o cargo . 
( Decretos n. 510, de 22 de Junho e 

n. 9 14 A, ele 23 de Oulubro de 1890). (Projecto da Commiss:io do Governo 
Prov isorio). 

Art. 45 . Permissão do cong·resso. 
E' de maxima importancia, para o bom desem
penho de suas altas funcções e pa ra o bem do 
estado, a presença do supremo mao· istrado, 
sempre vig ilante, sempre no seo posto. 

0
Poderão 

po rém occorrer ci rcumstancias em que lhe seja 
preciso sahir do pa iz, mesmo qu içá em beneficio 
d'este . Mas, sendo inconven iente deixar isso 
inteiramente a seo arbítrio, é sensata determi
nação faze r sua sahida dependente de autoridade 
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Art. 4b. Ao scr cin- 
possado do cargo, o prc- 
sidenlc fara publicamentc 
a scguinte affirma^ao pc- 
rantc o supremo tribunal 
de justipr: 

Promctto caffirmo man- 
ter e cumprir com toda a 
fidclidadc a Constituifao 
Federal, tcndo cm vista 
o bcm gcral da Rcpublica, 
o rcspcito aos diroitos in- 
dividuacs, a inlcgridade 
da patria e a uniao dos 
brazilciros. 

(Projecto da Commissao do 
Governo Provisono). 

Art. 41. Ao cmpossar- 
sc no cargo, o presidcnte 
pronunciara, em scssao 
public*, ante o supremo 
tribunal federal, csta affir- 
macao: 

«Promctto manter e 
cumprir com perfcita leal- 
dade a Constituifao Fe- 
deral, promovcr o bcm 
gcral da Rcpublica, obscr- 
var as suas leis, sustcnlar- 
Ihc a uniao, a intcgridade 
c a indcpcndcncia. » 

(Dccretos n. 510 de 22 de |u- 
nho e n. 914 A dc 23 de Outubro 
de 1890). 

Depois das palavras — 
cm scssao — diga-se: — 
do congrcsso, c si estc nao 
cstivcr reunido — o mais 
como csta no projecto.— 
F. Ffiga. 

(Hmenda approvada em 7 e 
18 de Fevcreiro de 1891). 

Art. 44. Aocmpossar- 
sc do cargo, o presidcnte 
pronunciara, cm scssao do 
-congrcsso, ou si cstc nao 
estiver reunido, ante o 
supremo tribunal federal, 
csta aflirmafao: 

(Redaopo pela Commissao do 
Congresso em 21 e approvada 
em 23 de Fevcreiro de 1891). 

Art. 44. Ao empos- 
sar-se do cargo, o presi- 
dente pronunciara, em 
sessao do congresso, ou 
si este nao estiver reu- 
nido, ante o supremo 
tribunal federal, esta 
afilrmagao: 

aPrometto manter e 
cumprir com perfeita 
lealdade a Constituigao 
Federal, promover o 
bem geral da Republi- 
ca, observar as suas 
leis, sustentar-lhe a 
uniao, a integridade e 
a independencia.» 

Art. 44. O presidente. E tambem o 
vice-prcsidente, embora nao o diga a Constitui-. 
gao; tal tem sido a praxe entre nos seguida. 
Desde a primeira presidencia, o vicc-presidente 
tem prestado affirmavao constitucional por occa- 
siao de fazel-o o presidente com elle simultanea- 
mente eleito. 

Nos Estados Unidos N. A., o vice-presidente, 
quando assume por successao o governo, presta 
juramento de presidente e passa a usar deste 
titulo, assignando-se sob elle, sendo plenamente 
conhccido como tal para todos os etTeitos, como 
si tivesse sido eleito presidente (embora so 
sirva pelo tempo que restar do periodo). Annot. 
a const, dos Esr. Un. por G. W. Paschal, trad, 
de N. A. Calvo, ns. 172 e 411. Entre nos, 
quando, pela rcnuncia do presidente em 1891, 
assumio o governo o vice-prcsidente, prescin- 
dio-se de nova aflirmacao; mas este precedente 
parece nao dever servir de norma, pois que 
n'aquella occasiao nao tinha sido resolvida (e 
talvez ainda nem se havia suggerido)aquestao si 
o vice-presidente do primeiro periodo occuparia 
0 lugar de presidente como successor deste 011 
so em quanto se nao procedesse a nova eleigao. 
yide art. 10 § 20 das «Disp. provisorias». 

Em sessao do congresso. O projecto 
Werncck-Pestana (art. ii6)eo da commissao 

do governo provisorio (art. 46) estatuiam a 
«affirmagao» so perante o supremo tribunal 
federal. O projecto do governo a quiz ante o 
congresso nacional, toda a vez que se achasse 
reunido, e ante ao referido tribunal no caso 
contrario (art. 41 ), o que o congresso constitu- 
inte adoptou no presente artigo, em homenagem 
a mais alta corporacao pohtica do paiz. 

Prometto. «Ou juro», diziam emendas, 
que com o accrescimo destas palavras punham 
a formula da aflirmagao accorde n'isso com a da 
constituigao dos Estados Unidos N. A. (art. 20, 
secg. 1", n. 7), ficando livrc ao funccionario 
o empenhar sua palavra sob juramento ou 
somente sob sua honra. Foram porem re- 
jeitadas, contentando-se os constituintes com 
a promessa naojurada (ann. do Conor. Const., 1, 
Pag- 413)- 

O insigne commentador Story, occupando-se 
da formula constitucional do juramento do presi- 
dente, exp5e ser de incontestavcl conveniencia 
collocar este funccionario sob a sagrada obriga- 
gao de jurar manter, proteger e defender a 
constituigao ; o juramento Ihe incutira na 
consciencia o profundo sentimento de seos deve- 
res mediantc um solemne compromisso tornado 
para com Deos e os homens (§§ 764 c 70t) 

f-'/V/c supra nosso comment, ao art. 21. 

Art. 47. O presidcnte,o vicc- 
presidente c os sccretarios do gover- 
no so com liccnga do congrcsso 
poderao sahir do tcrrilorionacional. 
A infracgao desta disposigao imporla 
rcnuncia do cargo. 

(Projecto da Commissao do Governo 
Provisorio). 

Art. 42. O presidcnte c o vicc- 
prcsidcnle nao podem sahir do 
territorio nacional sem pcrmissao 
do congrcsso; pena dc perdcrcm 
o cargo. 

(Decretos 11.510, dc 22 de Junbo e 
n. 914 A, de 23 de Oulubro de 1890). 

Art. 45. 0 presidente e o 
vice-presidente nao podem sahir 
do territorio nacional, sem per- 
missao do congresso, sob pena 
de perderem o cargo. 

Art. 45. Permissao do cong'resso. 
E' de maxima importancia, para o bom desem- 
penho de suas altas funcgoes e para o bem do 
estado, a presenga do supremo magistrado, 
sempre vigilante, sempreno sco posto. Poderao 

porem occorrer circumstaucias em que Ihe seja 
precise sahir do paiz, mesmo quiga cm beneficio 
d'este. Mas, sendo inconveniente deixar isso 
inteiramcnte a seo arbitrio, e sensata determi- 
nagao fazer sua sahida dependente de autoridade 
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que lhe aprecie a necessidade ou co nve ni encia 
e opportu nidade. Ora, esta ausencia affecta a 
direcção dos mais g raves negocios publi cos, 
não só de ordem admini strati va, como de natu 
reza política. Ao congresso, pois, corporação 
política da mais alta categori a, natu ra lmente 
cabia defe rir-se o poder de permittir ou não 
a sahida cio preside nte para fóra do territorio 
nac ional. 

SI FÓR DE C0NVENIENCIA A SA HIDA DO PR ES IDEN
TE DA REPUB I.ICA E AO TEM PO NÃO ESTI VER FUNC
CI0NAN D0 o CONGRESSO? A constituição argentina 
di spensa a autori sação do congresso, no recesso 
d 'este, mas só por graves moti vos de se rviço 
pu blico ( art. 86 § 21 ). A mexicana de 12 de 
feve reiro de 185 7 ( art . 84) prohi be ao presidete 
sahir da séde ci os poderes federaes sem moti vo 
gra ve approvado pelo cong resso ; mas na ausen
cia cl'este, torna a li ce nça dependente da « depu
tação permanente» ( que estabeleceo para func
cionar no recesso das camaras legislati vas ). 

Nossa Constituição porém não qui z estatuir 
excepções á sua di sposição prohibiti va de sahida 
cio pres idente sem li ce nça cio cong resso . Não 
tinha outra autoridade a qu em devo lvesse a 
fac uldade de conceder lice nça; não hav ia neces
sidade de const ituir uma sómente pa ra isso. E 
s~ m duvida teve bons mot ivos para não fac ultar 
a ausencia do ch efe da nação e deixai-a se verifi
car se m o consenso dos representantes d 'esta . 

Si rea lm ente houve r necessidade de sahir o 
presidente e o cong resso não esti ve r em fun cções, 
a unica prov idencia que cabe é a convocação 
ex traordinari a das ca maras, attribui ção que é de 
competencia do proprio presidente (art. 48 
11. !O ). 

Sob pena. Eg ual comminação na consti
t ui ção im pe ri al se encontrava com relação a 
sabida do chefe do estado se m li cença; entendia
se, verificado o facto, haver elle então renunciado 
o ca rgo ( art. 40 ). E' o qu e se ve rifi ca tambem 
quando o presidente ou vice-presidente ela Re-

Art. 4, . O presidente e o vice-pres ide nt e percebe
rão subsi li o, fixa lo pelo congresso no período 
presidencial antecedent e. 

( Decretos n . r; 10 de 12 de j unho e n. 9 14 A de 23 de Out ubro 
de 1890). 

Art. 46. Subsidio fixado pelo con
gresso no periodo presidencial antece
dente é uma condi ção de independencia e vigor 
do poder executi vo. Se m isso, o parlamento em 
desavença com o preside nte da Repu bli ca pode
ri a ir até a casti ga i-o na bolsa, red uzindo-o a 
escassos vencimentos, e algu m cong resso sub
se rviente ou corruptor não se dari a de aug men
tal-os, á vontade d 'ell e, com exaggerada ge ne
rosidade . Os co nstituintes norte-ameri ca nos 
deram o exemplo desta ca utela, qu e o profund o 
Hamil to n considerava a mais sabia disposição 
J'j ue neste part icul ar se póde imaginar ( FDERA
LI ST, , ·oi. l 11. cap . 73 ) , e ell a tem sido como 
ta l adaptada em outras consti t uições . 

publi ca sa he, sem haver pedido ou sendo-lhe 
recusada a necessa ri a permi ssão; ell e tem assim 
revelado faze r deixação do cargo e resig nai-o; 
e ipso / neto fi ca este vago, sem ha ve r necessidade 
de processo . E é por isso que a lei de respon
sabilidade, n. 30 de 8 de janeiro de 1892, não 
comprehende esta hy poth ese. Entretanto, o 
parl amento deve tomar conhec imento do fac to 
pa ra prov idenciar sobre o preenchimento da 
vaga, si d 'isso houver necess idade e co nfo rm e 
fó r presc ripto em lei ( Vide supra comment. ao 
art. 42). 

QJ1id si o preside nte, finda a licença, não 
torna ao exe rcício? Por semelhante fac to ev iden
temente se acha elle fó ra do ca rgo sem licença, 
que é justamente o que não quer a Constituição, 
e portanto deve incorrer na comminação el a 
perda d'ell e. 

Mas, visto que a Co nstituição não equiparou 
expressamente (como fizera o Cod . pen. , art . 1 1 2) 
ao abando no do ca rgo o excesso do prazo da 
li cença e poderão acaso occorrer ponderosos 
moti vos qu e justifiqu em tal excesso, não se rú 
justo nem político considerar-se ipso /ne to perdido 
o cargo e sem processo alg um pronunciar- se-lhe 
a vaga. 

A lei deverá prover para au li encia do fu ncc io
nari o, cabendo ao parl amento aprec iar as razões 
occorrentes . E como n' isso não se trata propria
mente de punição, e não é caso de processo le 
responsabilidade (as cits. leis n. 27 e 30 de tal 
não cogitam ), a ma teri a é d'aquellas em qu e o 
cong resso não estú adstri..:to ás fo rmas proces
suaes estabelec idas para o conhecimento dos 
crimes funccionaes, e obra com poder di sc rec io
nari o, in spirando-se no verdadeiro interesse da 
nação e ev itando que porqualq uer protrahim ento, 
que aconteça, da li cença , venha o paiz a fi ca r 
pri vado dos serviços de um bom preside nte . 

No poder de concede r a licença acha-se, por 
comp rehensão, o de proceder na fórma que 
indicamos . 

Art. 46. O presidente e o vice-presidente perce
berão subsidio, fixado pelo congresso no periodo 
presidencial antecedente. 

Não o di z o prese nte artigo, mas para se rvi
lh e antes ao intuito do que á lett ra, deve se r 
ri xado o subsidio anteri ormente á eleição . 
Depois d'ell a, o subsidio vae ser votado já para 
ce rto e determinado presidente, o acto tem 
então um tanto de pessoal e poderá se r prati cado 
sem completa isenção . 

Opinava Carl os Sumner que se antecipa sse 
esse acto ao da eleição, porque « nunca um 
chefe politico é tão poderoso como na hora de 
seo pri meiro triumphoante o povo» . (Paschal , 
trad. cit ., n. 41 3 ). 

Com effeito, o novo eleito é astro qu e se 
erg ue ful g ura nte, attrahindo as vistas e atten
ções gemes e espec ialmente dos que, j :'t não 

tendo ré no outro 
afa nam-se na con1 
marcha ascenc iona 
snl. com sua ri sonl 
venha espargindo 
desde logo sua i1r 
objecto ta m deli cac 
obrar com juízo . 

Era conse lho de 
ta 1 fór ma ,·ossas 1 
os empregos não 
calculo i nte ressad 

A Const ituição 
vice-presidente uir 
pecu niari o e não p 
ou paga . E nist_o 
av iso aos que o te1 
nem o ekva rem ta 
a fi car cobiça ,·e l m 
de se rvir ao paiz, 
que imponha m a 
haveres . 

Ne m tão fa rto df 
procurar- se o ca rg 
tão escasso que 
mcr itos, são pobre 

Por decr. 11. 27 G <' 
pro visoriamc~ltc o suh: 
contos dr rei s por me 
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que Hie aprecie a necessidade on conveniencia 
e opportunidade. Ora, esta ausencia afTecta a 
direcgao dos mais graves negocios publicos, 
nao so dc ordem administrativa, como de natu- 
reza politica. Ao congresso, pois, corporai;ao 
politica da mais alta categoria, naturalmente 
cahia deferir-se o poder de permittir ou nao 
a sahida do presidente para fora do territorio 
nacional. 

Si for of, conveniencia a sahida do presiden- 
te DA RePUHUCA E AO TEMPO NAO ESTIVER FUNC- 
cionando o congresso? A constituifpio argentina 
dispensa a autorisa^ao do congresso, no recesso 
d'estc, mas so por graves motives de scrvico 
publico (art. 86 § 21). A mexicana de 12 de 
fevcreiro de 18,7 (art. 84) proliibe ao presidete 
sabir da sede dos podercs federaes sem motivo 
grave approvado pelo congresso; mas naausen- 
cia d'este, torna a licemja dependents da « depu- 
ta?ao permanente» ( que estabeleceo para func- 
cionar no recesso das camaras legislativas). 

Nossa Constitui(;ao porem nao quiz estatuir 
cxcepgoes a sua disposigao proliibitiva de sahida 
do presidente sem licemja do congresso. Nao 
tinha outra autoridade a quern devolvesse a 
faculdade de conceder licenga ; nao havia neces- 
sidade de constituir uma somente para isso. E 
sem duvida teve boiis motivos para nao facultar 
a ausencia do chefe da nagao e deixal-a se verifi- 
car sem o consenso dos representantes d'esta. 

Si rcalmente houver necessidade de saliir o 
presidente eo congresso nao estiver em funccoes, 
a unica providencia que cabe e a convocacao 
extraordinaria das camaras, attribui^ao que e de 
competcncia do proprio presidente (art. 48 
n. 10). 

Sob pena. Egual commina^ao na consti- 
tuRao imperial se encontraxa com relagao a 
sahida do cliefe do estado sem licenca; entendia- 
se, verificado o facto, haver elle entao renunciado 
o cargo (art. 40). E' o que se verifica tambem 
quando o presidente ou vice-presidente da Re- 

Art. /)■;. Opresidente c o vicc-prcsidcntc pcrccbc- 
rao snbsidio, fixado pelo congresso no pcriodo 
prcsidencial antcccdente. 

(Decrelos n. stode 22 de Junho e n. 914 A de 23 de Outubro 
de 1890). 

Art. 46. Subsidio fixado pelo con- 
resso no periodo presidencial antece- 
ente e uma condigao de independencia e vigor 

do poder cxecutivo. Sem isso, o parlamento em 
desavenfa com o presidente da Republica pode- 
ria ir ate a castigal-o na bolsa, reduzindo-o a 
escassos vencimentos, c algum congresso sub- 
serviente ou corruptor nao se daria de augmen- 
tal-os, a vontade d'elle, com exaggerada gene- 
rosidade. Os constituintes norte-americanos 
deram o exemplo desta cautela, que o profundo 
Hamilton considerava a mais sabia disposi^ao 
que neste particular se pode imaginar ( Fdera- 
list, \ ol. Ill, cap. 73), e ella tern sido como 
tal adoptada em outras constitui^oes. 

publica sahe, sem haver pedido ou sendo-lhe 
recusada a necessaria permissao; elle tern assim 
revclado fazer dcixafao do cargo e resignal-o; 
e ipso facto (ica este vago, sem haver necessidade 
de processo. E e por isso que a lei de respon- 
sabilidade, n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, nao 
comprehende esta hypothese. Entretanto, o 
parlamento deve tomar conhecimento do facto 
para providenciar sobre o preenchimento da 
vaga, si d'isso houver necessidade e conforme 
for prescripto em lei comment, ao 
art. 42). 

Qjtid si o presidente, ftnda a licenca, nao 
torna ao exercicio? For semelhante facto eviden- 
temente se acha elle fora do cargo sem licenca, 
que e justamente o que nao quer a Constituigao, 
e portanto deve incorrer na comminagao da 
perda d'elle. 

Mas, visto que a Constituigao nao equiparou 
expressamente(como lizera oCod. pen., art. 112) 
ao abandono do cargo o excesso do prazo da 
licenca e poderao acaso occorrer ponderosos 
motivos que justifiquem tal excesso, nao sera 
justo nem politico considerar-se ipso facto perchdo 
o cargo e sem processo algum pronunciar-se-lhe 
a vaga. 

A lei devera prover para audiencia do funccio- 
nario, cabendo ao parlamento apreciar as razocs 
occorrentes. E como n'isso nao se trata propria- 
mente de punigao, e nao e caso de processo de 
responsabilidade (as cits, leis n. 27 e 30 de tal 
nao cogitam), a materia e d'aquellas em que o 
congresso nao esta adstricto as formas proces- 
suaes estahelccidas para o conhecimento dos 
crimes funccionaes, e obra com poder discrecio- 
nario, inspirando-se no verdadeiro interessc da 
nacaoe evitandoque porqualquerprotrahimento, 
que aconteca, da licenca, venha o paiz a licar 
privado dos services de um bom presidente. 

No poder de conceder a licenca acha-se, por 
comprehensao, o do proceder na forma que 
indicamos. 

Art. 46. 0 presidente e 0 vice-presidente perce- 
berao subsidio, fixado pelo congresso no periodo 
presidencial antecedente. 

Nao o diz o presente artigo, mas para scrvi- 
Ihc antes ao intuito do que a lettra, deve ser 
fixado o subsidio anteriormente a eleigao. 
Depois d'ella, o subsidio vae ser votado ja para 
certo e determinado presidente, 0 acto tern 
entiio um tanto de pessoal e podera ser praticado 
sem completa isencao. 

Opinava Carlos Simmer que se antecipasse 
esse acto ao da elei^ao, porque «nunca um 
chefe politico e tao poderoso como na hora de 
seo primeiro triumphoante o povo». (Paschal, 
trad, tit., n. 413 ). 

Com effeito, o novo eleito e astro que se 
ergue fulgurante, attrahindo as vistas e atten- 
toes geraes e especialmente dos que, jii nao 
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tendo ré no outro que cam inha para o occaso, 
afa nam-se na contemplação do que vem em 
marcha ascenc ional . E' nat ura l que esse novo 
sol, com sua ri sonha e deslu mbra nte appa rição, 
venha espargindo espera nças e faze ndo sent ir 
desde logo sua iníluição. E subtra hir a esta 
objecto tam deli cado e suscepti ve l não é sinão 
obra r com ju izo . 

Era conselho de Ari stoteles :- Combinae de 
tal fórma ,·ossas leis e , ·ossas instituições, que 
os empregos não possam ser objecto de um 
calcul o in teressado. (Poli/ . , li v . 4°, c. Vil ) . 

A Const ituição lest ina ao presidente e ao 
vice-pres idente um s11bsidio , isto é, um auxili o 
pccu niari o e não propr iame nte uma retri bu ição 
ou paga. E nisto vae um recommendação e 
av iso aos que o telll de fi xar para, arl0 it rando-o , 
nem o eL:: va rem tan to que por isso \' enha o ca rgo 
a fi car cohiça ,·el m:1is pelo lu cro que pelo desejo 
de servi r ao pa iz. nem seja m tão mesqu inhos 
qu e imponham ao eleito o sac rific io de seos 
haveres . · 

Nem tão fa rto de,·e se r o subsidio que induza a 
proc urar-se o cargo pa ra crcar pat rimonio, nem 
ti:ío escas o que d'ell c arrede os que, ri cos de 
mcritos, são pobres de din heiro . 

Por dccr . 11. 27 G de I de dezembro d<> 1889 foi fixa do 
provi so ria n1rn tc o su bsidio do chefe do gove rn o c m dez 
co ntos d e reis po r n11.:z 1 atê rcso lu ç:io d o co ng resso . A lé i 

11 . 9 de 12 de se tembro de 189 1 destinou para o presidente 
cgual qu antia e para o vi ce-presidente a de 36 contos 
annu aes . E é o que se tem votado para os subsequentes 
pcriodos prcs id enciacs . 

A citada lei di spõe ( art . 43) q ue << ven erti o subsid io 
do presid ente o vi ce-presidente quando, cm virtude do 
art. 4 1 da Const itui çi,o exercer effectivamcnte a presicle ncia 
da Republica ». 

Além cio subsid io, o decreto 11 . 183 de 27 de j aneiro de 
1890 consignou 50 contos de reis para cl espeza ex t raordi
naria com o estabelec imento do chefe do estado ( art. 1 • 

~ 2") . A lei el e orçamento n. 26 de 30 de dezembro de 
189 1, re voga ndo aquell a di sposiçito dest inou para o primeiro 
presidente, com appl icaçiw ú despeza do palacio e da 
secretaria d' c ll e, a quantia de 20 contos de re is; - rnas 
tendo assumido o governo ( pela renuncia do general 
DrnDOllO ) o vice-presidente, foi votada ( vinte e sete dias 
dep ois ) a lei n. 36 de 26 de janeiro de 1892, auto risando 
a abertura de rrrditos s11/ ie111t' 11/arl's a todas as ~•er lms do 
orçamrnlo da ri!. fri 11. 21í. A lei n. 19 1 B de 30 de se
t embro de 1893 elevou aquell a quan t ia a 50 contos ( art. 2 ° 

~ 3" ). A de n. 360 de 30 de dezembro de 1895 especifi cou 
os diffo rcntes se rvi ços subord inad os a cgual verh a ( art . 2 ° 
§ , " ) , a qua l, pela lei n. 429 de 10 de dezem bro de 1896, 
fo i ainda elevada a I oo:oooSooo. 

- A lei n. 232 ele 7 de dc,.emb ro de 1894 organi sou o 
estad o maior do presidente da Republica, com um chefe, 
um aJj unto e qu atro ajudantes de ordem, - oAi ciaes do 
exerc ito ou da :irmntb . - e al ém d'isso deo ao presidente 
um secretari o e dous ofli c iacs de g abin ete . 

O presidente dos E. U. 1o rte-americanos póde nomear 
pa ra seo se rviço um sec retario parti cu lar, um pro-secretario 
( que dever.í se r ta chig raph o ) , dous amanuenscs e um mor
domo, rcsponsavel ( mediante fia nça) pela baixela, mobi li a 
e quaesq uer objcc tos pertencentes ao est ado , que no palac io 
ela presidcncia se achem. ( N. Calvo, A11ol. ti la ro11s/ . de 
los J;'. U. por G. W. Paschal, 1888, vo l. 1, p. 573 ) . 
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tendo le no outro qne caminha para o occaso, 
afanam-se na contcmplagao do quc vein em 
marcha ascencional. H' natural que esse novo 
sol, com sua risonha e dcslumbranlc appari^ao, 
venha espargindo csperamjas c lazendo scntir 
desde logo sua influigao. E subtrahir a csta 
objecto tam delicado e susceptivcl nao e sinao 
ohrar com juizo. 

Era conselho de Aristoteles : — Combinae de 
tal forma vossas Icis c vossas instituifoes, que 
os empregos nao possam scr objecto de inn 
calculo intcressado. (Polit., liiu q^.c. VII). 

A Constituigao dcstina ao presidente e ao 
vice-presidente inn subsidio, isto e, um auxilio 
pecuniario e nao propriamente uma retribuiijao 
on paga. E nisto vac um recommcndagao e 
aviso aos quo o tern de fixar para, arbitrando-o, 
ncm otbvarcm tanto que por isso venha ocargo 
a dear cobii;avel mais pelo lucro que pelo desejo 
de servir ao paiz, ncm sejam tao mesquinhos 
que imponhain ao clcito o sacrificio de seos 
haveres. 

Ncm tao farto deve ser o subsidio que induza a 
procurar-se o cargo para crear patrimonio, nem 
tao escasso que d'ellc arrede os que, ricos de 
meritos, sao pobres do dinheiro. 

Por deer. n. 27 G de l de dezembro d® 18S9 foi fixado 
provisoriamentc o subsidio do chefc do governo cm dcz 
contos de reis por mez, ate rcsolutjao do congresso. A lei 

n. 9 de 12 de sctembro de 1S91 destinou para o presidente 
cgual quantia e para o vice-presidente a de 36 contos 
annuaes. E e o que se tern votado para os subsequentes 
periodos presidenciaes. 

A citada lei dispoe ( art. 43 ) quc «. vcncera o subsidio 
do presidente o vice-presidente quando, cm virtude do 
art. 41 da Constitui^ao cxcrcer eflectivamente a presidencia 
da Republican 

Alem do subsidio, o decreto n. 183 de 27 de Janeiro de 
1890 consignou 50 contos de reis para despeza extraordi- 
naria com o estabclecimento do chcfe do estado (art. 1° 
^2°). A lei de orqamento n. 26 de 30 de dezembro de 
1S91, revogando aquella disposiqao destinou para o primeiro 
presidente, com applicatjao a despeza do palacio e da 
secretaria d'clle, a quantia de 20 contos de reis; — mas 
tendo assumido o governo (pela renuncia do general 
Di-odoro ) o vice-presidente, foi votada (vinte e sete dias 
depois) a lei n. 36 de 26 de Janeiro de 1892, autorisando 
a abertura de crediios sujIfuicuiarcs a todcis as verbas do 
orfiiuiciito da cit. lei ;/. 26. A lei n. 191 B de 30 de se- 
tembro de 1893 clevou aquella quantia a 50 contos (art. 2° 
§ 3"). A de n. 360 de 30 de dezembro de 1S95 cspecificou 
os diflerentes services subordinados a egual verba ( art. 2° 
§ 30), a qual, pela lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896, 
foi ainda elevada a ioo;ooo*>ooo. 

— A lei n. 232 de 7 de dezembro de 1894 organisou o 
estado maior do presidente da Republica, com um chefe, 
um adjunto e quatro ajudantcs de ordem, —ofliciaes do 
excrcito ou da armada. — e alem d'isso deo ao presidente 
um secretario e dous ofliciaes de gabincte. 

O presidente dos H. U. Norte-americanos podc nomear 
para seo service um secretario particular, um pro-secretario 
( que dcvcra scr tachigrapho ), dous amanuenses e um mor- 
domo, responsavel ( mediantc fiant^a) pela baixela, mobilia 
c quacsquer objectos pertencentes ao estado, que no palacio 
da presidencia se achcm. (N. Calvo, Anot. a la const, de 
los IS. U. por G. W. Paschal, 1888, vol. I, p. 573^. 
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Art. 48. O pres idente e o v ice-pres i
dente sc r~o escolh idos pe lo povo por eleição 
ind ircct:1, fo rmando os Es t:1dos circumscri
pç.ões elci to r:1cs 1 tendo cad:t qu:d um num ero 
de ele itores cgu:d ao dccuplo da sua repre
se ntação no Congresso. 

Art. 4 '). Os e le itores reunir-se-;, cm 
cada Estado cm um só ponto des ig n:1do pe lo 
rcc;pect i vo gove rno.e a c le iç:'to effcctu:ir:1r-se-ri 
c1n todo o tcrritor io d:t Rcpublic:1 no mesmo 
di:-i e hor:i , com t:11110 que n~o sej :1 domi ngo. 
40 dias depois d:t eleição popula r para os 
eleitores espcciacs . 

Art. c;o. Vowr-se-~ d ist inct:uncme em 
du:1s ccdu l.is : e m um :-i para presiden te. cm 
outra p:1r:1 v ice-pres idente . Serão org:111i
s:u.t;1s d u:1s lis tas ctifft:rentes. tir:indo-se de 
c:,da 11111 :1. dous cxe111 pl.1res . nos quaes se 
escrcveriio os nomes dos votados com :1 

indic:içilO do num ero de votos ciue obtive
r:1111. 

De c:1da um a destas li st;lS se t ir:ir:io lres 
copias que se ri10 remctt iclas. fcchacb s e se l
lad:is, uma :10 governador no Es tado e no 
clis tri cto fodcra l .i :nllo ricl :1 de que lei de ter
min ar , o ut ra ao pres idente cio sc n:1clo ela 
Un ião e a tcrct.· ir:i ao arch ivo pub lico . 

Art. 51. Rc unidns :1s duas cam:1r:1s. pro
cecler-sc•.Í .i apur:1çi10 gera l dos votos e seri,o 
procb111:1Cos prcsiclen!c e v ice-presidente os 
que obl iverem m aiori a :1bsolm:1. 

Art. 52. OJ-1é r na e leição de presidente. 
quér na de v ice-preside nt e se nenhum do5 
c:111did:1tos houver :ilc:rnpdo :1 m:iioria abso
lu líl. de ntre os que tiverem obt ido a trcs 
ma io res votações . o congresso esco\hcrr\ u111 1 

c m esc rutini o secreto . por ma iori:t absol u t:l 
da votação dos seos mem bros presentes . • 

Art. ;3 . Si ning uem obtiver :t vot:1çno 
cio artigo :inte rior. lic,trri ele ito o que tiver 
maior numero de ,·atos, caso tenha t:1111 be111 
:1lc:1nçado a m aior votaçii. o dos e le itor:cs 
cspeciaes; s i assim não fo r. procede r-se-a a 
novo csc nuinio e nt re os c:rndida tos que 
obt ive rem :1s duas nw iores vo l;1ções na 
e lc içi10 do congresso e, s:d vo a hypoth ese 
de 111:do ria abso lu tn , scr:i considcr:1do ele it o 
o qu e íôr mais vo t:1do na eleição fci t :1 pelos 
e le itores ·cspeciaes. 

P :1r:1g rapbo unico. Sendo nccessa ri o re pe
tir.se o escrutínio, este se fará ainda entre 
os que obt ive ram as duas m ,1iorcs ,·otaçõcs 
no congresso. triumph ando :1 fin :~I o que 
conseguir maio ria :1bsoluta . ou e ntao a rcl:!
ti va. s i t iver tido t;1111 be111 :1 mesm a m a ior i:1 
na cleiçi10 feita pe los eleitores cspccbes. 

( Projcdo d:1 Co111mis~:io cio Governo Prov isorio). 
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Art. 44. O preside nte e o vicc-prcsiclcnte 
scri10 escolhidos pelo povo, mediante e lei
ção ind irectn, p:1ra qu:il cada Est :1do. be m 
corno o d ist ri cto fed eral, const ituirá uma 
circu msc ri pção, com e leitores especi:i es cm 
numero ch1 plo do da respectiva represe nt.içi10 
no cong resso. 

.~ 1°. Não pode m ser ele itores cspeci:1es 
além dos enumerados no art. 26. os cidadãos 
que occuparcm cn rgos retrilmidos . de cara
cter leg is lati vo . judici:irio. :idmin istr:1tivo , 
ou milit:1r. no gove rno da Unii10. o u nos 
cios Estados. 

.§ 2° . Essa ele ição re:d iz:ir-sc-á no dia 
1° de m :irço do ult imo :111110 cio periodo pre
s iclenc i:,1 . 

Arl. 4 e; . No d b 1 de 111:do seguinte se 
celebrará crn todo o terr itorio da Republic:1 1 

a ele ição do presidente ou do v ice-presidente . 
.\) 1° . Os eleitores ele c:1cla Estado forma

rão um coll egio e bem assi m os do d is tricto 
federal, re unindo-se todos no lug:1 r que. com 
a devida :rntcccdencin, prescre\'er o respe
cli vo governo. 

§ 2 11
• Cada e le i tor vot:irá. cm duas urnas 

por du:1s ccdui:ls differentes, em u ma pa ra 
presidente. em out r:1 p:ir:1 vice-pres idente . 
em dous cid:1di1os. um dos qu:ics pelo menos . 
fi lho de o utro Estado. 

.~ 3"· Do5 votos apur:1Cos se org:rnisa r~o 
duas :tetas d ist i11c t:1s de c:1d:i um:1 das qu.1es 
se lavr :1 ri1 0 tres cxempl:ues :n1thenticos. 
dcsign:111do os nomes dos ,·ot:idos e o respe
cti,·o numero de vo!os . 

-~ 4°. Dess:1s se is authcnt icas cujo teor 
im111ediat:1mente se fora publico pela im
prens:1. remetter-se•~O clu:is ( uma de c:1d:1 
act:1) ao governador do Estado. p:1 r:1 o 
respecti\'o ,1 rchi vo e. par:, o mesmo fim. no 
d ist ricto foder:d , ao presidente da munici
p:didade. duas ao pres ide nte do se nado da 
U nião . e :,s duas restantes ao archi vo nacio-
11:1 1 . tod:,s fe ch:1das e se ll:tdas. 

.~ ; ". Re unid as as duas ca maras em as
sc m blé:1 geral . so b a prcsi<le ncia do pres i
de nte do se n:1do . elle abririt pera nte cl \:is :1s 
duas .ict:1s procbm:indo presidente e v ice
presidente dos Est:tdos Un idos do Br:1zil. os 
dous cid :1 dãos . que . c m c:1da uma de ll :1s . 
re unirem a m a ioria abso lu ta de votos con
tados. 

.% 6° . Si n ingue m obtiver essa 111 :, io ri :1 o 
congresso e lege rr\ o pres idente ou o vic.c
presidcnte. por m:iio r i:i :1bsolu t:1. cm vot:içao 
nom inal. dc111re os tres m ais su tTrag:1clos cm 
cada una das :ict:,s . 

-~ 7°. Nessa e leição c,cla . Es1:1do 1 bem 
como o distr icto federa l. tem um voto ; e 
este c:ibcr,í :1quc ll e dos trcs c:111d id:1 1os que 
11:1 n ·s pee t iva rcpresent:1çi10 110 congresso 
:1lc:111çar n 111:1ior i:i relativa dos suffr:igi os . 

.~ 8° . P:,r:, esst: effe ito , os reprl'SC nl:rntcs 
de cada Est:tclo. e :1ssi m os cio d ist ricto íc
de r:11 . vota rito por g rupos d iscri m inados. 

An. 46. Não se conside r:ir.1 const ituid:1 
:1 :1ssem bléa gera l p:ir;1 procede r :i vcriíic:1ç:'10 
da eleição do presidente e vice-presidente 
da Republica. se m a presença . pelo me nos. 
de dous te rços. dos seos membros . 

.~ 1°. O processo de term inado p:ira c~se 
fim nos dous art igos precedentes começar:, e 
fincbr:i na mesm a sessão. 

§ :?º . Feit:1. ness:t sessão . .t ch :tmad:t dos 
nH~111 bros cto Congresso. não se rá pcrmiuido 
aos presentes rctir:ircm-sc da c;1sa: p:ir:1 o 
que se to mart10 :1s convenientes mecl id:,s de 
prcc:ntçilo 111 :Hcr ial. , 

§ )" · Nenhum membro presente pode 
abste r-se de \'0l:1 r. 

( Dc .: reto:- 11. :. 10 de :.: de J unho e n. 9 1.J A de 
:; di.:. Out11l rode 1890 ). 

Subst itu th·o aos arts. 44, 4; e 46: ,< O 
presidente e o vice-pres ide nte da Republ ica 
serão eleitos pe los Estados , tendo cada Estado 
sómente um voto . 

. § 1° . O voto de c.ici:i Est:1do é o ela m :dor ia 
C.os seos ele itores q u:li ificadcs p:1ra :1s e le i
ções de deputados ao congresso n.icio n:d. 

.§ 2°. A c le içi10 se r.1 ct irec ta e re:tliz;ir-sc-á 
em todo o territorio da Republ ica no dia 
1 de fevereiro do l! lt imo anno do pcriodo 
pres idenc i:1 1. 

.~ j º . C:1da eleitor volani por du:1s cedu
hs difTc rentes. em dous cidadãos . n·u nw p:1rn 
pres idente. n·ou trn p:1r:i \' ice-preside nte. as 
qu:1es serão reco lh id:ts em urnas d ist inc1:1s . 

§ 4°. As authent icas d:1s secções de cnd.t 
municipio se r:io :1pu rad:1s 1:; dias depois ela 
eleição pela rcspc:t iv:1 camnr:1 ou in tcndcnc ia 
municip:11. que decidirã :1s questões conte n
cios:1s . com recu rso par.1 o t ri bunal de :1ppcl
l.1çilo do Es t;ido . 

.~ ,
0

• Dos votos ass im :1pu rados se o rg:l
nisa r;o du:1s :tetas cti stinct:1s. ele rnd:1 11111 :t 

d:is quaes se lavr:irão do is exempl:tres au
thc nticos . 

.~ b". Des t:1 s qu:1tro au thent icas sc r:10 rc
met t ici:is duas ( um:1 de cada :.ct:t) :10 go ver
nador do Est:tc!o. p :1r:1 o rcspecti,·o :irc hi vo. 
e duas :10 presidente ela :,ssembl~:t leg isl:tt i \':t 
ou :10 presidente do senado cio Es tado, s i 
este o tive r. 

.~ T' · No cti:1 1:; de m :do reunir-sc-~10 :1s 
du:1s c:1111:1r:1s legisbth·:1s do Estado . so? ~t 

presidencb do president e do se nado. s1 o 
Est,1do 1iver duas c.1111ar:1s. ou. no c:iso con
tr.1rio. ~ .1ssemblt'.1 legisl:ltiv:1 sob :t pr~s i
denc ia elo respecti,·o pres idente . far-se-n a 
:1pur:1ç:io ger :11 dos votos. sendo procl:11~1 :1dos 
c:1nd id:1tos do Estado p:1r:1 :1 presidcnc1:t ou 
v ice-pres idencia cios Est:idos Unidos do Br:1-
zil os cicl:tdàos que obtive rem a m :tioria dos 
votos cont:1dos . 

.~ 8° . No caso ele empate. a :isscmb\Ja 
cscol he r:i por maio ria :1bsolut:1 um dentre os 
candidaLos egu:dmente suffr:•gados . 

.~ 9°. L:1vr:1d:1s as :1~t:.1s d isLin~t:1s c\~s 
votos :1pur:1dos p:, r:1 prcs1dentc e v1ce-pres1-
dente . se ex1 r;1hiriio de c:,cb u m :1 c\'e \b s t res 
copias :lllthcntic:is . que teri10 o segu int e clcs-
1ino : du:1s remene r-se-âo ao 11rchi vo do 
Est:1do. duas :,o pres idente cio H1rndo d:t 
União. e ;1s duas restantes ;10 :irchi vo nacion:d, 
todas fech ;u\as e scllad:1s. 

-~ 10. Reun ido :1 1:; de junho o ~ongrcsso 
n:1cion:il sob :t prcs idcncia do pres1de111e d~ 
se nado. ellc abrir:\ as actas e procl:1111ar:1 
presidente e \'ice-presidente dos Es t,1dos 
Unidos do Brazil os dois cid:1dãos que obti
verem ;1 111:iio r i:1 absoluta ctos votos dos 
Est:1dos . 

.~ 1 1 . S i ne nhum cid:,d~10 obLiv.er cssa 
m:1i o r i:1. o congresso elegera o presidente e 
o vice-presidente por m:ti o ria ;1bsol ut:1 clenlrc 
os t rcs 111:ii s suffr:1g:1c\os. devendo ser t:1111-
bc m com pre hendidos no cscrutinio todos os 
candi cbtos que tenha m ;dc:111pdo o mesmo 
numero de votos. 

.§ 1 :?. Nessa ele ição cada Estado ter:\ um 
\'0I0 e es te c:ibcr,l ao c:tnclicblo que. na 
respect iva representação ao congresso obli
ver n1:1 ior ia relati va dos sufTr:igios . 

.() 1 ;. Para esse efTc ito os repres~nt:1!1tl:s 
de c:1d:i Est:1do \'Ot:1 ri'1 0 por g ru pos d1scr11111-
n:1dos. 

An. 4:;. O dis1rictofcder:1l no que respeita 
:l eleição presidenci:d é cquip:1r:iclo :10s Es
t:1dos. 

% 1•·. A int~nclencia municip:11 c~o clis:r~c!o 
fe~ecd :1pur:1r:1 os ,·at os elas sccçocs elc110-
r:1es a 1:; de maio e observ:1 r:i as clis pos içõ~s 
elos .~.~- cm tudo qu an to lhes for 
applicavcl. 

.~ 2 ° . Aos rcprcse nt:1111es do dist r icto fo
der:d te m :1pp lic:,ç:'l0 o d ispos10 no art. -M. 
-~-~,, e 13. ,, 

Eme:nd:, ,\;t Commi~~:i11 :lo CQngresso ( n:jdt:111:t 
cm J ,\e j:1111..'iro .te: 1891 ). 

Art. 47. Por suffragio directo. Os 
projectos preli mina res estabeleciam a escolha 
do pres iden te e , ·ice-presidente da Repu bli ca 
por suffragio indirecto . Segu nd o o projecto 
Maga lhães Castro, seriam eleitos esses funcci o-

narios pelas muni ci palidades, tcncl cada uma 
uma um voto ( a rt . r, ). O projecto Ame ri co 
13razili ense estatui a q ue os eleitores de cada 
Estado esco lheri am vin tecidad:íos e estes, reuni
dos na res pecti va capital, votariam em do us 

• 

Substituam-se os , 

O pres ident e e . o v 
eleitos por suffrngio < 

luta de votos . 
~ 1 °. A ele ição te 

ult imo anno do peri c 
capit al fed eral e n:1s 
ci os votos recebidos 
O congresso f:trit a ª I 
ci o mesmo ann o, co; 
-Mu11iz Freire e Ol 

( Emenda :ipprov:td.1 cm 
inji-n). 

O congresso fará ;1 

do mesmo ann o, cor 
prese ntes. 

( Redacção pela comm is: 
rei ro de 189 1 ) . 

~ 2°. Si nenhum 
m;Íioria abso lut:1, o 
nova elei ção entre o! 
dos ca rgo,, des ignar 
ci os trcs mezcs segui 
za r~ em dia marcado 
pres idido a prim eira , 
cidadãos que houv, 
Para esse fim pode rá 
tempo e com qua lq 
, upra. 

Substitu a-se o § 2 

« Si nenhum dos · 
absoluta , o congress, 
prese nt es, um , clen1 
du as votações 111 :1is e 
Campos. 

( Emenda :1pprov:1da em 

Em caso ele emp: 
vel ho. - Augusto de 

( Emenda :1pprovada cm 

§ _:; 0
• O processo , 

em lei ordinaria. - , 
§ Jº· O processo 

lado por lei orclinari , 
( Redacção pela Co m mi 

>J de Fevere iro de 189 1 ) 

§ 4°. São in clegiv 
vice-pres idente os pa 
1 ° e 2° g rúos do prc: 
ache em exercício no 
deixado até se is meze 
e outros. 

( Emenda :ipprovad.t en 

nomes, para pres 
ced ul as separadas 

Pelo projecto \\, 
indirecta, escolhe 
de eleitores eo-ual 

174 ARTIGO 47 

Art. 48. O presitlcnte c o vice-prcsi- 
tlente scrao escolhidos pelo povo por elei^ao 
indirecta, formando os Estados clrcumscri- 
pfocs eleitoracs, tendo cada qual um numero 
de cleitorcs egual ao decuplo da sua repre- 
senlafao ao Congresso. 

Arl. 49. Os cleliores reunir-se-ao em 
cada Estado cm um so porno designado pelq 
respectivogoverno.e a elel^ao efiectuarar-se-a 
cm todo o tcrrilorio da Rcpublica no mesmo 
dia e hora, comtanto que nao seja domingo, 
40 dias depois da clei^ao popular para os 
cleitorcs cspcciaes. 

Art. Votar-se-a distinctnmenle em 
duns ccdulas: cm uma para presidente. em 
outra para vice-presidente. Serao organi- 
sadas duns lislas difierentes, tirando-se de 
cada uma dous exemplares. nos quaes se 
cscreverao os nomes dos votados com a 
indicafao do numero de volos que obtive- 
ram. 

De cada uma dcslas lislas se tirarao ires 
copias quo scrao remettidas, fechadas e sel- 
ladas, uma ao governador no Estado c no 
districto federal a autoridade que lei deler- 
niinar. outra no presidente do senado da 
Uniao e a terceira ao archive publico. 

Art. ^1. Rcunidas as duas camaras. pro- 
cedcr-se-a a npura^ao geral dos votos e serao 
proclamados presidenie e vice-presidenle os 
que obtiverem maioria absoluta. 

Art. ^2. Qiter na eleicao de presidente, 
qucr na de vice-presidente se nenhum dos 
candidates houvcr alcan^ado a maioria abso- 
luta, denlre os que tiverem obtido ires 
maiores vota^oes, o congresso escolhera um, 
em escrutinio secrelo. por maioria absoluta 
da vota^ao dos seos membros presentes. 

An. Si ninguem obtiver a vota^ao 
do artigo anterior, ticara eleito o que tiver 
maior numero de votos. caso lenha tambem 
alcan^ado a maior vota^ao dos cleitorcs 
cspcciaes; si assim nao for, procedcr-se-a a 
novo escrutinio enlre os candidates que 
obtiverem as duas maiores vota^oes na 
eleicao do congresso e. salvo a hypolliese 
de maioria absoluta, sera considerado eleito 
o que for mais volado na eleicao feita pelos 
eleitores especiaes. 

Paragraph© unico. Sendo neccssario rcpe- 
lir-se o escrutinio. este se far a aindu entre 
os que obliveram as duas maiores vota^oes 
no congresso. triuniphando afinal o que 
conseguir maioria absoluta. ou eniao a rela- 
tiva, si tiver tido tambem a mesma maioria 
na eleifao feita pelos eleitores cspcciaes. 

( Projccto da Commis^ao do Governo Provisorio). 

Art. 44. O presidente e o vice-prcsidente 
scrao escolhidos pelo povo, mediante elei- 
cao indirecta, para qual cada Estado. bem 
como o districto federal, constituira uma 
circumscrip^ao, com eleitores especiaes em 
numero duplo do da respecliva representa^ao 
no congresso. 

i". Nao podem ser eleitores especiaes 
alem dos enumerados no art. 26. os cidadaos 
que occuparem cargos retribuidos, de cara- 
cter legislativo, judiciario. administralivo, 
ou mililar, no governo da Uniao, ou nos 
dos Estados. 

$ 20. Essa eleicao realizar-se-a no dia 
10 de mar^o do ultimo anno do periodo pre- 
sidcncial. 

Art. 4s. No dia 1 de maio seguinte se 
celebrara em todo o tcrrilorio da Uepublica, 
a cleifao do presidente ou do vice-prcstdenle. 

1 . Os eleitores de cada Estado forma- 
rao um collegio e bem assim os do districto 
federal, rettnindo-se todos no lugar que, com 
a devida antecedencia, prescrever o respe- 
ct ivo governo. 

2". Cada eleitor votara, em duas urnas 
por duas ccdulas difierentes, em uma para 
presidente, em outra para vice-presidenle. 
em dous cidadaos, um dos quaes pelo menos, 
filho de outro Estado. 

3',. Dos votos apurados se organisarao 
duas actas dislinctas dc cada uma das quaes 
se lavrarao Ires exemplares aulhenlicos. 
deslgnando os nomes dos votados e o respe- 
ct ivo numero de votos. 

§ 4®. Dessas seis authenticas cujo teor 
immediatamente se fara publico pela im- 
prensa. remetter-se-ao duas (uma de cada 
acta) ao governador do Estado, para o 
respective archive e, para o mesmo fim, no 
districto federal, ao presidenie da munici- 
pal idade, duas ao presidenie do senado da 
Uniao, e as duas restantes ao archive nacio- 
nul. lodas fechadas e selladas. 

$ y. Retinidas as duas camaras em as- 
semblen geral. sob a presidencia do presi- 
dente do senado. elle abrira peranle ellas as 
duas actas proclamando presidente e vice- 
presidente dos Estados Unidos do Brazil, os 
dous cidadaos. que, em cada uma dellas. 
reunirem a maioria absoluta de votos con- 
lados. 

6n. Si ninguem obtiver essa maioria o 
congresso elegera o presidenie ou o vice- 
presidente, por maioria absoluta. cm vota^ao 
nominal, denlre os tres mats suffragados cm 
cada ur»a das actas. 

T- Nsssa eleicao cada Estado, bem como o districto federal, tera umvolo; c 
este cabera aquelle dos Ires candidalos que 
na respeetiva representa^ao no congresso 
alcan^ar a maioria relativa dos sufiragios. 

§ S". Para csse efieilo, os reprcsentantes 
de cada Estado, e assim os do districto fe- 
deral. volarao por grupos discriminados. 

Arl. 46. Nao se considerara constlluida 
a assemblea geral para proceder a verifica^ao 
da eleicao do presidente e vice-presidenle 
da Repubiica, sem a presen^a, pelo menos. 
de dous ler^os, dos seos membros. 

i0. O processo determinado para esse 
fim nos dous artigos precedentes come fara e 
fmdara na mesma sessao, 

2°. Feita. nessa sessao, a chamada dos 
membros do Congresso, nao sera perm it tido 
aos presentes retirarem-se da casa ; para o 
que se lomarao as convenienles medidas de 
precau^ao material. 

§ y. Nenhum membro presente pode 
abster-se dc volar. 

^ ( Decrelos 11. sio tie 22 tic Jnnho e n. 914 A dc 
2} de Onttil ro dc 1890). 

Substitutivo aos arts. 44. 4^ c 46; «0 
presidente e o vice-prcsidente da Rcpublica 
scrao eleilos pelos Estados, tendo cada Estado 
somente um volo. 

$ t". O voto de cada Estado e o da maioria 
dos seos eleitores qualificadcs para as elei- 
qbes de deputados ao congresso nacional. 

2". A eleicao sera directa e realizar-so-a 
em todo o territorio da Repubiica no dia 
1 de fevereiro do ultimo anno do periodo 
presidcncial. 

50. Cada eleitor votara por duas ccdu- 
las difierentes. em dous cidadaos, n'uma para 
presidente, n'oulra para vice-prcsidente, as 
quaes serao recolhidas em urnas distinctas. 

$ 4a. As authenticas das sec^oes de cada 
municipio serao apuradas is dins depois da 
eleicao pela respecliva camara ou intcndencia 
municipal, que decidira as qucstoes conlen- 
ciosas. com recurso para o tribunal de appel- 
la?ao do Estado. 

S". Dos volos assim apurados se orga- 
nisarao duas actas dislinctas. de cada uma 
lias quaes se lavrarao dois exemplares au- 
thenticos. 

^ b". Deslas quatro authenticas scrao re- 
mettidas duas ( uma de cada acta) ao gover- 
nador do Estado. para o respectivo archivo, 
e duas ao presidenie da assemblea legislaiiva 
ou ao presidente do senado do Estado, si 
esteo tiver. 

.<§ 7". No dia 1 s de maio reunir-se-ao as 
duas camaras legislativas do Estado, sob a 
presidencia do presidente do senado, si o 
Estado liver duas camaras. ou, no caso con- 
trario, a assemblea legislaiiva sob a presi- 
dencia do respectivo presidente, far-se-a a 
apura^ao geral dos volos. sendo proclamados 
candidates do Estado para a presidencia ou 
vice-presidencia dos Estados Unidos do Bra- 
zil os cidadaos que obtiverem a maioria dos 
votos contados. 

.§ S". No caso de empate, a assemblea 
escolhera por maioria absoluta um denlre os 
candidalos egualmenle suffragados. 

^ q0, I.avradas as actas dislinctas dos 
volos apurados para presidenie e vice-presi- 
dente. se extra hirao de cada uma d'el las ires 
copias authenticas, que terao o seguinte des- 
(ino: duas remetter-se-ao ao archivo do 
Estado, duas ao presidente do senado da 
Uniao. e as duns restantes ao archivo nacional, 
lodas fechadas e selladas. 

§ 10. Reunido a is de junho o congresso 
nacional sob a presidencia do presidente do 
senado. elle abrira as actas c proclamara 
presidente e vice-presidente dos Estados 
Unidos do Brazil os dots cidadaos que obti- 
verem a maioria absoluta dos votos dos 
Estados. 

§ 11. Si nenhum cidadao obtiver essa 
maioria. o congresso elegera o presidente c 
o vice-preside me por maioria absoluta dent re 
os ires mais sufiVagados, devendo ser tam- 
bem com prebend idos no escrutinio todos os 
candidates que tenham alcan^ado o mesmo 
numero de votos. 

$ 12. Nessa eleicao cada Estado tern um 
voto e este cabera ao candidato que. na 
respecliva representa^ao ao congresso obti- 
ver maioria relativa dos sufiragios. 

.§15. Para esse efieito os representantes 
de cada Estado votarao por grupos discrimi- 
nados. 

Art. qs- O districto federal no quo respeila 
a eleicao presidencial e equiparado aos Es- 
tados, 

i". A intendencia municipal do districto 
federal apurara os volos das sec^ocs eleito- 
racs a 1 •) dc maio e observara as disposi^ocs 
dos  em tudo quanto Ihes for 
applicavcl. 

^ 20. Aos representantes do districto fe- 
deral lem applica^ao o disposto no art. 44. 
$$ 12 e 13. 

I; 111 c ml a da Coiniiiissan do Congresso (rcjeitada 
cm 3 de janciro de 1891). 

Art. 47. Por suffragio directo. Os 
projcctos preliminares cstabcleciam a escollia 
do presidente e vice-presidente da Repubiica 
por sutTragio indirecto. Segundo o projecto 
Magalhaes Castro, seriam eleitos esses funccio- 

narios iielas municipalidades, tendo cada uma 
uma um voto (art. 75). O projecto Americo 
tjraziliense estatuia que os eleitores de cada 
Estado escolheriam vinte cidadaos e estes, reuni- 
dos na respeetiva capital, votariam em dous 
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ARTIGO 47 175 

Substituam-se os arts . 44 , 45 e 46 pelo seg uinte: 

O presidente e o v ice-presidente da Republi ca serão 
eleitos por suffrag io d ircc to da Nação, e maioria abso
luta de votos. 

Sl 1º . A eleição !crú loga r no dia I de março do 
ultim o ann o do pe rí odo pres idencia l, procccl cnclo-sc na 
ca pital federa l e n:1s c1 pitacs dos Estados :1 apuração 
dos votos receb idos n,1s respec ti vas ci rcum scripçõcs. 
O cong resso farit a ;1puração final até o dia 20 ele maio 
do mes mo :111110 , co m q ualqu er numero de prese ntes . 
- M1111iz Freire e out ros. 

( Eme nda .tpprov;tda cm J de Jan e iro de 189 1, co m os .§.§ 2° e jº 
í11ji·11) . 

O cong resso far:1 a apuração na sua primeira sessão 
do mesmo anno , co m qua lquer numero de 111 cmbros 
presentes. 

( lled:1cção pe la co mmissiio cm 2 1 e approvada em 23 de Fe ve
reiro de 1891 ) . 

~ 2 °. Si nenhu m ci os votados houver alcançado a 
maioria absolut:1 , o cong resso mandará proceder ;i 

nova clcicão entre os dous mai s votados para c:1d a um 
dos ca rgo', , desig nando dia para essa e leição dent ro 
dos Ires mczcs seg uintes. A nova apu rnçio se rcali
z:11'~ cm dia marcado pe lo 111 csmo cidadão que houver 
pres idid o a primeira, se ndo dcdaraclos ele itos os dous 
ci dadãos que houverem obt ido a m aio ri a rcb1ti va. 
Para esse fim poderá reunir-se a congresso cm qualquer 
tempo e co m qua lque r num ero. -M1111i:r, Freire 11/ 
supra. 

Substitua-se o§ 2 ° pelo seg uinte: 
« Si nenhum cios votados houve r alcancaclo m aioria 

absol uta, o congresso clegcr,1, por m:1i o ri'a cios vo tos 
prese nt es, um , cl cntrc os qu e tiverem alcançado as 
duas votações m:1i s elevadas, na eleição dirccla » . - 8. 
Campos. 

( Emenda :,pprovada em j e 18 de Fevereiro de 189 1 ). 

Em caso ele empa te, co nsi cl crn r-sc-á e leito o m ais 
vel ho . -Augusto de Freifos. 

( Emenda :1pprovada cm 7 e 18 de Fevereiro de 189 1 ) . 

§ 3" . O processo ela e leição e da apuração sc1á dado 
cm lei o rdinari :1. -M1111iz Frcin·, ui supra . 

§ 3º . O processo da ele ição e da apuração será regu
lado por lei o rdinaria . 

( Redacção pela Commi ssiio cio Co ng resso cm 21 e approvada em 
ZJ de Fe vereiro de 189 1 ) . 

§ 4". São in elegíve is para os cargos de pres idente e 
vicc-prcsiclcntc os parentes consa ng uíneos e afii ns, nos 
1º e 2 ° g ráos cio p res idente ou v icc-prcs iclcntc qu e se 
ache cm c~crdc io no mom ento ela e leição o u 1uc tenha 
deixad o ate se is mczcs antes. -Belar111 i110 de Me11da11ca 
e out ros . ' 

( Emenda :tpprovodo cm J de Janeiro de 189 1 ) . 

nomes, para presidente e vice-presidente, em 
cedu las separadas ( art. 29 ) . 

Pelo projecto Werneck-Pestana a eleicão seri a 
indirecta, ·escolhendo cada Estado um ' numero 
de elei~ores egual ao de seos representantes no 

Art, 47. O presidente e vice-presidente da Re
publica serão eleitos por suffragio directo da 
Nação, e maioria absoluta de votos. 

§ 1", A eleição terá logar no dia 1 de março do 
ultimo anno do período presidencial, procedendo-se 
na capital federal e nas capitaes dos Estados á 
apuração dos · votos recebidos nas respectivas 
circumscripçães, O congresso fará a apuração 
na sua primeira sessão do mesmo anno, com 
qualquer numero de membros presentes. 

§ 2°, Si nenhum do_s votados houver alcançado 
maioria absoluta, o congresso elegerá, por maioria 
de votos presentes, um, dentre os que tiverem 
alcançado as duas votações mais elevadas, na 
eleição directa, · 

Em caso de empate, considerar-se-á eleito o 
mais velho, 

§ 3". O processo da eleição e da apuração será 
regulado por lei ordinaria, 

§ 4°, São inelegíveis para os cargos de presi
dente e vice-presidente os parentes consanguíneos 
e affins, nos 1° e 2° gráos, do presidente ou vice
presidente, que se achar em exercício no momento 
da eleição, ou que o tenha deixado atê seis mezes 
antes, 

cong resso nacional. Este porém poderi a aug
mentar esse numero, g uardado para toei s o 
mesmo multiplicador, e desde que de semelhan
te aug mento resultasse ficar o Estado de menor 
rep resentação no congresso com tantos eleitores 

ARTIGO 47 175 

Substituam-se os arts. 44, 4=; c 40 pclo soguintu: 
O prcsidcnte c 0 vicc-prcsidentc da Rcpublica serao 

clcitos por suffragio directo da Nafao, c maioria abso- 
luta dc votos. 

tj, i". A clcifao tcri logar no dia 1 dc maryo do 
ultimo anno do pcriodo prcsidencial, proccdendo-se na 
capital federal c nas capifacs dos Estados a apurafao 
dos votos recebidos nas rcspcclivas circumscrip^ocs. 
O congrcsso fara a apurafao final ate o dia 20 dc maio 
do nicsmo anno, com quakpicr numcro dc prcscntcs. 
— Munm Frcire c outros. 

(Emenda approvada cm 3 dejaneiro de 1891, com os t§f^ 2° e 3° 
infra ). 

O congrcsso fara a apurafiio na sua primcira scssao 
do mesmo anno, com qualqucr numcro dc membros 
prcscntcs. 

( Redacfao pela commissao cm 21 e approvada em 23 de Fcvc- 
rciro de 1891 ). 

§ a". Si nenhum dos votados houvcr alcanyado a 
maioria absoluta, o congrcsso mandara proccdcr a 
nova clcifao cntrc os dous mais votados para cada um 
dos cargos, designando dia para cssa clcifao dentro 
dos trcs mezes seguintcs. A nova apurafao sc reali- 
zara cm dia marcado pclo mesmo cidadao que houvcr 
prcsidido a primcira, sendo dcclarados clcitos os dous 
cidadaos quc houvcrcm obtido a maioria rclativa. 
Para cssc ftm podcra reunir-sc a congrcsso cm qualqucr 
tempo c com qualqucr numcro.—Mimi^ Frcire lit 
supra. 

Substitua-sc o § 2° pclo scguintc: 
« Si nenhum dos votados houvcr alcancado maioria 

absoluta, o congrcsso elcgcra, por maioria dos votos 
prcscntcs, um. dentro os quc fivcrcm alcanfado as 
duas votafocs mais clcvadas,-na clcifao dircctao.—B. 
Campos. 

( R men da approvada em 7 e 18 dc Fevereiro de 1891 ). 
Em caso dc cmpatc, considcrar-sc-a clcito o mais 

vclho.^—-Angnslo dc Freilas. 
(Emenda approvada cm 7 c iS de Fevereiro de 1S91). 
§ V1. O proccsso da clcifao c da apurafao seia dado 

cm Ici ordinaria.—Mnni^ Frcire, ul supra. 
§ 3". O proccsso da clcifao c da apurafao sera rcgu- 

lado por lei ordinaria. 
(Redac^ao pela Commissao do Congrcsso cm 21 c approvada em 

23 de Fevereiro de 1891 ). 
§ 4'J. Sao inclcgivcis para os cargos dc presidente c 

vicc-prcsidcntc os parcntcs consanguineos c affins, nos 
10 c 20 graos do presidente ou vicc-prcsidcntc quc sc 
ache cm cxcrcicio no momcnto da clcifao ou quc tenha 
dcixado ate scis mezes antes.—Belariiiino de Miiidoitfa 
c outros. 

(Hmenda approvada em 3 dc Janeiro de 1891). 

Art. 47. 0 presidente e vice-presidente da Re- 
publica serao eleitos por suffragio directo da 
Nagao, e maioria absoluta de votos. 

§ 1". A eleigao tera logar no dia 1 de margo do 
ultimo anno do periodo presidencial, procedendo-se 
na capital federal e nas capitaes dos Estados a 
apuragao dos' votos recebidos nas respectivas 
circumscripgaes. 0 congrcsso fara a apuragao 
na sua primeira sessao do mesmo anno, com 
qualquer numero de membros presentes. 

§ 2°. Si nenhum dos votados houver alcangado 
maioria absoluta, o congresso elegera, por maioria 
de votos presentes, um, dentre os que tiverem 
alcangado as duas votagoes mais elevadas, na 
eleigao directa. 

Em caso de empate, considerar-se-a eleito o 
mais velho. 

§ 3U. 0 processo da eleigao e da apuragao sera 
rerrulado por lei ordinaria. 

§ 4°. Sao inelegiveis para os cargos de presi- 
dente e vice-presidente os parentes consanguineos 
e affins, nos 1° e 2' graos, do presidente ou vice- 
presidente, que se achar em exercicio no momento 
da eleigao, ou que o tenha deixado ate seis mezes 
antes. 

nomes, para presidente c vice-presidente, cm 
cedulas separadas (art. 2g). 

Pelo projecto Werncck-Pestana a eleigao seria 
indirecta, cscolhendo cada Estado um numero 
de eleitores egual ao de seos representantes no 

congresso nacional. Estc porem poderia aug- 
mentar esse numero, guardado para todes o 
mesmo multiplicador, e desde que de semelhan- 
tc augmento resultasse Hear o Estado de menor 
representagao no congresso com tantos eleitores 
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presidenciaes quanto o num ero tota l dos sena
dores e deputados dos Estados, o cong resso 
poderia tornar directa a eleição ( art. 1 1 7 ). 

O proj ecto da comm issão do gove rn o provi 
sori o q uer ia tambem a eleição indi recta, cada 
Estado com um numero de eleitores egual ao 
decuplo de sua representação no parlamento 
nacio nal (art. 48 ) . O mesmo propunha o 
projecto ci o govern o proviso ri o, reduzindo 
porém esse numero ao d uplo do dos represen
t antes (art. 44), no que imitava a constituição 
argentina ( art. 8 1 ) , a qual seguira a dos Estados 
Unidos N, A. (art. 2'' , secç . 1ª, n. 2) , com a 
diffcrença de que nesta o numero dos eleitores 
presidenciaes ele cada Estado equi vale ao de sua 
represen tação no cong resso nacio na l. 

A comm issão do co ng resso const ituinte pro
poz a eleição pelos Estados, cada um tendo 
um voto , o qual se ria o da mai ori a dos eleitores 
qua li ficados pa ra as eleições de deputados 
ao co ng resso nacional ( ANN AES do cong r . 
const. , vol. 1. , pag. 108) e rejeitou as seg uintes 
emendas: 

Aart. 44. Subst itu a-se pelo seguinte: 
<, O presidente e o vi ce-presid ente d a Repu bli ca erão 

esco lhidos pelo povo , mediante suffragio dircc to, realisa ndo
se a elei ção no dia I d e março do ui tim o a nn o do perí od o 
p res icl encia l» .-F/r11ry Curado . 

Art. 44. S ubstitua-se pelo seguin te: 
<,0 presid ente e o vi ce-pres ide nte se rão esco lhidos pelo 

povo, mcdi :1ntc eleição indircc ta , p ;1r:1 qua l c;H.b Estado, 
bem corno o Distri cto Fede ral , constituid uma ci rcumsc ri
pç :i o com e le ito res cspccia cs cm num ero de 2 0 po r cada 
EstaJ,o . - .J. Rt'l 11 111ba.- l:.pilMio JJ cssóa . 

Art. 44. S ubs tituam-se os arts . 44, 4:; e 46 pel o segui nte : 
,, O presid ente d a Republi ca sc rú elei to po r suffragio 

dirt.!cto e maioria abso luta. no dia , ::. de nrnrço do ulti rno 
ann o do período prc:.;i dencial. A' apuraçüo ge ral proccder,í. 
a assemhl éa gera l. O processo se r,, d ad o po r le i ord ina
ria ,,.-M1111iz Freire. 

A emenda da comm issão era, no «Parecem 
d'esta, assim fundam entada (ANN AES cit. , pag . So): 

Da mai s alta irnportan cia é a mrdida co ns:1 g rada na 
emenda substitutiva aos arts . 44 e scguinlt.!s da Constitui ção 
e ac.c ita pela maioria da Commissão . 

Segundo esse cmencl :1, o presid ente e o v ic.c-prcsidcntc 
d a Rep ubli ca se rit o eleitos pelos Est ad os e pelo Di str icto 
Fede ral , tendo cada um d \: lks sôtncntc um vo to . 

Esse voto se ní o da maiori a dos respcc. tiY os ek:itorcs 
alis tados para as eleições de depu tados ao conurcsso na cio
nal. 

As camarns ou intcncl encias munic ip acs apurarão os 
vo tos das secções cl cito rncs comp rc hrndid as nas suas respe
c ti vas c ircumscrip çõcs, decidind o :is questões contcnciosas 
com recu rso pa ra o Tribunal d e /\ppellaçüo cio Es tado, e a 
assc mb\éa legislati va deste :1purarú por sua vez os vo tos 
dos muni ci pios, e proclam ar.i candid ;itos do Estado os 
cidad :i os qu e tivc rcrn obtid o a maio ria relati va ci os votos 
do eleito rado . 

Por ultim o , o congresso ;1pu r:uú os votos dos Estados e 
proc.l arnani presidente e vi ce-presidente dos Estados Unid os 
do Brazi l o~ ca ndid:1tos que houve rem al can çado a maioria 
absoluta dos votos d os Estados . 

Esse systema alte ra o ela Co nst itui ç:,o cm dous pontos 
c:1pi taes : - I °, substituc a cleiç:"10 in dircc ta pela di rccta . 
presci ndind o assim de um processo artificia l, t:lo de:-.ac.redi
tado nos Es tados Unidos da /\ntrrica do Norte. justamente 
c1!T matc ria de eleiç,,o presidencia l. quanto en t re nós pela 
:ut, aP'"'ª cx pericncia colhi da sob o lon,...o rcgimcn anterio r 
:i lei de 188 1 i - 2 .,, .;onícrc aos Es tados. como en tid ades 
politicas, que são os membros immcdi atos da União: 

egualdacle el e suffra g io , meio es te considerado o mai s effi caz 
pela maiori a da commissão para estabelece r o eq ui lbrio 
entre e ll es e fortalece r o e lemento fede ral naturalmente 
fraco cm um co rpo político, que apenas acaba el e tom ar 
a fó rma de Repub lica fede rativa por uma rapicla transiçito 
do im peri o uno e da ccntralisaç:to :1dmin istrat iv:1. 

Contra isso, em vo to sepa rado , as im se 
expressava o deputado Juli o de Castilhos (ANN . 

cit. , pag 84): 

Quanto á clc içito do presidente ela Republi ca , a mai oria 
da commissão ad ap tou um meth odo qu e reputo inace itavel. 
Entendo qu e o supre mo fun ccionario nac ional deve se r 
eleito pela naç ,1 0, re prese nt ad a pela maioria do eleitorado, 
qu e se co i,1p õe d e todos os eid ad üos activos. Desde qu e 
seja eleito pelos Es tados, rep rese nt ando cada um d estes 
um voto, pôde fa c ilmente aco ntecer qu e seja eleito pela 
min o ria nacio nal o presidente ela Republ ica. Uma vez 
adaptad o o processso clectiv o , com tod as as suas 11 ;1turacs 
im perfei ções , como un ico meio de determinar o pessoal 
que de ve exercer os sup re mos poderes pub li cas, devemos 
se r lot')' icos: fa çam os prevalecer a maio ri a dos suffrng ios 
ci os cid acl,,os . Sob es te ponto de vista é, portanto, radi ca l
mente de íeituoso o mcth odo ela elciçào d o pres idente ela 
Republi ca , por Estad os . 

Na d iscu ssão desta parte do projecto de 
const itui ção, entre outras considerações, ponde
rava , o deputado Ado! pho Gordo ( Disc. em 30 
de dezem bro de 189 1 ) : 

<< A in stitui ção de um co rpo especial de ele itores para 
a clciç,10 d e preside nte e vice-presidente da Republ ica d:í 
lu g :1r ao qu e se deo na Am e ri ca do Norte - convc rtL- r 
esses el eito res cm in s trum entos cegos . cm vc rda dcira s 
machinas nas mi'1os dos partida rios po liti i.:os . 

Tem-se obsc rv,1do n·aqucl la rep ub\i ca.-dcsdc. que fo i 
posto cm cxccuç:"10 o sys tcma co nsag rado c m sco codi go 
fund amental -que os elei to res recebem um manda to im pt.:.
rativo : de modo que 11 ~10 agem scg·t111d o os im pul sos de sua 
co nsc. ienc ia e do sco patrio ti smo. ma s de acconlo com o 
o seo mand ato, po rque j ;\ são elei tos com a missi\o espet..:i:d 
de esco lher um c.c rto e determinado cand idato . 

Entre tanto não foi este o pensam ento que dominou os 
os co nstituintes ;1mcri ca11 0s . . . ........ . ... .. . . 

Segundo o systcma proposto pel a illu strc t..: ommiss:10, a 
clciç:"10 para cargos de presid ente e vice-presidente da 
Republi ca sc r.í dircc t;1, 111 .1s cada Esta do te r~ apcn:1s um 
vo to, d l.! modo que se chama n't :'1s urnas o ele itorad o todo 
do pai z. ag itar-sc-,'i v iolcnt,1m cntc a op iniilo puhli 1..'.a e 
afi na l cada Es tad o fica ;ipcnas com o direito :1 um vo to. 

Minas
1 

t7u c te m ma is ele 2 00 .000 elei tores. de pois dC 
depositar nas urnas m:1i s de 2 00 .000 vo tos, fk a ap c 1w s 
com um voto- is to é, fi ca com direito egual ao Rio Gra nde 
do No rte, qu e 11 :10 tem 15 .000 eleito res ! 

Pergunto :ws ill ustrcs membros Ja corn miss:io dos 21 si 
estC" systema não t! mais artificia l ainda do qu e o systcma 
do projec to cons titu c. ion al ? 

Di z a commiss:10 qu e o sco processo é o uni co qu e póde 
tornar fo rte o laç.o de uni;, o entre os diversos Es tados 1 

po rq ue é o uni co qu e estabelece o eq uili brio e ntre c ll cs 1 

e fo rt:dcce o ele mento federal ; m as, desde CJU C por esse 
procc~so os Estados fi cam co m direitos eg 11 :1cs 11 [10 obstante 
a d cspropo rç.ito ele sua populaçit o e eleito rad o, tend o cada 
um apena s um voto . pódc dar lug:1r ao mesmo fac to qu e 
o projcc to co nstituc ion al pridc provocar, isto é, pódc 
aco ntt.:ce r qu e a mai oria dos Es tad os 1 qu e nem se mpre 
rep resenta a maio ria Jo elei torado , decida a (JU CS tüo de 
um modo 1..'. 0ntra rio :,o da maioria da na ç:"1 0 i pridc acontece r 
que seja d eito o primeiro mag ístrado da Republica, 
pri mei ro rcprl·scnta ntc do paiz , um candidato contra o 
vo to expresso e mani fes to da maio ria de todo o paiz ! » . 

Depois dessa crit ica dos dous systemas do 
projecto e ela ma iori a da commissão, o mesmo 
representante acc rescentava, apresentando emen
da sua (Disc . cit . ): 

<\ Parece-me que o 
eleição ;Ís legislatura! 
leg islaturas, os hon
cuida r dos seos mai s 
que pelo co nheci mcnt 
posiç,,o e pela sua r 
condições de eleg er 
Repub lica. 

. . . Os 111 cm bros , 
cspecialrn cnte para el 
da Republi ca, mas pa 
t cs d o Es tado, de me 
um collcgio espec ial m 
;111tcs s f1 0 os mais dig 
Est ndo para esco lhe r, 
melh or possa servi r o 
todos cm um mesmo 
respecti vo Es tado, tê 
iscnç:t o de cspiri to , 
e co ncha vos . 

E para ev itar o i 
formar a sua lrgisl,r 
g rand e numero de vc 
mai o r num ero de vote 
qu e ao cand idato q ue 
loca l se r:"10 co ntndos t 
11 0 co ng resso nacio nal 
da maio ri a. 

Occu pando-se , 
ta 1 modo feita, , 
g ueira ( di scu rso 
189 1): 

Um notavc l publ ic i 
nm e rica na e estud an 
presid ente ;w entou ( 
crncnda do honrndo 
mostrou os inc onvir 
principi o . Primeiro , 
Es t:.i dos, eleitas co m 1 

corrente de op ini ão e 
da cleiçf10 prcsidenc ia 
execu ti vo fede ral se r 
e despertando 11 atu 1 
interesse, esse fa c to 
corpos legisl ati vos . 
cong ressos dos Estadc 
leg islado res . mas os 
com sncrifi c io da mis: 

Al ém di sto , ai nda 
outro in co nve ni ente . 
inj usti ça c lamoro sa d 
voto cgual e uni co a 
de dar-se a cada Est
scus represe ntantes ac 

Ora 1 dado o caso , 
dos co ng ressos d os Est 
obtenha metade e ma 
sentaria a maioria de 
!idade el a votaç it o cio 
um voto o qu e houve 
suffragios do co ng ress 

Pódc-sc o mesmo 
componham-se de nu1 
embara ços maio res, 1 
de votgs entre os can 
deve ria te r a tota lida, 

Outras emendai 

O presid ente e o 
povo, mediante elc içã 
bem co mo o Dis tr icto 
pç:io, com e leitores e: 
os Estados . Pedro A 

S ubstitua-se -O p r, 
se rão esco lhid os pelo 
• formula p rocessua l 
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presidcnciaes quanto o numero total dos scna- 
dorcs c deputados dos Estados, o congresso 
poderia tornar directa a cleigao (art. 117). 

O projecto da commissao do governo provi- 
sorio qucria tambem a elcii^ao indirecta, cada 
Estado com um numero de eleitores egual ao 
dccuplo de sua representa?ao no parlamcnto 
nacional (art. 48). O mesmo propunha o 
projecto do governo provisorio, reduzindo 
porcm esse numero ao duplo do dos rcprcsen- 
tantes (art. 44), no que imitava a constituicao 
argcntina (art. 81),a qual seguiraa dos Estados 
Unidos N, A. (art. 2", sec^. i:', n. 2), com a 
dilTcren^a de que nesta o numero dos eleitores 
presidcnciaes de cada Estado equivalc ao de sua 
representafao no congresso nacional. 

A commissao do congresso constituintc pro- 
poz a eleiqao pelos Estados, cada um tendo 
um voto, o qual seria o da maioria dos eleitores 
qualiflcados para as eleipoes de deputados 
ao congresso nacional ( annars do congr. 
const., vol. I., pag. 108) e rejeitou as scguintes 
emendas; 

Aart. 44. Substitua-se pclo scguinte : 
<iO presidente e o vicc-presidcnte da Rcpublica serao 

cscolbidos pelo povo, mediantc sulTragio dirccto, rcalisando- 
sc a clci^ao no dia I dc marqo do ultimo anno do pcriodo 
prcsidcncial».— Flemy Cimnio. 

Ait. 44. Substitua-sc pclo scguinte: 
O presidente c o vicc-prcsidcnte serao cscolbidos pclo 

povo, mediantc cleiqao indirecta, para qual cada Estado, 
bem como o Districto I-cdcral, constituira uma circumscri- 
p^an com eleitores cspcciaes cm numero de 20 por cada 
Estado. — /. Relumki.— Epihn-io Pcssoa. 

Art. 44. Substituam-se os arts. 44, 41 c 46 pclo scguinte : 
<,O presidente da Rcpublica sera elcito por sullragio 

dirccto c maioria absoluta no dia r de man;o do ultimo 
anno do pcriodo presidencial. A' apuracpio geral proccdera 
a assemblea geral. O proccsso seni dado por lei ordina- 
ria v.—Frfire. 

A cmenda da commissao era, no «Parecer» 
d'csta.assim lundamentada (annae . cit., pag.So): 

Da mais altu importancia c a mod id a consagrada na 
emend a substitutiva aos arts. 44 e scguintes da Constituicao 
c aceita pel a maioria da Commissao. 

Segundo cssc cmenda, o presidente c o yicc-prcsidente 
da Rcpublica serao cleitos pelos Hstados e pelo Districto 
Federal, tendo cada um d'cllcs somcntc um voto. 

Kssc voto sera o da maioria dos respcctivos eleitores 
alistados para as clei^oes de deputados ao congresso nacio- 
nal. 

As camaras ou intendencias municipacs apurarao os 
votos das scc^ocs cleitoraes comprebcndidas nas suas respc- 
ctivas circumscrip^ocs, decidindo as questoes contenciosas 
com rccurso para o Tribunal de A p pel I a 9a o do Estado, e a 
assemblea legislativa deste apurara por sua vcz os votos 
dos municipios, c proclamara candidalos do Estado os 
cidadaos que tivcrcm obtido a maioria relativa dos votos 
do cleitorado. 

Por ultimo, o congresso apurara os votos dos Estados c 
proclamara presidente c vicc-prcsidcnte dos Estados Unidos 
do Brazil os candidates que houvcrcm alcanqado a maioria 
absoluta dos votos dos Estados. 

Esse systcma altera o da Constituicao cm dous pontos 
capitacs: — 10, substitue a cleiqao indirecta pela directa. 
prescindindo assim de um processo artificial, tao desacred't- 
tado nos Estados Unidos da America do Norte, justamentc 
citr matcria dc cloi^ao presidencial, quanto entro nds pela 
artiarga experiencia colhida sob o longo regimen anterior 
a lei de 18S1; — 2", confcre aos Hstados, como entidades 
politicas, que sao os membros immediatos da Uniao, a 

egualdade dc sufTragio, meio este considcrado o mais eflicaz 
pela maioria da commissao para estabelcccr o cquilbrio 
entre elles e fbrtalcccr o elemento federal naturaimcntc 
fraco em um corpo politico, que apenas acaba dc tomar 
a forma dc Rcpublica federativa por uma rapida transi^ao 
do imperio uno e da centralisaijTio administrativa. 

Conti'a i=so, em voto separado, assim sc 
expressava o deputado Julio dc Castillios (ann. 
cit., pag 84): 

Quanto a clei^ao do presidente da Rcpublica, a maioria 
da commissao adoptou um methodo quo reputo inaceitavcl. 
Entendo que o supremo funccionario nacional deve scr 
elcito pela na^ao, reprcsentada pela maioria do cleitorado, 
que sc compoe de todos os cidadaos activos. Dcsdc que 
seja eletto pelos Estados, representando cada um destes 
um voto, pode facilmente acontecer que seja eleito pela 
minoria nacional o presidente da Rcpublica. Uma vez 
adoptado o processso electivo, com todas as suas naturaes 
imperfei^ocs, como unico mcio de dcterminar o pessoal 
que deve excrcer os supremos poderes publicos, dcyemos 
serlogicos: fa^amos prcvaleccr a maioria dos sufiragios 
dos cidadaos. Sob este ponto de vista e, portanto, radical- 
mcnte defeituoso o methodo da eleifjao do presidente da 
Rcpublica, por Estados. 

Na discussao desta parte do projecto dc 
constituigao, entre outras considcragoes, ponde- 
rava, o deputado Adolpho Gordo (Di'ic. cm 30 
de dczembro de i8qi ) : 

«A instituigao de um corpo especial de eleitores para 
a clcitjao dc presidente e vice-presidcntc da Rcpublica da 
lugar ao quo se dco na America do Nortc—converter 
esses eleitores em instrumentos cegos. cm vcrdadeiras 
machinas nas maos dos partidarios politicos. 

Tem-se obscrvado n'aquella rcpublica—dcsdc que loi 
posto em cxccu^ao o systcma consagrado cm seo codigo 
fundamental — que os eleitores recebem um mandato impc- 
rativo, dc modo que nao agem segundo os impulsos de sua 
conscicncia e do seo patriotismo, mas dc accordo com o 
o seo mandato, porque ja sao eleitos com a missao especial 
dc cscolher um certo e determinado candidate. 

Entretanto nao foi este o pensamento que dominou os 
os constituintes amcricanos   . . . . 

Segundo o systema proposto pela illustrc commissao, a 
elci^ao para cargos de presidente e vicc-presidcnte da 
Rcpublica sera directa, mas cada Estado tcra apenas um 
voto, dc modo que se cbamara as urnas o cleitorado todo 
do paiz, agitar-sc-a violentamcntc a opiniao publica c 
afinal cada Estado fica apenas com o direito a um voto. 

Mi nas, que tem mais de 200.000 eleitores, depots de 
depositar nas urnas mais de 200.000 votos, fica apenas 
com um voto — isto c, fica com direito egual ao Rio Grande 
do Norte, que nao tem 15.000 eleitores! 

Pergunto aos iilustres membros da commissao dos 21 si 
cstC svstcma nao e mais artificial ainda do que o systcma 
do projecto constitucional ? 

Diz a commissao que 0 sco proccsso e 0 unico que pbde 
tornar forte o laqo de uniao entre os diversos Estados, 
porque e o unico que cstabelecc o equilibrlo entre elles, 
c fortalccc 0 elemento federal; mas, desde que por esse 
proccsso os Estados ficam com direitos eguacs nao obstante 
a despropor^ao de sua popuhujao e cleitorado, tendo cada 
u m apenas um voto, pdde dar lugar ao incsmo lac to que 
o projecto constitucional pode provocar, isto e, pbde 
acontecer que a maioria dos Estados, quo nem scmprc 
rcpresenta a maioria do cleitorado, decida a questao de 
um modo contrario ao da maioria da nacao; pbde acontecer 
quo seja eleito o primciro magistradb tla Rcpublica, 
primciro representantc do paiz, um candidato contra o 
voto express© c manifesto da maioria de todo o paiz I ». 

Dcpois dessa critica dos dous systemas do 
projecto c da maioria da commissao, o mesmo 
reprcsentante accrescentava.apresentando cmen- 
da sua (Disc. cit.): 
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<< Pnrece-m c que o rnclhor systema é o que confia a 
eleição ,ís leo·islaturas dos Estad os . Os membros dessas 
legislatu ras, 

0 
os homens esco lhid os pelos Es!ados para 

cuidar dos seos mais im po rtan tes 111te resscs, sao aquellcs 
que pelo conhecimento dos nc_gocios pu~, licos, pe la sua 
posição e pela su a rcsponsa_b il1dade, estao cm . me lhores 
condições de elege r o prcs,dcntc e o v1ce-pres1dentc da 
Repub li ca. 
... Os membros das legis laturas locaes não são eleitos 

espec ialm ente para e leger o presid7ntc e o vic:-1~residente 
da Rcpub li cn, mn s para tratar dos 111teresscs ma is importan
t es do Estado, de modo q ue não est,10 nas co ndi ções de 
um collegio espec ia lmen te incu mb id o d'aque ll a eleição, e 
.1 ntes sii o os mais dignos e competen tes representantes do 
Estad o para esco lher , de entre tod os os candidatos, o que 
melhor possa servir o paiz . Accresce que niio funcc ionando 
todos c m um mesmo lug,1r , mas cada rcprescntnçâo no sco 
respecti vo Es tado , té rn os representantes mai s c alm a e 
isenção de espirita, e esb1o rn e nos suj e itos ús transacções 
e conchavos. 

E pa ra evita r o inconveniente g rave de cada Estado 
formar a s ua legislatura j:'i co m o pensamen to de te r 
grande num ero de vo tos, podendo. um Estado_ meno r ter 
maio r num e ro d e vo tos q ue um mai or, dctcrrn111a a eme nda 
qu e ao ca ndid :1to que ob ti ver m:1ioria d e votos no congresso 
loc.t l se r[\O co ntados t:rntos votos quantos te rn esse Estado 
110 congresso nacional. Fica assim con sag rado o principio 
da nrnioria. 

Occupando-se da ele ição de presidente. por 
tal modo feita, dizia o deputado Almeida No
g ueira ( discu rso cm sessão de 2 de janeiro de 
189 1) : 

Um notavcl pub lic ist a franccz , an" lysa ndo a co nstituição 
,11n c ri cana e estudando os diversos modos de c le iç,1o do 
presid e nte aventou essa icl~a que se acha co ns ig nada na 
e menda d o honrado clcpu Ltd o . Mas ainda .t ss im mesrno 
mostro u os incnnvinientes qu e ha via na adopção deste 
princ ipio . Primeiro , porqu e poderiam as legisla turas dos 
Estados, e leitas com muita ;1ntccedenc ia , n~o reprcsen tnr a 
co rre nte de op in ião da ac tua l id,ule I}Olitic.t no mome nto 
da eleição pres idencia l. Segu nd o, po rque, devendo o poder 
execu ti vo fede ral ser el e ito pelas legislaturas dos Estados, 
e dcspc rt ,rndo naturalmente e ssa e le ição o mai s .trdcnte 
interesse , esse facto viria prejudica r a composi ção desses 
corpos legisla tivos. Esco lh e r-se-i am para memb ros dos 
co ngressos dos Estados, 1üo os c id adãos rn ais aptos pa ra 
lcg islndores. mas os ma is doccis e leitores pres idcnciaes, 
co m sacrificio da m iss?'10 legislativa . ........... . 

Al ém disto , ai nda me parece que esta e menda tra ria 
outro in t:onvcn ie nte. E' q ue, pre te ndendo co rrigi r uma 
inju sti ça clamorosa da eme nda da commissào, qu e d.'l um 
voto cgu~ll e uni co a todos os Estados, ella in icia a idêa 
de dar-se a c;H.la E:-t.-tdo um num ero d e votos cgua l ao de 
se us representantes ao cong resso fedem !. 

Ora , dado o caso de divid ir-se a vo tação dos membros 
dos congressos cios Estados , de modo que um dos candida tos 
obte nha metade e mais um , es te voto deciisi vo

1 
que rep re

sentaria a maioria de um , traria com o consequencia a tota
li dade da votação do Estado a um candidato, ficando sem 
um vo to o que houve~se obtido a me tad e, m e nos um , dos 
suffrag ios do congresso loca l. 

Póde-sc o mesmo admittir que as assembléas locaes 
comp onham-se de num e ro par: esta hy pothcse ainda oflC recc 
embaraços maio res, poi s co ncebe-se um dis tribui ç ão egu al 
de votas entre os candidatos: e nesse caso , qua l d' oll cs 
deveria te r a t otali dade dos votos do Est ado? 

Outras emendas fo ram ainda offerecidas: 

O presidente e o vice-pres idente se rão esco lhid os pelo 
povo , mediante e le ição indi rccta, para a CJLlil l cada Estado , 
bem como o IJi s tricto Fed c r:1 1, co nst itui r:.Í. urna circumscri
pç;io , com el e itores cspcc iacs ern num ero cgua l p:1ra todos 
os Est"dos. Pedro A111erico. 

Substitua-se-O presidente e vice-p residente da Republica 
se rão esco lhid os pelo povo c m e le ição directa e med iante 
a formu la proccs,ua l que fó r estabelecid a, - }. dt· Srrpn . 

J\rt. O presidente e o vice-presidente da Republi ca 
se rão eleitos po r suffragio dirccto da nação, e maioria 
absoluta de votos. 

§ ,•. J\ ele ição t e ri, luga r no dia I de março do ultimo 
anno do período pres idenci al, procedendo-se na Capi tal 
Federal e nas ca pitaes dos Estados ,í apuração dos votos 
recebidos nas respectivas circ um:;cripçõ cs . O cong resso 
foril a apuração fin al 3té o dia 20 de maio do mesmo anno, 
com qualq uer numero de presentes . 

§ 2 °. Si nenhum dos votados houver alca nçado a 
mai oria abso luta , o congresso mand ará proceder a nova 
eleição en tre os dous mais votados para cada um dos 
cargos , designando dia para essa eleição dentro dos tres 
mezes seguintes. A nova apuração se rca l isa r..i c m dia 
marcado pelo mesmo cidad,10 que houver presidido á 
prim eira , send o decla rado eleitos os dous cidadãos que 
houverem obtido a maiori a relativa. Para esse fim poderá 
reun ir-se o co ngresso em qua lquer tempo e com qualq uer 
num e ro . 

§ 3°. O processo da eleição e da apuração se ní dado 
em lei ordinaria. M1111iz Freire e out ros . 

A ultima das emendas t ra nscriptas , assig nada 
por 21 representantes ( ANN. DO CONGR. CONST . , 

vo l. !, pag . 430) e que mais se conformava 
com o principio democratico, consagrando~ a 
escolha do chefe da nação por ell a mesma, por 
voto universal e directo, fo i a que o congresso 
te ve por melhor e adopto u na votação do projec
to cm primeira di scussão, aos 3 de janeiro de 
189 1, por 88 votos contra 83 ( cit. ANN., vol. I !, 
pag . 33). 

Outras eme ndas sobre este assumpto ainda 
appa receram , entre as que (em numero supe
ri or a 600 ) foram apresentadas na segunda 
di scussão . D'ellas mencionaremos, como mais 
im portantes, - a que creava um eleitorado 
especial, composto dos governadores dos Esta
dos, membros dos cong ressos estad uaes, mag is
trados, officiaes de t erra e mar , professores, 
medicos, pharmaceuticos, enge nheiros , i ndus
tri aes, fazendeiros , commerciantes matricu lados, 
banqu eiros, empregados pu blicas e membros 
do cong resso nacio nal (ANN. DO CONGR. co ' ST. , 

vol. II , pag . 33), - a que fazia elege r o presi
dente e o v ice-presidente por ma iori a absoluta 
dos votos dos membros do cong resso ( ANN. 

cit., pag 477) ,-as que restabeleciam as di spo
sições do projecto do governo relativas a este 
objecto ( ANN . cit ., pags . 482 e 593 ) , - a que 
estatui a a eleicão indirecta, dando cada Estado 
mil eleitores (ib. pag . 564) e- a que por voto 
dirccto queri a mesmo a eleição do primeiro 
presiden te, a qual o projecto, por excepção, 
incum bia ao congresso (ib. pag . 568) . 

Nenhuma de taes emendas logrou se r appro
vada ( ANN. cit ., vol. 11 1, pag. 76 ) , subsistindo 
assim a que fora adoptada na primeira discussão, 
mas agora mod ifi cada em parte : o seo § 2° 
obri gava a nova eleição os dous candidatos 
mais votados, no caso de não haver maioria 
absoluta, -uma emenda estabeleceo, para este 
caso, a escolha feita pelo cong resso e por 
maiori a dos votos presentes, de um entre os 
candidatos q uc ti vessc m as duas maiores Yotações 
na eleição dircda , e outra emenda regu lou o 
desempate, prefe rindo o cand idato ma is velho 
(ANN . cit ., pags. 76 e 15 1, sessão de 7 de 
fevereiro de 189 1 ) . 
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«Parece-me que o melhor system a e o que eonfia a 
elci<;ao as legislaturas dos Estados. Os mcmbros d ess as 
Icgislaturas, os homens cscolludos pelos Hstados para 
cuidar dos seos mais iniportantes tnteresses, sao aquellcs 
que pelo conhecimento dos ncgocios publicos, pcla sua 
posigao e pela sua rcsponsabilidade, estao em melhorcs 
condi^ocs de eleger o prcstdcntc e o vice-prcsidentc da 
Rcpublica, 

. . . Os mcmbros das legislaturas locaes nao sao eleitos 
cspccialmcnte para eleger o presidente e o vice-presidente 
da Rcpublica, mas para tratar dos interesses mais iniportan- 
tes do Hstado, de modo que nao estao nas condigoes de 
urn collcgio cspecialmente incumbido d'aquella elei^ao, c 
antes sao os mais dignos e compctentes represcntantes do 
Hstado para escolhcr, de entre todos os candidates, o que 
melhor possa servir o paiz. Accresce que nao funccionando 
todos cm um mesmo lugar, mas cada represcntn^ao no sco 
respectivo Hstado, tern os represcntantes mais calma e 
isentjao de cspirito, c estao menos sujeitos as transacqocs 
e conchavos. 

E para cvitar o inconvcniente grave de cada Hstado 
formar a sua Icgislatura ja com o pensamento dc ter 
grande numcro de votos, podendo um Hstado mcnor ter 
maior numcro de votos que um maior, dctermina a emenda 
que ao candidate que obtiver maioria de votos no congresso 
local serao contados tantos votos quantos tern csse Hstado 
no congresso nacional. Fica assim consagrado o principio 
da maioria. 

Occupando-se da cleigao de presidente, por 
tal modo feita, dizia o deputado Almeida No- 
gueira (discurso cm sessao de 2 de Janeiro de 
1S91); 

Um notavel publicista franccz, analysando a constitui^ao 
americana c estudamlo os d i versos mod os dc clei^ao do 
presidente aventou essa idea que se acha consignada na 
emenda do honrado deputado. Mas ainda assim mesmo 
mostrou os inconvinientcs que havia na ad op 930 destc 
principio. Prime!ro, porque poderiam as Icgislaturas dos 
Estados, clcitas com muita antccedencia, nao reprcsentar n 
corrcnte de opiniao da actualidade politica no momento 
da elei^ao presidencial. Segundo, porque, devendo o poder 
exccutivo federal ser cleito pclas Icgislaturas dos Estados, 
c despertando naturalmcnte cssa elei^ao o mais ardente 
interesse, esse facto viria prejudicar a composi^ao desscs 
corpos legislatives. Escollicr-se-iam para mcmbros dos 
congresses dos Estados, nao os cidadaos mais aptos para 
legisladores. mas os mais doceis cleitores presidenciaes, 
com sacrificio da missao legislativa   

Alem disto, atnda mc parece que csta emenda traria 
outro inconvcniente. H' que, prctendendo corrigir uma 
injustiija clamorosa da emenda da commissao, que da um 
voto egual e unico a todos os Estados, ella inicia a idea 
de dar-sc a cada Hstado um numcro dc votos cgual ao dc 
scus represcntantes ao congresso federal. 

Ora, dado o caso de dividir-se a vota^ao dos mcmbros 
dos congresses dos Hstados, dc modo que um dos candidates 
obtenha metade e mais um, cstc voto decisivo, que reprc- 
sentaria a maioria dc um, traria como consequencia a tota- 
lidade da votatjao do Hstado a um candidate, ficando scm 
um voto o que houvesse obtido a metade, menos um, dos 
sufiragios do congresso local. 

Pdde-se o mesmo admittir que as assembleas locaes 
componham-sc de numcro par; csta hypothese ainda oHerece 
cmbaraqos maiorcs, pois concebe-se um distribui^ao egual 
de votos entrc os candidates: c ncssc caso, qual d'idles 
deveria ter a totalidade dos votos do Hstado? 

Outras emendas foram ainda olTerecidas: 

O presidente c 0 vice-presidente serao escolhidos pelo 
povo, medinnte clei^no indirecta, para a qual cada Hstado, 
bem como o Districlo Federal, constituira uma circumscri- 
P?aoi com cleitores cspeciacs cm numcro cgual para todos 
os Estados. Pedro Amcrico. 

Substitua-sc — Opresidente e vice-prcsidentc da Rcpublica 
serao escolhidos pelo povo cm clci^ao directa c mcdianto 
a formula processual que for estabclecida.—J. dc Serpo. 

Art. O presidente e 0 vice-presidente da Rcpublica 
serao eleitos por suffragio directo da na^ao, e maioria 
absoluta de votos. 

§ 1 . A elei^ao tera lugar no dia l de mar^o do ultimo 
anno do pcriodo presidencial, procedcndo-se na Capital 
Federal e nas capitaes dos Hstados a apunujao dos votos 
recebidos nas respectivas circumscrip^ocs. O congresso 
fara a apuragao final ate o dia 20 de maio do mesmo anno, 
com qualquer numero de prcsentcs. 

§ 2°, Si nenhum dos votados houver alcan^ado a 
maioria absoluta, 0 congresso mandara proccder a nova 
elci^ao entre os dous mais votados para cada um dos 
cargos, designando dia para essa elei^ao dentro dos trcs 
mezes seguintes. A nova apura^ao se realisara em dia 
marcado pelo mesmo cidadao que houver presidido a 
primeira, sendo dcclarado eleitos os dous cidadaos que 
houverem obtido a maioria relativa. Para esse fim podera 
reunir-se o congresso em qualquer tempo e com qualquer 
nu mero. 

§ 30. O processo da elei^ao e da apura^ao sera dado 
em lei ordinaria. Mmii^ Freirc e outros. 

A ultima das emendas transcriptas, assignada 
por 21 represcntantes ( ann. do congr. const., 
vol. I, pag. 430) e que mais se conformava 
com 0 principio democratico, consagrando"1 a 
escolha do chefe da nafao por elia mesma, por 
voto universal e directo, foi a que o congresso 
teve por melhor e adoptou na votacao do projec- 
to cm primeira dincussao, aos 3 de Janeiro de 
1891, por 88 votos contra 83 (cit. ann., vol. II, 
Pag- 33)- 

Outras emendas sobre este assumpto ainda 
appareceram, entre as que (em numero supe- 
rior a 600) foram apresentadas na segunda 
discussao. D'ellas mencionaremos, como mais 
importantes,—a que creava um eleitorado 
especial, composto dos governadores dos Esta- 
dos, membros dos congresses estaduaes, magis- 
trados, officiaes de terra e mar, professorcs, 
medicos, pharmaceuticos, engenheiros, indus- 
triaes, fazendeiros, commerciantes matriculados, 
banqueiros, empregados publicos e membros 
do congresso nacional (ann. do congr. const., 
vol. II, pag. 33),—a que fazia eleger o presi- 
dente e o vice-presidente por maioria absoluta 
dos votos dos membros do congresso (ann. 
cit., pag 477),—as que restabeleciam as dispo- 
sii;6es do projecto do governo relativas a este 
objecto (ann. cit., pags. 482 c 303),—a que 
estatuia a eleifao indirecta, dando cada Estado 
mil cleitores (ib. pag. 564) e—a que por voto 
directo queria mesmo a elcigao do primeiro 
presidente, a qual o projecto, por excepcao, 
incumbia ao congresso (ib. pag. 568). 

Nenhuma de taes emendas logrou ser appro- 
vada(ANN. cit., vol. Ill, pag. yb), subsistindo 
assim a que fora adoptada na primeira discussao, 
mas agora modiflcada cm parte: 0 seo § 20 

obrigava a nova elei^ao os dous candidates 
mais votados, no caso de nao haver maioria 
absoluta,—uma emenda estabeleceo, para este 
caso, a escolha feita pelo congresso e por 
maioria dos votos prcsentcs, dc um entre os 
candidates que tivessem as duas maiores votacoes 
na cleicao directa, c outra emenda rcgulou o 
desempate, prcferindo o candidato mais vclho 
(ann. cit., pags. 76 e 131, sessao de 7 dc 
fcvcrciro de 1891). 
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A ab uncl ancia e va ri edade das emendas apre
sentadas e a in signifi cante maiori a, ele cinco 
votos, por qu e passou no cong resso a emenda 
appro vada, most ram quão difficil e ar ri scado é 
legisla r sobre este objecto, seguramente o 
mais ponderoso e o- ra ve de t od~ a orga ni sação 
do regimen republicano. 

Ter- se-ia sa bido bem da difficuldade o congres
so constituinte? A li ção da ex peri encia nos 
Estados U. N. America nos ju stifica o abandono 
de sco systema, adoptado pelo projecto submet
tido ao congresso. Alli as primeiras eleições 
prcsidenciaes fizeram escolha ve rdadeira mente 
11ncio11nl ; os presidentes eram os preferidos cio 
povo; no prim eiro posto viram-se assim collo
cados os Washin g to n , Aclamso n , Jeffe rso n , Madi
so n , q ue gosavam de estima e respeito de tcdo 
o paiz e eram rea lmente indicados pela opinião 
gera l. Não tardou porém a fa llir a espectat iva 
dos constituintes . O eleitorado presidencial 
passou a ser desvirtuado em su a mi ssão, sendo 
ell e eleito jú em vista ele ce rta e determinada 
cand idat ura presidencial e convertendo-se em 
mero instrumento, cego, passivo, de uma esco
lha q ue deYe ri a a ntes nascer de seo criteri o e 
espontaneidade. Não é o se nso popular , não 
são as sympathias da nação, não é o esp iri to 
publi co o q ue in spira essa escolha. Eli a é feita 
so b iníluencia cio interesse pessoal , da corrupção, 
da intriga . Corpo eleitoral reduzido , ad rede 
preparado e com o com promi sso de vota r em 
tal ou qu al ind ividuo, deixa ell e de ser delegado 
cio povo, cu mpre as ordens dessa especie de sy n
dicatos eleitoraes, alli constituiclos sob o nome 
ele co11ve11 ções, que ramificam-se por todos os Esta
dos e manipulam a eleição, usa nd o de todos os 
elementos adaptados a seos li ns e ace nando 
com os despojos da victo ri a ( vic toribus spolin ), 
isto é, com a dist ri bu ição dos empregos, com
missões, contractos e q uaesq uer vantage ns das 
posições oflic iaes. Attestam-n'o os proprios 
publi cistas norte-ameri canos, lam entando essa 
perversão e a consequente deso rdem admi ni s
trati va, que el la traz pela necessidade, cm qu e 
cada novo gove rn o vem a se achar , de sati sfaze r 
os compromi ssos eleitoraes pela renovação do 
pessoa l das reparti ções, considera ndo-se os 
empregos como prop ri edade cio pa rtido que 
ve nce. 

« Sob todas as relações, escre , ·era o au tori saclo 
Story (Comment ., § 1463 ) , as id éas largas e 
li be raes dos autores da constituição e as espe
ra nças do publico fo ram de todo fru stradas na 
prat ica do sys tema no que co nce rn e á indcpen
dencia do eleitorado do segund o g ráo . E' 
n tor io que os eleito res são agora escolhidos 
para elege r determinados candidatos e com o 
comprom isso de só n 'ell es votarem . . . Votar 
co m independencia é até proced imento hav ido 
como des ho nroso, framle e usurpação polít ica 
para com os constituintcsii . 

Em 182 surg i o no se nado a idéa de fazer 
paio systema directo a eleição do presidente. 
Em m cnsarrem ao cong resso o presidente André 

Jackson em 1829 cha111a va a atte nção cio co n
g resso para essa reform a. 

E 111 ais t arde, em 1844, o assu111pto voltou 
á bai la, vindo ainda a se r em 1871-72 aventa
do de novo por M. Su111n er, fazendo elle ver 
que - o syste111a vige nte prescinde da opinião 
e exclue a interferenci a do povo na eleição 
presidencial, entrega o eleito rado á discreção da 
conve nção , corporação irres po nsavel, não con he
cida pela lei e pela constituição ,-que a conven
ção por 111anobras , intrigas e corrupção , levanta e 
i111põe a ca ndidatura q ue quér e assegura seo 
triumpho, -que tend o assi m feito no111ea r o 
presidente, el la torn a-se o in strumento pessoal 
deste e por sco apoio e acção fica elle gosa ndo 
de u111 ·pode r dictadoria l, - e que este m odo de 
eleger presidentes, a rtifici al, co111plicado , com
pletamente defeituoso, nada tem de republi ca no, 
supprimindo na eleição a vo ntade popular 
( Ap11d A. de Chambrun , Le po11v . cxec . n11x Etnts
U11is, cbnp. !) 

- Attribuir ao cong resso nac iona l a eleição 
do preside nte da Repu blica é cahir nos defeitos 
da eleição indirecta, que se basea na incapacidade 
do votante primario, isto é , da 111a io ria da 
nação; é tirar de facto a esta a escolha do 
fun ccionario a elege r e com mettel-a a um mui 
limitado num ero de eleito res, faci li tando a5sim 
a iníluencia de meios co rru ptores e compressi
vos. E' , além di sso, deprava r a constituição das 
ca111a ras legislati vas, dando luga r a que passem 
a se r eleitas principal111 ente em vista da eleição 
presidencial e com o proposito ela escolha ele 
tal ou qu al candidato , subordinando-se a isto 
t odas as demais considerações e os mais impor
ta ntes interesses nacionaes . 

E', fin almente , fa lsea r completamente a posi
ção do eleito, faze ndo-o creatura das camaras 
( n ' u111 a fórma de govern o em que ellas em caso 
alg um podem ser d issolvidas e só são ad iadas de 
sua prop ria autoridade) e to rn ando-o seo su bo r
di nado, por fo rça das manobras e compromi ssos 
que a ntecederam e produziram a eleição d 'ellc . 

E, em v ista d ' isto, que outro 111elhor ex pedi 
ente haveria a adoptar-se, sinão o suffragio 
d irecto , apesa r cios inconven ientes que o possam 
inquinar ? • 

E' a consag ração a mais posit iva cio principio 
democrat ico; é o systcma o mais natural n"i1ma 
Republica; é o mai s sim ples, não compli cado, 
nem a rt ifi cioso; faz in te ressa r no acto elei tora l a 
nação inteira , chamand o ús urnas todos os 
cidadãos act ivos; desperta e eleva o sentimento 
civico cio povo e di g- nifica-o, commcttendo-lhe 
a g randiosa ta refa de nomea r clle mesmo o chefe 
da nação. -

E' certo, o voto directo ge nerali sado padece 
tambem seos achaques, mas a ell es não estão 
egualmente suj eitos t odos os ou tros in stru111en
tos e appa rclhos dos systemas políti cos gove r
na1ne ntacs ? In stitui ções perfeita s só ent re 
homens perfeitos tambcm ; vi/ia eri111t do11cc 
bo111i11es eri11I. Eleições extremes de defe itos, 
systemas eleitoraes escorn: itos de v icios são 
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A abundancia c variudadc das einendas apre- 
scntadas c a insignificantc maioria, de cinco 
volos, por que passou no congrcsso a emenda 
approvada, mostram quao difficil e arriscado e 
Icgislar sobre cste objecto, seguramcnte o 
mais pondcroso e grave de toda a organisagao 
do regimen republicano. 

Ter-se-ia sahido bem da difficnldade o congres- 
iO constituinte? A lifao da experiencia nos 
Kstados U. N. Americanos justilica o abandono 
de sco systema, adoptado pelo projecto submet- 
lido ao congresso. Alii as primeiras clei^oes 
prcsidenciacs lizeram escollia verdadeiramente 
iiacional] os prcsidentes eram os preferidos do 
povo; no primeiro posto viram-se assim collo- 
cados os Washington, Adamson, JefFerson, Madi- 
son, qnc gosavam de cstima e respeito de todo 
o paiz e eram realmente indicados pela opiniao 
gcral. Nao tardou porem a fallir a espectativa 
dos constituintes. O eleitorado presidencial 
pdssou a ser desvirtuado em sua missao, sendo 
cllc eleito ja em vista de certa c determinada 
candidatura presidencial c convertendo-se em 
mero instrumento, cego, passive, de uma esco- 
llia que devcria antes nascer de seo criterio e 
cspontancidadc. Nao e o senso popular, nao 
sao as sympathias da nagao, nao e o cspirito 
publico o quo inspira cssa escollia. Ella e feita 
sob influencia do interesse pessoal, da corrupcao, 
da intriga. Corpo eleitoral reduzido, adrede 
preparado c com o compromisso de votar cm 
tal ou qual individuo, dcixa ellc de ser delegado 
do povo, cumpre as ordens dessa cspecie de syn- 
dicates elcitoraes, alii constituidos sob o nome 
de coinvit(6cs, qucramidcam-se portodosos Esta- 
dos c manipulam a elcigao, usando de todos os 
clementos adaptados a seos fins e acenando 
com os despojos da victoria (victoribus spolia), 
isto c, com a distribui(;ao dos empregos, com- 
missoes, contractos e quaesqucr vantagens das 
posi(;ocs ofliciaes. Attestam-n'o os proprios 
publicistas norte-americanos, lamentando essa 
pcricrsao c a consequcntc desordem adminis- 
trativa, que clla traz pela necessidade, cm que 
cada novo governo \'cm a se acliar, de satisfazcr 
os compromissos elcitoraes pela renovagao do 
pessoal das repartifocs, considerando-se os 
empregos como propricdadc do partido que 
vencc. 

«Sob todas as rclafocs, escrei'era o autorisado 
Story (Comment., § 1403), as ideas largas e 
liberaes dos autores da constituivao c as cspe- 
rangas do publico foram de todo frustradas na 
pratica do systema no que concerne a indepen- 
dcncia do eleitorado do scgundo grao. E' 
notorio quo os eleitores sao agora escolhidos 
para eleger detcrminados candidates c com o 
compromisso de so n'elles votarem . . . Votar 
com indcpendcncia c ate proccdimento liavido 
como dcslionroso, fraudc c usurpaijao politica 
para com os constituintes». 

Jim 1826 surgio no scnado a idea de fazcr 
lielo systema directo a elei^ao do presidente. 
Em mensagem ao congresso o presidente Andre 

Jackson cm 1829 cliamava a attenfao do con- 
gresso para cssa reforma. 

E mais tarde, em 1844, o assumpto vollou 
a baila, vindo ainda a ser em 1871—72 aventa- 
do de novo por M. Sumner, fazendo elle vcr 
que—o systema vigente prescinde da opiniao 
e cxclue a interferencia do povo na eleigao 
presidencial, entrega o eleitorado a discreijao da 
conven^o, corporafao irresponsavel, naoconlie- 
cida pela lei e pela constituivao,—que a convcn- 
Vao por manobras, intrigas e corrupgao, levanta e 
impoe a candidatura que quer e assegura seo 
triumpho,—que tendo assim feito nomcar o 
presidente, ella torna-se o instrumento pessoal 
deste e por seo apoio e ac^ao fica elle gosando 
de urn poder dictadorial, — e que estc modo de 
eleger presidentes, artificial, complicado, com- 
pletamento defeituoso, nada tern de republicano, 
supprimindo na eleivao a vontade popular 
(Ap"dA. dediambrun, Leponv. exec, mix Etais- 
Unis, chap. I) 

— Attribuir ao congresso nacional a elcicao 
do presidente da Republica e cahir nos defeitos 
da eleivao indirecta, que se basea na incapacidadc 
do votante primario, isto e, da maioria da 
navao; e tirar de facto a csta a escollia do 
funccionario a eleger e commettcl-a a um mui 
limitado numero de eleitores, facilitando assim 
a inlluencia do meios corruptores c compressi- 
vos. E', alem disso, dcpra\'ar a constituivao das 
camaras legislativas, dando lugar a que passcm 
a ser eleitas principalmente em vista da elcivao 
presidencial e com o proposito da escollia de 
tal ou qual candidate, subordinando-se a isto 
todas as demais consideravoes e os mais impor- 
tantes intercsses nacionaes. 

E', finalmentc, falsear completamente a posi- 
Vao do eleito, fazendo-o creatura das camaras 
( n'uma forma de governo em que ellas em caso 
algum podem ser dissolvidas e so sao adiadas de 
sua propria autoridade)c tornando-o seo subor- 
dinado, por forva das manobras e compromissos 
quo antecederam e produziram a elcivao d'elle. 

E, cm vista d'isto, que outro melhor expedi- 
cnte havcria a adoptar-se, siniio o sulfragio 
directo, apesar dos inconvenientes que o possam 
inquinar ? 

E' a consagravao a mais positiva do principio 
democratico; e o systema o mais natural n'uma 
Republica; e o mais simples, nao complicado, 
ncm artificioso; faz intcressar no acto eleitoral a 
navao inteira, chamando as urnas todos os 
cidadaos activos; desperta e clcva o sentimcnto 
cii'ico do povo c dignilica-o, commcttendo-llic 
a grandiosa tarcfa de nomcar elle mesmo 0 chefe 
da navao. 

E' certo, 0 voto directo gencralisado padece 
tambem seos achaques, mas a ellcs nao estao 
cgualmente sujeitos todos os outros instrumen- 
tos c apparellios dos systcmas politicos gnver- 
namentaes? Instituivocs perfeitas so entre 
homens perfcitos tambem; vilia ennil donee 
homines crinl. Eleivoes extremes de defeitos, 
si-stcnias cleitoracs escorreitos de vicios sao 
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chimeras, e em política não se anda e111 busca 
de chi111eras, procuram-se cousas possiveis e 
praticas. 

O congr esso fará a a puração. Nisto 
andara111 de acco rdo os proj ectos preli111 inarcs, 
o da co111mis~ão do governo, a Constituição por 
este sub111 ett1da ao congresso, as e111 endas n'ell e 
apresentadas quér pela co111111issão respectiva. 
qué r por deputados e senadores. Apenas , em 
u111 dos projectos que separada111 ente elaboraram 
os 111embi:.os _da co111111i ssão do govern o, o pro
Jecto Ma~a lhaes Castro , se encontra a apuração 
co1!1~1ett1d~ ao_ supre1110 tribuna! federa l ( a 
ele1çao sen a feita pelas municipalidades, cada 
uma com um voto) arts . 75-79. 

A apuração feita pelo congresso i nneo-ave lmente 
participa dos defeitos que se assignala~1 ú propria 
ele~ção presidencial co1rnnet~ida áq uella corpo
raçao . Elia envo h·e o conhec im ento da validade 
das eleições parciaes e o poder de annullar as irre
g ulares ou rea lisadas de modo contrario á lei. 
E no uso desse poder o cong resso está suj eito á 
iníluencia de espí rito de partido, cabala , 111ano
bras, e exposto a co111p ressão e corrupção por 
pa rte cio govern o,_ s1 neste se achar u111 presi
dente qu~ (tran svia ndo-se de sua mi ssfo) tenha 
precl!lecç::io por algu111 dos ca ndidatos e procure 
usa r, cm be neficio d'ell e, do prcstio-io e recursos 
que lh e dá sua posição. " ' 

A apuração consiste em so111ma r os votos va
lidos; 111 as si sabido é que e111 nritb111e/ica polilica 
um, sempre dous e dous são q11a lro, e111 111 ateria 
eleitoral é de tanta tran sccndencia a applicação 
elas regras funda111entacs do calcu lo, qu e não 
ra ro se tc111 vi sto ter a addição o resultado de 
uma subtração (de diplo111a) . E a autoridade 
apuradora, soberana no mane jo dos alga ri smos, 
substitu e-1;e ao eleitorado. · 
. A idéa ele sub111ette r-se á justiça, como já te111 

sido . le111 brado, o conhcci 111 ento elas eleições 
parciaes contestadas te111 contra si valiosas ra
zões. E' facil de ver como essa prov idencia 
multiplicari a as contestações e poucas seria111 as 
eleições não contestadas de que conheceri a o con
g resso ; isto é, a ap uração, afinal , pertenceria 
menos ao cong resso , qu e aos tribu naes . E ca lcu
lam-se os i111111 ensos inconve nientes dessa inter
Yenç~o judiciaria e111 cousas meramente políticas? 
Isso_ for~ trazer para as regiões placidas e se renas 
da Ju stiça a cabala eleitora l com todos os seos 
apparelhos , com todo o sco cortejo de ou sad ias e 
est ratagemas , com todo o seo sequi to de praticas 
c_orruptoras, com todos os seos escandalos . 
fora d~s\:iar de sua missão o poder _iudi ciario 
em preJU IZO d'ella , em desprestio· io d'ell e em 
perigo das in stituições . " ' 
~ quasi unanimidade com que , a partir cios 

pro1ectos preli111 inares , se aceitou a co rnpet.:: ncia 
do cong resso n_esta materia , si não a suffraga 
como uma medida que reuna todas as excel len
cias e_ fiqu c ;kima de todas as objecçõcs, revela 
todav1aser~lla, entre tudo quanto a esse respeito 
se tem cogitado, o que parece se r a melhor pro
videncia que é dado estabelecer-se. 

Na sua primeira sessão do mesmo 
anno, isto é, do ultimo anno ( a que se refere o 
principio deste § 1°) do período presidencial. 
E' a sessão legislativa (periodica ou annual ) 
subsequente ú eleição de presidente da Repu
blica. 
. A expres~ão «primeira sessão» vem dos pro-
1ectos anten ores e das emendas que estabeleciam 
a eleição de dous gráos; e evidentemente se 
r~feri a a sessão diaria , - se ndo n'ella pos
s1vel fazer e concluir a apuração (que nesse 
systema consistia no exame e conta dos 
votos de vinte uma actas, cousa realisavel em 
uma só sessão diaria). Com a alteração, porém, 
feita pelo congresso constituinte, esse trabalho 
seria impossível em um dia; e, embora conser
vando o vocabulo - pri mei ra - , a respeito de 
urna sessão, a que se não segue serru ncla, a 
Constituição deve se r entend ida como 1'='eferindo
se á proxima sessãoa nnual, para nãoattribuir-se
lhe um proposito inexequível, qual seria a apu
ração, em um só dia , das actas de todas as 
secções eleitoraes do paiz. E esta é a intell i
ge ncia que na pratica se tem, com razão, ad111 it
tido e com a qual se conformaram o regimento 
c? mmum das ca maras legislati vas ( dando cinco 
dias para os trabalhos das commissões e não 
vedando prorogação) e a lei n. 34 7 de 7 de 
dezembro de 1895, qu e não alterou essa prati ca . 

Feita a eleição no dia pr imeiro de março, o 
cong resso apura-a no principio de mai o, com 
basta nte antecedencia da posse do presidente em 
1 5 de novembro, o que clú tempo, em caso ele se 
annullar a eleição, a proceder-se a nova, sem 
prej uí zo dos prazos marcados aos differentes 
trabalhos do processo eleitoral. 

Apuração . . . com qualquer num ero 
de m embros presentes. O projecto do 
gove rno exigia a presença de dous terços, pelo 
menos, dos membros do congresso (art. 46). 
A emenda Mu niz Freire, qu e estabeleceo outro 
systema eleitora l, fo i que permitti o se proceder 
á ve rifi cação ela eleição do presidente sem essa 
exigencia e sem questão de numero de represen
tante ( podendo portanto prevalecer a dec isão 
da min ori a do cong resso) . 

E' innegavel que n' isso vae uma infracção ci o 
principio democrat ico e que maiores ga ranti as 
offe rec ia a disposição emendada. E' este o unico 
caso em que o cong resso funcci ona e delibera 
ssm a maioria dos membros que o compoem , 
e isto n'um assumpto da mai or g rav idade 1 

Interessa ntes questões e de muita importancia 
podem assim ser resolvidas por um numero de 
represe ntantes em minoria , contra o que tenha 
querido e votado a mai ori a da nação. 

Terá sido intuito da disposição que ficou 
vigorando não demorar a apuração á espera de 
numero de deputados e senadores para as 
sessões ? 

Mia s as camaras reunem-se em congresso 
naci onal depoi:!> ele constitu ídas com o num ero 
(q11on1111) 11-ecessa rio pai'a funccionar cada uma 
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chimeras, e em politica nao se anda cm busca 
dc chimeras, procuram-sc cousas possiveis e 
praticas. 

O congresso fara a apuragao. Nisto 
andaram de accordo os projectos prcliminarcs, 
o da commissao do governo, a Constituicao por 
este submcttida ao congresso, as cmendas n'clle 
apresentadas quer pela commissao respectiva, 
qucr por deputados e senadores. Apenas, em 
um dos projectos queseparadamenteeiaboraram 
os mcmbros da commissao do govcrno, o pro- 
jecto Magalhaes Castro, sc cncontra a apuracao 
commettida ao supremo tribunal federal (a 
eleiijao seria feila pelas municipalidades, cada 
uma com um voto) arts. 75-70. 

A apuraqaofeitapelo congresso innegavelmente 
participa dos defeitos que scassignalam a propria 
eleigao prcsidencial commettida aquella corpo- 
racao. Ella cnvolvc 0 conhecimento da validade 
das eloigoes parciaes e 0 podcr de annullar as irre- 
gularcs ou realisadas de modo contrario a lei. 
E no uso desse poder o congresso csta sujeito a 
influencia de espirito dc partido, cabala, mano- 
bras, e exposto a comprcssao e corrupqao por 
parte do govcrno, si neste se achar um presi- 
dentc quo (transviando-se de suamissao) tenha 
prcdilccgao por algum dos candidatos e procure 
usar, cm benelicio d'elle, do prcstigio e recursos, 
que Ihc da sua posigao. 

A apuracao consistc em sommar os votos va- 
lidos; mas si sabido e quo cm orilbmclicapolitica 
71cm scmpic (tons c dons siio qnaho, cm matcria 
cleitoral e de tanta transcendencia a applicagao 
das rcgras fundamcntacs do calculo, que nao 
raro sc tern visto ter a addicao o resultado de 
uma subtracao (dc diploma). E a autoridadc 
apuradora, sobcrana no mancjo dos algarismos, 
substituc-se ao clcitorado. 

A idea de submetter-sc a justica, como ja tern 
sido lembrado, o conhecimento das clcigoes 
parciaes contcstadas tern contra si valiosas ra- 
zocs. E' facil dc ver como cssa providencia 
multiplicaria as contestagoes c poucas seriam as 
clci<;ocs nao contcstadas dc quo conhcceriao con- 
gresso ; isto e, a apuracao, afinal, pertenccria 
menos ao congresso, que aos tribunaes. E calcu- 
lam-sc os immensos inconvcnientcs dessaintcr- 
vengaojudiciaria cm cousas meramentc politicas? 
Isso fora trazer para as regioes placidas e serenas 
da justiga a cabala cleitoral com todos os seos 
apparelhos, com todo 0 sco cortejo dc ousadias e 
cstratagemas, com todo o scoscquitodc praticas 
corruptoras, com todos os seos cscandalos. 
Fora desviar de sua missao o poder judiciario 
em prejuizo d'clla, em desprcstigio d'elle, em 
perigo das instiluiqocs. 

A quasi unanimidade com que, a partir dos 
projectos preliminares, se accitou a competcncia 
do congresso nesta matcria, si nao a suffraga 
como uma medida que reuna todas as excellen- 
cias c fiquc acima dc todas as objecgocs, revela 
todaviaserella, cntre tudo quanto a cjsc rcspcito 
sc tern cogitado, o que parccc scr a mclhor pro- 
\'idencia que c dado estabclecer-sc. 

Na sua primeira sessao do mesmo 
anno, isto e, do ultimo anno (a que se refere o 
principio deste § 1") do periodo prcsidencial. 
E' a sessao legislativa (periodica ou annual) 
subsequente a eleicao de presidente da Repu- 
blica. 

A expressao «primeira sessao» vein dos pro- 
jectos anteriores e das emendas que estabeleciam 
a eleigao de dous graos; c evidentemente se 
referia a sessao diaria,—sendo n'ella pos- 
sivel fazcr e concluir a apuragao (que ncssc 
systema consistia no exame c conta dos 
votos dc vinte uma actas, cousa realisavel cm 
uma so sessao diaria). Com a alteragao, porem, 
feita pelo congresso constituinte, essc trabalho 
seria impossivel em um dia; e, cmbora conser- 
vando o vocabulo — primeira—, a respeito dc 
uma sessao, a que se nao segue segunda, a 
Constituigao deve ser entendida como referindo- 
se a proxima sessao annual, para naoattribuir-se- 
Ihe um proposito inexequivel, qual seria a apu- 
ragao, em um so dia, das actas de todas as 
secqoes eleitoraes do paiz. E csta e a intelli- 
gencia que na pratica se tern, com razao, admit- 
tido e com a qual se conformaram o regimento 
commum das camaras legislativas (dando cinco 
dias para os trabalhos das commissoes c nao 
vedando prorogacao) c a lei n. 347 de 7 de 
dezembro de 189,, que nao alterou cssa pratica. 

Feita a eleicao no dia primeiro dc margo, o 
congresso apura-a no principio de maio, com 
bastantc antecedencia da posse do presidente cm 
1 7 de novembro, o que da tempo, cm caso dc se 
annullar a eleicao, a proceder-se a nova, sem 
prejuizo dos prazos marcados aos differentes 
trabalhos do processo cleitoral. 

Apuragao . . . com qualquer numero 
de membros presentes. O projecto do 
govcrno exigia a presenga de dons tcrgos, pclo 
menos, dos mcmbros do congresso (art. 40). 
A emenda Muniz Freirc, quo estabeleceo outro 
systema cleitoral, foi que permittio sc procedcr 
a verificacao da eleigao do presidente sem essa 
cxigcncia e sem qucstao de numero de represen- 
tantcs (podendo portanto prevalecer a decisao 
da minoria do congresso). 

E' innegavel que n'isso vae uma infracgao do 
principio democratico e que maiores garantias 
offerecia a disposicao emendada. E' este o unico 
caso em quo o congresso funcciona e delibera 
sem a maioria dos mcmbros que o compoem, 
e isto n'um assumpto da maior gravidade! 
Interessantes questoes e de muita importancia 
podem assim ser resolvidas por um numero de 
reprcsentantes em minoria, contra o que tenha 
querido e votado a maioria da nagao. 

Tera sido intuito da disposigao que ficou 
vigorando nao demorar a apuragao a espera de 
numero de deputados e senadores para as 
sessocs? 

Mas as camaras reunem-se cm congresso 
nacional depois dc oonstituidas com 0 numero 
(^aonnii^) necessario para funccionar cada uma 
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d'ellas; assim se tem prati cado, de accordo com 
o art. 16 § 1°, segt:ndo o q ual lo se nado e da 
camara dos deputados ( não de alg uns deputados 
e senadores ) se compõe o cong resso . 

Póde-se entreta nto ex pli car a referi da clau sula 
constitucional pelo propos ito de evitar o qu e 
em g iria parlamentar se chama « obst ru cção», 
a ausencia o u retirada de representantes para 
não fo rmar casa, pela pri vação do nu mero 
d 'elles req uerido para a sessão, - verdadeira 
dese rção e chi cana de baixa polit ica, qu e poderi a 
p rocrastin ar indefini damente a apu ração da 
eleição preside ncial. 

§ 2 °. Sí nenhum dos votados houver 
alcançado maioria absoluta no escrutin io 
popu lar, devolve-se a eleição ao cong resso 
nacio nal. Mas então a escolha ve rsa rá sómente 
entre os ca ndidatos que n 'aquell e escru tín io 
ti ve rem obt ido as duas maiores votações. E 
não serlt, em todos os casos, de dous escolher 
um , ma· mesmo de t res, e quiçá el e q uatro, a 
t arefa ela cong resso : - por empate na eleição 
popular, pócle da r-se que mais ele dous tenham 
obtido as dlf.,1.1 111ais elcvndas vofnçõcs . 

Os dous mais votados , posto q ue sem maiori a 
a bsoluta na eleição clirecta, ti vera m , su pponha
se , cada Ulll 400 m il votos; o cong resso terá 
ele eleger Ulll , não entre esses do us sómente, 
mas entre t res, - esses que empataram e o da 
immediatalllente inferior votação; ou entre q ua
t ro, si ta lll bem houve rem ti do dous ca ndidatos 
egual votação immediatamente infe ri or ú mais 
alta: ahi teremos as d uas votações mais elevadas 
conseguidas, por tres ou por quat ro cand idatos, 
e d'e ll es escol herá um o co ng resso nacio nal. 
Isto é conseque ncia da emenda ( que se conve rteo 
no presente §) subst itut iva da ante ri ormente 
ap provada (em 3 ele janeiro de 189 1 ). Aquell a 
d ispu nha que , não have ndo candidato com 
maior ia abso luta na eleição di recta, se procedes
se a nova eleição ( tambe m cl irecta) e11frc 
os dous 111a is vofndos ( sic); e a out ra passou 
para o cong resso essa eleição, mas em vez de 
referir-se aos dous mais votados, disse : « um 
de entre os que t ivere m alca nçado ns duns 
votações mais elevadas». 

O cong r esso elegerá por maioria dos 
votos presentes. A cond ição de maiori a 
absoluta , que é ex ig ida para a eleição presidencial 
por voto popular, cessa na que é feita j)e lo 
cong resso nacional. A Constituição, q ue pa ra 
a ap uração con tenta-se com a prese nça de q11nl
q11cr ·1111111cro dos represe ntantes ( § 1 ° i11 fi11c ), 
tambe m não é ex igente ao quanto numero de 
votos que devem const it uir nnio ria para a esco lha 
na segunda eleição; satisfaz-se com a simp les 
p lura lidade . E em ve rdade , j á a eleição popu lar 
têlll consagrado, pelas duas llla is elevadas 
volaçõe~, as c:indidaluras que por essa sc lcccão 
sã as unicas a entrar no novo escrutin io .' as 
can;-a ras limitalll-se pr priamente a preferir 
entre eleit s. Depois, a exige ncia de ma ioria 

absoluta pode ri a d iílicultar o novo escrutin io 
ou mu lt ipli ca i-o, concorrendo para a ug mentar a 
já não pequena ag itação que naturalmente 
produ z uma eleição presidencia l. 

Em caso de empate considerar-se-á 
e leito o m ais velho. A lei te lll por mais 
capaz o mais edoso . Fall az criteri o quando se 
t rata de escolh.a para cargo qu e ex ige requ is itos 
de ordem mai s elevada que a simples presurnp
ção de maior madureza de senso e experiencia 
da vida ! 

Qi.1anta vez não conco rrerú com um velho 
alg um candidato mais moço e, ao mesmo 
passo, mais instruido, mais prat ico em negocios 
pu blicos , mais apto para o gove rn o? Venera nda 
condi ção é a ve lh ice , mas lá est á na Bi blia: 
Se11ect11s e111i11 vc11embi lis est, 11011 d i11/11ma , ucq 11e 
Q/1/101"11/ll 'Jl /( /1 /C/'O co111p 11tatn ,' ca 11i {171/CI// S llllt 

se11sus bo11ri11 is ct a• fas se11ect11 t is v ita i111111ac11la ln 
( Sa p. IV , 8, 9). 

T res meios hav ia a adoptar para resolve r o 
empate: a edacle, a sorte e uma nova votação . 
O ul t imo, a repetição de escrut ínio, ex ped iente 
adoptado para os casos ord i\1arios , n'este de 
q ue se trata ab riri a nova margem á cabala e 
ma nobras, e pode ri a reproduz ir-se mais de uma 
vez sem successo, ma ntendo-se o empate e 
prolongando-se uma encommoda sit uação de 
ince rteza e ex pectação nacional. A edade nem 
sempre é condição el e preferencia . A sorte não 
pesa as q ualidades, nem compara os meritos . 

Desses ex ped ientes o escrut in io renovado 
se ri a o preferi vel por mais racional, si não fà ram 
os inconve ni entes apo ntados . A preferencia 
pela eclade é a condem nação prév ia e sem 
recurso do merec ime nto não cnca necido, mas 
rea l, superior ; so lução irri ta nte, que choca 
a conscie ncia publica . A sorte, céga como é, 
e sem contemplações, deixa ao me nos uma 
entrada, abre ma is um a possibilidade ao merito 
q ue de outro modo pela di ffe rença da cdade 
estari a irrcfragavelmente fó ra ele com bate . 

E' de notar-se q ue esta claus ul a da Constit ui
ção, em bora fi gu re neste § 2° do art. 47, ao 
t ratar-se da eleição do presidente pelo co ng resso, 
não rege só a hypoth ese n 'ell e cogitada ( como 
poderia pa recer por sua collocação neste para
g rap ho ), mas ap plica-se egualmente ao caso de 
empate que se de em resultado da eleição 
popu lar ou directa, de que trata o § 1°. Não se 
póde ad mittir que o cong resso t enha qu eri do 
deixa r sem prov ide ncia um caso inteiramente 
analogo ao o utro sobre o qu al p rov ide nciou e 
onde se dá ende111 ra f io. 

Ass im , s i em resultado da eleição popular 
dous candidatos com maioria absoluta t ive rem 
obt ido o mesmo numero de votos , consiclera r
se-á eleito o ma is velho . 

§ 8 '' . Lei ordinaria . O processo da 
eleição presidencia l está regul ado pelas leis 
n. 35 de 26 de janeiro de 1892 e n . 347 ele 7 de 
dezembro de 1895 . O regimento commum do 
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tl cllas; assim sc tem praticado, de accordo com 
o art. 16 § 10, scgundo o qual do senado e da 
camara dos dcputados ( nao de alguns dcputados 
c senadores) se compoe o congresso. 

Pddc-se cnlretanto cxplicar a referida clausula 
constitucional pelo proposito dc evitar o que 
cm giria parlamentar se chama «obstruC(;ao», 
a auscncia ou retirada de representantes para 
nao formar casa, pela privagao do numero 
d'ellcs rcquerido para a sessao, — verdadeira 
descr^ao c chicana de baixa politica, que poderia 
procrastinar indefinidamente a apura^ao da 
eleifao presidencial. 

§ 2°. Si nenhum dos votados houver 
alcangado maioria absoluta no escrutinio 
popular, devolve-se a elcigao ao congresso 
nacional. Mas entao a escolha versara somente 
entre os candidates que n'aquelle escrutinio 
tivcrem obtido as duas maiores votagbes. E 
nao sera, em todos os casos, de dous escolher 
um, mas mesmo de tres, e quiga de quatro, a 
tarefa da congresso: — por empate na eleicao 
popular, pckle dar-se que mais de dous tenham 
obtido as duas mat's clcvadas vota(des. 

Os dous mais \,otados, posto que scm maioria 
absoluta na eleigao directa, tiveram, supponha- 
se, cada um 400 mil votos; o congresso tera 
deelegerum, nao entre esses dous somente, 
mas entre tres,—esses que empataram e 0 da 
immediatamente inferior votagao; ou entre qua- 
tro, si tambem houverem tido dous candidates 
egual votagao immediatamente inferior a mais 
alta: alii teremos as duas votagoes mais elevadas 
conscguidas, por tres ou por quatro candidates, 
c d'ellcs escolhera um o congresso nacional. 
Isto c consequencia da emenda (que seconvcrteo 
no presente § ) substitutiva da anteriormente 
approvada (em 3 de Janeiro dc 1S91). Aquella 
dispunha que, nao bavendo candidate com 
maioria absoluta na eleicao directa, sc procedes- 
se a nova elcifao (tambem directa) cnirc 
os dons mais votados (sic); e a outra passou 
para o congresso essa eleigao, mas cm vez de 
rcferir-se aos dotis mais votados, disse: «um 
dc entre os que tiverem alcangado as duas 
votai'ocs mais elevadas». 

O congresso elegera por maioria dos 
votos presentes. A condigao de maioria 
absoluta, que e exigida para a eleigao presidencial 
por voto popular, cessa na que e feita pelo 
congresso nacional. A Constituigao, que para 
a apuragao contenta-se com a presenga dc qnal- 
qucr numcto dos representantes (§ 1° in fine), 
tambem nao e exigente ao quanto numero dc 
votos quedevem constituir maioria para a escolha 
na scgunda eleigao; satisfaz-se com a simples 
pluralidadc. Eem verdade, ja a eleicao popular 
tem consagrado, pelas duas mais elevadas 
votai;bes, as candidaturas que por essa selcccao 
sao as unicas a entrar no novo escrutinio; as 
camaras limitam-sc propriamente a preferir 
entre cleitos. Depois, a exigencia de maioria 

absoluta poderia difficultar o novo escrutinio 
ou multiplical-o, concorrendo para augmentar a 
ja nao pequena agitagao que naturalmente 
produz uma eleigao presidencial. 

Em caso de empate considerar-se-a 
eleito o mais velho. A lei tem por mais 
capaz o mais edoso. Fallaz criterio quando se 
trata de escolha para cargo que exige requisites 
de ordem mais elevada que a simples presump- 
cao de maior madurcza de senso e experiencia 
da vida! 

Quanta vez nao concorrera com um velho 
algum candidate mais mogo e, ao mesmo 
passo, mais instruido, mais pratico em negocios 
publicos, mais apto para o governo? Veneranda 
condigao e a velhice, mas la esta na Biblia; 
Senccins enim vencrabiiis cst, non dintnnia, ncqnc 
aiiiiomm iiumcro compntaia; cani anicm stint 
sensns bominis ct adas scncctntis vita immacnlala 
(Sap. IV, 8, 9). 

Tres mcios havia a adoptar para resolver o 
empate; a cdade, a sortc e uma nova votacao. 
O ultimo, a rcpetigao de escrutinio, cxpediente 
adoptado para os casos ordinarlos, n'este dc 
que se trata abriria nova margem a cabala c 
manobras, e poderia reproduzir-se mais dc uma 
vez scm successo, mantendo-se o empate c 
prolongando-se uma encommoda situagao dc 
incerteza e expectacao nacional. A edade nem 
sempre e condigao de preferencia. A sorte nao 
pesa as qualidades, nem compara os meritos. 

Desses expedientes o escrutinio renovado 
seria opreferivel por mais racional, si nao foram 
os inconvenientes apontados. A preferencia 
pela cdade e a condemnacao previa c scm 
recurso do merecimcnto nao encanecido, mas 
real, superior; solugao irritante, que choca 
a consciencia publica. A sorte, cega como e, 
e sem contcmplagoes, deixa ao menos uma 
entrada, abre mais uma possibilidade ao mcrito 
quo de outro modo pela differemja da cdade 
estaria irrcfragavehnente f Ira de combate. 

E' de notar-se que esta clausula da Constitui- 
gao, embora figure neste § 2" do art. 47, ao 
tratar-se da eleigao do presidente pelo congresso, 
nao rcge so a hypothese n'elle cogitada (como 
poderia parecer por sua collocagao neste para- 
grapho), mas applica-se egualmente ao caso de 
empate que se df. cm resultado da cleigao 
popular ou directa, de que trata o § 10. Nao sc 
pode admittir que o congresso tenha qucrido 
deixar sem providencia um caso inteiramente 
analogo ao outro sobre o qual providenciou e 
onde se da eadem ratio. 

Assim, si em resultado da eleicao popular 
dous candidatos com maioria absoluta tivcrem 
obtido o mesmo numero de votos, considerar- 
se-a eleito o mais velho. 

§ 8". Lei ordinaria. O proccsso da 
eleicao presidencial esta regulado pelas leis 
n. 33 de 26 dc Janeiro de iSqa e n. 347 dc 7 de 
dezembro de 1S95. O regimento commum do 
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congresso, de_ 22 de agosto de 189 2, di spoz 
sobre a apuraçao /1n al. 

A disposição cio presente paragra pho ( parte 
de uma emenda substituti va do artigo qu e no 
projecto estatuia o modo da eleição de presidente 
da Republica) é inteiramente escusada, em 
vi sta do art.. 34, ns. 22 e 34, que autori sa o 
congresso nacio nal a regular as eleições federa es 
e dec retar leis orga nicas para execução da 
Constituição . 

§ 4 °. São inelegíveis . .. os parentes . 
E' uma caute la contra o espirita el e oliga rchia , 
que, não sendo obstado, ar ri sca ria a Republi ca 
a red uzir-se ao go vern o do paiz por um pequeno 

.. 

numero de privileg iados . Não lhe sendo per
mittida a ree leição, o presidente poderi a promo
ve r a eleição de pessoa sua, conjuncta por 
estreitos laços de con sa ng uinidade ou por 
aftinidade, e t eríamos assi m um a familia reina n
te, uma como «dynastia republicana» , palavras 
qu e burle11t d'ejfroi de se 'VOir acconpplécs . Mas, 
como em tudo , e mesmo ( si não principalmente) 
em boa polit ica, est 111od11s i11. reb11s, a Const itui
ção não levou tão longe seos receios que 
extendesse sua prohibição a toda a parentela do 
presidente ou vice-presidente; limitou a inhabi
lidade aos paren tes mais prox imos (110 1º e 2º 
g rnos) que são exactamente aq uell es que, pelo 
ordinario , mai s desa /1am e concen tram compla
cencias e protecção . 
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congresso, de 22 de agosto de iSp2, dispoz 
sobrc a apuracao final. 

A disposi^ao do presente paragrapho (partc 
de uma emenda substitutiva do artigo que no 
projecto estatuia 0 modo da elei^ao de presidentc 
da Republica) e inteiramente escusada, cm 
vista do art.. 34, ns. 22 e 34, que autorisa o 
congresso nacional a regular as elei^oes federaes 
e decretar leis organicas para execu^ao da 
Constitui^ao. 

§4°. Sao inelegiveis. . . os parentes. 
E' uma cautela contra o espirito de oligarchia, 
que, nao sendo obstado, arriscaria a Republica 
a reduzir-se ao governo do paiz por um pequcno 

numero de privilegiados. Nao Ihe sendo per- 
mittida a reeleiipio, o presidentc poderia promo- 
ver a elei^iio de pcssoa sua, conjuncta por 
estreitos la^os de consanguinidade ou por 
aflinidade, e teriamos assim uma familia reinan- 
te, uma como «dynastia republicanai>, palavras 
que htirlent d'effroi dc se voir acconppUcs. Mas, 
como em tudo, e mesmo (sinao principalmente) 
em boa politica, esi modus in rebus, a Constitui- 
<;ao nao levou tao longe seos receios que 
extendesse sua prohibiijao a toda a parentela do 
presidente ou vice-presidente; limitou a inhabi- 
lidade aos parentes mais proximos (110 1° e 20 

graos) que sao exactamente aquellcs que, pelo 
ordinario, mais desafiam e concentram compla- 
cencias e protecfao. 
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Art , 54 . 0111pete ao pres idente 
da Republi ca : 

Art. 47 . Co111pete pri vati va 111 ente 
ao pres idente da Republ ica : 

Art. 48. Compete privativa
mente ao presidente da Repu
blica : ( Do projccto d:1. com mi ssão do governo 

prov isorio ). 
( Decretos n. 510 de » de junho e 11 . 9 1~ A 

de 23 de outubro de 1890 ) . 

Art. 48. Privativamente. V ide com-

1°. Sanccionar, pro mul
ga r e fazer publi car as leis 
e resolu ções do cong resso 
e exped ir decretos, regu
lam entos, avi sos e in st ruc
ções para a sua fi el exe
cução; 

( Do projecto da commissão 
do go verno prov isorio ) . 

1°. Sanccionar, promu l
ga r e faze r publi ca r as leis 
do congresso : exped ir de
cre tos, in st ru cções e regu
lame ntos para a sua fie l 
execução; 

( Dccrelos n. 5 10 1 de 22 de 
junho e n. 9 14 A , de 23 de 
outubro de 1890) . 

1°. Sanccionar. A' rec usa de sa ncção 
p or parte do presidente da Repu bli ca chama-se 
veto, palav ra de que usavam os tribunos em 
Roma quando se opp unham a a lg u m decret o cio 
se nado . Entre nós apenas é suspe nsivo , pro
voca ndo ul teri or deli beração das ca maras leg is
lati vas, como já a ntes d issemos . E' a rm a co m 
qu e o chefe do poder executi vo se defende co n
tra a in vasão e absorpção dos poderes que lhe 
pertencem e impede m edi das legislati vas inco n
sicleradas, immatu ras, prejud iciaes ou inoppor
tunas . Sem el la « o presidente t eria ape nas um 
titulo vão e acha r-se-ia desauto rado ( Story) >' . 

O veto, ta l como o estabelece a Constituição, 
t o rn a-se uma gara ntia para o pa iz e para a auto
ri dade do presidente, 1 ° pela di lação do negocio, 
dando espaço a maior estudo e reflexão, e 
subtra hindo-o á pa ixão do m omento ; 2° pela 
ex ige ncia dos dous t erços de votos dos repre
sentantes da nação, su bmettendo assim o as
sumpto á decisão app robatori a po r um m aio r 
num ero; 3º pela votação nomina l, que dá mais 
importancia e ma is responsa bilidade ao acto ; e 
4° p r envolver um appell o , uma provocação á 
opini ão nacional para manifesta r-se so bre o caso, 
em quanto suspenso , suscitando o pronuncia
m ento d 'ella na imprensa, nas reuni ões popu la
res, nas represe ntações aos poderes publi cos, 
et c . ( Vide comment. ao a rt. 40 , verb. : Não 
sn 11ccio11 ndos, pag . 153). 

Uma emenda da comm issão do cong resso 
constituinte accrescentava á primeira pa rte deste 
pa rag rapho as palav ra s « sa lvas as restr icções 
est abe lecidas nesta Co nstituição» . ( ANN. , 
vol. l , pag . 1 1 1 ). Foi approvada na sessão de 
3 el e ja neiro de 189 1 e como tal se menciona a 
pags . 35 e 399 dos ANN. cit. , v. li ; não fi g ura 
po rém na « confro ntação das emendas ap prova
das cm 2ª d i cussão com o projecto ... » co n
frontação ela borada pela secreta ri a do cong resso 
so b a fi sca li sação do preside nte (ANN., vol. li , 
pags . 384 i11 fi11c e 435 combinadas co m o qu e 
consta de pags . 64 1 e 642) e que vem no 
vol. t. 111 pags . 139 a 169 . Ahi , á pag . 152, o 
t exto do projecto , a rt. 47 § 1°, está com o si não 
t ivesse sido emendado na primeira d iscu ssão e 
na e lumna das em endas da seg unda nenhuma 

ment . ao a rt. 34. pri11c. (pag . 103). 

Aoart.47 § 1°. Depois 
da palav ra congresso, di
ga-se : - salvas as res t ri c
ções esl,1belecidas nesta 
Constitui ção. 

Emenda da comm issão do 
cong resso ( :i. ppro v ada cm 3 de 
j :1ne iro de 189 1 e como tal me n
cionada :l p:1gs . 35 e 399 do 
vo l. li dos Ann aes do congresso 
cons tituinte) . 

1 °. Sanccionar, pro
mulgar e fazer publicar 
as leis e r esoluções do 
congresso; expedir de
cretos, instrucções e 
regulamentos para a 
sua fiel execução ; 

ha qu e a utori se a suppressão . Naturalmente isso 
occorreo pela precipitação ass ig nalada pelos 
depu tados Francisco Veiga (ANN . , vol. li , pag . 59 1) 
Sc rzcde ll o Corrêa e pelo se nador Qi.1in t ino 
13ocayu va ( vol. Ili , pag . 74 e 95 ). 

Feli zm ente , porém, sem elha nte falh a nada 
prejud ica . A emenda referi a-se a restricções es
tabelecidas 11a Constituição ; a referencia clesap
pareceo, m as as restri cções ficara m e su bsistem 
nos di versos a rti gos onde se achavam: qua nto á 
sa ncção , nos arts . 4°, 1 7 § 1 ° e 90 § 3, e qua nto 
á promulg ação , nos arts . 38 e 9 1. 

Vide comment. ao art . 16 verb . «Sancção» , 
ao art. 37 , pr., verb . «Acqui esce ndo», ao § 1° , 
verb. «Negará sua sa ncção», pag . 52, 144 e 146 . 

Promulgar e fazer publicar. Vide com
m ent. aopreamb11 lo( ve rb . Prom11lga1110s, pag . 5 ) e 
ao art . 37 ( ve rb. Prom11lgnrá, pag. 145 ) e decreto 
n . 31 9 1 de 7 de janeiro el e 1899, arts. 39 a 46, 
t ra nscripto no comment. ao art. 37 § 4º e ao 
a rt . 40 ( i11 ji11e) . 

O momento em qu e as leis da Un ião e decre
tos do g overn o fed eral começam a obriga r fo i 
fi xado pelo decreto n. 572 de 12 de julho de 
1890 ( V ide comment . ao art. 1 1 § 3°, pag . 4 2 ) . 

Expedir decretos, instrucções e regu
lamentos. A lei é id q,,od j11 ss11111 est pelo 
poder competente pa ra fazei-a. Pa ra ser obser
vado e praticado po rém o qu e ell a estatue , o 
chefe da nação , com o autoridad e a quem incum
be cumpril-a e fazel-a cumprir , t em o poder de 
estabelecer , por di sposições de ca racter obriga
tori o, os m eios , regras , p rov idencias e fo rmulas 
a isso adequ adas . lncl ue-se esse poder na sua 
mi ssão executi va , é uma fun cção esse ncialmente 
in herente a ell a . 

E na escolha desses m eios e processos , - a 
m enos qu e por moti vo especial a lei expressa
mente t enha prescripto alg um qu e considere 
indi spensavel ao bom exito ela providenci a 
legislada , - é di screcionario o poder do chefe 
do estado e podem ser u lteri ormente alterados 
ou mudados os regul am entos po r ell e ex pedidos , 
si as circumsta ncias do neg ocio e ci o pa iz assim 

o aconselha rem 
Ag·cnle rcsponsa 
não lhe póde ser 

Fiel execut 
salutar av iso ; 1 

mentação, cli scre 
preferir , t em en 
devem se r condt 
ela lei, sem 
a este proposito 
Bu eno, qu e o 
g ra \·e abuso em , 
t es: 

1º . Em crea r d ir 
cidas pe la lei ; se i 
u su rpa ção d o p cdc r 
c rea r impostos, pe r 
e teria mas dous leg 
t uci o na l ve rdad e ira 

2 º . Em ampliar 
obri g ações , po rq u an 
obse rvar fi e lme nte 
ou a lt e ra ção algu m 
o bri g aç õcs como fo i 
t .d-os ou d ' m inuil-o 
pa ra sobrcpà r-se a e 

3°. Ern ordenar 
ou não prohibe, abl 
de nte n. 1" . E d , 
alg um a para supprir 
da le i, e mórm cn 
entid ades n~w são s i 

4". Em facu ltar 
es t abe lece , po r qu 
decre tad a, passaria ; 
gove rn o é se r em t l 

5". Finalm ente, 
obrigações, pois qu t 
da le i q u e os es t a 
vcr<l adci ra m ..:.nte att, 

Não pódem 
crea r repart ições 
mesmo tempora 
belcccr emolum, 
A sancção elas 

2°. No mear e de 
os secretarias cio ! 
mand ante em cht 
cleraes, be m come 
empregos civis e p 
das as limitações de 

( Do projecto da co11 
prov isori o ). 

2 °. Nomec 
os ministros 
lece qu e os m in i 
da Rep ubli ca e 
art. 52 exime-e 
perante o cong r 
do Estado, co ll 
pensamento po 
E desde que o ri 

é qu e se lhe dei: 
as pessoas qu e < 
Impà r-lh e taes 
a esphera de s1 
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Art, 54. Compete ao prcsalcnte Art. 47. Compete privativamcnte Art. 48. Compete privativa- 
da Republica; ao presidente da Republica; mente ao presidente da Rcpu- 

(Do projeclo da commissao do governo (Decrctos n, 510 de 23 dc junho e n.914 A hlira ■ 
provi'sorio), de 23 de oulubfo de 1890). UllOd,. 

Art. 48. Privativamente. Vide com- ment. ao art. 34 pi inc. (pag. 103). 

iu. Sanccionar, promul- 
gar e fazer publicar aslcis 
c resolufoes do congrcsso 
c expedir decrctos, rcgu- 
lamcntos, avijos c instruc- 
focs para a sua ficl cxc- 
cufHo ; 

(Do projecto da commissao 
do governo provisorio). 

1°. Sanccionar, promul- 
gar c fazer publicar as Icis 
clo congrcsso: expedir de- 
crctos, instrucfdcsc rcgu- 
lamcntos para a sua ficl 
cxccufao; 

( Decretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
ouiubro de 1890). 

Ao art. 47 § i0. Dcpois 
da palavra congrcsso, di- 
ga-sc: — snlvas as rcstric- 
(:ocs cstabclccidns ncsta 
Constituicao. 

Rmenda da commissao do 
congrcsso ( appro vada em 3 de 
Janeiro de 1891 e como tal men- 
cionada a pags. 35 e 599 do 
vol. II dos Annaes do congress© 
conslituinte). 

1°. Sanccionar, pro- 
mulgar e fazer publicar 
as leis e resolugoes do 
ccngresso; expedir de- 
cretos, instrucQoes e 
regulamentos para a 
sua fiel execugao; 

1°. Sanccionar. A' recusa de sancgao 
por parte do presidente da Republica chama-se 
vclo, palavra do que usavam os tribunos cm 
Roma qnando se oppunham a algum decrcto do 
scnado. Entre nos apenas e suspensivo, pro- 
vocando ulterior deliberaqao das camaras legis- 
lativas, como ja antes dissemos. E' arma com 
que o chefe do podcr cxccutivo se defende con- 
tra a invasuo e absorpijao dos poderes que Ihc 
pcrtenccm c impede medidas legislativas incon- 
sidcradas, immaturas, prejudiciaes ou inoppor- 
tunas. Scm ella «o presidente teriaapenas um 
titulo vao e achar-se-ia desautorado (Stoiy)^- 

O veto, tal como o estabelece a Constituifao, 
torna-se uma garantia para o paiz e para a auto- 
ridade do presidente, i0 pela dila^ao do negocio, 
dando espaijo a maior estudo e reflexao, e 
subtrahindo-o a paixao do momento; 2° pela 
exigcncia dos dous ter<;os de votos dos repre- 
sentantes da nagao, submettendo assim o as- 
sumpto a decisao approbatoria por um maior 
numcro; 30 pela votaqao nominal, que da mais 
importancia e mais responsabilidade ao acto; e 
40 por cnvolver um appello, uma provocagao a 
opiniao nacional para mani(estar-se sobre o caso, 
em quanto suspenso, suscitando o pronuncia- 
mento d'ella na imprensa, nas reunioes popula- 
res, nas rcpresenta^oes aos poderes publicos, 
etc. (Vide comment, ao art. 40, verb.: Ndo 
savccioundos, pag. 133). 

Uma cmenda da commissao do congresso 
conslituinte accrescentava a primeira parte deste 
paragrapho as palavras «salvas as rcstric^oes 
cstabelecidas nesta Constituicao». (Ann., 
vol. I, pag. 111). Foi approvada na sessao de 
3 de Janeiro de i8gi e como tal se menciona a 
pags. 33 e 309 dos Ann. cit., v. II; nao figura 
porcm na « confrontacao das emendas approva- 
das cm 2" discussao com o projecto...» con- 
frontagao elaborada pela secretaria do congrcsso 
sob a fiscalisa^ao do presidente (Ann., vol. II, 
pags. 384 in fine e 435 combinadas com o que 
consta de pags. 641 e 642) e que vem no 
vol., Ill pags. 139 a 169. Ahi, a pag. 152, o 
texto do projecto, art. 47 § i0, esta como si nao 
tivessc sido emendado na primeira discussao e 
na columna das emendas da segunda nenlnima 

ha que autorise a suppressao. Naturalmenlc isso 
occorreo pela precipitagao assignalada pclos 
dcputadosFranciscoVciga(ANN.,vol.lI, pag. 591) 
Scrzcdcllo Correa e pelo senador Qiiintino 
Bocayuva (vol. Ill, pag. 74 e 93). 

Felizmente, porem, semelhantc falha nada 
prejudica. A emenda referia-sc a restricgoes es- 
tahelecidas na Constitnigdo', a referenda desap- 
pareceo, mas as restrictjoes ficaram c subsistem 
nos diversos artigos onde se achavam ; quanto a 
sancgao, nos arts. 4'', 17 § 10 e 90§ 3, c quanto 
a promulgafao, nos arts. 38 e 91. 

Ka/f comment, ao art. 16 verb. «Sanc9ao»1 
aoart. 37, pr., verb. «Acquiescendo»> ao ^ i", 
verb. «Negara sua sanc^aot, pag. 52, 1446 146. 

Promulgar e fazer publicar. Vide com- 
ment. aopreainbnlo{verb. ProinnIganios,pag. 3)0 
ao art. 37 ( verb. Promntgard, pag. 143)6 decreto 
n. 3 191 de 7 de Janeiro de 1899, arts. 39 a 46, 
transcripto no comment, ao art. 37§40eao 
art. 40 ( in fine). 

O momento em que as leis da Uniao e decre- 
tos do governo federal comegam a obrigar foi 
fixado pelo decreto n. 572 de i2dejulhodc 
1890 CVide comment, ao art. 11 § 30, pag. 42). 

Expedir decretos, instrucqoes e regu- 
lamentos. A lei e id quod jussum cst pelo 
poder competente para fazel-a. Para ser obser- 
vado e praticado porem o que ella estatue, o 
chefe da nagao, como autoridadea quern incum- 
be cumpril-a e fazel-a cumprir, tern o poder de 
estabelecer, por disposi^oes de caracter obriga- 
torio, os meios, regras, providencias e formulas 
a isso adequadas. Inclue-se csse poder na sua 
missao executiva, e uma funcgao essencialmente 
inherente a ella. 

E na escolha desses meios e processes,—a 
menos que por motive especial a lei expressa- 
mente tenha prescripto algum que considere 
indispensavel ao bom exito da providencia 
legislada,—e discrecionario o poder do chefe 
do estado e podem ser ulteriormente alterados 
ou mudados os regulamentos por elle expedidos, 
si as circumstancias do negocio e do paiz assim 
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o aconselha rem para melhor execucão da lei. 
Age nte responsavel dessa execução, t;d di s..: reção 
nào lhe póde se r recu sada. 

Fiel execução. Esta clausula contém 
salutar av iso; recorda que o poder de regula
mentação, discrecionario quanto aos meios a 
preferir , t em ent retanto natural limite; est es 
deve m ser cond ucentes á exacta e FIEL execução 
da lei , sem altera i-a em cousa alg uma; 
a este proposito cu mpre lembrar , com Pimenta 
Bueno, que o poder execut ivo commette ri a 
gra1·e abuso em qualque r das hypotheses segui n
t es : 

1º. Em crca r d ire itos o u obrigações nov as, não estabele
cidas pela le i ; seria um a inn evação ex horbi tantc, u ma 
usu rpação do pcdc r leg is lat ivo; e assim podcrin o go verno 
crea r impostos , penas e deve res não esta belecidos pela lei 
e teriamas do us legislado rcs i tornando-se o systcma co nsti
tuciona l verdad eira illusão i 

2 º . Ern amplia r, restringi r ou modi fi car di reitos ou 
obr igações , porq uanto a facu ldade lhe foi dada para fazer 
observar fie lmente a le i, e não para introduzir 1nudança 
ou altcrnçi10 alguma n·ella; para m ante r os direitos e 
ob rig ~1çõcs como fo ram estabelecidos e não p~.ra accrescen
t ,d-os ou d 'm in u il-os ; para obedece r ao legislado r e não 
para sobrepo r-se a elle; 

3". Em orde n ar ou prohibi r o que ell a não ordena 
ou não proh ibe , abuso cgual ao que j,i notamos no an tece
den te n. t L, . E de m ais o governo ni1 0 tem autoridade 
:ilg um a pa ra su ppr ir, por me io regulame nta r, as lac un as 
da lei, e mórm cntc de direito pri vndo, po rq ut.! es tas 
en tid ades nfw silo simples deta lhes ou m e ios de execução; 

4' . Em focu lta r ou proh ibi r dive rsa men te do que a lei 
est abe lec,· , po r g ua 11 to deixar ia est a de ser q ual fóra 
decretada, passaria a ser diíl'c: rcnte, quando a ob ri gação do 
governo é se r em tudo por tudo fie l e sub m isso ..'1 le i ; 

5°. Fina lmente, cm exti ngui r ou annullar d ireitos o u 
obrig;ações, po is que um ta l acto equiva leria ,l revogação 
da lei qu e os estabelecera ou reconhecera ; se ri a um acto 
ve rdade iram ente atten t ato rio. ( Drn. l'UBL. llRAz., pag. 237 ) . 

Não pódem os regu lamen tos do gove rn o 
crea r repartições, empregos, nem age ntes, a inda 
mesmo temporari os, nem fi xar ord enados, esta
belecer emolum entos , taxas, mu ltas nem penas . 
A sa ncção das di sposições regulamentares q ue 

niío est iver nos arti gos respect ivos elo codigo 
pe nal, deve se r estabelecida por lei. A crc;ição 
de cargos pu blicos e seos ve ncimentos é attri
buição privat iva do poder legislativo ( art. 34 
§ 25 ) ; não se comprehende, na fac uldade de 
faze r regulamentos, mas prende-se á de di spôr 
elos d inheiros pu blicos, o que não se póde faze r 
sinão em virtude de lei . 

- Decretos offensivos aos direitos ga rant idos 
pela Co nstitu ição e pe las leis, são nullos e de 
nenhu m effei to jurí dico. (Acc. do Sup. Trib. 
Fed ., n . 11 2 de 19 de set embro de 1895) . 

Contra os actos das autoridades publi cas 
fun dados em regulamentos e determ inações do 
governo, contrari os á Constitui ção € ás leis, 
podem os part icu lares prej udicados int entar 
acção judicial (Co nst. , a rt. 60 a ) e lei n . 22 1 de 
20 de novembro de 1894, art. 13 § 9 a 12 ) . 

Os avisos do govern o não poderão versa r 
sob re interpretação de lei ou regulamento, cuj a 
execução esti ver exclusivamente · a cargo do 
poder jud iciari o ( lei n . 23 de 30 de outubro de 
189 1, art . 9° § 2°). Vide Const . do Mexico, 
art . 101, § 1°, da Suissa, art. 113 e o art. 107 
da const. Belga : « As cortes e tr i bu naes não 
applicam as dec isões e reg-ulamentos ge raes, 
prov inciaes e locaes sinão em quanto confo rmes 
ás leis» . A da repu blica arge nt ina (art. 86 n. 2) 
dá ao presidente o poder de expedir regu lamen
tos para a execução das leis, te11 do o c11 idada de 
não 7/Jes alterar o espírito com excepções reg11 lame11 -
ta res . 

Taes precauções são suscitadas pela fac ilidade 
e frequencia de abu sos cio poder executivo neste 
parti cular , os quaes aliás não seriam tantos e 
tama nhos, sem a complace ncia das camaras 
legislati vas, que não só toleram a usurpação, 
mas vão ao ponto de autorisal-a por leis, trahin
do assim sua missão e fo menta ndo o arbít r io e 
demasias do executi vo. Yide comment . ao 
art . 15 , verb.: « E' perti nente», etc ., pag. 49. 

2° . Nomea r e clcmillir li vrcmcnlc 
os secretarias do governo e o com
mancl:i ntc cm chefe elas forcas fc
dcracs, bem como prove r lodos os 
empregos civ is e po lilicos, respei ta
das as lim itações lesta co nsti tuicão; 

2° . Nomc:ir e dcmilli r livrcmcnlc 
os min ist ros ele estado; 

2°. Nomear e demittir livre
mente os ministros de estado; 

(Decretos n. 5 10 de 22 de Junho e n. 9 14 A 
de 23 de Outubro de 1890). 

( Do projeclo da commissão do gover no 
provisorio ). 

2 °. Nomear e demittir livremente 
os m inistros de Estado . O art . 49 estabe
lece que os mini st ros são a11x ih'aru do presidente 
da Republica e age11.tes de sua co11.fia11ça. E o 
art. 52 exime-os da respo nsabilidade polít ica 
perante o cong resso . São secretari as do chefe 
do Estado, co llaborado res na execução de seo 
pensa mento polí t ico e na sua admi n ist ração. 
E desde qu e o responsavel é o preside nte, ju sto 
é q ue se lhe deixe chamar e associar á sua tarefa 
as pessoas que ell e ach e mais pro prias para isso. 
Impor- lhe taes e q uaes auxiliares ou restrin g ir 
a esphera de sua escolha, já , peJa natureza das 

cousas , nat ura lmente redu zida, fo ra a nnull ar
lhe a responsabi lidade e enfraquece r-lhe o pode r. 

D'ahi o « liv remente» deste n . 2. 
Já naturalmente rest ricta a escolha, di zemos, 

pois que é bem d e ver q ue ella não ha de ir 
além do circulo dos co rrelig ionari os do pres i
den te; entre estes , das pessoas que possuam os 
necessa rios pred icados; entre estes , dos que 
não sejam legalmente incom patíveis; en tre 
estes, dos que ace item o programrna polít ico e 
admi nistrati vo do govern o, e fina lme nte ent re 
estes, dos que não t enham moti vo pa rt icu lar ou 
de occasião q ue os ar rede da incumbencia. 

2-J 
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o aconsclharem para melhor execu^ao da lei. 
Agentc responsavcl clcssa exocu^ao, lal discrc^ao 
nao Ihe pode scr rccusada. 

Fiel execugao. Esta clausula contem 
salutar aviso; recorda que o poder de regula- 
mentagao, discrecionario quanto aos meios a 
preferir, tem cntrctanto natural limitc; estes 
dcvem scr conducentes a exacta e fiel execugao 
da lei, sem alteral-a em cousa alguma; 
a este proposito cumpre lembrar, com Pimenta 
Bueno, que o poder executivo commetteria 
gra\'e abuso em qualquer das hypotheses seguin- 
tes: 

1°. Em crear direitos cm obriga^des novas, nao cstabelc- 
cidas pcla lei; seria uma innova^ao exhorbitante, uma 
usurpa^ao do pcdcr legislativo; e assim poderia o governo 
crear impostos, penas e dcvercs nao estabelecidos pela lei 
c teriamos dous legisladorcs, tornando-se o system a consti- 
tucional verdadeira illusao j 

2°. Em ampliar, restringir ou modificar direitos ou 
obrigaijoes, porquanto a faculdade Ihe foi dada para fazer 
observar ficlmente a lei, c nao para introduzir rnudanqa 
ou altera<;ao alguma n'elia; para manter os direitos e 
obriga<joes como foram estabelecidos e nao pira accrescen- 
tal-os ou diminuil-os; para obedecer ao legislador e nao 
para sobrepor-se a clle • 

3°. Em ordenar ou prohibir o que ella nao ordena 
ou nao prohibe, abuso cgual ao que ja notamos no antece- 
dente n. iu. E denials o governo nao tern autoridade 
alguma para supprir, por mcio regulamcntar, as lacunas 
da lei, e mdrmente de dircito privado, porque estas 
entidades nao sao simples detalhes ou meios de execuqao; 

4". Km facultar ou prohibir diversamentc do que a lei 
cstabelecc, por quanto deixaria esta de ser qual fdra 
decretada, passaria a ser differente, quando a obriga^ao do 
governo c ser em tudo por tudo fiel e submisso a lei; 

5". Finalmente, em extinguir ou unnullar direitos ou 
obrigaijoes, pois que urn ta! acto equivaleria a revoga^ao 
da lei que os estabelecera ou reconhecera; scria um acto 
verdadciranunte attentatorio. (Dm. publ. braz., pag. 237). 

Nao podem os regulamentos do governo 
crear repartifoes, empregos, nem agentes, ainda 
mesmo temporaries, nem fixar ordenados, esta- 
belcccr emolumentos, taxas, multas nem penas. 
A sancfao das disposii;6es regulamentares que 

2°. Nomcar e dcmillir livrcincnte 
os sccrctarios do governo e o com- 
mandantc cm chofe das forcas fc- 
deracs, bem como provcr todos os 
empregos civis c politicos, rcspeita- 
das aslimitafdcs desta constituicao; 

(Do projecto da commissao do governo 
provisorio). 

2°. Nomear e demittir livremente 
os ministros de Estado. O art. 49 cstabc- 
lece que os ministros sao auxiliares do presidente 
da Republica e agenlcs de sua coiijiaii^a. E o 
art. 52 exime-os da responsabilidade politica 
perante o congresso. Sao secretaries do chefe 
do Estado, collaboradores na execui;ao de seo 
pensamento politico e na sua administragao. 
E desde que o responsavel e o presidente, justo 
e que se Ihe deixe chamar e associar a sua tarcfa 
as pessoas que elle ache mais proprias para isso. 
Impor-lhe taes c quaes auxiliares ou restringir 
a esphera de sua escolha, ja, pcJa natureza das 

nao estiver nos artigos respectivos do codigo 
penal, deve scr cstabclecida por lei. A crca^ao 
do cargos publicos c scos vcncimentos e attri- 
buigao privativa do poder legislative (art. 34 
§25); nao se comprchende, na faculdade de 
iazer regulamentos, mas prende-se a de dispor 
dos dinheiros publicos, o que nao se pode fazer 
sinao em virtude de lei. 

— Dccrctos offensivos aos direitos garantidos 
pela Constituicao e pelas leis, sao nullos e de 
nenhum effeito juridico. (Acc. do Sup. Trib. 
Fed., n. 112 de 19 de setembro de 1895). 

Contra os actos das autoridades publicas 
fundados em regulamentos e determinai;6es do 
governo, contrarios a Constituicao e as leis, 
podem os particulares prejudicados intentar 
ac(;ao judicial (Const., art. 60 a) e lei n. 221 de 
20 de novembro de 1894, art. 13 § 9 a 12). 

Os avisos do governo nao poderao versar 
sobre interpretafao de lei ou regulamento, cuja 
execu^ao estiver exclusivamente 'a cargo do 
poder judiciario (lei n. 23 de 30 de outubro dc 
1S91, art. 90 § 2''). yide Const, do Mexico, 
art. 101, § 10, da Suissa, art. 113 e o art. 107 
da const. Belga: «As cortes e tribunaes nao 
applicam as decisoes e regulamentos geraes, 
provinciaes e locaes sinao em quanto conformes 
as leis». A da republica argentina (art. 86 n. 2) 
da ao presidente o poder de expedir regulamen- 
tos para a execu^ao das leis, iendo 0 cuidado dc 
uno Ibes aUcrar 0 cspirito com cxccpgocs regulamen- 
tares. 

Taes precaucoes sao suscitadas pela facilidade 
e frequencia de abusos do poder executivo neste 
particular, os quaes alias nao seriam tantos e 
tamanhos, sem a complacencia das camaras 
legislativas, que nao so toleram a usurpa^ao, 
mas vao ao ponto de autorisal-a por Icis, trahin- 
do assim sua missao e fomentando o arbitrio e 
demasias do executivo. Fide comment, ao 
art. 15, verb.: «E' pertinente», etc., pag. 49. 

2°. Nomear e demittir livre- 
mente os ministros de estado; 

cousas, naturalmente rednzida, fora annullar- 
Ihe a responsabilidade c enfraquecer-lhco poder. 

D'ahi o «livremente» deste n. 2. 
Ja naturalmente restricta a escolha, dizemos, 

pois que c bem de ver que ella nao ha de ir 
alem do circulo dos correligionarios do presi- 
dente ; entre estes, das pessoas que possuam os 
necessarios predicados; entre estes, dos que 
nao sejam legalmente incompativeis; entre 
estes, dos que aceitem 0 programma politico e 
administrativo do governo, e finalmente entre 
estes, dos que nao tenbam motive particular ou 
de occasiao que os arredc da incumbencia. 

21 

2". Nomear c demittir livremente 
os ministros dc estado; 

(Decretos n. 5lode 22 dejunho e n. 914 A 
dc 23 de Outubro de 1S90). 
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Nos Estados Unidos N. A. a nomeação dos 
mini st ros depen le de approvação cio senado, 
entendendo-se comprehendida no art. 2°, secç. 2, 

n . 2 ela respecti va constituição. A nossa 

10. Di stribuir e em
pregar as tropas fede raes 
de conformidade co m as 
leis e as ex igencias cio 
se rvi ço publi co, e quaes
q uer fo rças dos Estados 
nos casos de guerra ex
tern a ou intern a; 

( Do projecto da commissão 
cto governo prox isorio). 

3° . Exercer o co m maneio 
supremo elas forças ele 
terra e mar dos Estados 
Unidos do Brnzi l, ass im 
co mo elas ele polici a local , 
quando ch~mada iis arn1 ~s 
em defesa intern a ou ex
terna da Un ião; 

( Decretos n. 5 10 de :n de 
junho e n. 9 1~ A, de 2.3 de 
outu bro de 1890). 

3 ". O commando supremo dai forças 
militares chamadas ás armas para a defeza 
J a nação envolve tama nha responsabilidade e 
tão de perto toca á sa lvação publica, que a 
ning uem mais adequadamente poderi a se r com
mettido do que ao mag istrado supremo , para 
q ue o exe rça por si, sempre qu e o possa com 
va ntage m faze r , ou por commissão, incumbin
do-o a quem mais o mereça . 

Esta att ri bui ção de comma ndar em chefe e de 
nomear qnem commande é, por sua nat ureza , 
executi va , e constitue um predicado esse ncial 
do poder que t em o enca rgo de gerir superi or
mente os se rviços da nação , entre os quaes um 
dos de mais alta monta é o da segurança e 
defesa nacional . E si ao chefe do poder execu
tivo cabem o encargo e a responsabilidade 
desse se rviço, deve necessariamente incum bir
lhe diri g il-o, podendo fazei-o - em pessoa, si se 
achar , por suas habilitações t echnicas, no caso 
di sso, e lh 'o não vedarem as circumstancias , 
- ou por com missão, desig nando para comma n-

seguio a argentina. segundo a qual o preside11ie 
110111ea e de111itle por si só os 111i11islros d'Estrrdo 
( art. 86, n. 10 ). Vide comment. ao cap. IV 
desta secção ). 

N. 3 . Redij a-se ;1ssi111: 
Exercer ou designar 

quem deva exercer o com
mando supremo elas fo rças 
de terra e mar cios Estados 
Unidos cio Br,1zil , quando 
chamadas iis ar111 ;1s em 
de fes~ interna ou extern a 
da União.-Jo,fo V ieira e 
outros. 

( Em enda rtpprov.tda cm 7 e 
18 de feve rei ro de 189 1 ). 

3°. Exercer ou desi
gnar quem deva exer
cer o commando su
premo das forças de 
terra e mar dos Estados 
Unidos doBrazil ,quando 
forem chamadas ás ar
mas em defesa interna 
ou externa da União; 

dante quem melhor o possa ser na occasião, em 
virtude de seo merito profi ssional e pela maior 
confiança que inspire á nação . 

Do t eor deste n. 3 resulta que esse com-
111 :rndo directo , pessoal, só te rá luga r por occasião 
de g uerra e quanto á t ropa que n'ella ti ver de 
operar . As demais fo rças federaes ficarão sob 
as ordens das autoridades militares ordinari as 
a que competir , salvo ao presidente chamai-as 
quando conve nha; as estaduaes sómente passarão 
ao com mando do presidente, quando mobilisadas 
por acto do cong resso nacional ( art. 34 n . 20 ) . 

E' sem duvida um for midavel poder esse, 
conjunctamente com o dos ns . 4 e ·8, conferido 
ao chefe do executivo; limita-lhe, porém , de 
certa fo rma, os perigos e attenúa as apprehe n
sões que seo uso suscita, a acção do parlame nto, 
ao qual cabe votar as sommas para o serviço 
de g uerra , fix ar as forças necessari as, os conti
gentes que os Estados devem prestar, autori sar 
a mobili sação das milicias estad uaes e prover 
qua nto á orga ni sação do exercito e da armada . 

Art. 501 n . 10 . 

pres iden te não con 
qualq uer co ntinge 
fo rças fcdc raes nos 1 
desde qu e contra i 
presentem os rcsp 
gove rn os; 

t,) Removerit , 111 , 

representação cios n 
poderes. os co 111111 
tcs de t:1es fo rç:is; 

,; ) Só med iant e e 
t irn ento desses n 
pode res reti raríi cl 
quer Estado as for1 
es te creadas e suste i 

( Do projeclo da co 
do govern prov isorio 

4 °. Admini: 
é funcção inher 
ao presidente ; a 
que n 'essa quali 
ser dada a outra 
principios, sem , 
e sem g ravissim 
e segura nça in te 

Conforme , 
sula é uma limi 
11i st1:ar a força 
com as que assi 
n:ição contra ab1 
periga r a regu 
ord em e segurai 

- O proje ~to 
mai s as seguint, 
ga rant idoras da 

(a) O Jw,· sid,•11 / 
forras uos h's/ados 
reJj1ccli L·os got·tTJ1t1 t1 

( li ) R,·111ov.:r1i 1. 

os rommnmfnufrs di' 
(e) Só 111,·din11, 

rl'l irnrti de •1 11nlq11 
s11slc11/ndns . 

E o projecto ( 
so ri o cons.agrou 
n . 10 . D'ell as 
pelo gove rn o ª I 
decretos ns. 5 1, 

Ao di scutir-s, 
de 189 1 fo i offe 
cit . a r . e n . 

18G ahtigo 48 

Nos Estados Unidos N. A. a nomca<;ao dos seguio a argentina, segundo a qual o prcsidcnie 
ministros dcpcnde de approva9ao do senado, mmca c dcmitle por si so os ministros d'Esiado 
cMitendendo-se comprchendida no art. 2°, secf. 2, (art. 86, n. io). Ka/t- comment, ao cap. IV 
n. 2 da respcctiva constituifao. A nossa desta secfao). 

io. Distribuir c cm- 
prcgar as tropas fcdcracs 
dc con form idadc com as 
leis c as cxigcncias do 
scrvi^o publico, c quacs- 
nucr forfas dos Estados 
nos casos de gucna cx- 
tcrna ou interna; 

( Do projecto da coinmissao 
do govtrno provisorio). 

3". Hxerccro commando 
supremo das for^as dc 
terra c mar dos Estados 
Unidos do Brazil, assim 
como das depolicia local, 
quando chamada as armas 
em dcfesa interna ou c.\- 
terna da Uniao; 

(Decrclos n, sio dc 21 dc 
junho c n. 914 A, dc 23 dc 
outubro de 1890). 

N. 3. Rcdija-se assim: 
Excrcer ou designar 

quern dcva exercero com- 
mando supremo das foi\as 
de terra c mar dos Estados 
Unidos do Brazil, quando 
chamadas as armas cm 
defcsa interna ou cxlcma 
da Uniao.—Jodo Vicira 0 
outros. 

(Hmencla approvnda em 7 c 
18 de fevereiro de 1891). 

3°. Exercer ou desi- 
gnar quem deva exer- 
cer 0 commando su- 
premo das forgas de 
terra e mar dos Estados 
Unidos doBrazil,quando 
forem chamadas as ar- 
mas em defesa interna 
ou externa da Uniao ; 

3", O commando supremo das forgas 
militarcs chamadas as armas para a defeza 
da nagao envolvc tamanha responsabilidade e 
tao dc perto toca a salvagao publicBj que a 
ningucm mais adcquadamente poderia ser com- 
mettido do quc ao magistrado supremo, para 
que 0 exerga por si, sempre que o possa com 
vantagem fazer, ou por commissao, incumbin- 
do-o a quem mais o merega. 

Esta atlribuigao de commandar em chefe e de 
nomcar quem commandc e, por sua natureza, 
executiva, c constitue um prcdicado esscncial 
do poder que tern o encargo de gerir superior- 
mente os servigos da nagao, entre os quaes um 
dos de mais alta monta e o da seguranga e 
defesa nacional. E si ao chefe do poder execu- 
tive cabem o encargo e a responsabilidade 
desse servigo, deve necessariamente incumbir- 
Ihc dirigil-o, podendo fazel-o—em pessoa, si se 
achar, por suas habilitagoes tcchnicas, no caso 
disso, c Ih'o nao vedarem as circumstancias, 
—ou por commissao, designando para comman- 

dante quem meliior o possa ser na occasiao, cm 
virtude de seo mcrito proflssional e pela maior 
confianga que inspire a nagao. 

Do teor destc n. 3 resulta que esse com- 
mando directo, pessoal, so teralugar por occasiao 
de guerra e quanto a tropa que n'ella tiver dc 
operar. As demais forgas federaes ficarao sob 
as ordens das autoridades militares ordinarias 
a que competir, salvo ao presidente chamal-as 
quando convenha; as estaduaes somentepassarao 
ao commando do presidente, quando mobilisadas 
por acto do congresso nacional (art. 34 n. 20). 

E' sem duvida urn formidavel poder esse, 
conjunctamente com o dos ns. 4 e 8, conferido 
ao chefe do executivo; limita-lhe, porem, de 
certa forma, os perigos e attenua as apprehen- 
soes que seo uso suscita, a acgaodoparlamento, 
ao qual cabe votar as sommas para o servigo 
de guerra, fixar as forgas necessarias, os conti- 
gentes que os Estados devem prestar, autorisar 
a mobilisagao das milicias estaduaes e prover 
quanto a organisagao do cxcrcito c da armada. 



ireside11/e 
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ou desi
:va exer
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a Estados 
l,quando 
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Art . 501 n . 10. a) O 
pres ide nte não conse rvarit 
qualquer co ntin ge nte de 
forças fecleraes nos Es tados 
desde qu e co ntra isso re
presentem os respec ti vos 
gove rn os; 

h) Removerii, medi ante 
rep resentação dos mesmos 
pode res, os com manda n
tes ele taes fo rças; 

e) Só med iant e co nse n
tim ento desses me, mos 
poderes reti ra rit de qu al
quer EstJdo as forças por 
es te crcadas e sustentadas. 

( Do projeclo d:t com m iss:10 
do governo prov isorio ). 

4°. Ad mini st ra r e distri 
buir, sob as leis do con
gresso, co nfo rm e as neces
sidades do gove rn o nac io
nal , as forças de mar e 
terra . 

( Dec re tos n . 510 ele -- de 
junho e n. 9 14 A de :!J de 
outu bro de 1890). 

4°. Administrar o exercito e a armada 
é funcção inherente éÍ chefia da nação, confiada 
ao presidente; attribuição de caracter executivo , 
qu e n'essa qualidade lhe t oca e qu e não poderi a 
se r dada a outra autoridade, sem v iolencia aos 
principias, sem qu ebra da responsa bilidade d 'elle 
e sem gravissimos inconve nientes para a ordem 
e segura nça intern a e externa do pa iz. 

Conforme as leis federaes. Esta clau
sul a é uma limitação posta ao poder de admi
ni st1:a r a força publi ca e de di spôr d 'ella; e, 
com as qu e ass ig nalámos ao n. 3 , premunem a 
nação contra abu sos e excessos em qu e poderi am 
pe rigar a regul a ridade do serviço militar , a 
ordem e segurança geral. 

-O proje:to Ameri co Brazili e nse estabelecia 
mai s as seguintes limitações ( art. 36, n. 16 ) , 
ga rantidoras da a utonomia estadu al : 

(a) O Jirr•sid,•11 /1' uão tOJISL'r'i..'flrâ 1111a l 1Jll 1T CtJJ1lig1'1l lc• de 
forças uos 1:·s tndos drsd1• ']Ili! rouln1 isso r t•jlr rs ,·11fr111 os 
respertft.os goi·cr ua,fvn·s e tamnrns frgislnli'L'ns . 

( b ) R,·111owrá 111cdia11/r r,•prcs ,•11/a1ão dos 111t·s1110.< pod,·l'l's. 
os co111111audnu/1•s dt' lai:s fnrrns. 

( e) Só 111,·dia11 /c rn 11 s,:11/ i111 e11/o ,fr sses 111 es1110.< fodaes 
rrlirnrn de ,1 11alq 11 rr Estado as Jorras j'or eslfs rrcndas e 
s11s/r11 /adas . 

E o proj ecto da commi ssão do govern o prov i
so rio cons.ag rou essas limitações em seo a rt. 50, 
n. 10. D'ella s porém prescindia a Constituição 
pelo gove rn o aprese ntada ao cong resso com os 
decretos ns . 5 10 e 9 14 A. 

Ao di scutir-se esta , ná sessão de 27 de ja neiro 
de 189 1 foi offe rcc ido como emend a additi va o 
ci t . a r . e n . dos refer idos projectos (men s 

N. 4 . Ad min is t ra r o 
exe rci to e a arm ada edis
tri buir as respecti vas fo r
ças, co nfo rm e as leis fc
cle raes e as necessidades 
elo gove rn o fcde r:ll . 

Red:1cção pela com m iss:"10 do 
congresso (:1pprov:1da c m :?J cic 
feve reiro de 189 1 ) . 

Ao n. 4º do art. 47 -
accrescen te-se - O exe rci
cio des tas altri bui ções fi ca 
suje ito i1s seguin tes res tric
~ões: 

a) O pres ide nte não 
conse rvará qual quer co n
tinge nte ele forps fecleraes 
nos Estados, desde que 
co ntra isto represent em os 
respectivos gove rnos; 

h) Remover,11 mediante 
represent ação dos mesmos 
poderes, os co m mandan
tes ele taes fo rças. - F. 
Vl'ig,1. 

( Emenda approv:ada em 7 e 
rejeitada em 18 de de fevereiro 
de 189 1 )· 

4". Administrar o 
exercito e a armada e 
distribuir as respecti
vas forças, conforme as 
leis federaes e as ne
cessidades do governo 
nacional; 

a ultima parte ) com a seguinte ju stificação 
( ANNAES DO C0NGR . C0NST ., vol. II, pag. 51 6 ): 

A emend a su pra estú am parnd a pe la autoridade d os S rs . 
S ald an ha Marinh o, Ra nge l Pestana , Am cri co Brazili ensc e 
mais distinc tos mcrnbros da co mmi ssão enca rregada de 
orga ni sar o projec to de Co nstitu içüo, em o qual ell as foram 
co nsig nadas. Estão na memo ri a de todos os repcti .. los e 
lamentaveis con fl ictos que se t em dado entre fo rças do 
exerci to e de po li cia loca l, em varias Estados; e ll cs se 
pódcm reproduzir e desde que os gove rn adores dc ixarn de 
ser delegados do governo cen t ra l e n,10 t em inge renc ia 
alguma , ne m a menor inspecção so bre as forças fodc raes , 
que es tiverem crn scos -Estados, pa rece conve nie nte a 
a medida da ill ustrnda commissflo , a qual, ern caso dado , 
serú sa lv::dora da paz e da o rd em . Fra11risco Veiga . 

Em sessão de 7 de fevereiro o cong resso ap
pro vou essa emenda ( ANN . ci t. , vol. III , pag . 78). 
O bj ectou- se depois qu e ell a era- ou inutil, pois 
desde que, por consideração de o rdem e tran
quilli dade publica , fosse preciso remover alg um 
continge nt e de fo rça pu bli ca, o presidente, que 
o so ubesse ser , tomari a as prov idenci as mais 
energ icas e effi cazes para o caso, - ou perigosa 
e deprimente do exercito , ex pondo os milita res 
a se to rna r joguete de pa ixões pa rtid ari as e a 
,·ive r em contradança continua, ao passo que 
o exercito t em sido sempre e será entre nós uma 
ga ranti a de ordem e liberdade, ost entando-se na 
hi storia como a enca rn ação de todas as aspira
ções nacionaes, batendo-se em nome dos gra n
des princip ias . (Disc. do dep . Serzedello, em 
sessão de 16 de 1evereiro ) . Não mais d iscutia-se 
o assumpto e fo i 11 0 d ia seguinte ence rrada a 
di sc ussão , a· req uerim ento do mesmo de putado , 
sendo na sessão subseq uente rejeitada a c111end::1 
(ANN , cit. lll , pag . 2 5 ) . 
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Art. 50, n. 1 o. a) O 
prcsidcnte nao conservara 
quaKiucr contingcnte de 
foryas fcdcracs nosEstados 
desde quo contra isso rc- 
prescntcm os rcspcctivos 
govcrnos; 

h) Removcra, mcdiantc 
rcprcsentafao dos nicsirros 
podcres, os commandnn- 
tcs de taes for^as; 

c) So mcdiantc conscn- 
tinrento dcsscs mcsntos 
policies rctirara de qual- 
qucr Hstado as tbrfas por 
este creadas e sustcntadas. 

(Do projecto da commissao 
do governo provisorio). 

40. Administrarc distri- 
buir, sob as Icis do con- 
gresso, conformcas ncccs- 
sidadcs do governo nacio- 
nal, as forfas dc mar c 
terra. 

(Decrelos n. 510 tie 22 de 
junho e n. 914 A de 2y de 
outubro dc 1890). 

N. 4. Administrar o 
cxercito e a armada c dis- 
tribuir as respectivas for- 
fas, conforme as leis fc- 
dcracs e as ncccssidadcs 
do governo federal. 

Redac^ao pel a commissao do 
congresso ( approvada em 23 de 
fevereiro de 1891 ). 

Ao n. 40 do art. 47 — 
accrcscentc-se — O cxcrci- 
cio destas attribui^oes fica 
sujeitoas seguintcsrcstric- 
^ocs: 

a) O prcsidente nao 
conservara qualqucr con- 
tingcnte de forfas fcderacs 
nos Estados, desde quc 
contra isto reprcscntcm os 
rcspcctivos govcrnos ; 

h) Removcra, mcdiantc 
rcprcscntai^ao dos mesmos 
podcres, os commandan- 
tcs de tacs forfas.—F. 
Feiga. 

(Hmenda approvada em 7 e 
rejeitada em 18 de de fevereiro 
de 1891 )* 

4". Administrar o 
exercito e a armada e 
distribuir as respecti- 
vas forgas, conforme as 
leis federaes e as ne- 
cessidades do governo 
nacional; 

4°. Administrar o exercito e a armada 
c funcgao inhcrcntc a chc-fia da nagao, confiada 
ao prcsidente ; attribuigao dc caracter executive, 
quc n'essa qualidadc Ihe toca e quc nao poderia 
ser dada a outra autoridade, sem violencia aos 
principios, sem quebra da responsabilidadc d'clle 
e sem gravissimos inconvenientes para a ordem 
c seguranga interna e externa do paiz. 

Conforme as leis federaes. Esta clau- 
sula e uma limitagao posta ao poder de admi- 
nistrar a forga publica e de dispor d'ella; e. 
com as quc assignalamos ao n. 3, premunem a 
nagao contra abusos e excesses em que poderiam 
perigar a regularidade do servigo militar, a 
ordem e seguranga geral. 

— O projecto Americo Braziliensc estabelecia 
mais as segnintes limitagoes (art. 36, n. id), 
garantidoras da antonomia estadual: 

( a ) O prt'sidt'ult' nao conservara tjualijiicr contigenie Je 
foigas nos Estados desde que contra isso represenicm os 
respectivos governadores e eaniaras legislativas. 

( b ) Ranovera mediante representafao dos mesmos poderes, 
os commandantes de taes for fas. 

(c) So mediante consentimenio desses mesmos poderes 
relirard dc qualqucr Estado as foreas por estcs creadas c 
sustcntadas. 

E o projecto da commissao do governo provi- 
sorio consagrou essas limitagoes em seo art. 50, 
n. to. D'ellas porem prescindio a Constituigao 
polo governo apresentada ao congresso com os 
dccretos ns. 510 c 914 A. 

Ao discutir-sc esta, na sessao dc 27 dc Janeiro 
dc 1891 foi on'orccido como cmenda additiva o 
cit. art. c n, dos rcferidos projectos (mcnos 

a ultima parte) com a seguintc justificagao 
(Annaes do congr. const., vol. II, pag. 516): 

A emendu supra esta amparada pcla autoridade dos Srs. 
Saldanha Marinho, Rangel Pestana, Amcrico Brazilicnse e 
mais distinctos membros da commissao encarregada de 
organisar o projecto dc Constituigao, em o qual ellas foram 
consignadas. Estao na memoria de todos 05 repctidos e 
lumentaveis conflictos que se tern dado entre fort;as do 
exercito e dc policia local, cm varios Estados; ellcs se 
pddcin rcproduzir e desde que os governadores deixam de 
ser delegados do governo central e nao tem Ingerencia 
alguma, nem a menor inspec^ao sobre as foreas federaes, 
que estiverem em seos Estados, parece convcniente a 
a medida da illustrada commissao, a qual, em caso dado, 
sera salvadora da paz e da ordem. Francisco Eeiga. 

Em sessao de 7 de fevereiro o congresso ap- 
provon essaemenda(ANN.cit., vol. Ill, pag. 78). 
Objectou-se depois que ella era—011 inutil, pois 
desde que, por consideragao de ordem e tran- 
quillidade publica, fosse preciso remover algum 
contingente de forga publica, o presidente, que 
o soubesse ser, lomaria as providcncias mais 
encrgicas e cflkazes para o caso,—ou perigosa 
e deprimente do exercito, expondo os militares 
a se tornar joguetc de paixoes partidarias e a 
viver em contradanga continua, ao passo quc 
o exercito tem sido sempre e sera entre nos uma 
garantia dc ordem e liberdade, ostentando-sc na 
historia como a encarnagao de todas as aspira- 
goes nacionaes, batendo-se em nome dos gran- 
des principios. (Disc, do dep. Scrzedello, em 
sessao de 16 deievereiro). Nao maisdiscutio-se 
o assumpto e foi no dia seguinte cncerrada a 
discussao, a'requcrimento do mesmo deputado, 
sendo na sessao subscqucnte rejeitada a emenda 
(Ann. cit. Ill, pag. 235). 
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5". Prover os cargos civis e militares de caracter 
fcd r,11 , sa lvas as reslriL"çõcs ex p1 css:1s 11 ,1 onslitui ção. 

(Decretos n. 5 10 1 de 22 de junho e n. 9 1M1 A, de 23 ele o utubro 
de 1890). 

5 °. Prover os cargos . .. de caracter 
federal. Si é at tri bui ção leg islati va crea r 
empregos ( art. 34 n. 25 ), o provi mento d 'ell es 
na conformidade das leis é funcção executi va. 
Põe ell e por obra a intu ito da lei; a provide ncia 
que ell a estabe lece executa-se pelo preenchimen
t o do cargo. E a escolha do indi v iduo que o 
exe rça não póde cabe r sinão a qu em d irige a 
administração e a superintende; é elle o mai s pro
prio pa ra escolher os de maio r aptidão e tem a 
respo nsabilidade dessa esco lha. 

A est e poder é co rrelato o de demittir ( q ua n
do por exce pção o não veda a lei ). De out ro 
m odo a admini stração publica fica ria em 111uitos 
casos confiada a agen tes que se tornassem 
incapazes, infi eis e nocivos, se m qu e o chefe 
d'c ll a ou a a uto ridade a elles preposta podesse 
li v rai-a desse mal. D'esta facu ldade, porém, é 
faci lli mo e não pouco comp1um o abuso. Ora, 
as grandes e constantes mudanças no pessoa l 
ad mini strati vo são prejudiciaes aos serviços 
pu bli cos. Elias pri vam-n 'os de em pregados 
expe rim entados , que na pratica t êm avigorado 
s uas aptidões. E introduzem gra nd e nu111 ero de 
novos em inferio res co ndi ções . Isto co111promette 
a corrccção, a reg ula ri dade na expedição dos 
negocios e impede o espi ri to de conti nuidade e 
methodo, tão necessarios á admini stração na 
g ra nde vari edade de seos se rviços. Por isso 
será preciso g ua rdar m uito cu idado e ponderação 
no cxercicio dessa facu ldade discrec ionari a, 
cumprindo sobre tudo não faze r dos ca rgos 
pu bli cos ele111 ento de ca mpan has eleitoraes. 
E longe de nós a pratica dos E. U. norte-ameri
ca nos ( qu e já ta ntos protestos mesmo ali t e m 
lern ntado ) de fazer ta boa rasa dos empregados 
c m cada nova administ ração. Lo nge de nós o 
prcdo minio da 111 ax i111 a, aberra nte dos bons 
prin cipios e des111 ora li sadora, - Spolia victorib11s 
- appli cada á occupação dos e111 preo·os publicos. 

Entretanto, cumpre não exagge rar as co ndições 
de estabilidade dos funccionar ios administra
t ivos nos seos e111p regos a ponto de fazei-os 
v ita li cios . 

E' da indole do systema republicano a tempo
ra ri edade no exercic io das funcções publi cas 
( e em a lg uns Estados não são perpetuas ne111 
as de judicatu ra) . A dem ocracia é a esse ncia 
da Repu bli ca e a verdadeira formu la dos staclos 
qu e reconhece m e ad mittem a dem oc racia é
a mobilidade nas pessoas e a perpetuidade nas 
fun cções . (*) 

( ' ) Gu l:\\'C Ch:mdryi ,1j,11. I L. G;1m bd ;1 Ohr:t~ Puli t. , vol Ili . Discur::.u 
contrn o plcbi.n,:ito . 

5°. Prover os cargos civis e militares de caracter 
federal , salvas as restricções e~pressas na Con
stituição; 

Repug na 111 esmo á natureza dos cargos admi
ni strati vos a v itali cidade . Como adm ittir vita
li cios chefes de reparti ções, secret a ri os , escri ptu
rarios, thesoureiros, fi eis, exactores, etc.? 

E, a fin al, o direito de perma necer no emprego 
por toda a v ida é uma es pecie de privilegio e 
dá ao cargo um certo caracter de propriedade , 
- e nada mai s incompati vel com o regi111 en 
rep ublicano. Por exce pção e por altos m otivos 
de segurança e firm eza das in stituições, admitte
se qu e sejam v ita li cios os postos 111ilitares e as 
fun cções de juiz, e po r co nsiderações, que se 
têm tambem por va li osas, de outra nat ureza, o 
mag isteri o e os officios ela ju sti ça . Em ri gor, 
sómente deve m ser v itali cios os funcci o na ri os 
a quem a Constit uição attri bue essa qualidade, 
- os 111 e111bros da justiça fede ra l (art. 57), os 
do Supremo Tri bu na l Milita r (art . 77 § 1°), os 
do Tri buna l de Contas (art . 89) e os ofliciaes 
mi litares ( a1;t. 74). Vide comment. ao a rt. 74. 

Restricções são es tabelecidas na Co nstitui
ção, relat iva me nte ao uso de st e poder , 

a) qu a nto á no meação dos e111pregados elas 
secreta ri as das ca 111 aras legislati vas , a qu al cabe 
a cada um a d'estas (art . 18 § un. i11 fi ne), 

b) quanto á dos magistrados fed eraes, a qual 
depe nde de propost a do Supremo Tribunal 
( art. 48 n. 1 1 ), 

e) quanto á dos m in istros deste tribunal , 
para a qu al se exige co nfirmação pelo se nado 
(cit. art., n. 12) , 

d) quanto á dos mini stros diplomatico~. a 
qual necessita de egual a pprovação ( cits . a rt . 
e num ero ), 

e) quanto ú dos presidentes dos tribunaes 
federaes,' a q uai compete aos mesmos tri bu naes, 
recahindo a escolha em um dos seos membros 
( art. 58, p ri11c. ) , 

f) quanto á do procurador geral da Rep ubli ca, 
a q ua l o p residente d'est a só póde fazer de entre 
os mini stros do Supremo Tribunal ( cit . art. § 2° ), 

g) quanto á no meação e demi ssão dos empre
gados das secretar ias dos tribunaes federaes e 
provi mentos dos officios de justi ça, o que 
compete aos presidentes desses tribunaes (cit. art. 
§ 1° ), e 

b) qu a nto á dos m embros do Tribunal de 
Contas, que é depende nte de a pprovação do 
senado (art. 89 § un . ). 

E, a inda, co m re lação ao poder de demittir , 
lrn a li mitação qua nto ás patentes, postos e 
ca rgos de qu e tratam os arts . 57 , 74, 77 § 1°, 
e 89 . 

3º. Perdoa r e cor 
por cri mes com 111u1 
fed era l ; 

( Do projecto da comr 
prov isori o ). 

6°. Indulta: 
mcnt. ao art. 34 

A excepção t 
( verb. snh•o, et 
respon sabilidade 
aos crimes , em g, 
para qu e o chefe 
um facil meio ele 
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Só ha pois uir 
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5'. Prover os cargos civis c militares dc caractcr 5°. Prover os cargos civis emilitares decaracter 
federal, salvas as restric\oes cxprcssas na Constituifao. federal, salvas as restricgocs expresses na Con- 

(tk-cretos n. 510, de 22 dc junlio e n. 914 A, de 23 de oulubro cti+nirnn' 
de 1890). bLlbUl^clO, 

5". Prover os cargos ... de caracter 
federal. Si e attribuigao legislative crear 
empregos (art. 34 n. 23), 0 provimcnto d'clles 
na confonnidade das leis e func^ao executiva. 
Poe elle por obra a intuito da lei; a providencia 
que ella estabelece executa-se pelo preencbimen- 
to do cargo. E a escolha do individuo que o 
cxerga nao pode caber sinao a qucm dirige a 
administra<;ao e a superintende; e elle o mais pro- 
prio para escolher os de maior aptidao c tem a 
responsabilidade dessa escolha. 

A cste poder e correlate o de demittir (quan- 
do por excepgiio o nao veda a lei). De outro 
modo a administragao publica ficaria em muitos 
casos confiada a agentes que se tornassem 
incapazes, infieis e nocivos, sem que o chefe 
d'ella ou a autoridade a elles preposta podesse 
livral-a desse mal. D'esta faculdadc, porem, e 
facillimo e nao pouco comjnum o abuso. Ora, 
as grandes e constantes mudangas no pessoal 
administrativo sao prejudiciaes aos servigos 
publicos. Ellas privam-n'os de empregados 
experimentados, que na pratica tem avigorado 
suas aptidoes. E introduzem grande numero de 
novos em inferiores condigoes. Isto compromette 
a correcgao, a regularidade na expedigao dos 
ncgocios e impede o espirito de continuidade e 
methodo, tao necessaries a administragao na 
grande variedade de seos servigos. Por isso 
sera preciso guardar muito cuidado e ponderagao 
no exercicio dessa faculdade discrecionaria, 
cumprindo sobre tudo nao fazer dos cargos 
publicos elemento de campanhas eleitoraes. 
E longc de nos a pratica dos E. U. norte-ameri- 
canos (que ja tantos protestos mesmo ali tem 
levantado) de fazer taboa rasa dos empregados 
cm cada nova administragao. Longe de nos o 
predominio da maxima, aberrante dos bons 
grincipios e desmoralisadora,—Spolia yiclorihus 
—applicada a occupagao dos empregos publicos. 

Entretanto, cumpre nao exaggerar as condigoes 
de estabilidade dos funccionarios administra- 
javos nos seos empregos a ponto de fazel-os 
vitalicios. 

E' da indole do systema republicano a tempo- 
rariedade no exercicio das funcgoes publicas 
(e cm alguns Estados nao sao pcrpetuas nem 
as dc judicatura). A democracia c a esscncia 
da Republica e a vcrdadeira formula dos estados 
quo reconhecem e admittem a democracia e — 
a mobilidade nas pessoas e a perpetuidade nas 
funcgoes. (*) 

(*) Oustavtf Chjimlry; .ipuJ L. Gnmbcta Obra# I'olit., vol III. Discurso contra o plcbiscito. 

Repugna mesmo a natureza dos cargos admi- 
nistrativos a vitalicidade. Como admittir vita- 
licios chefes de repartigoes, secretaries, escriptu- 
rarios, thesoureiros, fieis, exactores, etc. ? 

E, afinal, o dircito dc permanecer noemprego 
por toda a vida e uma especie de privilegio e 
da ao cargo um certo caracter de propriedadc, 
—e nada mais incompativel com o regimen 
republicano. Por excepgao e por altos motivos 
de seguranga e firmeza das instituigoes, admitte- 
se que sejam vitalicios os postos militares e as 
funcgoes de juiz, e por consideragoes, que se 
tem tambem por valiosas, de outra natureza, o 
magisterio e os officios da justiga. Em rigor, 
somente devem ser vitalicios os funccionarios 
a quern a Constituigao attribue essa qualidade, 
—os membros da justiga federal (art. 37), os 
do Supremo Tribunal Militar (art. 77 § i0), os 
do Tribunal de Contas (art. 89) e os officiaes 
militares (act. 74). Fide comment, ao art. 74. 

Restricgoes sao estabelecidas na Constitui- 
gao, relativamente ao uso deste poder, 

n ) quanto a nomeagao dos empregados das 
secretarias das camaras legislativas, a qual cube 
a cada uma d'estas (art. 18 § un. 111 fine), 

b) quanto a dos magistrados federaes, a qual 
depende de proposta do Supremo Tribunal 
(art. 48 n. 11), 

c) quanto a dos ministros deste tribunal, 
para a qual se exige confirmagao pelo senado 
(cit. art., n. 12), 

d) quanto a dos ministros diplomaticos, a 
qual necessita dc egual approvagao (cits. art. 
e numero), 

e) quanto a dos presidentes dos tribunaes 
federaes,' a qual compete aos mesmos tribunaes, 
recahindo a escolha em um dos seos membros 
(art. 38, priuc.), 

f) quanto a do procurador geral da Republica, 
a qual o presidente d'esta so pode fazer de entre 
os ministros do Supremo Tribunal (cit. art. § 2'*), 

g) quanto a nomeagao e demissao dos empre- 
gados das secretarias dos tribunaes federaes e 
provimentos dos officios de justiga, o que 
compete aos presidentes desses tribunaes (cit. art. 
§ 1"). e 

b) quanto a dos membros do Tribunal de 
Contas, que e dependente de approvagao do 
senado (art. 89 § un.). 

E, ainda, com relagao ao poder de demittir, 
ha a limitagao quanto as patentes, postos c 
cargos de que tratam os arts. 37, 74, 77 § 1", 
e 89. 
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3° . Perdoar e commular as penas 
por crimes com muns no distri cto 
federal; 

( Do projecto da com.m issão do governo 
prov isorio ). 

6° . Indultar ou comm utar as 
penas nos cri mes sujeitos á juris
di cção federa l, salvo nos casos a que 
se refere o art. ,:, n. 30 e art. 50 
e§ 2°. 

6°. Indultar e commutar as 
penas nos crimes sujeitos á ju
risdicção federal, salvo nos ca
sos a que se referem os arts. 34, 
n. 28 e 52 § 2; ( Decretos n. 5 , o de 22 de junho e n. 9 , 4 A 

de 23 de outubl"o de 1890). 

6 °. Indultar e commutar .. Vide com
ment. ao art. 34 n. 28. 

A exce pção estabelecida neste parag rapho 
( verb. sa h •o, etc . ) é referente aos crim es de 
responsabi lidade de quaesqu er funccionarios, e 
aos crim es, em geral , dos mini stros de estado. 
para qu e o chefe do govern o não disponh a de 
um faci l meio de isentar de pena crimin al func
cionarios que t enham delinquido por ell e sug
gesti onados, em conni ve ncia com elle, ou 
procurando servir a seos planos.-Mas na exce
pção vão comprehend idos os crim es commu ns 
prati cados pelos mini st ros. 

Ora, a Constitui ção dá ao presidente a faculdade 
de conceder commutações e perdões de pena, 
menos quanto a crimes de responsabi lidade e 
quanto aos de que trata o a rt. 52 § 2 ° ( o qu al 
expressamente menci ona os crimes co1111111111s dos 
mini stros ) e pelo a rt . 34 n. 28 confe re ao con
gresso o poder de commutar e perdoa r sómente 
as penas impostas por cri111c de respo11sabilidn de 
aos funcci onarios federaes: quem perdoará ou 
comm uta rá as penas dos m ini stros no caso de 
condemnação po r crime commum ? 

A Constit ui ção não deo poder para isso a au 
t oridade a lg uma. No nosso systema federa l os 
poderes de qua lquer dos t res ram os do gove rn o 
são limilndos e não pódem exceder dos que são 
conferidos exp ressa ou implicitamente. E no 
caso ve rtente nem se póde, por comprehensão 
ou in fere nci a, ter como incluida nas do cong resso 
ou do pres idente, aque lla faculdade, v isto qu e a 
repeli em os t erm os dos cit. artigos e parag rap hos . 

Só ha pois um meio de resolver-se a clifficul
clade: é .. . não commetterem crimes os mi nis
t ros . (E naturalmente desde que sejam proces
sados, o presidente os terá demittido) . 

0 1. 'DUL TO A DESERTOR ES NÃO SENTENCIADOS 

COMPREHENDE- SE NO ART. 48 11. 6? Esta especie 
de indulto no regimen imperial nunca se con
testou ser prerogativa do mona rcha, o qual t inha 
o poder amplo de perdoar e amnist iar ( const. 
de 1824, a rt. 10 1 §§ 8° e 9° ). No regimen 
actual porém o poder de agraciar está repart i
damente confi ado ao chefe do poder executivo e 
ao congresso nacional, como acima vimos, sendo 
a amn istia de exclusiva competencia deste . Ora 
o indulto a ntes de condem nação passada em 
ju lgado é a aboli ção do crime, caracteristico da 
am ni stia: o suprem o tri bunal militar , assim 
considerando, entre outros por accordam de 
22 ele maio de 1896, não aclmitt inclo no pres i
dente da Republica autori dade para conceder 
am ni sti as, não tem reconhecido I o·aes os ind ul
tos conferidos n 'aqu ell as condiçõe~. 

Levado o caso ao governo, em duvida levan
tada por autoridade m ilitar , baixou elle o aviso 

do mini sterio do interi or , de 23 de fevereiro 
de 1 89 7, em contrari o á decisão d'aq uell e 
tribunal, fundand o-se para isso em a rg umentos 
que se substanciam no seguinte: o perdão 
a militares, na prati ca e por d ireito consuetudi
nario, tornou-se uma graça di stincta do simples 
perdão, podendo ser mais ou menos plena 
e extender-se mesmo a apagar o crim e, como 
se verifica de não interrompida praxe e jurispru
de ncia desde os t empos coloniaes até após o 
advento da Republica, e n' essa lata accepção 
foi empregada no art. 48 n. 6 da Constituição 
a palavra indu ltar. 

Mas, si opti111n est C11i111 leg11111 i11tc1pres co11s11e
t11 do, cabe rá aq ui o appello á praxe? Praxe 
velha contra regímen novo e e!ll ponto ond e 
este diverge do ant igo? Essa invocada praxe 
di vide-se naturalmente em dous períodos, um 
é' nteri or e outro posterior a 24 de fevereiro de 
189 1 ( data da actual Constitui ção). No pri
lll eiro ell a viveo enrai zada na co nstitui ção 
imperial que nas mãos do m onarcha enfe ixá ra as 
duas prerogati vas -do pe rdão e-da amn istia. 
No segundo, ella veio encontra r diviso o poder 
de agraciar , o perdão ou indulto entre os attr i
butos do executi vo e a amnist ia entre os do 
leg islati vo . E sendo d ' i~so !ll esmo que nasce 
a qu estão, no all ega r a praxe pouco se adi anta . 

Subsid io algulll prestam n' isto os ANNAES do 
congresso constituinte. O deputado João Vieira 
CO lll bateo a faculdade ele perdoar (Vol ! Il , ap p . 
pag. 62 ). O cong resso manteve n 'essa parte o 
projecto (Yol. II I, pag. 78). 

Esclarecerão o caso os projectos preliminares? 
O projecto Werneck-Pestana att ri bu ia ao con
g resso nacional : - Co11ceder pensões e a111 11istias 
( a rt. 111 n . 24) . O projectoMagalhãesCastro, 
-ao presidente : - Exercer o direito de graça nos 
casos e pela forma que fó r estabelecida em lei ; 
e ao cong resso: -Conceder a11111istia e iud11 ltos 
arts. 84 § 12 e 5 1 § 2° ) . O projecto 
Americo Brazi li ense - ao presidente da Repu
blica: -Perdoar e co111111ntar as penas impostas 
por crim es comllluns (art. 36 n. 15); e ao 
cong resso :-Co11 cessão de amnistia, com m utação 
e perdão de penas illl postas por crime de respo n
sabilidade (art . 19 n . 11). O projecto da 
com mi ssão nomeada pelo governo , - ao pre i
dente ela Repu blica: -Perdoar e co11w111tnr as 
penas por crimes communs no districto federa l 
( a rt. 54 n . 3); ao congresso: - Co11 ceder n11111istia 
(art. 33 n . 15) e Co11111111tar e perdoar as penas 
impostas por crim e de resp nsabilidacl e dos 
funcci onari os federa es (c it. a rt. , n . 16) . Mas o 
projecto redigido pelo governo e por ell e ap re
sentado ao cong resso constituin te, em vez cio 
perdoar e co1111111itar que nos anteriores se lia, 
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3°. Pci'doar c commutar as pcnns 
por crimes communs no districlo 
federal; 

(Do projecto da commissao do govcrno 
provisorio). 

6". Indultar ou commular as 
penas nos crimes sujeitos a juris- 
dicfao federal, salvo noscasos aquc 
sc refcrc o art. n. 30 c art. 50 
c § 2". 

(Decrelos n. 510 de 22 dejunho e n. 914 A 
de 23 de outubro de 1890). 

6". Indultar e commutar as 
penas nos crimes sujeitos a ju- 
risdicgao federal, salvo nos ca- 
ses a que se referem os arts. 34, 
n. 28 e 52 ^ 2; 

6". Indultar e commutar. K/'ifc com- 
ment. ao art. 34 n. 28. 

A excepgao estabelecida neste paragrapho 
(verb, salvo, etc.) e referente aos crimes de 
responsabilidade de quaesquer funccionarios, e 
aos crimes, em geral, dos ministros de estado,— 
para que o chefe do governo nao disponha de 
um facil meio de isentar de pena criminal func- 
cionarios que tenham delinquido por elle sug- 
gestionados, em connivencia com elle, ou 
procurando scrvir a seos pianos.—Mas na exce- 
pgao vao comprehendidos os crimes communs 
praticados pelos ministros. 

Ora, a Constituigao da ao presidente a faculdade 
de conceder commutagocs e perdoes de pena, 
menos quanto a crimes de responsabilidade c 
quanto aos de que trata o art. 52 § 20 (o qual 
expressamente menciona os crimes communs dos 
ministros) e pclo art. 34 n. 28 confere ao con- 
gresso o poder de commutar e perdoar somente 
as penas impostas por crime de responsabilidade 
aos funccionarios federaes: quern perdoara ou 
commutara as penas dos ministros no caso de 
condemnagao por crime commum? 

A Constituigao nao deo poder para isso a au- 
toridade alguma. No nosso systema federal os 
poderes de qualquer dos tres ramos do governo 
sao Jimitados e nao podem exceder dos que sao 
conferidos expressa ou implicitamentc. E no 
caso vertente nem se pode, por comprehensao 
ou inferencia, ter como incluida na: do congresso 
ou do presidente, aquella faculdade, visto que a 
repellem ostermosdos cit.artigose paragraphos. 

So ha pois um meio de resolvcr-se a difficul- 
dade: e... nao commetterem crimes os minis- 
tros. (E naturalmente desdc que scjam proces- 
sados, o presidente os teni demittido). 

0 INDULTO A DHSHRTORES NAO SENTENCIAD03 
comprehende-se no art. 48 n. 6? Esta especie 
de indulto no regimen imperial nunca se con- 
testou ser prerogativa do monarcha, oqual tinha 
o poder amplo de perdoar e amnistiar (const, 
de 1824, art. tot §§ 8° e q0). No regimen 
actual porem o poder de agraciar esta reparti- 
damente confiado ao chefe do poder executivo e 
ao congresso nacional, comoacima vimos, sendo 
a amnistia de exclusiva competencia deste. Ora 
o indulto antes de condemnagao passada em 
julgado e a abolicao do crime, caracteristico da 
amnistia: o supremo tribunal militar, assim 
considerando, entre outros por accordam de 
22 de maio de 1896, nao admittindo no presi- 
dente da Republica autoridade para conccder 
amnistias, nao tern reconhecido legaes os indul- 
tos conferidos n'aquellas condigoes. 

Levado o caso ao governo, em duvida levan- 
tada por autoridade militar, baixou elle 0 aviso 

do ministerio do interior, de 23 de fevereiro 
de 1S97, em contrario a decisao d'aquelle 
tribunal, fundando-se para isso em argumentos 
que se substanciam no seguinte: o perdao 
a militares, na pratica e por direito consuetudi- 
nario, tornou-se uma graca distincta do simples 
perdao, podendo ser mais ou menos plena 
e extender-se mesmo a apagar o crime, como 
se verifica de nao interrompida praxe e jurispru- 
dencia desde os tempos coloniaes ate apos o 
advento da Republica, e n'essa lata accepgao 
foi empregada no art. 48 n. 6 da Constituicao 
a palavra indultar. 

Mas, si optima est enim legnm intcrpres consue- 
Indo, cabera aqui o appello a praxe? Praxe 
velha contra regimen novo c em ponto onde 
este diverge do antigo? Essa invocada praxe 
divide-se naturalmente em dous periodos, um 
anterior e outro posterior a 24 de fevereiro do 
1891 (data da actual Constituigao). No pri- 
meiro ella viveo enraizada na constituigao 
imperial quo nas maos do monarcha enfeixara as 
duas prerogativas—do perdao e—da amnistia. 
No segundo, ella veio encontrar diviso o poder 
de agraciar, o perdao ou indulto entre os attri- 
butos do executivo e a amnistia entre os do 
legislative. E sendo d'isso mesmo que nasce 
a questao, no allegar a praxe pouco se adianta. 

Subsidio algum prestam n'isto os annaes do 
congresso constituinte. O deputadojoao Vieira 
combateo a faculdade de perdoar (Vol 111, app. 
pag. 62). O congresso manteve n'essa parte o 
projecto (Vol. Ill, pag. 78). 

Esclarecerao 0 caso osprojectos preliminares? 
O projecto Werneck-Pestana attribuia ao con- 
gresso nacional: — Cunceder pensoes e amnistias 
(art. mi n. 24). O projecto Magalhaes Castro, 
—ao presidente :—Exerccr 0 direilo de gra(a nos 
casos e pela forma que for estabelecida em lei; 
e ao congresso: — Conccder amnislia e indnltos 
arts. 84 § 12 e 51 § 20). O projecto 
Americo Braziliense—ao presidente da Repu- 
blica:—Perdoar q commutar as penas impostas 
por crimes communs (art. 36 n. 15); e ao 
congresso:—Conccssdo de amnistia, commutagao 
c perdao de penas impostas por crime de respon- 
sabilidade (art. 19 n. 11). O projecto da 
commissao nomeada pelo governo,—ao presi- 
dente da Republica:—Perdoar e commutar as 
penas por crimes communs no districto federal 
(art. 54 n. 3); ao congresso;—Conccder amnistia 
(art. 33 n. 15) e Commutar eperdoar as penas 
impostas por crime de responsabilidade dor 
funccionarios federaes (cit. art., n. ib). Mas o 
projecto redigido pelo govcrno c por elle aprc- 
sentado ao congresso constituinte, em vcz do 
perdoar c commutar que nos anteriores se lia, 
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entre as attri buições do presidente, poz: !ndlll!ar 
e co11111mlar, apa rtando-se de todos os projectos 
antecedentes . 

Esta mudança nos t erm os terá sido feita co 111 
o pro posito de alte ra r o se nti do da di sposição, 
de alarga i-o, abrange ndo o que em nosso direito 
ad mini strat ivo militar se conhece por i11dllllo 
e que sem isso poderia parece r não esta r com
prehen clido no n. 6? E' plausi vel ad mittil-o. 

Entre os que assig naram o projecto do governo 
provisori o se contavam quatro altas patentes, 
conhecedoras do serviço e ex perimentados em 
elevados cargos de ad mini stração mil itar; era 
recente o movimento politi co que depoz a 
monarchi a e das di scussões do parlamento se 
vê quanto contribuio para essa muda nça o 
desgosto das classes armadas ; nada mais natural 
qu e a competencia d 'aq uell es ge neraes e o 
desejo de não pa recer qu e se deslembravam, 
no go verno, de assumptos interessantes á sua 
classe, lhe sugge ri ssem a emenda que resalvava 
o que sem isso t alvez v iesse a suppór-se have r 
sido esqu ecido . Desses sig natarios do projecto, 
dous assig naram t ambem o codigo penal 
da arm ada, cujo art . 64 refere-se a i11dlllto 
do prcsidmle da rep1ib/ica. Assim qu e, autorida
des competentes , não uni camente pelo poder 
ele que se achava m in vest idas, como a inda \?OI' 
seos conhecim entos especi aes na ma teria , devem 
t er concorrido para essa m uclança ele redacção, 
que não fóra natural ha ver-se feito pelo simples 
praze r de pór uma palavra no I ugar ele outra, 
sem intenção de altera r o sentido. 

Aclmitt ida esta conj ectura , que nada tem de 
desa rrazoada , se rá preciso ha ver como incluiclo 
no ln d11 /lnr deste n . 6 o indulto especial 
de que se trata, qual ell e era e o queriam manter 
os membros ci o gove rn o prov isori o, attribuição 
propria cio chefe cio poder executi vo como t al e 
na qualidade que tem de ge nera lí ss imo ( art. 48 
ns . 3 e 4 ) . 

Prover , na fórma el a lei, quanto a dese rções 
que aco nteçam e qua nto á readmi ssão cios deser
t ores qu~ se a presentem é indubitavelmente 
fu ncção que se comprehende no « ad mini strar o 
exercito e armada» do n. 5 deste art. E, no 
exe rce r essa fun cção, porqu e razão aquell e a 
quem está conferido o supremo commando não 
terá o poder de d ispensa r o processo cios que 
haja m abandonado as fil eiras e de, sem essa fo r
malidade, incl ui l-os novamente n'ellas? T rata
se de uma medida di sc iplinar, ele um processo 
não propriamente judicial, mas de ordem admi 
ni st rat iva , - qu e mais competente autori dade 
para prescindir desse processo e abolil-o, quando 
ass i111 con ve nha ao serviço, cio qu e o chefe da 
adm inis t ração, do que o primeiro responsave l 
pela di sciplina ? 

Não t em que interferir n ' isto o cong resso; 
tr:1 a-se el e acto por sua naturesa executi vo . 

O presidente ricl111inistra o exercit o e armada 
con G rm e as leis vig ntes e as ·11 cc.:ssidndes do 
go1•cm o (cit. n. 5); n'essas necessidades estão 
as da guerra e p dcm ser as de g uerra existente 

na occasião. Incurial e extravagante se ria 
reserva r para o co nhecimento e resolução das 
duas camaras legislati vas ( que até poderão no 
momento não estar em fun cção) uma providencia 
que mais prompta e opportunamente, com mais 
acerto e, diga-se 111 esmo, com mais direito, 
póde ser to111acla pelo governo . 

Por t er ele com111um com a amni stia o esquec i
mento, a aboli ção da cu lpa , deverá necessa ri :i
mente ser o indulto ele que se trata, attri bui ção 
privati va ele quem t em competencia para 
amnist iar? 

Mas, 1° será certo que esse indulto a não sen
tec iaclos em todo o caso prod uza apagamento 
cio crime.? 

Questionou-se sobre isto no regi men impe
ri al. O aviso n° 342 ele 28 ele set embro el e 
185 7, expedido sob consulta cio supremo con
selho militar , resolvera negativamente; e trinta 
annos depois, outro sob consulta ela secção 
competente do con selho ele estado ( nº . 16 de 2 5 
ele outubro ele 1888), cli st ing uia: - si a concessão 
cio indulto era ge nerica referindo-se a cle~e rtores 
sem nenhuma clistincção , ou fazia ex pressa refe
rencia a sentenciados e 'por se ntenciar , isso 
eq ui valia a am nistia e e11\'o lvia-se o crime no 
véo do esqu ecimento; no caso contrario, era 
perdão e desa pparecia , não a cu lpa, mas só a 
co nclemna-;ão. Ora, a lém ele que esta doutrina 
nun ca chegou a converter-se em lei , continu
ando a ser ponto po uco meos que litig ioso, 
a distincção que clla faz não cabe no novo 
reg im en, que negou ao pres ide nte o poder ele 
amnistiar . 

2°. Dado, porém , que o indulto cm todo o 
caso supprima o crime de dese rção não senten
ciado, isto não o equipara á amnistia . 

A abolição ela culpa, si é effecti va!llente um 
cios caracteristicos deste acto, não é todavi a o 
uni co . A amnisti a é uma lll eclicla el e caracter 
políti co, com intuitos el e pacificação e concorcl ia, 
vis:rnclo acalmar os espiritos, exting uir as cli sse n
sõ~s . 

O indulto a militares em deserção é um appello 
a seu bri o para voltare m a suas fi leiras, ao 
desempenho ele seus compro missos ele honra . 
A a!llnistia dia nte ela cl iffic ul cl acle e , muita vez , 
ela impossibilidade ele legalmente apura r-se a 
rcsponsabi li clacle rea l e exacta ele cada um dos 
compro!lletticlos no movimento a que ella se 
applica , prefe re su ppôr não ex ist ente a cu lpa. O 
indulto a desertores não poderi a all cga r tal fun
damento, nenhuma cl iffic ulclade offe rece a prova 
ele deserção. 

E 3°, finalm ente , trata-se de crime ele LI!ll 
caracter especia l, sujeito a uma juri sd icção 
excepcional, e cujo conhecimento tirou-se ás 
justi ças orclinari as por motivos rnperiores; ora, 
as !ll esmas razões que impõem essa jurisclicção 
á parte , determinam que nenhuma outra autori
dade si não o supremo chefe ela s forç:is a rm acbs, 
rcspo nsavel pela boa admini stração e di sciplina 
cl 'ellas , possa subtrahir ú acção penal , ao processo 
e á pena , os desertores. 

Esta interpreta, 
do cong resso, o 
com crimes politi 
estado aco nselher 

7º D~clarar a gu 
art. 32 1 n . 12. 

( Decretos 11. 5 1 o, de . 
de 189<>). 

Sº . Declarar imn
invasão ou ,1ggress; 

( Decretos n. 5 10 , de 
de 1890). 

7° e 8°. G 
arts. 14, 34 ns . 

4º . In st;11l ar o con 
nacional por me; 
mensage m que lc 
111 :mdarú ler por qu 
ele seos secre tari e 
qual expo r{, mim 
111ente o estado dos 
cios pu bli cas int e 
externos, i ncli can1 
mesmo tempo ~s ir 

que julga r conven 
A' 111cns;igc In aco n1 
r,10 os rclatorios ela: 
rentes repa rt ições 
tcri,1es; 

( Do projccto d:1 ~01 

do governo prov1sori o 

9°. Dar cont, 
sagem .. . nodi 
uma homenager 
perante os repn 
in vestidura das , 
elas, o presiclent 
,< Constituição, , 
bem geral ela 
vez que chegam 
reunem para seo 
tarios do povo, 
chefe ela admi 1 
o modo porqu e 
e lhes subminist 
as in fo rm ações 
se instru irão . 
presidente traia 
os legisladores , 
ca racter federa l . 

2°. Por este n 
cios no i nteressc 
entre os podere 
ment . ao· art . 1 5 
lhorm ente conh1 

ela aclmi ni straçã 
assim sua t aref, 
fa culdade mu ito 
ci;1 s que as circ 
serviço reclamar 

lUl) ART1GO 48 

cntrc as attribuii^oes do prcsidentc, poz; Indiillar 
e comninlnr, apartando-se de todos os projectos 
antcccdentcs. 

Esta mudan^a nos tcrmos tera sido feita com 
o proposito dc alterar o sentido da disposi^ao, 
dc alargal-o, abrangendo o que em nosso direito 
administrativo militar sc conbece por induUo 
c que sem isso poderia parecer nao estar com- 
prcbendido no n. 6? E' plausivel admittil-o. 

Entrc os que assignaram o projecto dogoverno 
provisorio sc contavam quatro altas patentes, 
conhccedoras do servii;o c cxperimentados cm 
clevados cargos de administragao militar; era 
rccente o movimento politico que depoz a 
monarchia c das discussoes do parlamento se 
ve quanto contribuio para essa mudanqa o 
desgosto das classes armadas; nada mais natural 
que a competencia d'aquelles generaes e o 
dcsejo de nao parecer que se deslembravam, 
no governo, de assumptos interessantes a sua 
classe, Ihe suggcrissem a emenda que resalvava 
o que sem isso talvez viessc a suppor-se haver 
sido esquecido. Dcsses signatarios do projecto, 
dous assignaram tambem o codigo penal 
da armada, cujo art. 64 refere-sc a indulfo 
do presidente da rcpnhlica. Assim que, autorida- 
des compctentes, nao unicamcnte pclo podcr 
de quo sc achavam investidas, como ainda por 
scos conhecimcntos espcciaes na materia, devem 
ter c )ncorrido para essa mudanca de redacgao, 
que nao fora natural haver-se feito pelo simples 
prazcr de por uma palavra no lugar de outra, 
sem intenfiio de alterar o sentido. 

Admittida esta conjectura, que nada tern de 
desarrazoada, sera preciso haver como incluido 
no Indiillar deste n. 6 o indulto especial 
dc que se trata, qual ellc era e oqueriam mantcr 
os mcmbros do governo provisorio, attribui(;ao 
propria do chefe do poder executivo como tal e 
na qualidadc que tern de generalissimo (art. 48 
ns. 304). 

Provcr, na forma da lei, quanto a dcsergocs 
que acontcgam c quanto a readmissao dos deser- 
tores que sc aprcscntem c indubitavelmcnte 
funci;ao que sc comprehendc no «administrar o 
exercito c armada» do n. s deste art. E, no 
excrccr essa func^ao, porque razao aquelle a 
quern esta conferido o supremo commando nao 
tera o poder de dispensar o processo dos que 
hajam abandonado as filciras c de, sem essa for- 
malidade, incluil-os novamente n'ellas? Trata- 
sc de uma mcdida disciplinar, de um processo 
nao propriamcnte judicial, mas de ordem admi- 
nistrativa, — que mais compctente autoridade 
para prescindir dossc processo eabolil-o, quando 
assim com'cnha ao scrvigo, do que o chefe da 
administragao, do que o primeiro responsavel 
pela disciplina? 

Nao tern quo interferir n'isto o congresso; 
trala-se de acto por sua naturcsa executivo. 

C) prcsidentc administra 0 exercito c armada 
confermc as leis vigentes c as inrcssidadi's do 
goivrno (cit. n. s), n'essas nccessidades estao 
as da guerrae podem scr asdc gucrra cxistentc 

na occasiao. Incurial c extravagantc seria 
reservar para o conhecimento e resolucao das 
duas camaras legislativas (que ate poderao no 
momento nao estar cm funcgao) uma providcncia 
que mais prompta e opportunamente, com mais 
acerto c, diga-se mesmo, com mais direito, 
pode ser tomada pelo governo. 

Por terdc commum com a amnistia 0 esqueci- 
mcnto, a aboligao da culpa, devera ncccssaria- 
mente ser o indulto de que sc trata, attribuigao 
privativa dc quern tern competencia para 
amnistiar? 

Mas, i0 sera certo quo esse indulto a nao scn- 
teciados em todo o caso produza apagamento 
do crime ? 

Questionou-se sobre isto no regimen impe- 
rial. O aviso n" 342 de 28 dc setembro dc 
1857, expedido sob consulta do supremo con- 
sclho militar, rcsolvera negativamente; e trinta 
annos depois, outro sob consulta da sccgao 
competente do conselho de estado (n". 16 dc 25 
de outubro de i88S),distinguia:—si aconccssao 
do indulto era gencrica referindo-se a descrtores 
sem nenhuma distinccao, on fazia expressa rcfe- 
rcncia a sentcnciados e por sentenciar, isso 
cquivalia a amnistia cenvolvia-sc 0 crime no 
veo do esquecimento; no caso contrario, era 
pcrdao c desapparccia, nao a culpa, mas so a 
condcmnacao. Ora, alcm de que esta doutrina 
nunca chegou a convcrter-sc cm lei, continu- 
ando a ser ponto pouco meos que litigioso, 
a distincgao que clla faz nao cabe no novo 
regimen, que ncgou ao presidente o podcr dc 
amnistiar. 

20. Dado, porem, que 0 indulto cm todo o 
caso supprima o crime de desergao nao scnten- 
ciado, isto nao o equipara a amnistia. 

A aboligao da culpa, si e effectivamentc um 
dos caracteristicos deste acto, nao e todavia o 
unico. A amnistia e uma mcdida de caracter 
politico, com intuitosde pacilicacao e concordia, 
visando acalmar os espirilos, cxtinguir as dissen- 
soes. 

O indulto a militares em desergao e um appello 
a sen brio para voltarem a suas filciras, ao 
desempenho de sens compromissos de honra. 
A amnistia diantc da dilTiculdade e, muita vez, 
da impossibilidadc de legalmcnte apurar-se a 
rcsponsabilidade real e exacta de cada um dos 
compromettidos no movimento a que clla se 
applica, prefere suppor nao existentc a culpa. O 
indulto a descrtores nao poderia allegar tal fun- 
damcnto, nenhuma dilTiculdade offercce a prova 
de descrgao. 

E 30, finalmentc, trata-se dc crime dc um 
caracter especial, sujeito a uma jurisdicgao 
cxcepcional, e cujo conhecimento tirou-se as 
justicas ordinarias por motives superiores; ora, 
as mesmas razoes que impoem essa jurisdicgao 
a partc, detcrminam que nenhuma outra autori- 
dade sinao o supremo chcfc das forgas armadas, 
responsavel pela boa administragao c disciplina 
d'ellas, possa subtrahir a acgao penal, ao processo 
e a pena, os descrtores. 
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ARTIGO 48 191 

Esta interpretação, - sem diminuir os pode res 
do co ng resso , o qual, em casos de con nexão 
com crimes políticos que altas conveniencias do 
estado aco nselhem sejam amnistiados , póde con-

7° Declarar a g uerra e fazer p:1z, nos lermos do 
;irt. 3 2 , n. 12 . 

( Decretos n. 5 10 1 de 22 ele junho e n. 914 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

8° . Declarar i111m ed ia ta111 entc a g uerra nos casos de 
invasão ou aggress:\o estrange ira. 

(Decretos n. 5 10, de 22 de junho e n. 9 14 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

7° e 8°. Guerra. Vide comment aos 
arts. 14, 34 ns . 16 a 2 0, art. 48, ns. 3 e 4, e 

4°. ln s tall ar o congresso 
naciona l por meio de 
mensagem que lcr[1 ou 
111 :mdará ler por qua lq uer 
de seos secre ta ri os, na 
qual expor,í 111inuciosa-
111en te o es tado dos nego
cios pu bli cas inteh1os e 
externos, indi cando ao 
mesmo tempo ;is medid,1s 
que julga r conveni entes. 
A' mensagem acornpa nha
r:io os rch1to ri os das diffc
rcntcs repartições rninis
tcriacs; 

( Do projccto da commissâo 
do governo provisor io ) . 

9°. Dar co nta annu ,tl
mente da sitw1ç:\o do paiz 
ao congresso nacional , re
co mm endando- lh e as pro
videncias e reforn1:is ur
gentes,em uma mensagem 
que rcmette rá ao secreta
ri o do senado no di:1 da 
abertu ra d a scss:to legisla
tiva; 

(Decretos 11. 510 , de 2.2 de 
junho e n. 9 1.1 A , de 23 ele 
outubro de 1890 ). 

9 °. Dar conta ... ao Congresso ... em men
sagem ... no dia da abertura. 1. 0 Vai ni sto 
uma home nagem á nação, pelo presidente, 
perante os representantes d 'ella. Ao receber a 
investidura das altas fu ncçães que lhe são co nfi a
das, o presidente compromette-se a cumprir a 
,( Constituição, obse rvar as leis e pro mover o 
bem geral da Republica» ( art. 44 ). Cada 
vez que chegam das di ve rsas partes d 'esta e se 
reunem para seos trabalhos annuaes os manda
tarias do povo, vem ante ell es o supremo 
chefe da administração publica , lhes refere 
o modo porque se houve na gestão d 'ella 
e lhes submini stra, para exame e apreciação, 
as in fo rmações e dados com que sob re isso 
se in struirão. E' um dos modos porque o 
preside nte trntn de p romm:cr o bem gern l , pondo 
os legisladores ao corrente das 111:ccssidades de 
carnctcr fedcrn l. 

2''· Por este modo, que é um dos estabelec i
dos no interesse da harmonia e boas reações 
entre os poderes legislati vo e executivo ( com
ment. ao· art . 1 5) habilitam-se as camaras a me
lhormente conhecer e attender as necessidades 
da adm inistração e do gove rn o, fac ili tando-se 
assim sua tarefa; e 3~. dú-se ao execut i\·o a 
facu ldade muito preciosa de propor as providen 
ci;,s que as circumstancias e conveniencias do 
serviço reclamarem. E ning uem mai s proprio e 

ceder amni stia a desertores n 'elles impli cados, 
- conserva ao presidente toda a sua autoridade e 
presti g io de ge nerali ssimo da força pu blica 
naciona l. 

7°. Declarar a guerra e fazer a paz, nos termos 
do art. 34 n. 11; 

8°. Declarar immediatamente a guerra nos casos 
de invasão ou aggressão estrangeira; 

art. 88 E lei nº. 30 de 8 de Ja neiro de 1892, 
art. 10. 

N. 9. -Em vez de
recommcnd,tndo- d iga-se 
-indicando. 

Eme nda da com miss~o do 
congresso ( approvada cm J de 
janeiro de 189 1 ). 

9". Darcontaannual
mente da situação do 
paiz ao congresso na
cional, indicando-lhe as 
providencias e reformas 
urgentes em mensa
gem, que remetterá ao 
secretario do senado no 
dia de abertura da ses
são legislativa; 

mais no caso de fornecer ao congresso os ele
mentos necessa ri os para sua deli beração e juizo, 
do que o presidente ela Republica, pela sua supe
ri or posição, pratica dos negoc ios publicos e /i s
cali sação na observa ncia das leis, o que o habi
lita a conhecer-lhes os defeitos e lacu nas e a 
indicar as prov idencias e reformas que o serviço 
da nação possa ex ig ir. 

Que remetteráao secretario do senado. 
Vide comment. ao art. 18, verb . REGIMENTO. 

A Constituição prescindio da apparatosa so
lemnidade que no anterior reg imen se dava ao 
abrir-se o parlamento. Então, ao luga r da reu
nião das camaras ia em pessoa o imperante, 
acompanhado dos seos mini stros, ler a chamada 
fn lln do tbro110 que em regra começava por uma 
congratulação pelo facto da reunião dos repre
se ntantes, ex punha brevemente a situação do 
paiz , indicava reformas ( as q ue constituíam o 
programma do mini sterio ) e terminava con
fiando do patrioti smo dos legisladores que atte n
didos fossem os interesses do paiz por medidas 
adequadas. As camaras discutiam por muitos 
di as a resposta áq uell a fn lln e vota ndo uma 
especie de paraphrasc d 'ella, que se chamava o 
voto de graças, cada uma enviava o seu ao impe
rador, por uma com mi ssão especia l : este decla
rava~se inteirado dos patrioticos sentimentos dos 
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Esta interprctaijao,—sem diminuir os poderes 
do congrcsso, o qual, em casos dc connexao 
com crimes politicos que altas conveniencias do 
estado aconselhem sejam amnistiadosj Rode con- 

ccder amnistia a desertorcs n'clles implicados, 
— conscrva ao prcsidente toda a sua autoridade e 
prestigio de generalissimo da for^a pnblica 
nacional. 

7° Doclarnr a gucrra c fazcr paz, nos tcnnos do 
art. 52, n. 12. 

( Decretos n. 510, de 22 de junho e n. 914 A, de 29 do outubro 
dc 1890). 

8°. Declarar immcdiatnmcntc a gucrra nos casos dc 
invasao ou aggrcssao cstrangcira. 

(Dccrelos n. 510, de 22 de junho e n. 914 A, de 23 dc outubro 
de 1890). 

7°. Declarar a guerra e fazer a paz, nos termos 
do art. 34 n. 11; 

8". Declarar immediatamente a guerra nos casos 
de invasao ou aggressao estrangeira; 

7° e 8". Guerra. K/i/c comment aos art. 88 E lei n0. 30 de 8 de Janeiro dc 1892, 
arts. 14, 34 ns. 16 a 20, art. 48, ns. 3 e 4, e art. 10. 

4°. Installaro congrcsso 
nacional por meio dc 
mcnsagcm quc icra ou 
mandara Icr por qualqucr 
dc scos secrclarios, na 
qual cxpora minuciosa- 
mcntc o estado dos ncgo- 
cios publicos intcVnos c 
cxtcrnos, indicando ao 
mcsnio tempo asmcdidas 
quc julgar convcnientcs. 
A' mcnsagcm acompanha- 
rao os rclatorios das diffc- 
rcntcs rcpartijocs minis- 
tcriacs ; 

( Do projecto da commissao 
do governo provisorio). 

0°. Dar conta annuai- 
mcntc da situa^ao do paiz 
ao congrcsso nacional, rc- 
commcndandodhc as pro- 
videncias e rclormas ur- 
gcntcs,cm uma mcnsagcm 
quc rcmcttera ao sccrcta- 
rio do scnado no dia da 
abcrtura da scssao Icgisla- 
tiva; 

(Decretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
outubro dc 1S90). 

N. 9. — Em vcz dc — 
rccommcndando—diga-sc 
— indicando. 

Kmenda da commissao do 
congresso ( approvada cm 3 de 
Janeiro de 1891 ). 

9". Dar coma annual- 
mente da situagao do 
paiz ao congresso na- 
cional, indicando-lhe as 
providencias e reformas 
urgentes em mensa- 
gem, que remettera ao 
secretario dosenado no 
dia dc abertura da ses- 
sao legislativa; 

9". Dar conta... ao Congresso... em men- 
sagem... no dia da abertura. 1.0 Vai nisto 
uma homenagem a na^ao, pelo presidente, 
perante os representantes d'ella. Ao recebcr a 
investidura das altas funo;aesquelhe sao confia- 
das, o presidente compromettc-se a cumprir a 
«Constituifao, observar as leis c promovcr o 
bem geral da Rcpublica» (art. 44). Cada 
vezqne chegam das diversas partcs d'esta e se 
reunem para scos trabalhos annuaes os manda- 
tarios do povo, _ycm ante elles 0 supremo 
chefe da administra^ao publica, Ihes referc 
o modo porque se houve na gestao d'ella 
e Ihes subministra, para exame e apreciacpio, 
as informacoes e dados com que sobre isso 
se instruirao. E' um dos modos porque o 
presidente irntn dc promovcr 0 hem geral, pondo 
os legisladorcs ao corrente das iiccessidndes de 
cannier federal. 

2". Por estc modo, que e um dos estabeleci- 
dos no interesse da barmonia e boas reafoes 
cntrc os poderes legislativo e exccutivo (com- 
ment. aoart. 15) babilitam-se as camaras a me- 
Ihormente conheccr e attender as neccssidades 
da administracao e do governo, facilitando-se 
assim sua tarefa; e 3°. da-se ao executivo a 
faculdade muito preciosa de proper as providen- 
cias quc as circumstancias c conveniencias do 
servifo reclamarem. E ninguem mais proprio c 

mais no caso dc fornecer ao congrcsso os clc- 
mcntos necessarios para sua dcliberaijao e juizo, 
do que o presidente da Rcpublica, pela sua supe- 
rior posi^ao, pratica dos negocios publicos e fis- 
calisa<;ao na observancia das leis, o que o habi- 
lita a conhccer-lhes os defeitos e lacunas c a 
indicaras providencias e reformas que o scrvico 
da na^ao possa cxigir. 

Que remettera ao secretario do senado. 
yidc comment, ao art. 18, verb. Regimento. 

A Constitniijao prcscindio da apparatosa so- 
lemnidade que no anterior regimen se dava ao 
ahrir-se o parlamento. Entao, ao lugar da reu- 
niao das camaras ia em pessoa o imperante, 
acompanhado dos seos ministros, ler a chamada 
fall a do Ibroiw que cm regra comecava por nma 
congratulafao pclo facto da renniao dos repre- 
sentantes, expunha hrevemente a situafao do 
paiz, indicava reformas (as que constituiam o 
programma do ministerio) c terminava con- 
fiando do patriotismo dos iegisladores que atten- 
didos fossem os interesses do paiz por medidas 
adequadas. As camaras discutiam por muitos 
dias a resposta aquella falla e votando uma 
espccie de paraphrase d'ella, quc se cbamava o 
volo de gragas, cada uma enviava 0 seu ao impe- 
rador, por uma commissao especial; estc dccla- 
rava-se inteirado dos patrioticossentimentos dos 
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representantes da nação; depois cada casa receb ia 
« com 111 ui to especial agrado» essa resposta . ( • ) 

Organi sand o um regime n de indole contra ria 
ao a nteriorm ente exist ente, sem rei e sem go
ve rn o de ga binete, nem respo nsab ilidade m ini s
teri a l, necessa ri amente a nova Constitui ção ha via 
de proscreve r a prati ca do imperi o na abertura 
das camaras , renuncia ndo á enscenação consoa nte 

( • ) Caso houve cm que mio apparecco <•C se muito espcl.·i :il ;u;r;ulo». e fo i 
c m 1837. tpi:mdo n rcg:cnle Fe ijó, rcspnndcn :t cn 1111111 ssão da c,;1111,1ra dns 
1\cp11t:ulns, quc -scr1 1 lh e importarem os cli=111 c11 t ns de que !iC cn111p11n h a :1 
c11 11 1:1 r:i, prcs1av;1- lhc " mai s 1r:mc;1 e leal t·oo pcraç ;i o, r r/ll' r.111,ln q11 a AO 
Ml' SQ'\ n 'AQ_Ut!I LA vr.1. r,.r ,frjm t ,,d o.r cump, i.ur 111 ns /wome.rsn.r 1(111 / ,1.r r't \t.r 
fritn.r de tom ar cm cnns idcra çiio as propos tas tio gnn:rnn. 

( F,11/.1.r do tbro1w tlcsctc 1S; ; . Typ. nac., 18r~, p;ig. :i6~ ) . 

--- ----------
8°. Convoc~ r o co n

g resso e x t raord in ;1r i~
m ente qu ando exig irem 
as necess id ades pu blicas; 

( Do projccto da commiss~o 
do governo prov isor io ). 

1 o . Co nvoca r o co n
gresso ext rnord in ari o e 
prorogar-lh e as sessões 
orclin ari :1s . 

( Decreto n. 5 10, ele :?2 de 
junho e. n. 9 1..1 A , de 2; de 
outubro de I S90 ). 

1 O Convocar o congresso extraordi
nariamente. Vide Comment. ao a rt. 17, 'Verb. 
PROROGADO, etc. Esta a tt ribuição tem o presiden
te no ca ra cter de chefe supremo da admini stra
ção pu blica e é inhcrente ú incum be nciaq11e n el
le é da da de promover o bem gera l dn Republica 
( a rt. 44 ). Si o interesse publi co ex ig ir prov i
dencia qu e não seja da a lçada do presidente , pa ra 
qu e nã pericl ite com a de mora, não esta nd o 
reunidas asca maras legislati vas, cabe-lhe convo
cai-as . E' uma funcção, como se ve , propria do 
poder executi vo e q ue não poderia se r dada a 
n enhuma outra autoridade s inão ao chefe ela 
nacão . 

Ésta é urn a attribu ição de sua natureza, di s
creci onari a, neste sentido qu e o presidente po
der:i usa r d 'ell a sempre qu e entender , segun
do seo propri o criteri o, ser caso d ' isso, qu ando 
lhe parece r q ue o ex ige m a sit uação dos negoc ios 
pu bli cas e as circum stancias do pa iz. Deixa rú 
porém de se r assim e deve-se considera r obri ga-

áq uell e a ntigo regimen , e fez bem contentand o
se com a simples remessa da mensagem presi
dencia l ao cong resso . E com o que para mais 
acce ntu ar a differença dos systemas e prohibir 
praxe e solem nidades menos conformes ao 
novo, estabeleceo , como uni ca formal idad e, 
a entrega ela mensage m ao secretari o do se nado. 

Na Republica não ha que di scutir a mensage m 
do poder executivo e a respost a a esta será a 
votação das prov idencias por ell e pedidas, de
pois de estudadas e di scut idas , em vista do in
teresse publico e da Constitui ção, pelas duas 
cam aras leg islat ivas 

N. 10. Su ppri mam-ióe 
as pa lav r:1s - e p rorogar
lh e as sessões ord inarias . 
- Arlb11r Rio.<. 

( Emenda approv:1d:1 e m j e 
18 de fevere iro de 1891 ). 

10. Convocar o con
gresso extraordinaria
mente; 

tori a a convocação, qua ndo, pela sua prete ri ção , 
em ba raça r-se ou impedir-se o uso e exercicio 
de alg uma fun cção ass ig nada pela Const itu ição 
a qu alq uer dos pode res pu bli cos . 

Rea lm ente, este pode r fo i conferido ao presi
dente com altos fin s de utilidade nac ional, no 
in teresse do regul ar andame nto dos negocios pu
blicas e exacta prati ca da Constitu ição qu e ell e 
t em obri gação de « ma nter e cumpr ir com per
feita lea ldade » Absurdo fora pois aclmittir-se 
qu e fi ca-lhe o a rbítrio le, pelo proprio retrahi 
mento e in ercia , obsta r a acção lega l das outras 
autoridades e entra var o mov imento do appare
lho co nstitu cional. Não é lic ito que por fa lta 
de um acto seo, prev isto e autori sado pela Con
st itu ição, o pres idente prejud iqu e a o bse rva nci a 
d 'esta em parte al g uma de suas determin ações . 
V ide Comment. ao a rt. 34 n. 21 , verb. « Appro
var ou suspend er o sitio decla rado pelo poder 
executi vo na ausencia cio cong ress ». 

1 1. Nomea r os m :1 g istrados fe 
dcraes . 

( Decretos n. 5 10 de 22 de junho e n . 9 1-1 A , 
de 2; de o u1 ubro de 1890 ). 

1 1. Nomear magist rados fcd eraes 
mede:i nte :1pprov:iç}o do supremo 
t ribun al.- //. di' Fn •i/as. 

11. Nomear os magistrados 
federaes, mediante proposta do 
do supremo tribunal ; 

( Emenda :1pprov,lda c m 8 de j :rne iro 
de 189 1 ). 

N. 11 . Substitua-se no n. 1 1 do 
ar!. 47 a pa lavra - ap provação 
por- p ropos ta. -A11g 11 .< lo de Frei
/as . 

( Eme nda :1ppro v:.d:1 cm 9 e 18 de fe,· c
reiro de 189 1 ). 

• 

11 Nomear os m agistrados federae s. 
Esta at tri buição ac ha-se com prehendida na 

do n . 5 ( Vide comment. respecti,·o). 
S i a nomeação cios j uízes não devesse cabe r 

ao preside nte da Repu bli ca, a q uem co ll\·iri a a t t ri -
u il-a? Ao povo? A escolha dos 111ag ist rad os por 

vo tação pop ul a r tem g rav i s im os inco n ve ni entes . 
Re~ uz a nomeação d 'ell es afi na l a mero nego
cio de pa rt ido . Os ca ndidatos não serão prcfc-

ri dos pelo facto de seo merito e aptidão profi s
sional. As aggremiações pa rtida ria s qu ererão 
t er na judicatura homens seos e na eleição dos 
ju izes se rá para isso que principalmente hão de 
olhar. Os magistrados assim escolhidos trarão 
compr mi ssas in compati vi.: is com a iscn.,:ão e 
i ncl epende ncia qu e sua fun cção requ er. Si::r~o 
juizes políti cos, fa rão ju st iça parcial , partidaria , 
a negação da justi ça . 

• 

Os candidatos i 
zer pacto de subn
penclencia do juiz 
publico, sobre ell; 
estabelecida para 
ri amente aceite u 
poda . Essa inde1 
ordem poli tica . 
regímen ele goven 
compà r d 'esse fei 
é contradi ctorio c< 

A nomeação pe· 
escolha; o eleitor 
lo mesmo viru s e 

Confiar ao prc 
rn eação de seos m 
do? Não de ve r 
accesso é sem dm 
de independe ncia . 

E ser elle escol 
para onde vae e 
parte, por qu em t 
qu ererá desmoraL 
não a honrem , é t 

nomeação . Mas < 
encaminha para a 
a repu blica teria r 

O escolher pess 
pu blicos é fu ncçã< 
111 0 os da admini 
providos pelo pr 
Constituição, CO il' 

modo a gara nt ir 1 

Mediante pr 
bunal. Esta claL 
por amor da miss 
o supremo tri bun 
pessoal d 'ella . Ad, 

1 J . Nom ear os n 
premo tri bun ,1 1 fede 
t ros dip lomaticos r 
vaç}o do senado ; 
ausencia do co ngre 
em cornmissão até 1 

p ro nuncie. 
( Decretos n . . 11 o de 22 

ele :13 de outu bro de 189c 

12 Nomear . 
á approvação 
modo que a ai 

caracter exec uti v< 
pres idente da Rei 
depende nte só cl '1 
de ca rgos de tão 
pre faze i-o com c 
qu aesq uer ab use 
muito mais fac il 
sendo ella abanei, 
contraste, sem f 
associ ou-se o sen: 
importancia. 
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rcpresentantcs da nagao; depois cadacasa recebia 
«com muito especial agrado» essa rcsposta. (*) 

Organisando um regimen de indole contraria 
ao anteriormcnte existente, sem rei e sem go- 
verno de gabinete, nem responsabilidade minis- 
terial, necessariamente a novaConstituifao havia 
de proscrc\'cr a pratica do imperio na abertura 
das camaras, rcnunciando a enscenacao consoante 

( *) Caso lionvc cm qne nao apparcceo «csse nnulo especial ai;raiio», c foj cm 1837, quamio n rc^cnle responden a enmmtssao da camnrn dns deputados. qim —sem liie import.irem os elemcutns de quo se cnmpimha a ciimara, prestavn-llic a inais tranca c leal coopera^ao, espemudn que ao 
m pnos d'aqjuki-la vv.t. os Jt'pulo,{<>s mmjo isx ftn as prow essas tan fas es ffitas de Iomar cm consideratjao as propostas tfo governo. (Pallas «/•> fbrono desde 187^, Typ. 11:1c., 1872, pag. 265). 

aquelle antigo regimen, e fez bem contcntando- 
se com a simples remessa da mensagem presi- 
dencial ao congresso. E como que para mais 
accentual" a diflerenija dos systemas e prohibir 
praxe e solemnidades menos conformes ao 
novo, estabeleceo, como unica formalidade, 
a entrega da mensagem ao secretario do senado. 

Na Republica nao ha que discutir a mensagem 
do poder executive e a resposta a esta sera a 
votafao das providencias por elle pedidas, de- 
pois de estudadas c discutidas, cm vista do in- 
teresse publico e da Constituicao, pelas duas 
camaras legislativas 

S". Convocnr o con- 
gresso ex trao rd i nn rin- 
inentc qnando exigireni 
as neccssidades publicas; 

(Do projecto da commissno 
do governo provisorio). 

10. Convocar o con- 
gresso extraordinario e 
prorogar-lhe as sessoes 
ordinarias. 

( Dccreto n. 510. tie 22 de 
junho e n. o'4 A, de 24 de 
oulubro de 1S90). 

N. 10. Snpprimam-«e 
as palavras — c prorogar- 
lhe as sessoes ordinarias. 
— Aiihur Rios. 

(Emenda npprovada em 7 c 
iS de fevereii-o de 1S91). 

10. Convocar o con- 
gresso extraordinaria- 
mente; 

10 Convocar o congresso extraordi- 
nariaxnente. Vide Comment, ao art. 17, verb. 
i'rorogado, etc. Esta attribui^ao tern o presiden- 
tc no caractcr dc chcfe supremo da administra- 
i;ao publica e e inherente a incumbencia^rre r? c/- 
h e i/ada dc promovcr 0 hem geral da Republica 
(art. 44). Sio interesse publico exigir provi- 
dencia que nao sejada alijada do prcsidente, para 
que nao pcriclite com a demora, nao cstando 
reunidas as camaras legislativas, cabe-lhe convo- 
cai-as. E'uma funcfao, como se ve, propria do 
poder cxecutivo c que nao podcria ser dada a 
ncnliuma outra autoridade sinao ao cliefe da 
nacao. 

Esta e uma attribuicao de sua naturcza, dis- 
crecionaria, neste sentido que o presidente po- 
deni usar d'clla semprc que entender, segnn- 
do seo proprio criterio, ser caso d'isso, quando 
Ihc parccerquco exigem a situacao dosnegocios 
publicos c as circumstancias do paiz. Deixara 
porem de ser assim c deve-se considerar obriga- 

toria a convoca^ao, quando, pela sua prctcricao, 
embarafar-se ou impedir-se o uso e cxcrcicio 
de alguma funcijao assignada pela Constituicao 
a qualquer dos poderes publicos. 

Realmentc, este poder foi conferido ao presi- 
dente com altos fins de utilidade nacional, no 
interesse do regular andamento dos negocios pu- 
blicos e cxacta pratica da Constituicao que cllc 
tern obrigacao de « manter e cumprir com per- 
feita lealdadc» Absurdo fora pois admittir-se 
que fica-lhe o arbitrio dc. pelo proprio retrahi- 
mento c inercia, obstar a accao legal das outras 
autoridades e entravar o movimcnto do appare- 
Iho constitucional. Nao e licito que por falta 
de um acto seo, prcvisto e autorisado pela Con- 
stituicao, o presidente prejudiquo a observancia 
d'esta cm parte alguma de suas determinacoes. 
Vide Comment, ao art. 34 n. 21, verb. « Appro- 
val" ou suspender o sitio declarado pelo poder 
executive na auscncia do congresso^. 

11. Nomcer os mngistrados fc- 
deracs. 

( Dccrctos n. ^ 1 o de 22 de junho c n. 914 A, 
dc 23 dc ouuibro dc 1890). 

11. Nomcar magistrados ledcracs 
mcdcantc approvacao do supremo 
tribunal. — A. dc Frcilas. 

(Hmcncla approvuda em 8 de Janeiro 
de 1891 ). 

N. 11. Substitua-sc no n. i i do 
art. 47 a palavra — npprovafiio — 
por—proposta.—Auguslo dc Frci- 
las. 

(Hmenda approvr.da cm 9 e 18 de fevc- 
reiro de 1891 ). 

11. Nomear os magisti-ados 
federaes, mediante proposta do 
do supremo tribunal ; 

11 Nomear os magistrados federaes. 
Esta attribuicao acha-sc comprehendida na 

do n. 5 (Vide comment.respective). 
Si a nomeacao dos juizes nao devesse caber 

ao presidente da Republica, a quern conviria attri- 
Imil-a? Ao povo? A escolhados magistrados por 
votacaJWHilartem gravissimos inconvcnicntcs. 
Rcduz. a nomeacao d'cllcs alinal a mcro ncgo- 
cio de partido. Os candidates nao serao prefe- 

ridos pelo facto dc seo mcrito c aptidao profis- 
sional. As aggremiacoes partidarias quererao 
ter na judicatura homens scos c na cleicao dos 
juizes sera para isso que principalmente hao dc 
olhar. Os magistrados assim escolhidos trarao 
conqiromissos incompativeis com a isencao e 
indcpendcncia que sua funccao rcqucr. Serao 
juizes politicos, farao justica parcial, partidaria, 
a negacao da justica. 
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Os candidatos á judicatura começarão por fa
zer pacto de submissão a um partido. A incle
penclencia cio juiz porém é medida de interesse 
publico, sobre ella não cabe transacção, não é 
estabelecida para que ell e a renuncie e volunta
riamente aceite uma nosi ção que d 'ella é ant i
poda . Essa inclependencia é uma garanti a de 
ordem politica. E' condição basila r ele um 
recrimen de gove rn o li vre. E um methodo de 
co~npór d'esse feit io o pessoa l da 111ag istratura 
é contracl ictori o com o fim da instit ui ção . 

A nomeação pelo cong resso não daria melhor 
escolha; o eleitorado fora menor, mas eivado 
cio mesmo viru s de partidarismo . 

Confiar ao proprio poder judi ciari a a no
meação de seos membros não se ria mai s ace rta
do? Não deve r ao govern o a nomeação ou 
accesso é sem du vida para o juiz uma condição 
ele indepe nclencia . 

E ser elle escolhido pela mesma co rporação 
para onde vae entrar , ou por quem d'ell a faz 
pa rte, po r quem tem o deve r ele zelai-a e não a 
quere rá desmorali sada pela admi ssão dos que 
não a honrem, é uma boa cond ição de ace rto da 
nomeação . Mas é innegavel que este methodo 
encaminha para a oligarchia judicia ri a , com que 
a republi ca teria muito a perder . 

O escolher pessoal para o exerci cio dos cargos 
publicos é fun cção de caracter executi vo; mes
mo os da ad mini stração judicia ria devem ser 
prov idos pelo president e da Rep ubli ca, e a 
Constituição, como se vae ve r provi denciou de 
modo a garantir melhor o acerto da nomeação . 

Mediante proposta do supremo tri
bunal. Esta clausul a é uma restricção imposta 
por amor da missão da ju sti ça federal e que faz 
o su prem tri bu nal collal rar na fo rm ação do 
pessoal d 'ella. Adoptando--a, a Con stitui ção, sem 

preterir a prerogati va presidencial , procurou 
evitar que esta , em objecto de tão importante 
relevancia, se podesse converter em mai s um 
meio de servir á clientela partidari a e fosse exer
cida sem muito terem-se em conta os dotes e 
apt idão requeridos nos ca ndidatos á mag ista
tura. 

A apresentação pelo supremo t ribunal é assi m 
uma effi caz ga rantia de boa nomeação . O pre
sidente da Republica escolhe entre os propostos; 
estes serão em numero superi or ao das vagas 
( do contrario ficaria coarctada de tal modo a 
attri bui ção do pres idente, que a proposta equi
valeria á nomeação. ) 

A lei n. 2 2 1 de 20 de Novembro de 1894 regu
lou esta ma teria e estabeleceo que aq uelle numero 
fosse de tres, sendo uma a vaga, de quatro sen
do duas e assim por dia nte ( a rt. 27 § 3°) . Com 
a proposta , se rá submettida ao presidente copia 
dos documentos abonatorios da idoneidade 
dos n'e lla contemplados ( cit . art. § 7 ). 

P ODERÁ A PROPOSTA DO SUPREMO TRIBUNA L PA RA 

A NOMEAÇÃO DOS JUIZES FEDERA ES DEIXAR DE SER 

ACEITA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA? Para o 

effeito de recahir a nomeação em pessoa n'ella não 
contemplada , absolutamente não; mas para dar 
Jogar a nova proposta , sim, si a primeira não es
ti ver nas cond ições estabelecidas na lei. No pri
meiro caso, incorrerá o presidente em responsabi
lidade por acto contra ri o a di sposição ex pressa da 
constituição ( lei n. 30 de 8 de Janeiro de 189 2 , 

art. 3S ). No segundo , estará em seo direito,. 
fazendo valer a lei e compelli nd o á sua execução; 
não é sinão por isso que a proposta, como aci
ma fica dito, ha de ser acompa nhada ele docu
mentos comprobatorios da idoneidade dos apre
sentados ( cit. a rt . da lei n. 22 1 ). De que 
serv iri a esta ex icre ncia, si em todo o caso o pre
sidente devesse estar pela proposta? 

11 . No111ear os 111 e111bros do su
premo tri bu nal íed eral e os mini s
t ros diplorn ati cos m ed iante ap pro
vaç}o do senad o; podendo na 
ausenô:i do congresso designai-os 
c111 co 111m issão até que o senado se 
p ronun cie . 

N. 12.- Ern vez cle-medeantc 
- d iga-se - suj eitando-a. 

12. Nomear os membros do 
supremo tribunal federal e os 
ministros diplomaticos, sujei
tando a nomeação á approvação 
do senado. 

E111enda da comm issão do congresso 
( approvada em 8 de janeiro de 189 1 ). 

( Decretos n. _:;10 de 22 de junho e n. 9 1.1 A 
de 23 de omubro de 1890 ). 

12 Nomear .. . sujeitando a nomeação 
á approvação do Senado. Do mesmo 
modo que a anteri or, esta att ri bui ção, de 
caracter execut ivo, não poderi a caber si não ao 
pres ide nte da Repub li ca, ma s tambem não ficou 
depende nte só d 'c lle . Trata-se do prov imento 
de cargos de tão elevada hicrarchia , q ue cum
pre faze i-o co111 c::i utclas tacs que possam evitar 
quaesq uer abu sos e faci lidades na escolh a . E 
muito mais fac il111 ente estes poderão occorrer 
sendo ell a aba ndo nada ao presidente, sem alg um 
contraste , sem fi scali sação . Como correctivo 
associou-se o senado a esta funcção de alti ssima 
importancia . 

Na ausencia do congresso , de
signal-os-á em commissão, até 
que o senado se pronuncie; 

Justificando provide ncia desta nat ureza, es
creve ra Hamilton : 

Mas si assim é ele que ve m rea lmente a serv ir a 
concurrencia do senado? Respondo que deve influir gra nd e
men te , embora não parecendo : que repcllir!t a tendencia 
do presidente a se r parcia l ; e que , ern consequencia, 
nenhu m candidato indigno ser:", nomeado por considerações 
pessoaes, ou c.l e parentesco, ou por vis t as ele ambição ou 
d e popularidade ... 

Niio é diffici l de ver que um homem, cuja escolha deve 
se r subrncttida ao exame de urna corporaçf<o independente 
e que nada menos é (JUC um ramo inte iro da legisla tura, 
deve cst:1 r mais acau telado con tra as suas pa ixões e inte res
ses, do qu e s i de d ireito lhe pe rtencesse exclusivamente 
a nomeaçiio d os empregos; a possibi lidade da rejeição o 
deve fazer m ais atten to .•• Fl°dl'rn lisl , Cap . 76 ). 
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Os candidates a judicatura comefarao por fa- 
zer pacto de submissao a um partido. A inde- 
pendencia do juiz porem e medida de interesse 
publico, sobre ella nao cabe transac^ao, nao e 
cstabelecida para que elle a renuncie c volunta- 
riamente aceite uma nosifao que d'clla e anti- 
poda. Essa independencia e uma garantia de 
ordem politica. E' condifao basilar de um 
regimen de governo livre. E um methodo de 
compor d'esse feitio o pessoal da magistratura 
e contradictorio com o fim da institui(;ao. 

A nomeagao pelo congresso nao daria melhor 
escolha; o eleitorado fora menor, mas eivado 
do mesmo virus de partidarismo. 

Confiar ao proprio poder judiciario a no- 
mea^ao de seos membros nao seria mais acerta- 
do? Nao dever ao governo a nomea9ao ou 
accesso e sem duvida para o juiz uma condifao 
de independencia. 

E ser elle escolhido pela mesma corporafao 
para onde vae entrar, ou por quern d'ella faz 
parte, por quern tern o dever de zelal-a e nao a 
querera desmoralisada pela admissao dos que 
nao a honrem, e uma boa condigao de acerto da 
nomea^ao. Mas e innegavel que este methodo 
encaminha para a oligarchia judiciaria, com que 
a rcpublica teria muito a perder. 

O escolher pessoal para o exercicio dos cargos 
publicos e funcgao de caracter executivo; mes- 
mo os da administracao judiciaria devem ser 
provides pelo presidente da Republica, e a 
Constituicao, como se vae vcr providenciou de 
modo a garantir melhor o acerto da nomeacao. 

Msdiante proposta do supremo tri- 
bunal. Esta clausula e uma restriojao imposta 
por amor da missao da justifa federal e que faz 
o supremo tribunal collaborar na formagao do 
pessoal d'ella. Adoptando-a, a Constituicao, sem 

preterir a prerogativa presidencial, procurou 
evitar que esta, cm objecto de tao importantc 
relevancia, se podesse converter em mais bin 
meio de servir a clientelapartidaria e fosse exer- 
cida sem muito terem-se em conta os dotes e 
aptidao requeridos nos candidates a magista- 
tura. 

A apresentafao pelo supremo tribunal c assim 
uma eflicaz garantia de boa nomeacao. O pre- 
sidente da Republica escolhe entre ospropostos; 
estes serao em numero superior ao das vagas 
(do contrario ficaria coarctada de tal modo a 
attribuicao do presidente, que a proposta equi- 
valeria a nomeacao.) 

A lei n.221 de2odeNovembro de 1894 regu- 
lou esta materia c estabeleceo que aquelle numero 
fosse de tres, sendo uma a vaga, de quatro sen- 
do duas e assim por diante (art. 27 § 30). Com 
a proposta, sera submettida ao presidente copia 
dos documentos abonatorios da idoneidadc 
dos n'ella contemplados (cit. art. § 7). 

PODERA A PROPOSTA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA 
A NOMEACAO DOS JUIZES FEDERAES DEIXAR DR SER 
ACE1TA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA? Para O 
effeito derecahira nomeacao em pessoa n'ella nao 
contemplada, absolutamente nao; mas para dar 
logar a nova proposta, sim, si aprimeira nao es- 
tiver nascondicoes estabelecidas na lei. No pri- 
mciro caso, incorrera o presidente em responsabi- 
lidade por actu contrario adisposicao expressa da 
constituicao (lei n. 30 de 8 de Janeiro de 1892, 
art. 38). No segundo, estara em seo direito,- 
fazendo valer a lei e compellindo a sua execucao; 
nao e sinao por isso que a proposta, como aci- 
ma lica dito, ha de ser acompanhada de docu- 
mentos comprobatorios da idoneidade dos aprc- 
sentados (cit. art. da lei n. 221). De que 
serviria esta exifjencia, si em todo o caso o pre- 
sidente devesse estar pela proposta ? 

12. Noincar os membros do su- 
premo tribunal federal e os minis- 
tros diplomnlicos mcdianle nppro- 
vaf.io do senado; podendo na 
ausencia do congresso dcsignal-os 
em commissao ate quo 0 senado se 
pronuncie. 

( Dccretos n. 510 tic 22 tlejunho e n. 914 A 
de 23 de outubro de 1890). 

N. 12. — Em vez de — mcdcante 
— diga-sc—sujeitando-a. 

I-menda da commissao do congresso 
(approvada em 8 de Janeiro de 1891). 

12. Nomear os membros do 
supremo tribunal federal e os 
ministros diplomaticos, sujei- 
tando a nomeagao a approvagao 
do senado. 

Na ausencia do congresso, de- 
signal-os-a em commissao, ate 
que 0 senado se pronuncie; 

12 iSTomear... sujeitando anomeagao 
a approvagao do Senado. Do mesmo 
modo que a anterior, ecta attribuicao, de 
caracter executivo, nao poderia caber sinao ao 
presidente da Republica, mas tambem nao ficou 
dependente so d'clle. Trata-se do provimento 
de cargos dc tao clcvada bicrarcbia, que cum- 
pre fazel-o com cautelas tacs que possam evitar 
quaesquer abusos e facilidades na escolha. E 
muito mais facibnente estes poderao occorrer 
sendo ella ahandonada ao presidente, sem algum 
contraste, sem fiscalisacao. Como corrective 
associou-se o senado a esta funccao de altissima 
importancia. 

Justificando providcncia desta nat ureza, es- 
crevera Hamilton : 

Mas si assim e de que vcm rcalmente a servir a 
concurrencia do senado? Respondo que deve influir grande- 
mente, cmbora nao parecendo: que repcllira a tendencia 
do presidente a ser parcial; e que, em consequencia, 
ncnlium candidate indigno sera nomcado por considera^ocs 
pessoaes, ou dc parcntcsco, ou por vistas dc ambi^ao ou 
dc popularidadc. . . 

Nao e difiicil de ver que um homem, cuja escolha devc 
ser submettida ao exame dc uma corpora^ao independente 
c que nada mcnos c que um ramo intciro da legislatura, 
deve cstar mais acautelado contra as suas paixdes e intercs- 
ses, do que si dc direito Ihe pertencesse cxclusivamente 
a nomeacao dos emprcgos; a possibilidadc da rejei^ao o 
deve fazcr mais attcnto,,. Federalist, Cap. 76). 
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E porqu e, cm vez cio senado, não fo i á cama ra 
cios deputados que se conferi a o poder ele que se 
trata? Responde o mesmo au tor que isso fóra 
extravaga ncia, se nd o menos propri a a camara 
por ser uma co rporação muito numerosa, muito 
fluctu ante, e que as va ntage ns da estabilidade do 
poder executi vo e do senado desa ppareceriam em 

-tão ponderosa operação : in fin itas delongas e 
embaraços v iriam a t er luga r ( Fedcrali st , 
cap. 77). 

Na ausencia do congresso podem dar-se 
vagas que cumpre pree ncher para regularida
de do ser viço : 

<,O poder de nom ea r pertence ao pres id en te cm concur
rcncia co rn o se nad o; e portanto 11:10 pôde ser cxerc itaJo 
sinào du rante :is sessões d'cslL'. Mas, pois que o se nado 
nào pódc nem deve estar se mp re cm cxc rc ic io , só para 
qu e se oc~upc co rn esta fun cçi10, e ra de publica necessid ade 
que os lugares qu e viessem a v:1gar durante os intcrv:dlos 
das sessões fossem, se m mais demora, pos to que tl.'mpora
ri amcntc , providos; po r isso co ncede-se ao presid ente au to ri
dade para fa1. er nomeações tcm pornrias j e o modo de 
exerci ta l- a é co ncedendo co m mi ssões, cuj o termo n:"10 passa 
do fim da sessito immed iata». ( F.:dernlist, cap. 77 ). 

Entre nós essa comm issão du ra «até que o se
nado se pronuncie» E este o faz, precedendo 
pa recer da comm issão competente, depois desta 
proc der, qu ando neces,a ri o seja, ás in qu iri ções 
e dilige ncias que no caso cou be rem , podend o 
tambcm o senado requi sita r do poder executivo 
novos esclarecim entos . Quando se articu larem 
accu sações co ntra o nomeado, póde a com missão 
ouvil-o antes ele dar parecer. O assumpto 
trata-se em sessão sec reta ( Reg . do senado , 
arts . 159 a 166 ). São salutares disposições 
para apurar-se o ace rto ela nomeação e contri
buem cil as para o acto cio senado não se r de 
simples chancc ll aria. 

Além da nomeação cios mini stros cio sup remo 
tri bun al e ela dos mini stros diplomaticos, de
pendem tam bem ele ap provação do senado a dos 
membros cio trib una l de contas ( a rt. 89), e a 
do prefeito da cap ita l federal ( lei n. 85 de 2 1 de 
setembro de 1892, a rt. 18 ) . Não assim a cios 
membros do sup remo tri bunal milita r (Const. 
art. 77) . 

E ST ARÁ T A MB E,\J SUJEITA Á APPROVAÇÃO DO 

SENADO A DEM ISSÃO DOS FU:-lCCIONAR IOS POR EU.E 

AP PROVADOS? Acerca dos vita lícios, é bem de 
ver que absolutamente não. Estes sómente por 
sentença poderão perder o ca rgo e, passada esta 
em julgado, por esgotados ou não usados os 
recursos que d 'cll a couberem , seri a ve rdade ira 
extravaga ncia te l-a por depende nte ele quaes
qu r approvações . Restr inge-se a questão aos 
dcm issi veis . 

Entendia Hami lton que o co nse ntimento do 
senado ra tambcm ncccssa ri o para a demissão 
( Fedcrnlist, ca p. 77). Isto limita ri a o a r bitrio 
d presidente e concorreria para a estab ilidade 
d pessoa l ela adm ini st ração, com proveito d'es
ta. ~ P cd uziri a além di sso os meios ele acção do 
pn.:'s idcnk cm possíve is propos it s contra o bem 
p u bli co. Madison (collaborador d 'aq uelle g rç1. n-

ele est adi sta na obra ela conve nção de Philaclel
phia e no Feclerali st ) , suste ntava no cong res
so, em 1789, opinião contraria, considera ndo a 
de mi ssão como propria e exclusiva do poder 
exec ut ivo, necessari a ao chefe do gove rn o para 
prompta e encrg ica repressão dos ab usos e mal
versações cios funcci onarios, sob a ga rantia do 
e111peac/m1e11 t ou processo de responsabilidade do 
presidente no caso de demi ssão inju sta. E esta 
opinião fo i a que então preva leceo na camara 
cios deputados por escassa maioria e no senado 
por voto ele desempate, sendo o bill sancciona
do por Washing to n ( Paschal, ns. 184 e 429; 
Walcke r, lntrod. to Amer . Law, 1895, pag . 102; 
Sto1y § 154 1 e seg., Carlier, La republ. amer. 
vol. II , pag. 169) . 

A questão porém fo i posteriorm ente ag itada 
ele novo e ve io a t er solução contra ria em 1867, 
no bili relat ivo á duração dos empregos, acto 
de hostilidade cio cong resso contra o presidente 
André John son , com quem se achava em franca 
lucta , por occasião da chamada g uerra ele seces
são. Pret endia o cong resso por esse modo fo r
ça r o presidente a conservar o mini stro ca g uerra 
Sta nton (alli ado co ntra ell e á maioria d 'aquell a 
co rpo ração) . Em conseq uencia el e se não ter 
sujeitado a isso, foi processado John son e t eri a 
sido conclemnado, si não fo ra a sabia ex ige ncia 
constituciona l de do us t erços ele votos para a _ 
condemnação do presidente . 

Passado o período el e govern o ele Johnson , 
outro acto ci o cong resso, sobre o mesmo objec
to, ele 5 de abril de 1869, reproduzio a prim eira 
secção cio de 1867, menos no que se referi a á 
conservação dos mini stros contra a vontade cio 
presidente . Mas o que fora estabelecido quanto 
á confirmação assim ela nomeação, como ela de
mi ssão cios funcci onari os superi ores, não fo i al
terado e a questão subsiste ai nda sem so lução 
legal nos Estados Unidos Norte america nos ( A. 
Carli er cit. ) 

Manifestara Ham ilton aq uell a sua opinião an 
t es ele por-se em exercício o novo syst ema ele 
gove rn o ( que ell e tão profisc iente e ga lharda
mente defe ndia ) e quando o via ser com pre
ve nção receb ido qu a nto á somma ele poderes 
enfeixados nas mãos do presidente, que os ad
versa ri as ela constituição, considera vam dema
siados (V . Fcderali st , cap. 67). Macli so n fa llava 
quando posta em execução e obse rva ndo cll e, 
com seu espírito ponderativo, o mov im ento e 
jogo do mechanismo d 'e ll a . No que aventava 
aquelle, em tacs ci rcumsta ncias, não se póde 
lcixar ele ver o espí ri to de propaganda política 

com scos euphem ismos e indispen save is transi
ge ncias. No que dizia o outro encontra-se a 
voz ela razão pratica . 

Com effeito, como querer a responsabi lidade 
cio presidente da Republica e ao mesmo t empo 
força i-o a manter agentes que lhe não in spiram 
confiança? A que conílictos, a que perigos e 
dcsmorali sação não ficaria ell e então exposto? 

Si o presidente não tem a libercl aclecle desem
baraçar,se ele agentes que lhe não são fieis, que 
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E porque, cm vez do senado, nao foi a camara 
dos deputados que se conferio o podcr de que se 
trata? Respondc o mesmo aulor que isso loi'a 
cxtraN'agancia, sendo menos propria a camara 
por ser uma corporafao mnito nnmerosa, muito 
iliictuante, c que as vantagens da estabilidade do 
poder cxeculivo edo senado desappareceriam em 
tao pondcrosa operacao: infmitas delongas e 
cmbarafos viriam a ter lugar (Eederalist, 
cap. 77). 

Na ausencia do congresso podem dar-se 
vagas que cumpre preenchcr para regularida- 
dc do servi^o; 

«0 poder dc nomcar pcrtcnce no prcsidcntc cm concur- 
rcncia com o senado; e portanto nao pode ser cxcrcitado 
sinao durante as scssoes d'cstc. Mas, pois que o senado 
nao pdde nem deve cstar scmprc em cxerctcio, so para 
que sc occupc com csta func^ao, crude publica neccssidade 
que os lugarcs que vicssem a vagar durante os intcrvallos 
das sessoes fosscm, sem mais demora, posto que tempora- 
namente, provides; por isso concede-se ao prcsidente autori- 
dade para fazer nomea^oes temporarias; c o modo dc 
cxcrcital-a e conccdendo commissocs, cujo termo nao passa 
do fim da scssao inimcdiata». (Federalist, cap. 77). 

Entre nos cssa commissao dura <*ate que o se- 
nado se pronuncic» E estc o faz, prccedendo 
parccer da commissao competentc, depois desta 
proccdcr, quando necessario seja, as inquiricocs 
e diligcncias que no caso coubcrcm, podendo 
tambcm o senado requisitar do poder executivo 
novos csclarccimentos. Q.uando se articularem 
accusacdes contra o nomeado, pode a commissao 
ouvil-o antes de dar parecer. O assumpto 
trata-se cm sessao secreta (Reg. do senado, 
arts. 15$ a 166). Sao salutares disposicdcs 
para apurar-sc d acerto da nomcaqao c contri- 
bucm eilas para o acto do senado nao ser de 
simples chancellaria. 

Alem da nomcagao dos ministros do supremo 
tribunal c da dos ministros diplomaticos, de- 
pendem tambcm dc approvacaodo senado a dos 
mcmliros do tribunal dc contas (art. 89), ea 
do prcfeito da capital federal (lei n. 85 de 21 de 
setembro de 1892, art. 18). Nao assim a dos 
membros do supremo tribunal militar (Const, 
art. 77).^ 

Estara tambej} sujeita a approva9ao do 
SENADO A DEMISSAO DOS EUNCCIONARIOS POR EI.I.E 
appkovados? Acerca dos vitalicios, e bem de 

que absolutamentc nao. Estes somentc por 
scnteiu;a podcrao pcrder o cargo e, passada csta 
cm julgado, por esgotados on nao usados os 
reeursos que d'clla coubercm, scria verdadeira 
cxtravagancia tel-a por dependente de quaes- 
quer approwaijoes. Restringe-se a questao aos 
demissiveis. 

Entcndia Hamilton que o cmscntimcnto do 
senado era tambcm necessario para a demissao 
(Fcdcmlist, cap. 77). Islo limitaria o arbitrio 
do prcsidente c concorrcria para a estabilidade 
do pessoal da administra^ao, com proveito d'es- 
ta." Reduziria alem disso os meios dc acgao do 
prcsidente em possiveir propositos Contra o bem 
publico. Madison (collaboradord'aquelle gran- 

de cstadista na obra da convenijao de Philadel- 
phia e no Federalist), sustentava no congres- 
so, em 1780, opiniao contraria, considerando a 
demissao como propria e exclnsiva do poder 
executivo, ncccssaria ao chefe do governo para 
prompta e encrgica repressao dos abuses e mal- 
versacoes dos lunccionarios, sob a garantia do 
empcachment ou processo dc responsabilidade do 
prcsidente no caso de demissao injusta. E esta 
opiniao foi a que entao prevaleceo na camara 
dos deputados por escassa maioria e no senado 
por voto de desempate, sendo o hill sancciona- 
do por Washington (Paschal, ns. 1S4 e 429; 
Walcker, Introd. to Amer. Law, 1895, pag. 102 ; 
Story § 1,41 e seg., Carlicr, La republ. amer. 
vol. II, pag. 169). 

A questao porem foi posteriormcnte agitada 
de novo e veio a ter solugao contraria em 1807, 
no hiJJ relative a dura^ao dos cmpregos, acto 
de hostilidadc do congresso contra o prcsidente 
Andre Johnson, com quern se achava em franca 
lucta, por occasiao da chamada guerra de scces- 
sao. Pretendia o congresso por esse modo for- 
mal" o prcsidente a conservaro ministro da guerra 
Stanton (alliado contra elle a maioria d'aquella 
corpora^ao). Em consequencia de se nao ter 
sujeitado a isso, foi processado Johnson e tcria 
sido condemnado, si nao fora a sabia exigencia 
constitucional de dous tercos dc votos para a 
condemnafao do prcsidente. 

Passado o pcriodo de governo de Johnson, 
outro acto do congresso, sobre o mesmo objec- 
to, de 5 de abril de 1869, rcproduzio aprimeira 
scc^ao do de 1867, menos no que se referia a 
conscrvBgao dos ministros contra a vontade do 
prcsidente. Mas o que fora estabelecido quanto 
a confirmacao assim da nomeacao, como da de- 
missao dos funccionarios superiores, nao foi al- 
tcrado e a questao subsiste ainda sem solufao 
legal nos Estados Unidos Nortc amcricanos (A. 
Carlier cit.) 

Manifcstara Hamilton aquella sua opiniao an- 
tes de por-se em excrcicio o novo systema de 
governo (qne elle tao profisciente c galharda- 
mente defendia) e quando 0 via ser com pre- 
vencao recebido quanto a somma de podercs 
enfeixados nas maos do presidente, que os ad- 
versaries da constituicao, considcravam dema- 
siados (V. Federalist, cap. 67). Madison fallava 
quando posta em execuqao e obscrvando elle, 
com sen espirito ponderativo, o movimento e 
jogo do mecbanismo d'ella. No que aventava 
aquelle, em taes circumstancias, nao sc pode 
dcixar de vcr o espirito de propaganda politica 
com scos euphemismos e indispensaveis transi- 
gencias. No que dizia o outro encontra-se a 
voz da razao pratica. 

Com effeito, como quercr a responsabilidade 
do prcsidente da Republica e ao mesmo tempo 
forfal-o a manter agentes que Ihe nao inspiram 
confianga? A que conflictos, a que perigos e 
dcsmoralisa^ao nao ficaria elle entao exposto? 

Si o presidente nao tern a libcrdadedc desem- 
barafar-se dc agentes que Ihe nao sao lieis, que 
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lhe contrariam os planos admini strati vos ou 
politi cos, e si a retirada d 'aq uell es fica , não a 
seo prudente a rbitrio, mas dependente de outra 
di versa autori dade, ell e já não é o chefe da ad
mini straçf10, nem pode ·te r a responsabilidade 
d' ella; e sem du vida não foi um presidente assi 111 

que a constitui ção quiz crear. (Vide s11pra com
m ent. á secção II , Dopodcr cxernlivo). 

Em summa, a dependencia de confirmação 
pelo senado das demissões de funccionari os de 
ordem admini strati va, não só affronta o princi
pio da independencia dos poderes, e o da res
ponsabilidade do presidente, como tambem traz 
resu ltados prati cos damnosos ao expedi ente e 
curso reg ul ar dos negocios publicas . E portan
to, quando a Co nstitui ç.ão diz: «sujeita ndo a 
110111caçiio á approvação do senado» é para enten
der-se que sómente a nomeação está suje ita a 
essa fo rm ali dade. 

A REMOÇÃO DOS FUNCCIONARIOS CUJA NOMEAÇÃO 
TEN HA SIDO CONFIRMADA PELO SENADO, DEPENDE 
TAMBEM DE A PRO V AÇÃO D'ELLE? A remoção bem 
como o accesso, e tambem a reintegração , in de-

pendem de confirmação, pois não são novas 
110111enções, - e sómente para as <<nomeações> é que 
a Constituição estabe lece necessidade d 'aquelle 
acto - . 

A so lução contrar ia crea ri a mais uma limi ta
ção ás prerogativas lo pode r executi vo, - escu
sada , porqu e trata-se de funccionarios já approva
dos pelo senado, - não just ificada , porque não 
ha razão de ord em publica que acon e lhe impôr-se 
a esse poder mais esta restricção, - e contraria 
ao esp íri to da Const ituição, que não adm itte 
multipli carem-se laços de dependencia e subor
dinação entre os poderes pu blicos, devendo s·o
mente subsist ir o que ella tem esta belecido para 
a coordenacão d'el les. 

-Q1.ia nto á nomeação dos mini stros do su
premo tribunal federa l, vide art . 56 e parece r 
da com mi ssão de leg islação e ju sti ça do senado, 
approvado em sessão de 24 de feve reiro , de 
1894, - e quanto á dos mini stros diplomaticos, 
vide« Consolidação das leis ... referentes ao corpo 
di plomatico» arts. 21 a 3 1 (Decr. n. 3263 , de 
20 de ab ril de 1899 ). 

7°. Nomear embaixadores e ou
tros ~gentes cliploma ti cos; 

( Do pro_i ecto da com missão do governo 
provisorio ). 

13. Nomear os demais membros 
cio corpo cl iplomatico e os agen tes 
consulares; 

13. Nomear os demais mem
b:::os do corpo diplomatico e os 
agentes consulares ; 

( Decretos n . í 10 de 22 de junh o e n.914 A, 
de 23 ele outu bro de 1890). 

13 Os demais membros do corpo 
diplomatico e os agentes consulares. 
Esta disposição comprehende-se na do n. 5 e 
si aq ui apparece, naturalmente é porque , tendo o 
n . 12 estabelecido a cla usula de approvação do 
senado para as nomeações de mini stros diploma
ticos , quiz-se torn ar claro que ell a não abran ge 
as dos outros funcci onari os da diplomacia nem 
os consul es. 

A lei n. 6 14 de 22 de Agosto de 185 1 e seo 
reg ulamento ( decr. n . 940 , de 20 de março de 
185 2) estabeleciam tres differentes categori as de 
mini stros dipl omaticos : enviados extraordina
rios, ministros residentes e encarregados de ne
gocios . Hoje t emos e11v iados extraordi11nrios e 
111i11.istros p le111potenciarios, de uma só classe; e , 
para certas legações, enca rregados de negocios 
( quando sutstitu em o min ist ro, assumem os 
secretarias tambem o titulo de l'llcnrregados de. 
11egocios) . O governo póde, a lém disso, sendo 
necessa rio, nomea r embaixadores ou enviados 
ex traordin ari os em mi ssão especial. ( Vide Con-

sol. cit., a r1 s. 2, 4 e 8 e lei n. 644, de 15 de 
novembro de 1899, art. 1 ). E pois sómente de
pendente de approvação é a nomeação dos en
viados extraordi nari os quér elll missão ordin ari a, 
quér em missão espec ial , e a dos enca rregados de 
negocios eft'ecti vos. Os demais membros do cor
po diplomatico são os secretarias e os addidos 
( Consol. cit . a rt. , 3 e lei n . 322, de 8 de novclll
bro de 1895) . 

Agentes consulares. Posto qu e resves 
tido de caracte r onici al, os consul es não são 
ministros pu bli cas, mas meros ag ides co11 1111er
ciaes constituidos pelo governo para, em seos 
di strictcs , vela rem pelos interesses do commc::r
cio e na vegação, bem como prestarem a uxilias 
aos cidadãos brazil eiros. O corpo consu lar com
põe-se de co11s11 /es gemes de 1ª e 2" classe, co11S11-
les, vice-co11 s11 les, cba11ce/leres e age11/cs comllle r
ciaes . ( Consol . das leis referentes ao co rpo 
consul ar, approvada pelo decro . n. 3259 de 11 
de abri l de 1899, a rts . 1 e 3). · 

6°· Receber os mini stros cliplo
maticos e aclm itti r os co nsu lcs 
es trangeiros; 

14 . M:mter as relações com os 
estados es trange iros; 

14. Manter as relações com os 
estados estrangeiros ; 

( Do projecto da com missão do governo 
provisoriO ). 

( Decretos n. ~10 de 22 dejt1nho e n. 9 14 A, 
de 2J de outubro de 1890 ) . 

§ 14 Manter as relações com os esta
dos estrangeiros. E' esta uma attribu ição 
que por sua natu reza não poderia ca l er aos esta
dos parti culares da Un ifo, visto não t erem ellcs 
personalidade internacional. As refações exte-

ri ores escapa lll á sua alçada, pois interessam 
á nação em ge ral. Eli as constituem por isso um 
dos ass umpt0s que fi caralll reservados aos podc-
1;1.:s fedcraes ( ·vide comment. ao art. 1 , vab. Re
publica federa tivo), E de entre esses poderes é 
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Ihe contrariam os pianos administrativos on 
politicos, c si a retirada d'aquelles fica, nao a 
sco prudente arbitrio, mas dependente de outra 
diversa autoildade, die ja nao e o chefe da ad- 
ministracao, nem pode ter a responsabilidade 
d'ella; escmduvida nao foi um presidente assim 
que a constitnifao quiz crear. (Vide supra com- 
ment. a sec^ao II, Do podcr cxeculivo) . 

Em snmma, a dependencia de con(1 rmacao 
pelo senado das demissoes de funccionarios de 
ordem administrativa, nao so afironta o princi- 
pio da independencia dos poderes, e o da res- 
ponsabilidade do presidente, como tambem traz 
resultados praticos damnosos ao expedientc e 
curso regular dos negocios publicos. E portan- 
to, quando a Constituiqao diz: «sujeitando a 
itoiucagdo a approvai;ao do senado » e para enten- 
der-se que somentc a nomeai;ao esta sujeita a 
essa formalidade. 

A REMO^AO DOS FUNCCIONARIOS CUJ A NOMF.A^AO . 
TENHA SIDO CONFIRMADA PELO SENADO, DEPENDE 
tambem de aprova^ao d'elle ? A remocao bem 
comoo accesso, e tambem a reintegra9ao, inde- 

■]0. Nomcar cmbaixadorcs c ou- 
tros agcntcs diploinaticos ; 

(Do projecto da commissao do governo 
provisorio). 

13 Os demais membros do corpo 
diplomatico e os agentes consulares. 
Esta disposi^ao comprehende-se na do n. 5 e 
si aqui apparecc, naturalmente e porque, tendo o 
n. 12 cstabelccido a clausula de approva^ao do 
senado para as nomea^oes de ministrosdiploina- 
ticos, quiz-sc tornar claro que clla nao abrange 
as dos outros funccionarios da diplomacia nem 
os consules. 

A lei n. 614 de 22 de Agosto de 1851 e seo 
regulamento (deer. n. 940, de 20 de marco de 
1852) estabcleciam tres difTerentes categoriasde 
ministros diploinaticos; enviados extraordina- 
rios, ministros residentes e encarregados de ne- 
gocios. Hojc temos enviados exfraordiuarios e 
ninisirosplcnipotcncianos, de uma so classe; e, 
para certas legaijoes, encarregados de negocios 
(quando substituem o ministro, assumem os 
secretaries tambem o titulo de encarregados dc 
■negocios). O governo pode, alem disso, sendo 
necessario, nomear einbatxadorcs ou enviados 
extraordinarios em missao especial. ( yide Con- 

6"- Rcceber os ministros diplo- 
inaticos c admittir os consulcs 
cstrangciros; 

(Do projecto da commissao do governo 
provisorio). 

§14 Manter as relaqoes com os esta- 
dos estrangeiros. E' esta uma attribui^ao 
quo porsua natureza nao poderia caber aos csta- 
dos particulares da Uniao, visto nao tcrem cllcs 
pcrsonalidade internacional. As refafocs extc- 

pendem de confirmagao, pois nao sao novas 
nomeagoes,—e somentc para as «nomea9oes» e que 
a Constituifao estabelece necessidade d'aquellc 
acto —. 

A solut^ao contraria crearia mais uma limita- 
gao as prerogativas do poder executive,—escu- 
sada, porque trata-se de funccionarios jaapprova- 
dos pelo senado,—nao justilicada, porque nao 
harazao de ordem publica que aconselhe impor-se 
a esse poder mais esta rcstricipio, — c contraria 
ao espirito da Constituicao, que nao admitte 
multiplicarem-se la^os de dependencia e subor- 
dina^ao entre os poderes publicos, devendo sb- 
mente subsistir o que ella tern cstabelccido para 
a coordenai;ao d'ellcs. 

— Quanto a nomea^ao dos ministros do su- 
premo tribunal federal, vide art. 5(1 e parecer 
da commissao de legislagao ejustica do senado, 
approvado em sessao de 24 de fevcreiro, dc 
1894, — e quanto a dos ministros diploinaticos, 
vide «Consolidacao das lcis...referentes ao corpo 
diplomatico» arts. 21331 (Deer. n. 3263, de 
20 de abril de 1899). 

13. Nomear os demais mem- 
bros do corpo diplomatico e os 
agentes consulares; 

sol. cit., arts. 2, 4 e 8 e lei n. 644, de 15 dc 
novembro de 1899, art. 1). E pois somente de- 
pendente dc approvatjao e a nomeatjao dos en- 
viados extraordinarios qucr cm missao ordinaria, 
quer em missao especial, e a dos encarregados de 
negocios eflectivos. Os demais membros do cor- 
po diplomatico sao os secretaries e os addidos 
(Consol. cit. art., 3 elci n. 322, de 8 de novem- 
bro de 1895). 

Agentes consulares. Posto que resves- 
tido de caractcr official, os consules nao sao 
ministros publicos, mas mcros agenles connner- 
ciaes constituidos pelo governo para, cm seos 
districtcs, velarem pelos interesses do commer- 
cio e navegafao, bem como prestarem auxilios 
aos cidadaos brazileiros. O corpo consular com- 
poe-se de consules geraes de i" e 2" classe, consu- 
les, vice-consules, cbancelleres e agentes commcr- 
ciaes. (Consol. das leis referentes ao corpo 
consular, approvada pelo decro. n. 32^9 de 11 
de abril de 1S99, arts. 163). • 

14. Manter as relagoes com os 
estados estrangeiros; 

riores escapam a sua algada, pois interessam 
a nagao em geral. Ellas constituem por isso um 
dos assumptos qucficaram rcservados aos pode- 
res federaes ( wl/c comment, ao art. i,verb. Rc- 
pubhea fedcrativa) . E de entre esses poderes e 

n. Nomcar os demais membros 
do corpo diplomatico c os agentes 
consulares; 

(Decretos n. ^10 de 22 de junho e n.914 A. 
de 23 de ouiubro de 1890). 

14. Manter ns rchifocs com os 
estados estrangeiros; 

(Decretos n. SJode22 de junho e n. 914 A, 
de 23 de outubro de 1890). 
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ao executivo que deve cita caber como poder de 
acção e de fun ccionamento continuo . O presi
de nte da repul li ca , chefe desse poder, do gover
no e da acl mini stracção, é o mais proprio e com
petente para se r o orgão de com municação da 
nação com os gove rnos estrangeiros. Com ra
zão pois é que a ell e incum be manter as rela
ções internacionaes, no interesse do paiz sob sua 
preside ncia, observadas as prescripções estatu idas 
pela Constituição e mais leis e pelos clictames 
do direito das gentes . 

Para auxi li ai-o no desempenho desta tão im
poHante tarefa , tem o presidente o mi ni steri o 

9º Dccl :1rar em esta lo 
de .s itio um ou ma is pçm
los de l rrit o ri o nac ional 
cm caso de ataque por 
forças est r.• gc iras, ou ele 
co mmoção interna , não 
estand o reunido o con
gresso; 

( Do projecto cb commissão 
do go verno provi sorio ). 

15. Decla ra r por si ou 
por seos agentes rcspon
save is, o estado de siti o 
cm qu alq ue r ponto cio 
territorio n:iciona l, nos 
casos ele aggrcssiio estran
ge ira ou grave co mm oção 
intes tin a. Arts. 77 e ; :i 
n . 22. 

( Decret os n . 5 10 , de 22 de 
junho e n. 9 14 A , de 23 de 
ouiubro de 1890). 

1.5 Estado de sitio. Vide com ment. 
ao art. 34 n. 2 1 e lei n. 30 de 8 de janeiro de 

das relações exteri ores e os agentes diplomaticos , 
ordinarios e extraordi narios. ( Vide comment. 
aoart . 34 n. 12 e art. 48 ns. 13 e 16). 

N'esta attribuição se comprehende o receber 
os ministros estrangeiros e admittir os consu les 
dos outros paizes. A' nomeação de ministro 
diplomatice costuma preceder apresentação de 
seo nome ou consulta ao governo do paiz onde 
vae servir - si o tem por pcrsom,a g rata-. O 
governo consu ltado póde acce itar ou não o indi
cado ; é um direito que tem todo o estado, mas 
de que se usa com a necessaria reserva e dis
creção . 

N. 15. - Co mprchend a
sc lambem no parcnlhes is 
o art. 5° n . )· 

Emenda da commiss~o do 
co ng resso ( approv:tda cm ; de 
de janeiro de 1891 ). 

15. Declarar, por si 
ou seos agentes respon
saveis, o estado de sitio 
em qualquer ponto do 
territorio nacional, nos 
casos de aggressão es
trangeira, ou grave 
commoção intestina 
( arts. 6, n . 3; 34, n. 21, 
e art. 80); 

5°, Negociar aju stes, conve nções 
e tratados com as diversas nações, 
sempre ad rcfermd11111 do congresso, 
e suspe nd er ou ;1pprovar os ajustes 
que os Est;1clos tenham feito nos 
t ermos da ;iutorisação cio art. 71 ; 

( Do projccto dn commissào do governo 
provisorio ). 

1 o. Entabol ar negociações intcr
nacionacs , ce lebrar aj ustes, conven
ções e t ratados, se mpre ad r~/11re11-
d11 111 lo co ng resso, e approvar os 
que os Estados celebrarem na con
for midade do art. 46 submettencl o
os, qua ndo cum prir, á autoridade 
cio cong resso . 

16. Entabolar negociações in
ternacionaes, celebrar ajustes, 
convenções e tratados, sen1pre 
« ad referendum» do congresso, 
approvar os que os Estados ce
lebrarem na conformidade do 
art. 65, submettendo-os, quando 
cumprir, á autoridade do con
gresso. 

( DecreLos n.5 10. de :nde junho e 11 . 9 14 A 
de 23 de outubro de 1890 ). 

16 Tratados. Vide comment . ao art. 
34 n. 12 (pag . 11 0) e leis n. 23 de 30 de Outubro 
de 189 1, art. 9 §3, e 11 . 30 de? de Janeiro 
de 1892, art. 9 . 

Ad referendum. O poder de faze r trata
dos considera-se um dos mais altos att ri butos da 
sobera nia; e si ell e é exercido pelo presidente , 
que a r presenta e personifica perante os gover
nos estrangeiros, ao cong resso ,-que representa 
a nação e em nome d'ella é incumbido de ve lar 
na g uarda da Constituição e das leis, bem como 
de providenc iar sobre as necessidades de caracter 
federa l (a rt. 35 n. 1) , -toca tomar conheci
mento desses tratados e, si os acha r dig nos d'i sso, 
approval-os, no desempenho d'essa sua tão po n
derosa incumbencia. 

Assim dividido , esse poder torna-se menos 
susceptivel de abuso ou de acerto. O estudo e 
exame dos tratados pelo corpo legislat ivo fornece 
occasião de considerar novamente o assum
pto e só a existencia dess'outra instancia em que 
elle tem de ser ainda ap urado é por si uma ga-

rantia. O facto de depender de mais outra 
autoridade dá lugar a que o negocio seja tratado 
com maior cuidado e esmero . 

Approvar os que os Estados celebra
rem. O art. 65 n. 1 autorisa os Estados a ce
lebrar entre si ajustes e convenções, sem caracter 
politico. N'i sso é possível que em alg uns casos 
sejam compromettidos e prej ud icados interesses 
de out ros Estados e da União . O poder federal, 
que faz a policia entre os Estados e a quem in
cumbe acautelar os interesses da União , em todas 
as circum stancias, deve por isso contar entre 
suas prerogati vas esta de dar ou nega r sua appro
vação ao que entre si ajustarem e conve nciona
rem os Estados . 

· Submettendo-os, quando cumprir, á 
autoridade do Congresso. Mas os conve
nios interestaduaes podem em alg uma circum
stancia encontra r embaraço na legislação fi scal e 
ad ministrati va fede ral, ou depender de provi
dencias complementares que não sejam da alçada 

do preside nte 1 

o pensamento 
no que fó r de 1 
judicai· á Uni i 
aprove ite, a C 
poder executi ,. 

Não podem 
sobre assump1 
que exporemo 
terão simples 
desta di sposiç. 
sui ssa e 107 d 
prohibindo to 
entre os ca nte 
de legislnção, i 

cio reconhece 
rem trn tndos J 
de j 11 s!iça, de i 
dnde co11111111m . 
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ao exccutivo quc dcvu clla caber como podcr de 
acfao c dc funccionamento continuo. O prcsi- 
dcntc da rcpublica, cbefe dessc poder, do gover- 
no e da administracfao, e o mais proprio e com- 
petcnte para ser o orgao dc communicafao da 
na^ao com os govcrnos estrangeiros. Com ra- 
zao pois e que a cllc incumbe manter as rela- 
i;ocs internacionaes, no interesse do paiz sob sua 
presidcncia, observadasasprescripgoes estatuidas 
pela Constitui^ao e mais leis c pclos dictames 
do dircito das gcntes. 

Para auxilial-o no desempenho desta tao im- 
povtante tarcfa, tern o prcsidente o ministerio 

das relafoesexteriorese os agentes diplomaticos, 
ordinaries e cxtraordinarios. ( Vide comment, 
ao art. 34 n. 12 e art. 48 ns. 13 e 16). 

N'esta attribuiipao se comprehende o reccber 
os ministros estrangeiros e admittir os consulcs 
dos outros paizes. A' nomea^ao de ministro 
diplomatico costuma prcceder apresentagao de 
seo nome ou consulta ao governo do paiz ondc 
vae servir—si o tern por pcrsoiuia grain —. O 
governo consultado pode acceitar ou nao o indi- 
cado; e um direito que tern todo o estado, mas 
de que se usa com a necessaria reserva e dis- 
crecao. 

0° Declanir cm estado 
dc sitio um ou mais pem- 
los dc IciTiton'o nacional 
cm caso dc ataquc por 
Ibrfas cstr geiras, ou dc 
commofao inlcrna, nao 
cstando reunido o con- 
grcsso; 

(Do projeclo da commissao 
do governo provisorio). 

15. Dcclarar por si ou 
por scos agentes rcspon- 
savcis, o estado dc sitio 
cm qualqucr ponto do 
tcrrilorio nacional, nos 
casos dc aggrcssao cstran- 
gcira ou grave commojao 
inlcstina. Arts. 77 c 52 
n. 22. 

(Decretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
oulubro dc 1890). 

N, 15.—Comprchcnda- 
sctnmbcm no parenthesis 
o art. 50 n. 3. 

Emenda da commissao do 
congresso (approvada cm 3 de 
de Janeiro de 1891 )• 

15. Declarar, por si 
ou seos agentes respon- 
saveis, o estado de sitio 
em qualquer ponto do 
territorio nacional, nos 
casos de aggressao es- 
trangeira, ou grave 
commogao intestina 
(arts. 6,n. 3; 34,n.21, 
e art. 80); 

15 Estado de sitio. Vide comment. 1S92, art. 33. 
ao art. 34 n. 21 e lei n. 30 de 8 de Janeiro do 

5", Ncgociar ajustcs, cnnvcnfocs 
e tratados com as divcrsas nafocs, 
scmprc ad referendum do congresso, 
c suspender ou approval- os ajustcs 
quc os Estados tenham fcito nos 
tcrmos da autorisajao do art. 71 ; 

(Do projeclo da commissao do governo 
provisorio). 

10. Entabolar ncgociajocs inter- 
nacionaes, cclcbrar ajustcs, convcn- 
fbes c tratados, scmprc ad referen- 
dum do congresso, c approvar os 
quc os Estados cclebrarcm na con- 
formidadedo art 40, submcttcndo- 
os, quaudo cumprir, a autoridade 
do congresso. 

( Decretos n.510, de 22 dc junho e n.914 A 
de 33 dc oulubro de 185)0). 

16. Entabolar negociagoes in- 
ternacionaes, celebrar ajustes, 
convengoes e tratados, sempre 
(tad referendum)) do congresso, 
approvar os que os Estados ce- 
lebrarem na conformidade do 
art. 65, submettendo-os, quando 
cumprir, a autoridade do con- 
gresso. 

16 Tratados. Vide comment, ao art. 
34 n. 12 (pag. 110) e leis n. 23 de 30 de Outubro 
de 1891, art. 9 §3, e n. 30 de 8 dc Janeiro 
dc 1892, art. 9. 

Ad referendum. O poder de fazer trata- 
dos considera-sc um dos mais altos attributes da 
sobcrania; e si elle e exercido pelo presidente, 
quc a rcprcsenta e personifica perante os gover- 
nos estrangeiros, ao congresso,—que representa 
a nagao e em nome d'ella e incumbido de velar 
na guarda da Constitnigao c das leis, bem como 
de providenciar sobre as necessidades dccaracter 
federal (art. 35 n. 1), —toca tomar conheci- 
mcnto desses tratados e, si os achar dignos d'isso, 
approval-os, no desempenho d'essa sua tao pon- 
derosa incumbcncia. 

Assim dividido, csse poder torna-se mcnos 
susceptivel deabuso ou desacerto. O estudo e 
examc rios tratados pelo corpo legislative fornecc 
occasiao de considerar novamente o assum- 
pto e soa existcncia dess'outra instancia em que 
elle tern de ser ainda apurado e por si uma ga- 

rantia. O facto de depender de mais outra 
autoridade da lugar a que o negocio scja tratado 
com maiorcuidado c esmcro. 

Approvar os que os Estados celebra- 
rem. O art. 65 n. 1 autorisa os Estados a ce- 
lebrar entre si ajustes e convencoes, scm caracter 
politico. N'isso e possivel que em alguns casos 
sejam compromettidos e prejudicados interesscs 
de outros Estados e da Uniao. O poder federal, 
que faz a policia entre os Estados e a quern in- 
cumbe acautelar os interesses da Uniao, em todas 
as circumstancias, deve por isso contar entre 
suas prerogativas esta de darou negarsuaappro- 
vacao ao que entre si ajustarem e convenciona- 
rem os Estados. 

Submettendo-os, quando cumprir, a 
autoridade do Congresso. Mas os conve- 
nios interestaduaes podem em alguma circum- 
stancia encontrar embarago na legislagao fiscal e 
administrativa federal, ou depender de provi- 
dencias complementares que nao sejam da algada 
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do preside nte da Republica. N'esta prev isão e com 
o pensamento de auxiliar e favorecer os Estados 
no que fôr de legitim o interesse d'elles e não pre
judicai· á União, mas antes in cli rectamente lhe 
aprove ite, a Constituição manda que o chefe do 
poder executi vo leve o caso ao cong resso nacional. 

Não podem osconven ios interestacluaes ve rsa r 
sobre assumptos ele ordem política, pela razão 
que exporemos no commentario ao art. 65 § 1 °; 
terão simples caracter administrativo. As fo ntes 
desta di sposição são os arts. 7° da constituição 
su issa e 107 da argentina. O primeiro cl 'elles, 
prohibinclo t odo o tratado de natureza política 
entre os cantões, autorisa convenções sobre objec /o 
di: legislação, ad111i11istração on dej11 stiça; o segu n
do recon hece ás províncias o direito de celebra
rem trntados parciaes para ji11s de ad111i11is trar;ão 
de J11 stir;a , de interesses economicos e obras de utili
dade co11111111m. 

A constitui ção argentina exige que as provín
cias, do que nesse se ntido fizerem , deem co11bcci-
111ento ao congresso fed eral ; a Su issa accrescenta 
que si estas coll've11ções co11tiverem alg11111a co11sa co11.
traria á confederação 011, aos direitos dos onlros can
tões, a autoridade federal é a utori sada a imped ir 
sua execução; no caso contrario, os cantões con
tracta ntes são autori sacl os a reclamar para a sua 
execução a cooperação elas autoridades fede raes. 

Taes di sposições nos se rvirão de gu ia e instru c
ção nesta materia, indicando a natureza elos 
convenios permitticlos aos Estados e os limites 
do poder federal quanto á approvação d'elles. 

Dependerão tambem ele approvação as altera
ções que nesses co n ve nios os Estados ve nham a 
faze r. E a razão é que ellas podem alterar-lhes 
a natureza e estabelecer clausu las novas, qui çá 
contrarias a interesses nacionaes e dos outros 
Estados. 
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do presidente da Republica. N'esta previsao e com 
o pensamento de auxiliar e favorecer os Estados 
no que for de legitimo interessed'elles e nao prc- 
judicar a Uniao, mas antes indirectamente Hie 
aproveite, a Constituii;ao manda que o chefe do 
poder executi vo le ve o caso ao congresso nacional. 

Nao podem osconvenios interestaduacs versar 
sobre assumptos de ordem politica, pela razao 
que exporemos no commentario ao art. 6, § i0; 
terao simples caracter administrativo. As fontes 
desta disposi^ao sao os arts. 70 da constituiqao 
suissa e 107 da argentina. O primeiro d'elles, 
probibindo todo o tratado de natureza politica 
entre os cantoes, autorisa convengoes sobre objccto 
iJe legislagao, admiitislrngao on dcjusliga; o segun- 
do reconhece as provmcias o direito de celebra- 
rem fmindos parciaes para fins de adiiiinislragdo 
de jusfiga, de inlcrcsscs cconomicos c obras de ntili- 
dadc cominnm. 

A constituicao argentina exige que as provin- 
cias, do que nesse sentidofv/.cvem, deem conheci- 
ineiilq ao congresso federal; a Suissa accrescenta 
quest csUu convengocs coniiveretn algnma coma con- 
iraria a confedcragdo on aos dircilos dos ontros caw- 
iocs, a autoridade federal e autorisada a impedir 
sua execu^ao; no caso contrario, os cantoes con- 
tractantes sao autorisados a reclamar para a sua 
execucao a coopera^ao das autoridades federaes. 

Taes disposiqoes nos serviraodeguia e instruc- 
qao nesta materia, indicando a natureza dos 
convenios permittidos aos Estados e os limites 
do poder federal quanto a approva^ao d'elles. 

Dependerao tambem de approvaqao as altera- 
qoes que nesses convenios os Estados vcnham a 
fazer. E a razao c que ellas podem alterar-lhes 
a natureza e cstabelecer clausulas novas, quigfi 
contrarias a intercsses nacionaes e dos outros 
Estados. 
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Cap. IV. Dos ministros de estado. 
A constituição imperia l dava ao seo cap. VI, 
tit ulo V, esta epigra phe :-Do MINISTERIO.-Este 
com punh a-se de certo numero de representantes 
da nação gosa nclo ela co nfi ança da maiori a das 
camaras legislat ivas, o u antes da camara el os 
de putados, segundo a doutrina , e nomeados pe lo 
imperador ; fo rmavam cll es o co11selbo de 111i11is
tros, entre si solidarias, executando um pro
gramma de medidas ou reformas por t odos e 
cada um delles aceito, e sendo um o p reside11tc do 
co11sel/Jo, ou chefe do gabi11ete 111inisterial. O ga
binete era considerado uma commissão do 
parl amento para gcvern a r e exercia o que_ alg uns 
publi cistas tem chamado -o poder mini steri al. 
Uma votação hosti l a qualquer elos mini stros ou 
á polít ica do gabinete, faz ia que est e désse sua 
!emi ssão ( crise 111i11 isterial ), a menos que o 

chefe do estado en tendesse dever di ssolve r a 
camara dos deputados (crise parla111e1tfnr e appcllo 
ti ·11ação). 

Era isto proprio do syst ema ele governo pnrln-
111entar e muito bem cabia no regi111en 11101111r
cbico /;credita rio , co11s tit11cio11nl e represe11tativo da 
co nstitui ção de 1824. Torna r dependentes dos 
representa ntes ela nação os ministros elo impe
rado r fo i o meio ac hado preferi ve l para faze r ele 
a lg um modo actuar o elemento democrat ico 
nesse conso rcio hy brido com a monarchi a . 
]) 'est'arte a nação, por seos delegados , incli
rccta mentc escol hi a, indicava ou approvava 
aq uelles que com o monarcha deviam assumir 
a tarefa do govern o . E v isto que assim os mi
ni stros do imperador eram u111 a com111i ssão elo 
parlamento e v i via m ela confiança deste, não 
podia aq uellc se r respon savel pelos actos cio 
governo . A responsabi li dade era do mini steri o, 
o qua l prestava contas aos rep rese ntantes do 
povo e deixava o pode r por voto dell es, de
ve ndo, cm dados casos, soffrer o processo e jul
gamento estabelecido por lei. 

Semelhante combinação não deixava de se r 
enge nh osa . E im pu nha-se á imaginação do 
povo, pelo que, na pratica, ell a tinha ele es
pectacu loso e thcatra l, com o acto da apresen
tação elo progra111ma 111ini steri a l ás duas ca ma
ras , cxhibi ção elo program ma mini steri al pelo 
presidente do conselho, discu rsos ci o lcnder da 
111 aioria, e ;·cspost a da opposição . (Entrava m 
estas e outras co usas no q uc se entendia se r a 
«fu ncção educativa elo systcma>') Depois vi nha 
a 111oç,ío de co11fin11çn ou ordem do dia 1110/h.•ndn, 
cm que acamara, ordinar iame nte muito satis
feita com a orga nisação mini steri al e prot es
t a ndo apoio ao gove rn o, pa ssava aos seus 
trabalhos . Tambem eram olem nes as i11/cr
pellações , quasi sempre fe itas por depu tados des
gostosos ou por opposicion istas, que colloca
va m o mini stro n ' uma especie de banco 
de réos, a responder a impertinente in t errogato
rio e a ouvir todo o ge nero de apreciações, bem 
ou 11,a l cabidas, terminando tudo por uma 
111oção affi rmativa ou ncgatori a ele confiança ao 
governo, v tada muita vez por uma co lligação 

momentanea de governi stas descontentes e 
membros ela opposição, que assim constituiam 
maioria unicamente para derrotar o mini sterio. 

Este a rra nj o e enscenação eram muito pro
prios para li sonj ear e embahir a opi nião pu
bli ca. Poder execut ivo di viso e, por isso 
mesmo, li mitado , em beneficio da liberdade . 
Poder 111onarchi co contrastado pelo poder mi
ni ste rial. Principio hereditario , pelo principio 
clemocrat ico . Perpetuidade do chefe elo pode r, 
pela t e111porariedade de seus immecliatos agen
tes . A gove rnação publica influenciada, dir i
g ida pelos represen tantes da nação . Não era 
só a nação por intermed io dest es fazendo leis 
para seo gove rn o, era mai s que isso; ell a limi 
tava a prop ria acção do rei e rei nava mesmo por 
m eio do mini st eri o ! 

Mas ... 

Lc pl us souvcnt l" apparence déçoit; 
li ne faut toujours ju;;er su r ce qu·on voit . 

(Müliúc) 

Bello espect ac ulo esse, na verdade! Mas 
quem não se deixasse por ell e deslu mbrar e ti
vesse ele ir até aos bastidores e machini smos , 
ve ri a como se prod uzia a illusão no publico . 
Ao rei sem pre fica va, na pretendida partilha , 
um enorme quinhão de pode r, resultante da 
prop ria institui ção da realeza (por mais co11sli
flt cio11al que ella parecesse), elas tradi ções clella , 
do peculi a r prestigio e dos i111m ensos recursos 
que lhe assegu rava sua posição no fa stig io ela 
organisação politi ca. Era a elle que cabia, tole
re-se a expressão, puxar os card eis e o que de 
fóra v iam os espectadores não era movido sinão 
por ell e . Por isso, ell e sempre teve os mini s
t ros que qui z, e as ca maras pensavam ou ad
mitti am que eram d ' ell as. Fazia-os demitt irem
se a proposito, quando não mais os queria, sem 
se lhe dar das maiorias parlamentares . E para 
ver o que eram o nppello á 11nção e a responsabi
lidade 111 i11 isterial (suppletoria da ci o chefe, vita
licio e hered itario , do poder executi vo), basta 
considera r que o min isterio a quem o impera
dor conced ia a disso lução das camaras (medida 
de salvação publi ca, diz ia-se), t inh a sempre 
g rande maioria ou unanimi dade nas que cm se
g uida v inh am eleitas, e lembrar que de rcspon
sab il isa r mini stros era do qu e a camara dos 
depu tados menos se preoccupava ; send o de no
t a r que, pa ra mais assegurar a impunidade dos 
mini stro s, o pode r de perdoar, co nfi ado á coroa, 
podi a abran ger os crimes delles; em ultimo 
caso havia este recurso e a realeza nunca po
deria fi ca r mal. 

Assim era, ass im dev ia ser na monarchi a . 
Na Rep ubli ca, porém , preciso é que as cousas 

se passem de outro 111odo. Prescinde-se do 
111111isferio, elo co11selbo de u1 i11istros com seu p re
sidc11tc; supp rim cm-sc as votações de confiança; 
das camaras não vê m auras v iv ifi cantes nem 
lethaes para os mini stros, e si alg uma vez a 
maioria pensa derribai-os por votação contrária 
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de estado. 
cap. VI, 

Gap. IV. Dos ministros 
A constitui^ao imperial dava ao seo 
titulo V, csta epigraphe:—Do ministerio.—Este 
compunha-se de ccrto numero de represcntantcs 
da na^ao gosando da conllanfa da maioria das 
camaras legislativas, ou antes da camara dos 
deputados, segundo a doutrina, e nomeados pelo 
imperador; fonnavam c.\\cs o couselho de miiiis- 
Iros, entre si solidarios, cxecutando um pro- 
gramma de medidas ou reformas por todos e 
cada um dellcs aceito, e sendo um opresidentc do 
conselho, ou chefe do gabiucie ministerial. O ga- 
binete era considerado uma commissao do 
parlamento para gcvernar e exercia o que alguns 
puhlicistas tern chamado—o poder ministerial. 
Uma votafao hostil a qualquer dos ministros ou 
a politica do gabinete, fazia que este desse sua 
demissao (crise ministerial), a menos que o 
chefe do estado entendesse dever dissolver a 
camara dos deputados {criscparlamentar c appcllo 
d iia&p). 

Era isto proprio do systema de governo parla- 
mentar e muito bem cabia no regimen monar- 
chkoheredilario, consiiiitcional c rcprcsentativo da 
constituifao de 1824. Tornar dependentes dos 
represcntantes da nafao os ministros do impe- 
rador foi o meio achado preferivel para fazer de 
algum modo actuar o elemento democratico 
ncsse consorcio hybrido com a monarchia. 
D'est'arte a nafao, por seos delegados, indi- 
rectamentc escolliia, indicava ou approvava 
aquelles que com o monarcha deviam assumir 
a tarcfa do governo. E visto que assim os mi- 
nistros do imperador eram uma commissao do 
parlamento e viviam da confiamja deste, nao 
podia aquelle ser responsavel pelos actos do 
governo. A responsabilidade era do ministerio, 
o qual prestava contas aos representantes do 
povo c dcixava o poder por voto delles, de- 
vendo, cm dados casos, soffrer o processo e jul- 
gamcnto estabelecido por lei. 

Semelhante combina^ao nao deixava de ser 
cngenhosa. E impunha-se a imaginafao do 
povo, pelo que, na pratica, ella tinha de cs- 
pectaculoso c thcatral, com o acto da apresen- 
tagao do programma ministerial as dua^ cama- 
ras, cxhibigao do programma ministerial pelo 
presidentc do conselho, discursos do leader da 
maioria, e rcsposta da opposigao. (Entravam 
estas c outras cousas no que se entendia ser a 
«funcc;ao cducatiwa do S3,stema») Depois vinha 
a nw(do de conpaiifa ou ordem do dia motivada, 
cm que a camara, ordinariamente muito satis- 
feita com a organisagao ministerial e protes- 
tando apoio ao governo, passava aos sens 
trabalhos. Tambem eram solemnes as iuter- 
pella^des, quasi sempre feitas por deputados des- 
gostosos ou por opposicionistas, que colloca- 
vam o ministro n'uma especie de banco 
de reos, a rcsponder a impertincnte interrogato- 
rio e a ouvir todo o genero de apreciafocs, bem 
ou Dnal cabitlas, terminando tudo por uma 
moplo aflirmatir'a ou ncgatoria de confianga ao 
governo, votada muita vez por uma colliga(;ao 

momentanea de governistas descontentes e 
membros da opposiijao, que assim constituiam 
maioria unicamcntc para derrotar o ministerio. 

Este arranjo e enscenafao eram muito pro- 
prios para lisonjear e embahir a opiniao pu- 
blica. Poder exccutivo diviso e, por isso 
mesmo, limitado, em beneficio da liberdade. 
Poder monarchico contrastado pelo poder mi- 
nisterial. Principio hereditario, pelo principio 
democratico. Perpetuidade do circle do poder, 
pela temporariedade de seus immediatos agen- 
tes. A governafao publica influenciada, diri- 
gida pelos representantes da nacao. Nao era 
so a nafao por intermedio destes fazendo leis 
para seo governo, era mais que isso; ella limi- 
tava a propria acfao do rei e reinava mesmo por 
meio do ministerio! 

Mas... 

Le plus souvent I'apparence deceit; 
11 ne faut toujours juger sur ce qu'on voit. 

(Molierc) 

Bello espectaculo esse, na verdade! Mas 
quern nao se deixassc por elle deslumbrar e ti- 
vesse de ir ate aos bastidorcs c nrachinismos, 
veria como se produzia a illusao no publico. 
Ao rei sempre ficava, na pretendida partilha, 
um enorme quinhao de poder, resultante da 
propria institui^ao cia realeza (por mais cousti- 
tncional que ella parecesse), das tradi^oes della, 
do peculiar prestigio e dos immensos recursos 
que lire assegurava sua posi^ao no fastigio da 
organisacao politica. Era a elle que cabia, tole- 
re-se a expressao, puxar os cordeis e o que de 
fora viam os espectadores nao era movido sinao 
por elle. For isso, elle sempre tevc os minis- 
tros que quiz, e as camaras pensavam ou ad- 
mittiam que eram d'ellas. Fazia-os demittirem- 
se a proposito, quando nao mais os queria, sem 
se lire dar das maiorias parlamentares. E para 
ver o que eram o appello a nafdo e a responsabi- 
lidade ministerial (suppletoria da do chefe, vita- 
licio e hereditario, do poder executive), basta 
considerar que o ministerio a quern o impera- 
dor concedia a dissolu^ao das camaras (medida 
de salva^ao publica, dizia-se), tinha sempre 
grande maioria ou unanimidade nas que cm se- 
guida vinham eleitas, e lembrar que de rcspon- 
sabilisar ministros era do que a camara dos 
deputados menos se preoccupava; sendo de no- 
tar que, para mais assegurar a impunidade dos 
ministros, o poder de perdoar, conhado a coroa, 
podia abranger os crimes delles; em ultimo 
caso havia este recurso e a realeza nunca po- 
deria ficar mal. 

Assim era, assim devia ser na monarchia. 
NaRepublica, porem, precise e que as cousas 

se passem de outro modo. Prescinde-se do 
ministerio, do conselho de ministros com seu pre- 
sidentc, supprimcm-sc as to/ccoc.? de confmn(a; 
das camaras nao vem auras vivificantes nem 
lethaes para os ministros, e si alguma vez a 
maioria pensa derribal-os por votagao contraria 
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ás medidas e planos lo govern o, ell es sobrev i
vem a essa campan ha, podendo usar da cele
bre exclamação: Helas, Clea 11tbe, C/! /1, X que V0/1S 
a-vez t11é bier se porle11t en bo1111e sa11té ! 

Desde que não existe chefe vita li cio, perpetuo , 
inviolavel, na Rcpublica, - desnecessa ri o é'crear
se a ficç;io , contrúria á natureza mora l e á dign i
dade humana , de um chefe sem responsabi li
dade. O ministerio parlamentar é responsavel nas 
monarchias, porqu e não ha como responsab ili sa r 
o funcci onario hereditario e supremo da nação . 
Na oro·ani sação mona rch ica não póde este ter su
perio/'nern egual e por nen hum a autoridade póde 
ser julgado. Cabe aqu i o pr,!"ª se1es a 11e111i11e f1:
dicatnr . Na republica, porem, nao ha necessi
dade de arra nj ar-se alg um responsavel de em
prestirno e para supprir lacu na ; nada embaraça 
a responsabil idade do chefe eleito periodica
mente pela nação para seo gove rn o; e os mi
ni stros ficam , não para abroquelal-o com a 
responsabi li dade sua delles , mas par<l auxi li ai-o 
na tarefa de govern ar . Não tem cabida nem 
expli cação, assim, o governo de gab inete, o 
chamado parla111e11laris1110, no regímen republi
cano . Admittido nas monarchias temperadas, 
rep resentati vas, pela razão e ela fó rma exposta, 
sua admissão na republi ca seri a a depravação do 
systcma . 

Nem ao menos um tal regimen é possuidor 
de t ama nhas e tã apetecive is va ntagens, que 
induzam a esquece r seo di sparate na organisa
ção republi cana. Sua pratica desmente em 
ge ral suas v irtudes e descorti na seus vicios: 
in stabi lidade cios m ini sterios , em prej uizo da 
administração,-influencia excessiva do espírito 
ele partido,-resoluções improvisadas ,- inge
rencia abusiva dos represe ntantes em todos os 
ramos do se rviço publico,-di scussões desorde
nadas e em demas ia, com sacrificio de tempo 
util , -interpellações intempestivas e, quando 
sobre politica exterior, temerarias,-coalisõcs de 
g ru pos da oppos ição, - leis mal estudadas, - re
t ardamento de reformas nec ssa ria s,-recusa le 
medidas conve nientes, ou prejudicial procrast i
nação dellas, sómente para hosti lisa r o gab in ete, 
-obstrucção,-necessidade do govern o (para 
crear ou manter maioria) transigir com repre
senta ntes. satisfazer-lhes exigencias mal cabidas, 
não insp ira las no interesse publico; em uma 
palavra- a nnull ação da independencia do poder 
executi vo, joguete de maiorias va riaveis, ficti
cias, epherne ras, em detr imento da adm ini stra
ção publica e sacrificio da alta direcção politica 
do paiz. 

Isto é o que se tem v isto por toda a parte 
onde se observa tal reg im en (excepto, por cir
cumstancias muito especiaes, na Inglaterra , 
onde o mal não se revela ainda na mesma ex
t ensão e intensidade que n'outras partes, mas o 
systema, no dizer de Bi srnark , já passou sua 
cdade de ouro.) Vide - E. de Lavelcye, Le go u
ve rnement dans la democratie, 189 1 ,- M . Mi11-
gbeli, 1 parti ti poli lici,-Assis Brazi!, Do governo 
presidencial , 1896). 

O exemplo da França não é para ser imitado. 
Sabe-se que a organisação constitucional ah i 
Yigente fo i resu ltado de uma t ransacção com os 
republi canos fe ita pe los monarchi stas ( eram 
maioria na assembléa), quando mallog radas as 
tentativas de accó rdo entre seus diversos 
grupos . 

Fizeram uma republi ca com presidente ir
responsavel, co111 mini sterio parlamenta r, di
reito de disso! ução das camaras, e a estas de
ram a fac uldade de revisão p::i rcial 011 total, das 
leis constitucionaes; durante o septenado da 
presidencia do general M<lc-Mahon ( mo nar
chista) só ell e teria o direito de propór essa re
v isão. (Lei const. relati,·a á orga nisação dos 
poderes publicas, de 25 de fevereiro de 1875) . 
Nem mesmo quizeram redig ir u111a Constituição, 
fizera111 separadamente varias leis organ icas 
dos poderes const itucionacs . E tudo isto está 
111ostrando que predominava o pensamento de 
estabelecer uma instituição prov iso ri a, pream
bular da 111 onarchia e muito propria para fac i
litar-lhe o adve nto . Todo o apparelho está 
para isto disposto e preparado ; numa rev isão 
constitucional as camaras, reunidas cm assem
biéa naciona l, poderão supprimir o presidente 
de sete annos e in stituir perpetuo e hereditar io 
o chefe do pode r executi vo. Ahi está como, 
porque e com que proposito se fez parlamentar 
a republica franceza . Sabe-o quem quer que 
seja , ai nda 111cdiocremente, versado na hi stori a 
politica conte111poranca. 

Não foi ahi pois preferido o parlamentarismo 
por ser mais cxcellentc e conv inhavel á repu
bli ca, mas antes com segunda tenção contra ella . 
E não ha funcci onado de modo a recommendar
se, sendo bem conhecidas as cri ses politi cas que 
t em occasionado, fo rçando á renuncia presidentes 
que bem se rvia m á nação e derribando ministc
ri os com uma frequencia pasmosa. Leroy-Beau
li eu calcu lava em seis mezes a duração media de 
um ministerio em França! E uma rev ista 
franceza, apresentando um quadro dos mi ni st eri os 
d 'esse paiz , desde 1870 até 1895 , exclamava 
( n 'um artigo assignado A. F. Carlier): 

Trent e t trais C•) govcrnements cn 24 ans ! . .. Déci<lé
ment , la France deti ent le recorei des i,-coups parl emen
taires. li n'y a vraiment pa~ de quoi s·e n faire g loi re, et 
c·est merveille qu'un pays puisse résister auss i longtemps :\ 
de semblables soubrcsaults . li a resisté jusqu'ici; mais 
nous savo ns tous it que! prix. Tous les ressorts sont tendus 
et usés au po int qu' à chaque instant on craint de lcs voir 
éclate r. Comment pourrait-i l n êtrc autrement? Y a-t-i l 
une scul c mai so n de cornmcrcc , une adrninistration, une 
ent rep ri se q uelconque dont lc succi:s ne se trouvâ t com
pram is ,1vec un changemcnt de d ircction aussi fr é.quent? ... 

La fautc est tout d'abord i, nos députés, qui, mécon
na issant lcu r mandat, 11enlrcnt au Pal ais Bourbon que pour 
susci tc r toutes les diflicult~s imaginables au gouverncment: 
si bien que la poli tiqu e de ce dernicr semble réduit il franchir 
victorieusement une série d'obstacles que ces messicurs 
s' ingéni ent à d resser devant lui, sous la dénomination falla
cieusc d'interpell ations. Quelques beaux parleurs, plus 
amb itieux ou plus intrigants que les autres, íorment des 
gro upcs qu' il s dirigent ct ménent au vote avcc un cnsemblc 

(') Este numero elevou-se :i 37 até o .inno ,lc 1898. l'idt Les cri se i. mini r; 
téricll cs cn Fr:mcc1 rar 1-t!on Mucl , 1'½9. 
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as medidas e pianos do governo, elles sobrevi- 
vem a essa campanha, podendo usar da cde- 
bre exclamaijao: Hclas, Cleanthd, cciix que vans 
nvei ini bier se portent en bonne santc! 

Desdeque nao existe chefe vitalicio, perpetuo, 
inviolavel, naRcpublica,—desnecessario e'erear- 
se a fic^ao, contraria a natureza moral e a digni- 
dade humana, dc um chefc sem responsabili- 
dade. O ministerio parlamentar e responsavel nas 
monarchias, porque nao hacomo responsabilisar 
o funccionario hereditario e supremo da naqao. 
Na organisa^ao monarchica nao pode este ter su- 
perior nem egual e pornenhuma autoridade pode 
ser julgado. Cabc aqui o prima scdes a neminejn- 
dicatnr. Na republica, porem, nao ha necessi- 
dade de arranjar-sc algum responsavel de em- 
prestimo e para supprir lacuna ; nada embaraca 
a responsabilidade do chefe elcito periodica- 
mente pela nacao para seo governo; e os mi- 
nistros (icam, nao para abroquelal-o com a 
responsabilidade sua delles, mas para auxilial-o 
na tarefa de governar. Nao tem cabida nem 
explicafao, assim, o governo de gabinete, o 
chamado parlamcntarismo, no regimen republi- 
cano. Admittido nas monarchias temperadas, 
represcntativas, pela razao e da forma exposta, 
sua admissao na republica seria a depravacao do 
sy sterna. 

Nem ao menos um tal regimen e possuidor 
de tamanhas e tao apeteciveis vantagens, quc 
induzam a esquecer seo disparate na organisa- 
cao republicana. Sua pratica desmente em 
geral suas virtudes e descortina sens vicios : 
instabilidade dos ministerios, em prejuizo da 
administra^ao,—influencia excessivado espirito 
de partido,—resolugoes improvisadas,— inge- 
rencia abusiva dos representantes em todos os 
ramos do servii;o publico,—discussoes desorde- 
nadas e em demasia, com sacrificio dc tempo 
util, — interpellagoes intempestivas e, quando 
sobre politica exterior, temerarias,—coalisoes de 
grupos da opposiqao,— leis mal cstudadas,—re- 
tardamento de reformas neccssarias,—recusa de 
medidas convenientes, ou prejudicial procrasti- 
nafao dellas, somente para hostilisar o gabinete, 
— obstrucfao,—necessidade do governo (para 
crear ou manter maioria) transigir com repre- 
sentantes, satisfazer-lhes exigencias mal cabidas, 
nao inspiradas no interesse publico ; em uma 
palavra—annulla^ao da independencia do poder 
executive, joguete de maiorias variaveis, ficti- 
cias, ephemeras, em detrimento da administra- 
qao publica e sacrificio da alta direc^ao politica 
do paiz. 

Isto e o que sc tcm visto por toda a parte 
onde sc observa tal regimen (excepto, por cir- 
cumstancias muito cspeciaes, na Inglaterra, 
onde o mal nao sc revela ainda na mesma ex- 
tensao e intensidade que n'outras partes, mas o 
systema, no dizer de Bismark, ja passou sua 
edade de ouro.) Vide — E. de Lavelcye, Le gou- 
vernemont dans la democratic, 1891,—M. Min- 
gbcti, 1 partiti politici,—Assis Bmsil, Do go\,crno 
presidencial, 1896). 

O exemplo da Franga nao e para ser imitado. 
Sabe-se que a organisaqao constitucional ahi 
vigente foi resultado de uma transaci;ao com os 
republicanos feita pelos monarchistas (eram 
maioria na assemblea), quando mallogradas as 
tentativas de accordo entre seus diversos 
grupos. 

Fizeram uma republica com presidente ir- 
responsavel, com ministerio parlamentar, di- 
reito de dissolufao das camaras, e a estas de- 
ram a faculdade de revisao parcial ou total, das 
leis constitucionaes; durante o septenado da 
presidencia do general Mac-Mahon (monar- 
chista) so elle teria o direitd de propor essa re- 
visao. (Lei const, relativa a organisagao dos 
poderes publicos, de 25 de fevereiro de 187^). 
Nem mesmo quizeram redigir uma Constitui^ao, 
fizeram separadamente varias leis organicas 
dos poderes constitucionaes. E tudo isto esta 
mostrando que predominava o pensamento de 
estabelecer uma institui?ao provisoria, prcam- 
bular da monarchia e muito propria para faci- 
litar-lhe o advento. Todo o apparelho esta 
para isto disposto e preparado ; numa revisao 
constitucional as camaras, reunidas cm assem- 
blea nacional, poderao supprimir o presidente 
de sete annos e instituir perpetuo e hereditario 
o chefe do poder executivo. Ahi esta como, 
porque e com que proposito se fez parlamentar 
a republica franceza. Sabe-o quern quer que 
seja, ainda mcdiocrementc, versado na historia 
politica contemporanca. 

Nao foi ahi pois prefcrido o parlamentarismo 
por ser mais cxcellente e convinhavel a repu- 
blica, mas antes com segunda tenqao contra ella. 
E nao ha funccionado de modo a recommendar- 
se, sendo bem conhecidas as crises politicas que 
tem occasionado, for^ando a renuncia presidentes 
que bem serviam a naijao e derribando ministe- 
rios com uma frequencia pasmosa. Leroy-Bcau- 
lieu calculava em seis mezesa duragao media de 
um ministerio em Franca! E uma revista 
franceza, apresentandoum quadro dosministerios 
d'esse paiz, desde 1870 ate 1895, exclamava 
(n'um artigo assignado A. F. Carlier): 

Trent et trois (*) governements en 24 ans!... Decide- 
ment, la France detient le record des a-coups parlemen- 
taires. II n'y a vraiment pas de quoi s'en fa ire gloire, et 
e'est merveille qu'un pays puisse register aussi longtemps a 
de semblables soubresaults. II a resiste jusqu'ici; mais 
nous savons tous a quel prix. Tous les ressorts sont tendus 
et uses au point qu' a chaque instant on craint dc les voir 
eclater. Comment poun*ait-il en etre autrement? Y a-t-il 
une soulc maison de commerce, nnc administration, une 
entrcprise quelconquc dont le succes nc se trouvAt com- 
promis avec tin changement de direction aussi frequent?... 

La fautc cst tout d'abord 11 nos deputes, qui, mecon- 
naissantleur mandat, n'entrent au Palais Bourbon que pour 
susciter toutcs les diflicultcs imaginables au gouverncment; 
si bien que la politiquc dc ce dernier semble reduit a franchir 
victorieusement une seric d'obstacles que ces messieurs 
s'ingenient a dresser devant lui, sous la denomination falla- 
cleusc d'interpellations. Quelques beaux parleurs, plus 
ambiticux ou plus intrigants que les autres, forment des 
groupes qu'ils dirigentet menent au vote avec un ensemble 

(*) Este ntmiero elevoii-sc a J7 at<i o anno ilc 1898. Vide Les crises niinis- Ulrielles un France, par Leon Mnel, 1S99. 
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parfoit, ct, :'1 la prcrniêrc occas ion favorab lc, ont uni ses 
cffo rts, faisa nt rnêmc pour la circumstancc cause comrnune 
avcc ses pires advcrsai rcs, c t l'on cul butc lc ministCrc . c ·cs t 
li, l'csscnsic l ; car lc plus g ranel cnncmi , c'est le go uvcr
ncmcn t. ( L'élrnugcr , rcv ue in tcrna tion alc, n . .3, 1895 ) . 

E já alg ucm, observando o andamento das 
cousas politicas em França, ponderára que nesse 
rap ido des fil a r de mini stcrios que se succcdem, 
em breve não haveri a deputado francez repu
blicano que já não ti vesse sido mini stro. Q!_ianto 
essa incri vel inconstancia enfraquece o gove rn o 
e prejudica á nação vê-se bem claro e está na 
conscicncia publica, inqui eta com tal esta lo de 
cousas. « Todos r- classes em França, dizia não 
ha mu ito, im pa rcia l e obse rvador, o Ti111es, todas 
classes em França almejam um governo forte e 
independente» E o parlamentari smo cada vez 
está mais longe de lh 'o dar , accrescentamos nós . 

Agora vejamos, - esse regimen, que se não tem 
pod ido dar bem na republica franceza 1111itarin, 
acaso accommodar-se-á melhor na republica 
brazil eira federnlivn? No imperi o un o, ell e fo i 
entre nós nada mais que uma bu rla ; como ha de 
se r outra cousa no regimen em que perde as 
va ntage ns que auferia ela unidade? No regímen 
unitario, o rrove rn o central acha-se cm um vasto 
campo em que pode exe rcer fo lgado a acção 
eleitoral, pela dcpcndencia em que d 'ell e ficam 
as autorida les, os chefes locaes, as i11Jl11e11cins, 
pelos largos recursos que lhe fac ilitam a inter
ve nção nos comicios. E ahi estava o segredo 
das g randes maiorias, das unanimidades parla
mentares . Isto proporcionava aos mini sterios, 
ao menos por alg um tempo, ce rto ponto ele apoio 
em que se firm ava m nas ca maras . Na federação, 
a politica frag menta-se. A interve nção eleitoral 
do centro é cerceada em muito pelo eleme.nto 
regional ; a influencia dos chefes locaes é decisiva. 

O producto da eleição é, consequentemente, 
vario; muito faci lmente occorrerá que os ele itos 
ele diversos Esta los sejam de oppostas mati zes e 
o parl amento conste ele certo numero de g rupos 
d iscordantes, inconciliaveis até. E' um regímen 
pouco apto para dar maiori as parlamentares 
compactas, fo rtes pela cohesão, pela solidarie
c\a le e com certa estahi li dade relat iva. E isto 
torna ai nela mais precari a a sorte dos mi ni steri os 
ou os obriga a frequentes di ssoluções das ca
ma ras . 

Assim que , a fo rma federativa em \·ez de 
cura r os achaques cio parlamentari smo, g rande
mente os aggrava . E não se conhece exemplo 
de republica federal com semelhante regímen . 

Considere-se ainda a questão sob ou tra face. 
O pa rl amentari smo v i~a to rn ar eílicicn tc no 
gove rn o a opinião predominante no paiz e por 
is o é um de seos ca racter ísti cos essenciaes a 
consulta á nação pela di ssolução do parlamento 
e nova eleição d'ell e . 

Ora. o preside nte electivo é tambem reprc
cntante da 111tção a quem, ao disso lver as 

camaras, cll e consu lta. Elle representa uma 
pínião , - aq ucll a que prc la minava quando 

foi eleito. Si elle mantendo seo mini ste-

ri o, com cuj o progra mma govern a e qu<; 
qu er ve r triumph ante, faz o appe llo a 
nação, e esta lhe responde ele modo contrario, 
então não esta rá condemnado só o mini steri o . 
Já não preva lece no pa iz a opinião qu e elegeo 
ao presidente e este é desde então um intru so, 
um fa lso procu rador ; a eleição de um parla
mento contrario vale a cassação de seos poderes . 

Com effe ito , sob o parlamentarismo, o con
g resso não representa o paiz sómente para fazer 
leis , mas tambem para g-0vern ar (para gover
nar por uma commissão sua ,que é o mini sterio). 
Como ad mittir qu e o presidente , que t ambcm 
representa a nação para govern al-a , fiqu e no 
poder em nome de uma op inião, da que o esco
lheo, ao lado do parlamento eleito por o pinião 
adversa ? Ou elle fica, isto é, governa repre
se ntando uma op inião ve ncida, condem nada ,
ou dem itte-se, em vista da sentença das urnas, 
que deram razão contra elle á op inião trium
pha nte . Da alternati va , a primeira proposição 
é aberrat iva do bom senso; a segunda é logica, 
mas dá em resulta lo presidencias contingentes, 
sem prazo certo, ephemeras, in seguras; elimina 
da suprema autoridade do estado um de seos 
fundamentaes caracteri sti cos, uma indecl inavel 
condição ele sua existencia, a estabilidade. 
suprime do poder o principio conservador. -

Aconst ituição chilena evitou o appello á nação, 
creando um parla mentari smo bastardo e manco, 
com um chefe de estado irresponsavel, sem a 
facu ldade de di ssolução do cong resso. (*) Porque 
raziío ass im apartou-se do ty po normal do sys
t ema? Seg uramente por não achai-o adaptavel, 
tal qual, á fo rma republicana (a inda mesmo 
unitaria). Mas a mutilação feita recahio em 
parte essencial , desvi rtu ou o system;i , collo
cando fronteiros e faci lmente adversar ias o go
verno e as camaras; estas tomando contas aos 
min istros, estes responsaveis perante ellas, mas 
independentes de seo voto (salvo por processo 
em conseq uencia de acto criminoso) . E assim , 
a constituição, por essa hyb rida creação, insti
tuio uma fo nte de con íli ctos e não estabeleceo 
meio alg um de solvei-os . A conseq uencia é o 
sacrifi cio de um dos dous poderes . Afinal, ou 
o presidente ver-se-á fo rçado a demitt ir-se ou 
o parlamento t erá de ser di sso\ vi do ! Po r certo 
t empo o tacto e patriot ismo dos estad istas chi
lenos pôde a custo a rredar t aes cri ses . Uma, 
de ca racter g ravissirno , no gove rno de D. Ma
noel Montt esteve quasi a produzir-se (confo rm e, 
sob seg uro testemunho, attesta o autor do _Go
vcrno Presidencia l na Republi ca brazi leira, pag . 
35 0). No cio presidente Balrnaceda, que não se 
deixou su bj ugar pelo cong resso facc ioso, ;i cri se 
políti ca , qu e não achava solução na consti
tuicão, foi afi nal resolvida v iolentamente, como 
se sabe . Estaloti a g uerra civi l. 

( ' ) Em ses~o 1lc 1 de Setembro de 189 1, :i nosi;:i c:1m:ira do !ô deputados, 
cumpriment:mdo o povo chil eno <• pel:i ,·ictori:i d:i libcnl:11le e pcl :1 c:i us:i <lo 
direi to que dcfomlco », com cll l! congr:i tulo11•sc pcb. tcrmin:iç:io d:i gucrrn 

~~:1i{~ ~,~i~~\~ci::iJ~1:~:~•i;t~ºq~!1i~~i c:~~.:~d~~.C~i~l~cinc~;1~(,,,~;n n~:.~n;.~;~::~;,; p:~~ 
/am r 11/nrio c n Amcrica. •> (Ann:ic ,;, d:1 C:im:trn dos Deputados . 189 1. vai. Ili . 
1>ng. 7169. 
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parfait, et, a la premiere occasion favorable, ont uni ses 
cllbrts, faisant meme pour iu circumstance cause commune 
avee ses pires adversaircs, ct 1'on culbute 1c ministerc. C'est 
la I'essensicl; carle plus grand ennemi, c'est le gouver- 
ncmcnt. (I.'eiranger, revue internationale, n. 3, 1895). 

E ja alguem, obscrvando o andamento das 
cousas politicas em Franga, ponderara quc nesse 
rapido desfllar dc ministerios que se succedem, 
em breve nao haveria deputado franccz repu- 
blicano quc ja nao tivesse sido ministro. Quanto 
essa incrivel inconstancia enfraquece o governo 
c prcjudica a nai;ao ve-se bem claro e esta na 
conscicncia publica, inquieta com tal estado de 
cousas. «Todoscj classes cm Franca, dizda nao 
ha muito, imparcial e observador, o Times, todas 
classes em Franga almejam um governo forte e 
indcpendente» E o parlamentarismo cada vez 
esta mais longe de Ih'o dar, accrescentamos nos. 

Agora vejamos,—esse regimen, que se nao tern 
podido dar bem na republica franceza uiiilaria, 
acaso accommodar-se-a melhor na republica 
brazileira fcdernliva? No imperio uno, elle foi 
entre nos nada mais que uma burla; como ha dc 
scr outra cousa no regimen em que perde as 
vantagens quc auferia da unidade? No regimen 
unitario, o governo central acha-sc em um vasto 
campo em que pode cxercer folgado a acgao 
eleitoral, pela depcndencia em que d'elle ficam 
as autoridades, os chcfes locacs, as injluiiiiciiis, 
pelos largos rccursos quc ihe facilitain a inter- 
vengao nos comicios. E ahi estava o segrcdo 
das grandes maiorias, das unanimidades paria- 
mentares. Isto proporcionava aos ministerios, 
ao menos por algum tempo, certo ponto deapoio 
cm que se drmavam nas camaras. Na federagao, 
a politica fragmenta-se. A intervengao eleitoral 
do ccntro e cerceada em muito pelo elemento 
regional; a influenciadoschefeslocaesedecisiva. 

O producto da eieigao e, consequentemente, 
vario; muito facilmente occorrera que os eleitos 
de diversos Estados sejam de oppostas matizes e 
o parlamento conste de certo numero de grupos 
discordantes, inconciliaveis ate. E' um regimen 
pouco apto para dar maiorias parlamentares 
compactas, fortes pela cohcsao, pela solidarie- 
dade e com ccrta estabilidade relativa. E isto 
torna ainda mais precaria a sorte dos ministerios 
ou os obriga a frequcntcs dissolugoes das ca- 
maras. 

Assim quc, a forma fedcrativa em vez do 
curar os achaques do parlamentarismo, grandc- 
mente os aggrava. E nao so conbece exemplo 
de republica federal com scmelhante regimen. 

Considcrc-sc ainda a qucstao sob outra face. 
O parlamentarismo visa tornar efiicicnte no 
governo a opiniao predominante no paiz c por 
isso e um de seos caracteristicos essenciaes a 
consulta a nagao pela dissolugao do parlamento 
c nova eieigao d'elle. 

Ora, o presidente elective e tambem rcprc- 
sentante da nagao a quern, ao dissolver as 
camaras, elle consulta. Elle representa uma 
opiniao, — aquclla que piedominava quando 
foi eleito. Si elle mantendo sco ministe- 

rio, com cujo programma governa' e que 
quer vcr triumphante, faz o appello a 
nagao, e esta Ihe responde dc modo contrario, 
cntao nao estara condemnado so o ministerio. 
Ja nao prevalece no paiz a opiniao que elegeo 
ao presidente e e^te e desde entao um intruso, 
um falso procurador; a eieigao de um parla- 
mento contrario vale a cassagao de seos podcres. 

Com eflcito, sob o parlamentarismo, o con- 
gresso nao representa o paiz somcnte para fazer 
leis, mas tambem para governar (para gover- 
nar por uma commissao sua,que e o ministerio). 
Como admittir que o presidente, que tambem 
representa a nagao para governal-a, fique no 
poder em nome de uma opiniao, da que o csco- 
Iheo, ao lado do parlamento eleito por opiniao 
adversa ? Ou elle fica, isto e, governa repre- 
sentando uma opiniao vencida, condemnada,— 
ou demitte-se, em vista da sentenga das urnas, 
quc deram razao contra elle a opiniao trium- 
phante. Da alternativa, a primeira proposigao 
e aberrativa do bom senso; a segunda e logica, 
mas da em resultado presidencias contingentes, 
sem prazo certo, ephemeras, inseguras; elimina 
da suprema autoridade do estado um de seos 
fundamentacs caracteristicos, uma indeclinavel 
condigao de sua cxistcncia, a estabilidade,— 
suprime do poder o principio conservador.— 

Aconstituigao chilena evitouoappello a nagao, 
creando um parlamentarismo bastardo e manco, 
com um chefe de estado irresponsavel, sem a 
faculdade de dissolugao do congresso. (*) Porque 
razao assim apartou-se do typo normal do sys- 
tema? Seguramente por nao achal-o adaptavel, 
tal qual, a forma republicana (ainda mcsmo 
unitaria). Mas a mutilagao feita recahio em 
parte essencial, desvirtuou o systema, collo- 
cando fronteiros e facilmente adversaries o go- 
verno e as camaras; estas tomando contas aos 
ministros, estes responsaveis perante ellas, mas 
independentes de seo voto (salvo por processo 
em consequencia de acto criminoso). E assim, 
a constituigao, por essa hybrida creagao, insti- 
tuio uma fonte de conflictos e nao estabeleceo 
meio algum de solvcl-os. A consequencia e o 
sacrificio dc um dos dous podcres. Afinal, ou 
o presidente ver-se-a forgado a demittir-se ou 
o parlamento tera dc scr dissolv ido! Por certo 
tempo o tacto o patriotismo dos estadistas chi- 
lenos pode a custo arredar tacs crises. Uma, 
dc caracter gravissimo, no governo de D. Ma- 
noel Montt csteve quasi a produzir-se (conforme, 
sob seguro testemunho, attesta o autor do Go- 
verno Prcsidencinl na Republica brazileira, pag. 
350). No do presidente Ralmaccda, quc nao se 
dcixou subjugar pelo congresso faccioso, a crise 
politica, que nao achava solugao na consti- 
tuigao, foi afinal resolvida violentamentc, como 
se sabe. Estaloti a guerra civil. 

(*) Km sessSo ilc i ile Setembro de 1891, a nossa camara dos de put ados, cumprimeiitamlo o Jiovo chilcno « pela victoria da liberdade e pela causa do dircito que dcfendco»>, com cllc congratulou-se pela terminagao da guerra civil. A junta govcrnaliva do Cliile, agradcceo-llic, cm ^ do mesmo mcz, «con tanto maior rcgocijo cuanto que su causa ha sido Li Jejevsn del rejimen pat- limtnl.trio en America.» (Annaes do Camara dos Depulados. 1891. vol. Ill, 
pag. 7169. 



m a e qu e 
appello á 

o contrario, 
mini st eri o . 
que elegeo 

1111 intru so, 
um parl a

:os poderes . 
mo, o con
~ para fa zer 
para gove r-
11ini stc ri o). 
ue tambem 
1, fiqu e no 
qu e o esco-
1or o pinião 
e m a repre
lemnada ,
das urnas , 

iião trium
proposição 

:la é log ica, 
ntingentes, 
is; elimina 
1111 de seos 
ndeclinavel 
bilidade, 
:ervador. 
llo á nação , 
o e ma nco, 
vel , sem a 
(*) Porque 

:ia! do sys
adaptave l, 

da mesmo 
ecahio em 
ma, collo
arios o go
co ntas aos 
ellas , mas 

)r processo 
E assim, 

ição, in sti
esta beleceo 
1uencia é o 

Afi nal , ou 
.1it tir-se ou 

Por certo 
1di stas chi 
;es . Uma, 
de D. Ma
( con fo rm e, 
1tor do Go
ileira, pag . 
que não se 

oso , a cr ise 
na consti-

1ente, como 

ra do,; cleput:idos, 
: C pc l::t CJU S:1 do 
1i n:iç5o tia gucrrn 
mesmo mcz, <ccon 
dei r ,•j im r11 pn r • 

:los. 189 1. vai. I li , 

ARTI GO 48 203 

/.n gurrrc ! borribi/c 1110 /, qu i de /u i sml rn/•/'cl/c 
Los j /Jnux 1111'ici bns /es ,•,tji:rs 011/ i•o111is -

A g uerra civi l, cujo ev itamento é escopo das 
constitui ções , fi co u ass im como uma espec ie de 
so bresalente da do Chil e, a supprir-lhe falta s 
fa ceis de prever e ás quaes ell a não tratou de 
prover por fo rma alg uma ! 

Que dizer ele um regímen que abre marge m 
a tão temerosos con fli ctos e para sol vel-os dá a 
palavra ao fu zil e ao ca nhão ? 

Em conclu são, o chamado systern a parla
mentar, quér completo, como na França, quér 
limitado como no Chil e, é impro prio do reg í
men republicano, contrario ao principio ela 
di visão e inclepen lencia dos poderes, avesso á 
federação e fa ta l i'1 admini stração pub li ca. 

Fi ze ram bem os nossos constituintes no pre
scindir cl 'ell e. 

<< Seguros contra a acç,,o das asscm bléas del ibe ra ntes , os 
min istros co m calma se occupam dos negocios de suas pas 
tas, suggcrcm as re formas qu e se devem fazer, indic am as 
lacunas a preen che r e chegad os ao termo de suas func ções , 
rn ais se rvi ços têm conseguido p resta r :'t cau sa publ ica que 
os mi nistros p.t rlam entares, c uj o temp o e acti v id ad c sf10 
de vorados pelas intrig as de parti do e pelos esfo rços inces
santemente empregad os para sustentare ir1-se no pode r. 
Entretan to , embora estas v,111 tag cns inco ntcstave is, certos 
cspi ritos aprazem-se em quere r ver os mi111s tros tomar parte 
nos trabalh os do co ng resso po r urna act iva coll abo ra ção qu e 
to rnaria os me mb ros d ::1s du as cam aras mnis fa mili ares com 
a prati ca dos negocios e d iminui ria :n a infl ue nc ia das com
missões permanentes (Slnudiug Co111111 ill ies). Est amos longe 
de ad aptar uma tal op ini:"10 . A co mmuni cação , com o es tá 
estabelecida, entre os dous pode res é quanto bas ta para a 
boa in td ligc nc ia das questões . Relações mais direc t~1s 
apenas scrviri ão para g era r co níli c tos . '> n 1;.p· osc ill :rn te a 
cond içi'io dos minist ros e quiç:í m ul ti p111 .. tr as occasiõcs de 
co r rupção . 

D EUS Pll: ESl: RV E A AMER ICA or: Sí: .\t í: I.H ANTE CAI.AMll) AnE ! 
(Ca rli e r, Ln RJ/1 . A mar . des ll. U,,is, 1890, vai. li , p. 1 76). 
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Art guerre! borribile viol, qui tie Ini seal rappelle 
Les Jlcaux quid has les e ufers out vow is — 

A guerra cn'il, cujo cvitamento e cscopo das 
conslituifoes, ficou assim como uma especie de 
sobresalente da do Chile, a supprir-lhe faltas 
faceis de prever e ;\s quaes el la nao tratou dc 
prover por forma alguma ! 

Qrie dizer dc um regimen quc abrc margem 
a tao temerosos conflLtos e para solvel-os da a 
palavra ao fuzil e ao canhao? 

Em conclusao, o chamado systema parla- 
mentar, quer completo, como na Franca, qucr 
limitado como no Chile, e improprio do regi- 
men republicano, contrario ao principio da 
divisao c indcpcndcncia dos podercs, avesso a 
federatjao c fatal a adminislragao pnblica. 

Fizeram hem os nossos constituintes no prc- 
scindir d'elle. 

a Scguros contra a ac^ao das assemblcas dclibcrantes. os 
ministros com calma se occupam dos ncgocios de suas pas- 
las, suggemn as reformas que se devcm Aizcr, tndicam as 
lacunas a preencher c chegados ao tcrmo de suas func^oes, 
mais servi^os tem conscguido preslar a causa publica que 
os ministros parlamentares, cujo tempo e actividade sao 
devorados pelas intrigas de partido c pelos esforces inces- 
santemcnte empregados para sustentarem-sc no poder. 
Kntrctanto, embora estas vantagens incontestaveis, certos 
espiritos aprazem-se em querer vcr os ministros tomar parle 
nos trabalhos do congresso por uma activa collabora^ao que 
tornaria os membros das duas camaras mais familiares com 
a pratica dos negocios e diminuiriam a influencia das com- 
missocs permancntes (Sianding ComwHiies). Estamos longe 
de adoptar uma tal opiniao. A communicatjao, como esta 
cstabelecida, entre os dous podercs e quanto basta para a 
boa intelligencia das questocs. Rehujoes mais directas 
apenas scrviriao para gerar conflictos, 'ornar osctUanle a 
conditpao dos ministros e quiga multipiiuir as occasiocs de 
corrupi;ao. 

Dl-US PRHSl-RVE A AMRRICA DR SRMRI.HANTR CAl-AMIDAOR ! 
(Garlicr, Lu Rep. Awer. des IS. Uuis, 1890, vol. II, p. 176). 
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Arl. 55. Como seos 
auxi liares no exercício do 
poder executivo, o presi
dente da Republica no
mea r{! parn as diversas sc
crctar i,1s cm q ue fõr d i
vidida a adm ini stração, 
conform e lei do con
gresso, cid adãos ele sua 
confiança. 

( Prnjecto do commiss:l.o do 
governo prov isorio). 

Art. 48 . O presidente 
da Republica é auxi li ado 
pelos mini stros de es
tado, agentes de sua con
fi ança, que lh e refercn
cb m os actos, e presidem 
cada um a uma das se
cretarias, cm que se d i
vide a adm ini stração fe
dera l. 

(Decretos n. 5 10, de 22 de ju
nho e 11. 914 A , de 23 de outubro 
ele 1890). 

Art. 49. n.uxiliado pelos ministros 
de estado, agentes de sua confiança. Por 
estas pa lavras acce ntúa a Constitui ção um dos 
ca racte ri sticos esse nciaes do regímen pres iden 
cia l por ella ad optado, no qua l os mi ni stros não 
t êm respon sa bi li dade politica pelos actos cio 
che fe do estado e não depe ndem das camaras . 
Virfc comment. ao titulo deste ca p . IV , e ao 
a rt. 48 n . 2. 

Lhe subscrevem os actos. O projecto cio 
govern o d izia : «lhe re(crmrfn111 os actos>>. Po r 
ini c iat iva da com missão do congresso const itu
in te, este t roco u aque ll a po r esta expressão . A' pa
lavra r~(ere11rfn a nda associada, na technologia do 
direito constitucional, a idéa ele respo nsabilidade. 
E subscrever, em bora em ce rta accepção valha o 
m esmo que aceitar, co nsentir , ass ig nar para 
app rova r (Aulete, Dice. contemp.), tem a inda, 
deri vada el a tech ni ca forense, a sig nificação de 
ass ig na r para a uthenti car o que é feito, escri
pto ou m a ndado escrever por outrem. Neste ul
timo se nti do foi empregada pela com mi ssão a 
palavra subscrever, co nsoa nte com se u pensa
m e nto de a rreda r t oda a idéa de poder mini s
teria l e respo nsab ilida le ou co-respon sabilidacle 
dos mini stros, se ndo q ue, para ma is acce ntuar 
esse pensamento , hav ia apresen tado tambe m a 
seg uinte emend a, q ue qual ifica os mini stros ele 
s imples sccrr!n rios : 

No Capitulo IV e seus a rts. bem corno cm toda s 1.1s dis
posi ções da Constitu ição em que se encontra r a palavra
Mini s tro:--- rcfirindo-se ao:,,; membros do Poder Executivo 
seja substituída pelo vocabulo- Secretarias. 

(ANN . do Congresso Co nst. , vol. II , pag . 35). 

Ministerios . No projecto da commissão e 
no cio gO\·erno, d izia- se : «sec retarios». e ass im 
se , ·otou este sem alteração nesta pa rte, até que 
á redacção final fo i offe rec icla em enda, que a 

Art. 48. Em vez ele 
- refe rendam - d iga-se 
- su bscreve m. 

Emenda dn commissâo do 
congresso ( approvada cm 2 3 
de fevere iro de 189 1). 

Vide A NNAF.S, vol. Ili , p:1g . 
259,28 1 e :?83. 

Art. 49. O presidente 
da Republica é auxi
liado pelos ministros 
de estado, agentes de 
sua confiança, que lhe 
subscrevem os actos, e 
cada um delles presi
dirá a um dos minis
terias em que se dividir 
a administração fede
ral. 

com missão do co ng re sso aceitou , e elle ap pro
vou, para dizer-se, e m vez de secrclnrios, MIN IS
TER IOS . (ANNAES, vol. Ili , pags . 259, 28 1 e 283 .) 

Ministerios em que se dividir a admi
nistração federal. A repa rti ção do se rviço 
executivo em mini sterios é reclamada pelo 
g rande nu mero e vast idão dos objectos qu e elle 
abra nge . E' uma applicação cio fru ctu oso prin
cipio da divi são cio traba lho. Co ncorre de m odo 
g randemente efficaz para a boa exped ição e des
empe nh o dos negocios publicos. Distribuídos 
e coordenados elles em g ra ndes grupos, se
g undo sua natu reza e affini dades, cada um d 'es
tes fi ca a cargo e sob a superintendencia de um 
agente s uperi or ela ad mini stração publica, o mi
ni stro , e co nstitue uma rcpnrtição mini steri al, 
111i11-islcrio o u secretaria rfc es tarfo, com os fun c
cio na ri os e empregados necessa ri os ao exame, 
estudo e expediente dos negocios. 

Os se rviços da adm inistração fed eral di stribuem-se pelos 
seguintes m inis tcr ios: 

- da Fazenda, 
- da Justiça e Negocios Interiores, 
- da Industria , Viaç,,o e Obras Publicas, 
- elas Relações Exteriores , 
- da Guerra, 
- da Marinha. (Lei n. 23 ele 30 de Out. de 1892, 

art. 1 º.) 

Os actos do pod er exec utivo sob a fo rm a de dec retos ou 
rcr.t u\arncntos são expedidos com a :1ss ig natura do p resi
dente da Republi ca e do respectivo ministro . 

Os demais actos si"10 despachados e assignados ou ru b ri
cados pe los ministros que os expede m , ou, conforme o 
caso 1 pelos directorcs da rcspcc t ira sccrc t a ri:1 , de acco rdo 
com as normas regu lamentares. 

Os avisos 11:"10 podcri10 versar so bre inter prctaçüo de lc 
ou reg ulam ento, cuja execução estiver excl usivamcutc a 
cargo do poder judicia ri o. (Lei cit ., art. 9.) 

Ao presidente da Repub lica compete prover ás substi
tuições temporarias dos minist ros . (Lei cit., art. 1. ) 

Quanto ú correspondencia , ex pedição de decre tos , av isns 
e portarias, i•idc decreto n. 2. 766, de 27 de dezembro ele 
1897, arts. 86 a 92 , e decreto n. 3. 191, ele 7 ele janeiro 
de 1899. 

Art. 56. Não pode
rão os seCJc!ai ios el o go· 
vcrno exercer qua lque· 
outro emprego ou fun 
c~ão pu bli ca , nem se 
eleito· mem bro, elo con
o-resso, presidente ou v i 
~e-p res idente ela Rcpu• 
b li c1, nem juiz. federa l 

Paragrn pho un1 co. S 
algum deputado ou se 
nador ace1 tar o cargo d, 
secretari o do gove rno, en
tendcr-se-ú que renun 
ciou o mandato legisl:1 
ti vo, procedendo-se i 111-

111ed iatamente á ekiçf1c 
para prccnd1imento d: 
vaga. 

(Projccto d:1 comm iss?w d1 
governo prov iso rio) . 

Art. 50. Accm 
exerce rem os mini stre 
ncamente com as que 
vcclaclo com razão . 

Essas o utras funcçõ 
de ca racter execu ti vo 
iam co ntra o principie 
u 111 de lles chefe ele s i 
algum co ll ega, - o u 
judic iario e neste cas 
pio, fund amental no 
cl ependencia dos poc 

Junto a isto, como 
- o mi10 desempen h 
cargos acc umulados, , 
si o ministerio é ta r 
para absorver toda a 2 

- O projecto do g 
outro emprego ou fu 1 

Fo i a presentada e1r 
dizer-se : « accn111nlnr 
prego ou fun cção pub 

O autor dessa eme1 

O S11 . ALMEIDA NoGUEmA 

a honra de apresenta r é a 
que nilo houve ela parte de 
ptar o precei to que parece 
tigo . Aqui se diz que os 11 

nrrumu/nr 011/rns _lin1rrões 
pres id ente , vice-pres id ente 

Ora, a posição de m ini s 
o m ini stro nüo po<ler.í gos; 
gamcnte e que as trad içõe 
,POis nflO t e m a effectividac 
:,;icào torna-se rc lativament 
t aÇ:w cio ca;·go ele mini s tr 
qucncia para o c idadão nc 
prego ou func çfi,o publ ica 
ser mi nist ro ; pe lo mcn o! 
por essa ta refa muitas apt 
propuz urna e m enda para 
pud esse nccumulnr o cxen:i 
cçôto publica . Res tringi a : 
(Discurso na sessüo de 2 d 

E na sessão do dia 
cong resso. Entrandc 
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Art. Como scos 
auxiliares no oxcrcicio do 
podcr cxecntivo, o prcsi- 
dentc da Ropuiilica no- 
meara para as divcrsas sc- 
eretarias cm quo for di- 
vidida a administrafao, 
conforme lei do con- 
grcsso, cidadaos do sua 
confianfa. 

( Projecto da commissao do 
governo provisorio). 

Art. 48. O prcsidcntc 
da Rcpublica e auxiliado 
pdos ministros dc cs- 
tado, agcntcs dc sua con- 
fianca, quc the rofcren- 
dam os actos, e prcsidcm 
cada urn a uma das se- 
crctarias, cm quc sc di- 
vide a administrafao fe- 
deral. 

(Decretos n. 510, de 22 de ju- 
nho e n. 9J4 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

Art. 48. Em vcz de 
— rcfcrendam — diga-sc 
—suliscrcvcm. 

Emendu da commissao do 
congresso (npprovada em 23 
de fevereiro de 1891). 

K/i/e Annaes, vol. Ill, pag. 
259,2816 283. 

Art. 49. Opresidente 
da Republica e auxi- 
liado pelos ministros 
de estado, agentes de 
sua confianga, que llie 
subscrevem os actos, e 
cada um delles presi- 
dira a um dos minis- 
terios em que se dividir 
a administragao fede- 
ral. 

Art. 49. auxiliado pelos ministros 
de estado, agentes de sua confianga. For 
cstas palavras accentua a Constituicao um dos 
caractcristicos essenciaes do regimen presiden- 
cial por ella adoptado, no qual os ministros nao 
tern responsabilidade politica pelos actos do 
chefe do estado e nao dependem das camaras. 
yidc comment, ao titulo deste cap. IV, e ao 
art. 48 n. 2. 

Lhe subscrevem os actos. O projecto do 
governo dizia : <dhe rcfcrendam os actos». Por 
iniciativa da commissao do congresso constitu- 
inte, estetrocou aquella porcstaexpressao. A'pa- 
Xiwrarcfcrcnda anda associada, natechnologia do 
direito constitucional, aidca de responsabilidade. 
E snhscrever, embora em certa accepcao valha o 
mesmo que aceitar, consentir, assignar para 
approver (Aulete, Dice, contemp.), tern ainda, 
derivada da technica forensc, a significacao de 
assignar para authenticar o que e feito, escri- 
pto ou mandado escrever por outrem. Neste ul- 
timo sentido foi empregada pela commissao a 
palavra mhscrcvcr, consoante com sou pensa- 
mcnto de arrcdar toda a idea de poder minis- 
terial e responsabilidade ou co-responsabilidade 
dos ministros, sendo que, para mais accentual" 
csse pensamento, havia apresentado tambem a 
scguinte emenda, quc qualificaos ministros de 
simples secretaries ; 

No Capitulo IV c sens arts, bemcomo cm to this as dis- 
postQoes da Constituicao em (jue se encontrar a palavra— 
Ministros— refirindo-se aos mcmbros do Poder Hxecutivo 
seja substituida pelo vocabulo— Secretaries. 

(Ann. do Congresso Const., vol. ll.pag. 31;). 

Ministerios. No projecto da commissao e 
no do governo, dizia-se ; «sccretarios>>, e assim 
se votou cstc scm alteragao nesta parte, ate que 
a redacgao final foi offerccida emenda, quc a 

commissao do congresso aceitou, e elle appro- 
vou, para dizer-se, cm vez de sccrctarios, minis- 
tkrios. (Annaes, vol. Ill, pags. 249, 281 e 283.) 

Ministerios em que se dividir a admi- 
nistragao federal. A repartigao do scrvigo 
executivo em ministerios c reclamada pelo 
grandenumero e vastidao dos objectos que elle 
abrange. E' uma applicagao do fructuoso prin- 
cipio da divisao do trabalho. Concorre de modo 
grandemente efficaz para a boa expedicao e des- 
empenho dos negocios publicos. Distribuidos 
e coordenados elles em grandes grupos, sc- 
gundo sua natureza e affinidades, cada um d'es- 
tcs fica a cargo e sob a supcrintendcncia de um 
agente superior da administragao publica, o mi- 
nistro, e constituc uma rcparifdo ministerial, 
minislcrio ou sccrctaria de estado, com os func- 
cionarios e empregados necessarios ao exame, 
estudo e expedicnte dos negocios. 

Os services da administrafjao federal distribuem-se pelos 
seguintes ministerios : 

— da Fazenda, 
— dajustiga e Negocios Interiores, 
— da Industria, Via^ao e Obras Publicas, 
— das Rela^oes Hxtcriorcs, 
— da Guerra, 
— da Marinhn. (Lei n. 23 de 30 de Out. de 1892, 

art. 10.) 
Os actos do poder executivo sob a forma de decretos ou 

regulamentos sao expedidos com a assignatura do presi- 
delite da Rcpublica c do rcspectivo ministro. 

Os demais actos sao despachados e assignados ou rubri- 
cados pelos ministros que os expedem, ou, conforme o 
caso, pelos directores da rcspectiva sccrctaria, de accordo 
com as norm as regu htm en tares. 

Os avisos nao poderao versa r sob re interprcta^ao dc 1c 
ou regulamento, cuja execu^ao estiver exclusivameute a 
cargo do poderjudiciario. (Lei cit., art. 9.) 

Ao presidente da Republica compete prover as substi- 
tui«;6es temporarias dos ministros. (Lei cit., art. 1.) 

Quanto a correspondencia, expediqao de decretos, avisos 
e portarias, vide decreto n. 2.766, de 27 de dczembro de 
1897, arts- §6 1192, e decreto n. 3.191, de 7 de Janeiro 
de 1899. 
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Art. 56 . Não pode
rão os secretari os do go
ve rn o exerce-r qu alqu er 
out ro emprego ou fun
cção pub li ca , nem se r 
eleitos mem bro, do con
gresso, presidente ou vi
ce-pres idente da Repu
bl ica, nem jui z fe lera !. 

Parag rapho u nico . Si 
al gum deputado ou se
nador acei tar o cargo el e 
sec retari o do govern o , en
tender-se-it qu e ren un
ciou o 111 ancl ,1to leg isla
t ivo, procedendo-se i 111-
med iatam ente it ele icão 
pa ra preench imento ' da 
vaga. 

(Projec lo da co mmiss:"to cio 
gov erno prov iso rio ). 

Art. 49 . Os mini s
tros de estado não po
d erão accumu lar out ro 
em prego ou fu ncção p u
bli ca, nem ser elc ilos 
presi dente o u vi ce-pres i
den te d a Uni ão . 

P,irag rnp ho uni co . O 
deputado o u senador, qu e 
ace itar o cargo d e m i
n ist ro de estado, perd erá 
o m:rnd :i to, procedendo
se imm ed iatam cnt ea nova 
elei ção, na q ua l não po
de rit ser votado . 

( Decre tos n. :; 10 de 2 1 de ju
nho e n. 9 1-4 A de 1.3dc outubro 
de 1890 ) . 

Art . 50. Accum.ular o exercício. O 
exercerem os mi ni stros outras funcções sim ul ta
neamente com as que lhes são proprias, lh es é 
vedado com razão . 

Essas outras funcções acc um uladas seriam ou 
de caracter executivo e os mi nist ros exerce l-as
iam contra o principio hierarchi co , fi cando cada 
um de lles chefe de si mesmo ou suba lte rno ele 
algum co ll ega, - ou de caracter legislat ivo ou 
judiciari o e neste caso infring ir-se-ia o pr inci
pio, fu nda mental no systema, da di\· isão e in 
dependencia dos poderes . 

Junto a isto , como resultado da accumu lação, 
- o 111~ 0 desempenho de um ou de outro dos 
cargos accumulados , ou mesmo de ambos . Já de 
si o ministeri o é ta refa onerosiss ima, propria 
para absorver toda a acti vidade do fu nccionario. 

- O projecto do gove rno d izia: « accum ular 
outro emprego ou funcção publica.» 

Foi apresentada emenda pa ra, em vez disso, 
di zer-se : « accnmular o exercicio de outro em
prego ou fu ncção pu bli ca.» 

O autor dessa emenda assim a justificou 

O 511. A1.MF. IDA NoGUEmA- Uma outra emend a q ue t ive 
a honra de aprese nta r é a que se refere ao ar t . 49. Creio 
que não houve ela parte d e seos autores a intencão de ada
ptar o precei to qu e pa rece resultar d a red acçào d este ar
ti go . Aqu i se di z que os ministros el e estado não poderiio 
nrrn!111t!nr 011 /rns .Ji1 11rções publi cas nem ser ele itos pa ra 
prcs 1dcntc, v1cc-prcs 1d c ntc, se nador ou deputado , 

O:a ! a pos iç:to de m ini s tro já so ffre muitas rcstr icções ; 
o m1mstro nüo podc d gosa r do presti g io qu e t inha anti
g :1!11cn te e qu e as trad ições ainda )i o-am a essa posiç:"10, 
J>_o 1_s nào te m a cffec ti viclade do pode~- executivo. Sua po
s1çao to rn a-;sc rc lat1vamc ntc in g- rnta ; e ntre tanto, s i a ace i
tação cio c arg o de mini s tro de vesse tra ze r com o co nsc
quc nc ia para o c id ad[to no mead o a pe rda d e alo·um e m
prego_ 0 ~1 fun cçã o publi ca qu e t ivesse, ning uc n~ q uerer ia 
ser 111 1111 s tro ; pelo me nos te r-se-iam d e incomp atibilisar 
por essa tare fa mu itas aptid ões cs pe c iaes ; po r conseguinte 
propu z. uma e menda para que o m in is tro de estado não 
pu_d essc n~c11m1tlnr o exercirio de outro e mprego ou fun 
cça o pub li ca . Restri ng i a incompa ti bi lidade ao exercício. 
(D iscu rso na sessi1o de 2 d e Jan eiro de 189 1.) 

E na sessão do dia 3 fo i ella app rovada pelo 
congresso. Entra ndo, porém , o projecto em 

Art. 49. Em vez de 
-accu m u!:ir out ro em
prego ou fun cção pu
bl ica- d ig a-sc- accum u
lar o exe rcíci o de o ut ro 
emprego ou fun cção pu
b!ic;1. - A/111eida Nu
gucíra . 

( Emenda rtpprov:1da cm 3 
de .J aneiro de 189 1) . 

Art. 49 . Accrescc nte
se :- deputado ou sena
dor-depois da palJv ra
Un i:'io . 

( Idem). 

Art. 50. Os minis
tros de estado não po
derão accumular o e
xercício de outro em
prego ou funcção pu
blica, nem ser eleitos 
presidente ou vice-pre
sidente da União, de
putado ou senador . 

Paragrapho unico. O 
deputado ou senador , 
que aceitar o cargo 
de ministro de estado, 
perderá o mandato , e 
proceder -se-á immedi
atamente a nova elei
ção, na qual não po
derá ser votado. 

segunda di scu ssão , fo i, na sessão de 30 de ja
neiro, apresentada e, na de 7 de fe\·ereiro, 
approvada a seguinte emenda , (ANNAES, vol. II , 
pags . 35 e 36 e vol. III , pags . 79 e 15 3) : 

A rt. 49 Substi tua-se pe lo seguinte: 
Os m in istros d e est ado niio pod eriio accumu lar outro 

emprego ou fu ncção pub lica , nem se r e leitos pres idente 
ou vice-preside nte, deputado ou se nad or da Unifio . ( E' 
reproducçào d o projecto primiti vo) . Cnmpos Snlles e out ros . 

Por este modo o congresso restaurou nessa 
occasião a disposição que emcndára , ficando 
assim adoptada tal qual viera no projecto do 
governo : a incompati bilidade não se ria só do 
exe rcicio, mas plena e absoluta para os minis
tros, como explicaram os auto res dessa ultima 
emenda em dccla raçiio que se lê nos ANNAES , 

vol. Ili , pags . 136, nos seguintes termos: 

Para ev itar duvid as q ue se queira m susc ita r sob re a 
ve rdad eira intellige ncia a d ar-se ás em endas approvadas 
pe lo co ngresso aos arts . 49 e 78 da Consti tui ç :10, os 
ahaixo- ass ig nad os, c o rn o auto res d as mesmas emend as, 
ap rese n tam a seguin te dec la ração : 

No art. 49, confo rme d ispõe o t ex t o, tratava-se parti
cu larrn ente de in co mpatibili sar o rxcrcirio simullnueo do 
cargo de 111 i 11 islro di.! estado co m o de o utro e mprego ou 
fun cção pu blica . 

A emenda ap p rov ad a, amplia ndo essa dispos ição, es
tatui o q ue a inco mp ati bi li dade rcsu ltanl, não do cxc rc ic io 
sô me nte, m as do si m ples foc to da accumul açào desse 
cargo co m alg um e m prego publi co . Assi m , o c idadão q ue 
aceitar o ca rg o de min istro d e estado, pe n.ie r:í , ex-vi 
d esse preceito, o em prego ou fu ncçào pub lica em qu e se 
achar in vestid o . 

O art. 78, abran ge nd o a ge ne ra lidad e d os casos, dis
pu nha so b re a inco mp at 1bil iclade relativa aos cidadãos in
ves ti dos cm func ções d e qu alquer dos tres pode res, se m 
cog itar d o cnso part ic ul ar re lativ o :10 mini s tro de estado, 
pois que este j,í fi ci,ra previ sto e regu lado pelo art . 49. 

A e rn e nd a, co rrigi ndo o ri go r d o texto ( c m v irtude do 
qu al , nem s iquer o dep u tado ou senad or poderia se r e lei to 
p reside nte ou vice-p residen t e da Repub lica), cs tabclcceo 
si mplesme nte inco mp ati bili dade do cxcrririo si11111 /tn11co 
das fu ncções . 

Em co nclusão, dos prece itos co nstitucionaes cons~1gra
dos cm virt ude da approvaçiio das emendas, resu lta que: 

1 .º O c id adão que acei tar o ca rgo \.lc mi nis tro de es
tad o pe rderi1, só por esse fac to , o em prego publico cm 
que se achar in vestido ; 
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Art. 56. Nao poJc- 
rao os sccrelarios do go- 
vcrno cxerccr qualqucr 
outro cmprcgo ou fun- 
cpo publica, ncm scr 
clcitos mcmbros do con- 
grosso, prcsidcntc ou vi- 
cc-prcsidontc da Rcpu- 
blica, ncm juiz federal. 

Paragrapho unico. Si 
algum deputado ou sc- 
nador accitar o cargo dc 
secretario dogovcrno, en- 
tcndcr-sc-a quc rcnun- 
ciou o mandato legisla- 
tivo, proccdcudo-sc im- 
mcdiatamcntc a clcifao 
para preonchimcnto da 
vaga. 

(Projecto da commissao do 
govcrno provisorio). 

Art. 40. Os minis- 
tros dc cstado nao po- 
dcrao accumular outro 
cmprcgo ou funcfao pu- 
blica, ncm scr clcitos 
prcsidcntc ou vicc-prcsi- 
dente da Uniao. 

Paragrapho unico. O 
deputado ou scnador, quc 
accitar o cargo dc mi- 
nistro dc cstado, pcrdcra 
0 mandato, procedcndo- 
sc immcdiatamcnlca nova 
clcipo, na qual nao po- 
dcra scr votado. 

(Dccrelos n. ^10 dc 22 tleju- 
nho e n. 914 A dc 23 dc ouiubro 
de 1890). 

Art. 40. Em vcz dc 
—accumular outro cm- 
prcgo ou funcfao pu- 
blica—diga-sc— accumu- 
lar o cxcrcicio dc outro 
cmprcgo ou funccpio pu- 
blica. — Almeida No- 
guclra. 

(Hmenda approvada cm 3 
de Janeiro de 1891). 

Art. 40. Accrcscenlc- 
sc;—deputado ou scna- 
dor—depois da palavra— 
Uniao. 

(Idem). 

Art. 50. Os minis- 
tros de estado nao po- 
derao accumular o e- 
xercicio de outro em- 
prego ou funcgao pu- 
blica, nem ser eleitos 
presidente ou vice-pre- 
sidente da Uniao, de- 
putado ou senador. 

Paragrapho unico. 0 
deputado ou senador, 
que aceitar o cargo 
de ministro de estado, 
perdera o mandato, e 
proceder-se-a immedi- 
atamente a nova elei- 
500, na qual nao po- 
dera ser votado. 

Art. 50. Accumular o exercicio. O 
excrcerem os ministros outras funcfoes simulta- 
ncamcnte com as que Ihcs sao proprias, Ihcs c 
vedado com ra/.ao. 

Essas outras func^oes accumuladas seriam ou 
de caracter executivo e os ministros exercel-as- 
iam contra o principio hierarchico, ficando cada 
um dellcs chefe de si mesmo ou subalterno dc 
algum collega,— ou de caracter legislative ou 
judiciario e neste caso infringir-se-ia o princi- 
pio, fundamental no systema, da divisao e in- 
dependencia dos poderes. 

Junto a isto, como resultado da accumula^ao, 
—o mao desempenho de um ou de outro dos 
cargos accumulados, ou mesmo de ambos. Ja de 
si o ministerio e tarefa oncrosissima, propria 
para absorvertoda a actividade do funccionario. 

— O projecto do governo dizia: « accumular 
outro emprego ou funcgao publica.» 

Foi apresentada emenda para, em vez disso, 
dizcr-se ; « mcciiniular o cxcrcicio de outro em- 
prego ou funcqao publica.» 

O autor dessa emenda assim a justificou : 

O Sr. Almeida Nogueira— Uma outra emenda que live 
a honra de apresentar e a quc se rcfore ao art. 49. Crcio 
que nao houve da partc de seos autores a intencao de ado- 
ptar o preceito quc parcce rcsultar da redacgao deste ar- 
tigo. Aqui se diz que os ministros de estado nao poderao 
nceiimiiliir outras fuucfoes publicas nem scr eleitos para 
presidente, vice-presidente, scnador ou deputado, 

Ora, a posi?ao de ministro ja sofTre muitas restric(;oes ; 
0 ministro nao podeni gosar do prestigio que tinha anti- 
gamente e que as tradicues ainda ligam a essa posiijao, 
pois nao tern a efiectividadc do poder executivo. Sua po- 
sicao torna-sc rclativamcntc ingrata; cntrctanto, si a acei- 
latplo do cargo dc ministro devesse trazcr como eonse- 
qucncia para o cidadiio nomeado a perda de algum cm- 
prcgo ou funcgao publica quc tivesse, ningucm quercria 
scr ministro ; pclo mcnos ter-se-iam dc incompatibilisar 
por essa tarefa muitas aptidocs especiaes ; por conseguintc 
propuz uma emenda para que 0 ministro dc estado nao 
pudesse acnimular 0 exfrcirio de outro emprego ou fun- 
eipio publica, Restringi a incompatibilidadc ao exercicio. 
(Discurso na sessilo de 2 de Janeiro de 1S91.) 

E na sessao do dia 3 foi ella approvada pelo 
congresso. Entrando, porem, o projecto em 

scgunda discussao, foi, na sessao de 30 de Ja- 
neiro, apresentada e, na de 7 de fevereiro, 
approvada a scguinte emenda, (Annaes, vol. II, 
pags. 33 e 36 e vol. Ill, pags. 79 e 153); 

Art. 49 Substitua-se pclo seguintc : 
Os ministros de estado nao poderao accumular outro 

emprego ou funcgao publica, ncm ser eleitos presidente 
ou vice-presidente, deputado ou senador da Uniao. ( E' 
reproducgao do projecto primitivo). Cainpos Sallcs c outros. 

Por este modo o congresso restaurou nessa 
occasiao a disposicao que emendara, ficando 
assim adoptada tal qual viera no projecto do 
governo: a incompatibilidadc nao seria so do 
cxcrcicio, mas plena e absolnta para os minis- 
tros, como explicaram os autores dessa ultima 
emenda em dcclava^ao que se le nos Annaes, 
vol. Ill, pags. 136, nos seguintes termos: 

Para evitar duvidas que se quciram suscitar sobrc a 
verdadeira intclligencia a dar-se as cmendas approvadas 
pclo congresso aos arts. 49 e 78 da Constituiijao, os 
abaixo-assignados, como autores das mesmas cmendas, 
aprcsentam a seguinte dcclara^ao: 

No art. 49, conformc dispoc 0 texto, tratavn-se parti- 
cularmentc de incompatibilisar o cxcrcicio simnlfaiico do 
cargo de viiut'siro de estado com o de outro cmprcgo ou 
funcgao publica. 

A emenda approvada, ampliando essa disposicao, es- 
tatuio que a incompatibilidadc resultant, nao do cxcrcicio 
sdmente, mas do simples facto da accumulaqao dessc 
cargo com algum emprego publico. Assim, 0 cidadao quc 
aceitar o cargo de ministro dc estado, perdera, cx~vi 
desse preceito, o emprego ou funcgao publica em que se 
achnr investido. 

O art. 78, abrangendo a gencralidade dos casos, dis- 
punlia sobre a incompatibilidadc relativa aos cidadaos in- 
vestidos em funcgoes de qualquer dos tres poderes, sem 
cogitar do caso particular relativo ao ministro dc cstado, 
pois quc este ja ficara previsto e regulado pclo art. 49. 

A emenda, corrigindo 0 rigor do texto (em virtudc do 
qual, nem siquer o deputado ou senador poderia scr elcito 
presidente ou vice-presidente da Rcpublica), estabclccco 
simplesmente incompatibilidadc do cxcrcicio si mult an CO 
das funcgoes, 

Em conclusao, dos preccitos constitucionaes consagra- 
dos em virtude da approvagao das emendas, rcsulta que : 

1, 0 cidadao que aceitar o cargo de ministro de es- 
tado perdera, so por esse facto, 0 emprego publico cm 
que se achar investido ; 
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2 . • O cid ad,io que, estando in vestido cm funcções de 
qua lque r cios t rcs poderes fcdcracs, acei tar ou tro em
prego publico, que uiio .<ejn o ca rgo de l/li11i.1 /ro de cs lndo, 
sóme nte dc ixa r:'l o exe rc íc io daqu c ll as func ções . 

Não existe, por tanto, antin o mi a, nem contradicção 
en tre as disposições das duas eme nda s ; ao co ntrari o, d is
pondo so bre hypo theses di ve rsas, cll as se harm oni sam per
feitamente , rest abe lecendo, com a propria lc ttra , o sys
tcma do projecto de Constitu iç,10 apresentado pelo go
verno proviso ri o. 

Se111 elhant e decla ração, pnm evitar duvidas, 
m ostra va perfeita 111 ente que a emenda victo
ri osa não creára contrad iccão no texto co nsti 
tuci onal e se 111 min ima dis'cordi a su bsistiam nos 
seos lugares e bem d ispost os os arts . 49 e 78 
(qu e depois fi ca ram com a numeração _ de 50 e 
79 ). Masserv io tambem (efoi um bo 111 ser
viço) pa ra faze r ve r aos qu e ass i111 votara m, 
( acas não calcula ndo todo o alca nce da 
e111 enda) q ue el la vinha cercear por de111a is o 
circu lo e111 que se t eria de faze r a esco lha dos 
mini st ros . O cidadão que aceitasse o rn rgo de 
111i11 istro, perdaia , só por esse /ne to, o emprego pn
blico e111 que se aclmsse i11'1.'es lido. E esta ri a assim 
o president e da Republica pri vad o de chamar 
para seus collaboradores no govern o, fu nccio
na ri os da a lta ad111ini stração civil e mili ta r , 
entre os quaes se encontram muita capacidade 
e sabe r experimentados na pratica dos negoc ios 
pub li cos . A magistratura , o ensino publ ico 
superio r, q ue desde os t empos da in dependencia 
tantos ( e a lg un s bem nota \· eis ) mini stros fo r
neceram ,- o exercito e arm ada, qu e os tem 
dado até pa ra pasta s não militares, iri am in
co rrer nessa especie de excommunhão, não me
recida por ell es nem u ti l á patria. 

Com tempo adverti o-se di sso o cong resso, e 
rejeito u aqu ell a mal pensada emenda, quando 
s u bmettida a no \·a di sc ussão com as dema is 
ofle rec idas em segunda. na sessão de 18 de fe
ve re iro de 189 1. Vide ANNA ES do Co ng r. 
const., vol. 11 1, pag . 235. Fico u , pois, preva
lece ndo o arti go , ta l com o fo ra emendado na 
prim eira di scussão, dese111baraça clo o presi
dente da Republica el a prete ndi da rest ri cção á 
sua prerogativa e con se rvado ao funcci onario 
publi co de qualquer classe, qua ndo nomeado 
mini stro, o ca rgo ( adm ini strati vo de fa ze nda , 
mag isteri o, judicatura, milí cia ) por ell e oc
cu pado, suspenso sómente o exe rcício durante 
o das fun cções mini steri aes . 

Perderá o mandato o deputado ou sena
dor que ace itar o cargo de mini stro. A Const i
tuição não quer a suspensão só da s fu ncções do 
represe ntante , escolhido pa ra mini st ro ; não lhe 
appli cou a reg ra, acima estabe lecida , da simples 
incompati bili dade do exe rcício; vae a lém , cfa l
o perder sua quali dade ele mandataria da 
nação . . 

Com effe ito, repu g na á bem entend ida sepa
ração dos poderes qu e passe a exe rcer fun cções 
çlo executivo qu em , se ndo membro do legisla
t ivo, continue a faze r parte d 'este : Os mini stros 
não devem fi ca r pertencendo :1 corporação a que 
nos casos cri_minaes estam sujeitos. 

A camara dos deputados os accusa e o senado 
os julga nos crim es conn exos com os do presi
dente da Repu bli ca (a rt . 52 § 2) . O espí rito de 
collegui smo obstará .'.t compkta isenção no pro
cesso e ju lgamento, 

Além d ' isso, a sahida dos representantes pa ra 
occuparem as pastas, abre claros n~ representa
ção naciona l e priva os Estados do exerci cio das 
fun cções de seos ma nd at ari as nomeados mini s
tros . 

Não conv indo qu e estes accu mulem o exe rcício 
de seo mandato com o de mini stro (e seri a isto 
avesso ao regimen preside ncial ) , deixare m-se 
\·asias sua s cadeiras no parl amento fà ra coa rcta r 
o d irei to ele representação políti ca dos Estados . 

De bom av iso e da esse ncia do regimen é, 
pois, que o represe ntante deixe então defi ni tiva
me nte seo togar no pa rlame nto e se proceda a 
nova eleição. 

Immediatamente. Vide Comment. ao a rt. 
1 7, § 3· 

Não poderá ser votado o mini st ro na elei
ção para preenchimen t o da \·aga resulta nte ele 

· sua nomeação (nem n'outra posteri or) . O con
tra rio d ' isto é propri o do regíme n parlame ntar, 
no qu al se considera qu e o deputado chamado 
ao mini sterio póde ter perdido a co nfia nça da 
nação e se entende necessa rio o pron un cia
mento d' ella em tal conj unctura ; não se ndo ell e 
ree leito, tem-se como retirada essa confi anca e 
deixa ell e a pasta . No regímen pres idencia l 'não 
cabe isso . A Con, tituição fez os mini st ros agen 
t es da con[i ança ci o presidente da Republica (a rt. 
49), sem respons;ib ili dade políti ca perante as 
ca111 aras e fóra da acção d 'e ll as. Com isto co n
sen ·ou-se fi el ao regíme n por ci ta preferido e 
poupou ao paiz o degradante espccLtculo el a can
didat ura mini steri a l, qu e punha em jogo todos 
os rec ursos oni ciaes, todos os meios poss íveis de 
utili sação no momen to, pressão, fra ud e, co r
rupção, pa ra a ree leição dos mini st ros. Pa ra que 
a nação consultada respondesse com franqueza e 
ise nção si o mini stro contin uava a merece r sua 
co nfi ança , ma is a lg uns bata lhões de g uarda na
ci ona l se creavam ; porção el e pate ntes se expe
diam ; era preciso qu e ho uvesse mais coro ncis, 
rn pitãcs, etc. , d 'essa milí cia; q uestões e11 cn l/.Jn
das na ad mini st ração promptamente se resol
v iam ao sabo r dos interesses do momento ; de
missões de certc s ca rgos se dava m para accom
moda r nas \·agas os recomm enclados dos chefes 
políticos; commissões , contractos, prorogações 
de prnzos d 'estes, despezas secretas e um se m 
nu mero de fa vo rcs se em pregavam, ao passo 
q ue pairava sobre os funcci ona ri os publicos, 
para av igo rar-lh es o ferYor mini ste ri ali sta , ::i. 

ameaça tremenda de remocão e exo neracão dos 
não ent hu siastas do go\·ern'o. Ao mesmo· t empo 
ex pedi am-se circul a res hypoc ritas recomme ndan
cl o its au torid ades o res peito á liberdade de -uoto . . . 

E assim se faz ia um deputado-mini stro , ou 
mdltor, um mini st ro se faz ia deputado e ia di zer 
no parlamento que v inha ela v ictoria elas urnas . 

Art. 5 7. Não pode 
os secretmi os do gove 
co mp:-irccc r ás sessões 
congresso, sa lvo qu :11 
por ordem do pres ide 
da Republi ca alg um e 
lcs ti ve r de ler a 111 

sagc n1 í1s ca n1art1s; e 
se cntendc r~o co111 o C 
gresso por meio de e 
cios, ou,. extra-p:1rl ;1111 
t:rnn cnlc, em confcren· 
(0 111 as co rnmi ssõcs 
ca rnaras. 

( Projccto da co111111issàc 
governo provisori o) . 

Art. 51. Os : 
poderão compar 
s elho . Explicaçã< 
úcirna ex pend e1nos 
g rt:sso const itu in te. 
supprcssão d'cste ; 
sentido de poderem 
sessões para di scuti 
Foram rejeitadas , t 
Nogueira , na sessãc 
posto o seguin te : 

cr Cohc rentc com íl .5 id 
posto ,.'1 em enda que fac 
rcm ministros 1 ou an tes 
funcções co m as de dcpt 
mini stro n;w é um lllt.!111 

agente t.l' c llc , um scc rc 
nJo obs tante, pela func , 
pela tradiç,10 que d iíli i 
pi rita , aos mini stros I· 
menos poli tica mente, o: 
subscreve rem ; e assi m 
mt nlo molit•ará n c,1d,1 i 
vcufrulcs 11 0 S_.l'S!t-111 11 que 
ri1w1 n i11ger('11rin do /10, 
.'ililuriouncs, rujn rompei 
ro11ti1111nçào do pnrla111e11 

Inconve ni entes d 
com o co111parecim, 
tados ou senadores. 

· As opposições ac: 
exped iente de delo1 
ge m el e medidas nc 

Meios adeq uados 
ni stros e as camar, 
ge11 s do governo, o: 
as co11 fc rcucins com 
tares.' A Constitui çi 
são mais qu e basta 

Vem aqu i de m 
de um dos mais no 
sadores da Rep ubli 
g uem ao systema : 
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2." O cidadao quc, cstando invcstido em func^ucs de 
quidqucr dos trcs poderes fcdcracs, uccitar outro em- 
prcgo publico, quc nao seja o cargo dc m'niisiro dc cslado, 
somcntc deixant o exercicio daqucllas funcgoes. 

Nao cxistc, portanto, antinomia, nem contradicqao 
cntrc as disposiijoes das duns emendas; ao contrario, dis- 
pondo sobre liypotheses diversas, ellas se harmonisam per- 
tcitamentc, restabelecendo, com a propria lettra, o sys- 
tcma do projecto de Constitui^ao aprcscntado pclo go- 
vcrno provisono. 

Semclhante declanifao, para evitar ifnvidas, 
mostrava pcrfeitamente que a emenda victo- 
riosa nao creara contradiccao no texto consti- 
tucional e sem minima discordia suhsistiam nos 
scos lugares c bem dispostos os arts, qq e 78 
(quc depois ficaram com a numeragao de 50 e 
79). Mas servio tamhcm (efoiumbom ser- 
vii^o) para fazer ver aos quc assim votaram, 
(acaso nao calculando todo o alcancc da 
emenda) que ella vinha cercear por demais o 
circulo cm que se teria dc lazer a cscolha dos 
ministros. O cidadao quc accitassc 0 cargo dc 
minislro, pcrdcria, so por cssc facio, 0 cmprcgo pu- 
blico cm quc se achassc imvslido. E cstaria assim 
o presidente da Republica privado dc chamar 
para scus collaboradores no governo, funccio- 
narios da alta administra^ao civil e militar, 
entrc os quaes se encontram muita capacidade 
e saber cxperimentados na pratica dos negocios 
publicos. A magistratura, o ensino publico 
superior, quc desde os tempos da indcpendencia 
tantos (ealguns bom notaveis) ministros for- 
neceram,—o cxercito e armada, quc os tern 
dado ate para pastas nao militares, iriam in- 
correr nessa especie de excommunhao, nao mc- 
rccida por ellcs nem util a patria. 

Com tempo advertio-sc disso o congresso, c 
rejeitou aquclla mal pensada emenda, quando 
submcttida a nova discussao com as demais 
oflerccidas em segunda, na scssao dc 18 dc fe- 
vcreiro dc 1S91. Vide Annaes do Congr. 
const., vol. Ill, pag. 235. Ficon, pois, preva- 
Icccndo o artigo, tal como Ibra emendado na 
primcira discussao, descmbaraijado o presi- 
dente da Republica da pretendida restriccao a 
sua prcrogativa e conservado ao funccionario 
publico de qualquer classc, quando nomcado 
ministro, 0 cargo (administrativo de fazenda, 
magisterio, judicatura, milicia) por cllc oc- 
cupado, suspense somente o exercicio durantc 
o das funci;6cs ministeriaes. 

Perdera o mandate o deputado ou sena- 
dor quo aceitar o cargo de ministro. A Consti- 
tui^ao nao quer a suspensao so das funojoes do 
representantc, cscolhido para ministro ; nao Ihe 
applicou a rcgra, acima cstahelccida, da simples 
incompatibilidadc do exercicio ; vac alem, elal- 
o perdcr sua qualidadc de mandatario da 
nscao. 

Com elTeito, repugna a liem entendida sepa- 
ragao dos poderes quc passe a exercer funccoes 
do cxccutivo quern, sendo membro do legisla- 
tivo, continue a lazer partc d'este: Os ministros 
nao devem Hear pertencendo a corporacao a que 
nos casos criminacs estam sujeitos. 

A camara dos deputados os accusa e o senado 
os julga nos crimes conncxos com os do presi- 
dente da Republica (art. 52 § 2). O cspirito dc 
colleguismo obstara a complcta isen^ao no pro- 
cesso e julgamento. 

Alem d'isso, a sahida dos representantes para 
occuparem as pastas, abre claros na representa- 
cao nacional e priva os Estados do exercicio das 
funccoes de seos mandatarios nomeados minis- 
tros. 

Naoconvindo queestes accumulemo exercicio 
de sco mandato com o de ministro (e seria isto 
avesso ao regimen presidencial), deixarcm-se 
vasias suas cadeiras no parlamcnto fora coarctar 
o direito de reprcsentaijao polilica dos Estados. 

Dc bom aviso c da cssencia do regimen c, 
pois, que 0 representantc deixe entao definitiva- 
mente seo logar no parlamcnto e se proccda a 
nova elcicao. 

Immediatamente. Fide Comment, ao art. 
'7. §3- 

Nao podera ser votado o ministro naclci- 
gao para preenchimento da vaga rcsultante dc 
sua nomeai;ao (nem n'outra posterior). O con- 
trario d'isto e proprio do regimen parlamentar, 
no qual se considera que 0 deputado chamado 
ao ministerio pode tcr perdido a conlianca da 
nacao e se cntende necessario o pronuncia- 
mcnto d'clla em tal conjunctura ; nao sendo ellc 
reclcito, tcm-se como retirada cssa conlianca e 
deixa elle a pasta. No regimen presidencial nao 
cabe isso. A Constitui^ao fez os ministros agen- 
tes da conlianca do presidente da Republica (art. 
49), sem responsabilidadc politica perantc as 
camaras e fora da accao d'ellas. Com isto con- 
scrvou-se fiel ao regimen por ella preferido e 
poupou ao paiz o degradante espcclaculo dacan- 
didatura ministerial, que punha cm jogo todos 
os rccursos olliciaes, todos os meios possivcisde 
utilisaijao no momcnto, prcssao, fraudc, cor- 
rupcao, para a reelcicao dos ministros. Para que 
a nacao consultada rcspondesse com franqueza e 
iscmjao si o ministro continuava a mcrecer sua 
conlianca, maisalguns batalhdes de guarda na- 
cional se creavam ; porgao de patentes se expe- 
diam ; era precise quc houvesse mais coroncis, 
capitaes, etc., d'essa milicia ; questoes cucalba- 
das na administra^ao promptamcnte se resol- 
viam ao sabor dos intercsses do momento ; dc- 
missocs de certcs cargos se davam para accom- 
modar nas vagas os rccommendados dos chefes 
politicos; commissoes, contractos, proroga^oes 
de prazos d'estes, despezas secretas e um sem 
numcro de favorcs so empregavam, ao passo 
quc pairava sobre os funccionarios publicos, 
para avigorar-lhcs o fervor ministerialista, a 
ameaga tremenda dc rcmocao c cxoneracao dos 
nao enthusiastas do governo. Ao mesmo tempo 
cxpediam-se circularcs hvpocritas rccommendan- 
do as autoridades o respeito a libcrdadc dc volo... 

E assim se fazia um deputado-ministro, ou 
melhor, um ministro se fazia deputado cia dizer 
no parlamcnto que vinha da victoria das urnas. 
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Art. 5 7. Não pode rão 
os secretarios do gove rno 
co mpa rece r ás sessões cio 
cong resso, sa lvo quando 
por o rd em cio pres idente 
da Republi ca alg um de i
tes ti ve r de ler a 111en
sagcn1 ás c<1n1arns; e só 
se entende rão com o Co n
gresso por meio ele offi 
cios, o u, . extra-p:irlam en
tarm cnt c, em conferencias 
com as co mmi ssõcs cl:ts 
omaras . 

( Projccto da comm issão do 
g-ovérno prov isorio) . 

Ar t. 50. O; mini stros 
el e es tado não poderão 
co mparece r i1s sessões do 
cong 1esso, e só se co m
muni carão co m el! e por 
cscripto ou pesso:i lrn en tc 
e111 conferenci:1s com as 
corn mi ssões das cam:iras . 

Os relatorios :rn nuacs 
ci os mini s t ros se rão d iri
g idos ao pres ide nte da 
Repub li ca, e co mmuni
cados por es te ao con
g resso . 

( Decretos n. í l O de 2:? de 
junho e li. 914-A de :::.3 ck ou
tubro de 1890) . 

Art . 51. Os ministros de estado não 
poderão comparecer ás sessões do con
s e lho . Expli cação d'isto se in fe re do quanto 
úc im a ex pend emos e do que se passo u no co n
g resso const itu inte . Emendas se offerece ram para 
supprcssão d'cste arti go e para mod iíical-o no 
sentido de poderem os mini stros comparece r ás 
sessões para di scutir negocios ele suas pastas . 
Foram rejeitadas, tendo o deputado Almeida 
Noguei ra, na sessão ele 2 el e janeiro de 1 9 1, ex
posto o seguinte : 

<e Coht::rcntc com a.5 id éas que tenho cxpcnd ido, sou op
posto tl emend a qu e faculta aos deputados e senadores se
rem mini stros , ou antes c..:orno mini stros accumularcm suas 
fun\.:çõcs co m as de dcput:.nio ou se nador. E' cérto qu e o 
min istro n,io C um n1t.!111h ro do pod er cxct.:utivo , mas um 
ag...:ntc d'd lc, um sec retario do presid ente da Republi ca;_ 
n.io obstante , pela func çüo q ue preenche ao lado cl' e ll e, 
pela tradi çi"10 q ue diílicilmcntc se dcstruinl c m no sso es
pirita , aos m inistros h;"1 0 de se r sem pre im putados, ao 
m enos po li tica me nte, os actos do poder executi vo, q ue c ll cs 
subsc reve re m ; e assi m n prrscuçn do ministro 110 pn rla
mt ufo moti1•,1rll n c11cfo iusfoulc. pedidos de cx/1/icnçõrs i11ro11-
ve11 irnlcs 110 .<1•sle111,1 que deve1110s i11n11g11rnr : pois i111porln
ri,111t a iugrrtucia do poder lcgislalivo rm nllribuiçô,·s cou
!iliturio11ni:s1 cujn rompetcucin uào lhe é rccoubcridn e seria n 
ro11/i1111nção do j,nrlnmeulnrismo.» 

Inconve nientes da mesma natmeza se dari am 
com o comparecimento elos mini st ros não depu
tados ou senadores. 

· As opposições achari am n 'isso mais um azado 
exped iente de de longa e pertur bação ela passa
gem el e med idas necessarias á admini stração. 

Meios adeq uados de intelligencia entre os mi
ni stros e as camaras legislativas são as 111{!//sn.
geus do governo, os relata ri as dos mini stros e 
as co11fc re11cins com as commi ssões parlamen
tares . A Constitu ição os auto ri sa n 'cste artigo e 
são mais que bastantes. 

Vem aq ui ele molde os seguintes conceitos 
de um dos mais notavc is e esforçados evangeli
sadores da Republica. Respondem aos que ar
g uem ao systema presidencial pretendida falta 

Art. 50 . Supprima
se. - Frtdcrico Borges. 

Substitua-se o perioclo 
que se segue á pab vra
co ngresso- pe lo segu in
te :- sa lvo para d iscuti
rem assumptos relat ivos 
{1s su:1s secreta ri as, ou 
quando conv idados por 
alg umas el as ca rn aras .
F. Veiga e outros . 

( Emendas reje itadas cm 3 de 
j aneiro de 189 1 ). 

Subst itu:1-se a u ltima 
parte cio a rt. 50 : 

Os rcb tor ios ann naes 
dos mini s tros se rão di ri
g idos ao pres idente da 
Re pu blica e cli str ibuicl os 
por todos os membros 
cio congresso .- }11/io de 
Cas!ilbos e out ros . 

( Emenda approv~d:t em 9 e 
18 de Fevereiro de 189 1 ). 

Art. 51. Os minis
tros de estado não po
der ão comparecer ás 
sessões do congresso, 
e só se conununicarão 
com elle por escripto, 
ou pessoalmente em 
conferencias com as 
commissões das ca
maras . 

Os rela torios ann uaes 
dos ministros serão di
rig idos ao presidente 
da Republica e clistri
buidos por todos so 
membros elo Congresso. 

ele ílexib ilidade no que conce rne ás rclaçõese ntre 
o poder legislati vo e o executi vo, aos que pro
põem o comparecim ento dos mini stros nas ca
maras para me lhor receber o gove rn o a iníluen
cia da opinião publica po r orgão elo parla
mento : 

A st ructura constitu cional d'este regimen, sendo como é 
essenc ialmente democratica , a sua base, o se u processo e 
as sua s so luções repousa m inteiramente nas miws do pro
p ri o povo . 

Pócle ha ver m ais demora nos appellos resu ltantes ele 
conílictos entre os poderes publi cas, mas os seus resu lt::idos 
deve m ser rnais cs ta vc is e m ais seguros. 

Tudo é positivo, desde a responsabi lidade que é determi
nada e certa , até o que parece mai s arbitraria nos gover
nos•- a dccompos içi10 de sua auto ridadt.! nos deta lhes admi-
ni ::, trativos . · 

E, si não , vejamos . 
J\ppell ando para a op ini fo nac ional , m uito embora c m 

pe riod os dete rminados, appclla-sc para o tribu nal sup re m o, 
rnas isso não cxcl11e ~1s ca maras de su a in tcrve nci10 na vida 
do govc rn o

1 
jú cham:111do-o ao t rnb:dho comm~m 1 no se io 

das commissões, j :.í. pe la c ritica de seus actos, qu e fOrma o 
processo da opiniüo. 

Ha fa lta de comprchensão abso luta da parte d'aq ucllcs 
que e ntendem que as camarns só pode m f;.11...:r prevalecer a 
su a opinii,o no jogo das insti tui ções, desped indo os mi
ni stcrios. 

A politi c a, se nhores, cnmi nha todos os dias para uma 
phasc mai s e lev ada e pos iti va . 

As nações , os povos principiam a olhar para os resul
tad os, d ei xando de parte o elemento phantastico dos pro
bl e ma s sociacs. 

Afi nal, o qu e ell es precisa m é que isso qu e se cha ma sys
tc ma de governo faça aquil lo que por si m es mo clles n~lO 

poderiam fazer . 
E' esta a ex pressão cio mandato, o nd e nada ha de abs

tracto. 
E esse manda to se decompõe para um resu ltado previsto 

- a fe li cidade publica,- na vida organica dos poderes 
po líticos . 

Depois, as organísaçõrs gove rnarn cntaes não escapam ao 
m e io cm que su rgem ne m ;.Ís iníluenc ias do momento . 

O systcma presidencia l parece mais ri g ido e mais aspcro 
do fJUe na verdade é. 

Estamos no primeiro período das aclaptacõcs funccionaes 
de um organismo no vo , leve-se is to cm conta, e temos 
atraz d e nós uma educaç;,o imt acientc dos costumes pu
bl icos. 
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Art. 57. Nao podcrao 
os sccrctarios do govcrno 
comparcccr as scssocs do 
congresso, salvo quando 
por ordcm do prcsidcntc 
da Rcpublica algum dcl- 
Ics tivcr dc ler a mcn- 
sagcm as camaras; c so 
sc cntcndcrao com o Con- 
gresso por mcio dc ofii- 
cios, ou,. cxlra-parlamcn- 
tarmcntc, cm confcrcncias 
com as commissocs das 
camaras. 

( Projccto !i;i commissao ilo 
govcrno provisorio). 

Art. 50. Os ministros 
dc cstado nao podcrao 
comparcccr as scssocs do 
congicsso. c so so com- 
municarao com clle por 
cscripto ou pcssoalmcntc 
cm confcrcncias com as 
commissocs das camaras. 

Os rclatorios annuacs 
dos ministros scrao diri- 
gidos ao prcsidcntc da 
Rcpublica, c communi- 
cados por cstc ao con- 
gresso. 

(Dccrelos n. tjio de 22 de 
junho c n. 914-A dc 23 dc ou- 
tubro de 1890). 

Art. 50. Snpprima- 
sc.—Frederico Barges. 

Substitua-se o periodo 
quc sc segue a palavra— 
congresso—polo scguin- 
tc :—salvo para discuti- 
rcm assumptos relatives 
as suas sccrctarias, ou 
quando convidados por 
algumas das camaras.— 
F. Feiga c outros. 

(Emendas rejeitadas em 3 dc 
Janeiro de 1891 ). 

Substitua-sc a ultima 
partc do art. 50: 

Os rclatorios annnacs 
dos ministros scrao diri- 
gidos ao prcsidcntc da 
Rcpublica c distribuidos 
por todos os mcmbros 
do congresso.—-J11F10 de 
Cnsli/hos c outros. 

(Hmenda approvada cm 9 e 
tS de Fevereiro de 1891 ). 

Art. 51. Os minis- 
tros de estado nao po- 
derao comparecer as 
sessoes do congresso, 
e so se communicarao 
com elle por escripto, 
ou pessoalmente em 
conferencias com as 
commissocs das ca- 
maras. 

Osrelatorios annuaes 
dos ministros serao di- 
rigidos ao presidente 
da Republica e distri- 
buidos por todos so 
membros do Congresso. 

Art. 51. Os ministros de estado nao 
poderao comparecer as sessoes do con- 
selho. Explicacao d'isto se intcrc do quanto 
acima expendemos c do quc se passou no con- 
gresso constituinte. Emendas sc offereceram para 
supprcssao d'este artigo c para modilical-o no 
scntido de poderem os ministros comparcccr as 
sessoes para discutir negocios dc suas pastas. 
Foram rejeitadas, tendo o deputado Almeida 
Nogueira, na sessao de 2 de Janeiro de 1891, ex- 
posto 0 seguintc ; 

« Cohercnte com as ideas quc tenlio cxpendido, sou op- 
posto a emenda quo taculta ans deputados c senadorcs se- 
rein ministros, ou antes eomo ministros accumularem suas 
fune^des com as dc deputado ou scnador. H' certo que o 
minislro nao e um membro do podcr cxccutivo, mas um 
agente d'ellc, um sceretario do prcsidcntc da Republican 
nao obstantc, jicla fundjao quc prccnchc ao lado d'clle, 
pcla tradi(;ao quc diHicilmcntc se destruira cm nosso cs- 
pirito, aos ministros hao dc scr scmprc imputados, ao 
incnos politicamcntc, os actos do podcr cxceutivo, que dies 
subscrcvcrcm ; c assim a prescura do ministro 110 parla- 
iiichIo molivnrd a r.r./.r inslnnlc pedidos dc cxplicacdcs ineon- 
venieitlcs no syslein.i que devcnios inaugurar : pois impoiia- 
riiiui a ingcrcucin do podcr Icgislniivo cm allrihuifoes con- 
slitiin'onacs, enja compclcucia nao I he c rcconhccida c serin a 
coutinuncno do parlnmcnlnrismo.y> 

Inconvenientes da mcsma natureza se dariam 
com 0 compareciniento dos ministros nao depu- 
tados ou sen adores. 

■ As opposicoes achariam n'isso mais um azado 
expediente de dclonga e perturba^ao da passa- 
gem de medidas nccessarias a administra^ao. 

Meios adequados dc intelligencia entre os mi- 
nistros e as camaras legislativas sao as iucusa- 
ge ns do governo, os rclatorios dos ministros c 
as confcrcncias com as commissocs padamcn- 
tares. A Constitui<;ao os autorisa n'este artigo c 
sao mais que bastantes. 

Vem aqui de molde os seguintes conceitos 
dc um dos mais notavcis c cstornados evangeli- 
sadores da Republica. Respondcm aos quc ar- 
guem ao systema presidencial pretendida falta 

de flcxibilidadeno que concerne as rcla^ocsentre 
0 poder legislative e o cxccutivo, aos que pro- 
poem o compared'men to dos ministros nas ca- 
maras para melhor receber o governo a inlluen- 
cia da opiniao publica por orgao do parla- 
mento : 

A structura constltucional d'este regimen, sendo como e 
csscncialmcntc democratica, a sua base, o seu processo c 
as suas solu^oes re po us am inteiramentc nas maos do pro- 
prio povo. 

Pddc haver mais demora nos appellos rcsultantcs de 
conflictos entre os podcrcs publicos, mas os scus resultados 
devem scr mais estaveis e mais seguros. 

Tudo e positive, desdc a responsabilidadc que c determi- 
nada e certa, ate o que parccc mais arbitrario nos govcr- 
nos— a dccomposi^ao dc sua autoridade nos dctalhcs admi- 
nistrativos. 

E, si nao, vejamos, 
Appcllando para a opiniao nacional, muito cmbora cm 

periodos dctcrminados, appella-sc para o tribunal supremo, 
mas isso nao exclue as camaras dc sua interven^ao na vida 
do governo, ja chamando-o ao trabalho commum, no seio 
das commissocs, ja pcla critica de seus actos, que forma o 
processo da opiniao. 

Ha falta de comprehcnsao absoluta da partc d'aqucllcs 
quc cntendem que as camaras so podem fazer prcvalccer a 
sua opiniao no Jogo das institui?6es, despedindo os mi- 
nistcrios. 

A politica, scnhorcs, caminba todos os dias para uma 
phase mais clevada e positiva. 

As na^oes, os povos principiam a olbar para os resul- 
tados, dcixando de parte o elcmento phantastico dos pro- 
blem as sociacs. 

Afinal, o que elles precisam e quc isso que se chama sys- 
tema de governo fa9a aquillo que por si mesmo elles nao 
poderiam fazer. 

E'esta a expressao do m and a to, ondc nada ba de abs- 
tracto. 

E csse mandate se decompoc para um resultado previsto 
— a felicidadc publica,— na vida organica dos poderes 
politicos. 

Dcpois, as organisa^oes governamcntacs nao escapam ao 
mcio em que surgem nem as influcncias do momcnto. 

O systema presidencial parccc mais rigido e mais aspero 
do que na vcrdadc e. 

Estamos no pnmeiro periodo das adaptacocs funccionaes 
dc um organismo novo, Icvc-sc isto em conta, c tcmos 
atraz de nos uma educa^ao impaciente dos costumes pu- 
blicos. 
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Es ta va-se habituado ao uso de uma va lvula faci l, po
rém illuso ria e fa lsa , que parecia cons idcrnr as cx igen
cias pub licas, dando sabida imme<liala aos seus desa fogas . 

E' p rec iso co níl a r na fac il e prevista transmissib il idade 
cio poder, níi.o esta m os cm face da perpe tuid ade e quasi 
clcrnicladc das s ucccssões pe la hereditariedade absurda ela 

Arl. 58 . Receb erão por 
seos se rviços os venci
men to,; que o cong resso 
dclcrrni nar. 

A rt. 59 . Os secre ta
ri os do gove rn o serão 
responsavcis pelos ados 
q ue r fcrenda rcm o u pr:1-
li c:1rem e bem ass im pelos 
c ri mes incliviclu aes . Se rão 
processados e j u !gados 
nos cri 111 cs de respon sa
bi lida le pelo supremo tri 
bunal de j us ti ça e nos 
con nexos co m os lo pre
sidente da Rep ub li ca, pelo 
t ribuna l co mpetente p:1ra 
o ju l Y: tmento des l . 

( Projccto da commissâo do 
governo prov isorio). 

Arl. -1. Os mi ni s tros 
de estado não são res
ponsavc is ao congresso, 
o u aos t ribunaes, pelos 
con se lhos dados ao pre
s idente da Repub li ca . 

.' 1 ." Res ponde m , po
rém , qu:mlo aos seos 
;ic tos, pelos cri 111es q u;1-
li fi cndos na lei crimin:1 I. 

§ 1 . 0 Nos crim es de 
responsabi lid:tdc se r ão 
p rocessados e j u lg;1dos 
pelo supremo t ri bun al 
fed eral, e, nos conn exos 
com os do pres idente da 
Republi ca, pda :rntori 
d:tde co m petente p:1ra o 
julg:1111 enlo deste . 

(Dccrclos n. 51 o, de :1~ de 
jurrho e n. 0 14· A, de :!J de 
outubro de 1890). 

Art. 52. Os ministros ... não são 
responsaveis... pelos conselhos dados 
ao presidente da Republica . A respo nsa
bilidade da d irecção polít ica e gove rn ame ntal da 
nação, segundo o qu e antes t emos expe ncl ido, é 
propria de quem d'el la é chefe . Os mini stros, 
qu e o a rt. 49 institue corno nge11tes d 'e lle, não 
recebe ndo da nação, pelo voto d 'esta ou por 
del egação do pa rl ame nto, sua in vest idura , não 
t em q ue respond er-lh e pe la a lta gestão cornm et
tida ao pres idente da Republica . Seos co nselhos, 
sua interven ção nos negoc ios, prendem-se á 
co nfia nça de q uem os : hamou para auxiliares e 
coll aboradores seos, sómente a ell e su bordina 
dos . Ell es são, n 'este sentido , irrespo11sm•eis . E 
o são sem que a nação fiqu e des prov ida de ga
ranti as : 

Quando fa ll ci da respo nsabi lidade mini s t e ri a l di,se que era 
uma cond içf10 essencia l da libe rdad e politica 11 :1s mon:trchi as 
e calei-me quanto ,,s republicas . 

De leito , qu ando é perpetuo e hereditario o pod er exe
cutivo, si não ha m in istros responsavc is, não ha t ambcm 
nenhu ma cspecic de responsabi lidade . Não t (· m a na ção 
garnn ti a ;ll g uma cont ra um m ,ío governo ( porq ue a rn co 
Vt.:r uma rcvo luçtw nu nca fo i ga rantia) . 

Nas rl!p ublic as, porém, cm qu e o podt!r executivo t: tem
pornrio , ode um u cons titui çtw colloca r a rcsponsab ilid;id c 
n,io nos mini stros, mas no chcfC do estado . Existe a ga
ran..tin , m as rcpou.s.i n'outra cabeça . 

Assi m é que entre os antigos. com nwgistraturn annua l e 
e lcc tiva 1 nunca houve outn.1 rcspo nsahi lidadc sinão ;i d o 
1 roprio m ag istrado; co m o t am bem nos Estad os Unid os sã o 
os ministros irrcsponsavcis e est ranhos ,is camaras . Não 

transm1ssn.o govcrn:1mcntal, co m o na monarchia , entreg ue 
ao a1.ar de um a familia . 

O s factos siio e loquentes, as espera nças tio parlam enta
ri sm o foram ill usorias . 

ARISTlnEs LoBo, Discu rso na camara dos deputad os , 
A1111,ics, 189 1, vol. Ili , pag. 18 1. 

Ao arl. 5 1 : 

§ 2 .0 Acc resc n(e-se 
depois da pal:1vra - cri
mcs - -a palavra - co m
muns. 

Em enda tia comm issão do 
co11Rrcsso (approv,\cla cru 3 de 
j nnciro de 1891). 

Art. 52. Os minis
tros de estado não são 
responsaveis perante o 
congresso, ou perante 
os tribunaes , p e 1 os 
conselhos dados ao pre
sidente da Republica. 

. 1. 0 Respondem, po
r ém, quanto aos seos 
actos , pelos crimes 
qualificados em lei. 

§ 2. 0 Nos crimes 
communs e de respon
sabilidade serão pro
cessados e julgados 
pelo supremo tribunal 
federal, e nos conne
xos com os do presi
dente da Republica, 
pela autoridade compe
tente para o julga
mento deste. 

dur.1 longamente porém a prcsidcncia e t em attrihui çõcs 
l1m1tad as; só ..is cam;tras compete legislar ( o· presidente 
t em apenas um 1•c /o suspe nsiv o ); podem e lia s por m eio de 
uma lei fazer sc mprc prevalecer sua vontade . . . Qua nd o um 
povo ingere-se a es te ponto cm s(•os p roprios ncs-ocios, 
qu an d o reserva para s i tamanha parte do pod e r publi co, 
co nce be-se qu e nüo tenha prec ist10 da rcspo nsabilid ;.1 dc mi
ni ste ria l e que a subs t itua por outras ga rantias . ( /;·. Ln
boulc~l'í..'~ o partido libe ra l, seo prog ramma e futuro , 
cap. XII I ) . 

Poderá parece r estranh o gosarem de irre
spo11sabilidnde fun ccionarios qu e exercem t ão 
gra nde somma de poderes, tão a lta s funcções, 
taman ha autoridade; mas pelo que Ílca exposto , 
isso perfeitamente se exp lica e em nada prejudica 
ás in stit ui ções e li be rdades pu bli cas. Cumpre 
não perder de \'Í sta que essa irresponsabilidade 
é puramente polilica ( dada a esta expressão o 
se nt ido restri cto que em direito publico n 'este 
assumpto se lhe attr ibue); os mini stros não 
responde m pera nte as camaras , não lhe dão 
co ntas, nem depend em de seo voto ou cio voto 
popu lar. 

Entretanto ,- não fa llando ela responsabi lidade 
111ora l, da qu al não se ex ime nenhum se r huma no 
com imputação, co111pos 111entis,-ha a responsa
bilidade cri111i1111I e a civil , e a esta s e ·t á suj eito 
o mini st ro, além da responsabilidade pessoal 
para com o presidente da Rep u bli ca. Desta 
ulti ma a sa nccão está no (< de mitt ir li vremente 
os mi ni stros»: do ar t. 34 § 2 ° , Da crimina l, 

nos §§ 1° e 2 ° des· 
no ar t. 8 2. (*) 

§ 1° Respon< 
seos actos, pelo! 
lei. E' a respon: 
itci ma fa ll úmos . P 
pho to rna respons 
octos ( de 111 i n istros 
mes fu nccionaes ( 
technica de nossc 
aos parti culares o 
dispor aqui . E a 
apenas trata de e: 
qu e faz no paragr, 
ti vos de orde 111 : 
ordinari o. 

Quanto aos s 
ex i111cm os· mi nis 
mente p..:Ios actos 
mate ria politica ou 
por cll es su hsc ri pt 
repartir a respo ns, 
fraq uecel-a. Dim i 
decisão do pode r e 
sab ilidade , o m in 
n hoei ro no pode r 1 
d'e ll e. Seria issc 
re\'elado pela Cons 

(' ) O i lJu .., trc e prnwd o p;u 
min !:. tn>-: n11 .. c.:rl'l;1ri11 ... dt· l." 
cm ah,oluln. f,;;111 h;1 l" L"')"llb • 

.. hch..' 1L1 11aç;111 1 111.h h;1 .1 .:riu 
dos uq . .; n \· 111!- que lh e -,11 1 ..:n111i, 
scmpri.: i11cnl;1\"L·i, t' 'llh" 11 ,fr• 

N:i,1 e 1·n111prc h l'll"i\l'I 11m·" 
de H.:n-. mini,tro -. ç .u·, ,,.., t.111.! 
puhli.:o-. ,ln :-cu 1•,111. (. /1 i.1 
\'OI. li, 1 91, ]'••:!,• .1:.S ) . 
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Eitava-se habituado ao uso de uma valvula facil, po- transmissilo governamcntal, como na monarchia, entreguc 
rcm illusoria c falsa, que parccia considerar as exigcn- ao azar dc uma familia. 
cias publicas, dando sahida immudiata aos seus desafogos. Os factos silo cloqucutcs, as cspcrancas do parlamenta- 

E' prcciso confiar na faci1 e prevista transmissibilidade rismo foram illusonas. 
do podcr, nao cstamos em face da perpetuidadc e quasi AiiisnuES Lono, Discurso na camara dos dcputados, 
elcrnidadc das successocs pcla hcrcditaricdade absurda da A mutes, 1891, vol. Ill, pag. 1S1. 

Art. 58. Rccebcrao por 
scos scrvifos os venci- 
mcntos que o congrcsso 
Llelerminar. 

Art. 59. Os secrcla- 
rios do govcrno scrao 
rcsponsaveis polos actos 
que rcfercndarcin ou pra- 
licarein c bom assim polos 
crimos individuaos. Serao 
proccssados c julgados 
nos crimes dc rcsponsa- 
bilidade polo supremo tri- 
bunal dc justifa c nos 
conncxos com os do prc- 
sidente da Rcpublica, polo 
tribunal competonte para 
0 julgamcnlo dcstc. 

(Projccto da commissao do 
govcrno provisono). 

Art., 51. Os ministros 
dc cstado nao sao rcs- 
ponsaveis ao congrcsso, 
ou aos tribunaes, polos 
consclhos dados ao prc- 
sidente da Rcpublica. 

§ 1." Rcspondcm, po- 
rcm, quanto aos scos 
actos, pclos crimes qua- 
lificados na lei criminal. 

§ 2.0 Nos crimes dc 
rcsponsabilidado scrao 
proccssados e julgados 
pelo supremo tribunal 
federal, c, nos conncxos 
com os do presidcnlo da 
Rcpublica, pcla autori- 
dade compctcnlc para o 
julgamcnlo dcstc. 

(Dccrctos n. 510, de 22 dc 
junho c 11. 014 A, dc 2j dc 
oulubra de 1S90). 

Ao art. si ; 
§ 2.0 Accrcsccntc-sc 

depois da palavra — cri- 
mes— a palavra — com- 
muns. 

Knicndrt du commissao do 
congrcsso (approvada cm 3 de 
Janeiro dc 1891). 

Art. 52. Os minis- 
tros de estado nao sao 
responsaveis pfiranto o 
congresso, ou perante 
os tribunaes, pelos 
conselhos dados ao pre- 
sidente da Rcpublica. 

§ 1." Respondem, po- 
rem, quanto aos seos 
actos, pelos crimes 
qualificados em lei. 

§ 2.° Nos crimes 
communs e de respon- 
sabilidade serao pro- 
ccssados e julgados 
pelo supremo tribunal 
federal, e nos conne- 
xos com os do presi- 
dente da Republica, 
pela autoridade compe- 
tente para o julga- 
mento deste. 

Art. 52. Os ministros... nao sao 
responsaveis... pelos conselhos dados 
ao presidente da Republica. A responsa- 
bilidadc da dirccgao politica e govcmamental da 
nagao, scgundo o que antes tcmos expendido, e 
propria dc qucm d'ella e chefe. Os ministros, 
que o art. 49 institue como agculcs d'elle, nao 
rccebendo da nacao, pelo voto d'esta ou por 
delegaqao do parlamento, sua inveslidura, nao 
tern que responder-lhe pela alta gestao commct- 
tida ao presidente da Republica. Seos conselhos, 
sua intcrven^ao nos negocios, prendem-se :t 
confianqa de quem os hamou para auxiliarcs e 
collaborndores scos, somente a clle subordina- 
dos. Elles sao, n'este sentido, irnsponsaveis. E 
o sao scm que a nacao fiquc desprovida dc ga- 
rantias; 

Quando fallci da rcsponsabilidado ministerial disse que era 
uma condRao csscncial da liherdade politica nas monarchias 
e calci-me quanto as republicas. 

He feilo, quando e perpetuo c hereditario o podcr cxc- 
cutivo, si nao ha ministros responsaveis, nao ha tambem 
nenlmma cspecie de respousabilidade. Nao tern a nai;ao 
garanlia alguma contra um mao govcrno (porque a meo 
ver uma revolu^ao nunca foi garantia ). 

Nas republicas, porem, em que o poder cxecutivo c tcm- 
porario, podc uma constituiijao collocar a respousabilidade 
nao nos ministros, mas no chefe do cstado. Existe a ga- 
raivlia, mas rcpousa n'outra cabcca. 

Assim e que cntre os antigos, com magistratura annual c 
electiva, nuuca houve outra responsabilidade sinao a do 
proprio magislrado; como tambem nos Estados I nidos sao 
os ministros irrcsponsavcis c estranhos as camaras. Nao 

dura longamcnte porem a presideneia c tern attribuicocs 
limitadas; so as camaras compete legislar (o' presidente 
tern apenas um veto suspensivo); podem elias por meio de 
uma lei fa/.cr sempre prevalceer sua vontade... Qiiando um 
povo ingcrc-se a cstc ponto cm seos proprios negocios, 
quando rescrva para si tamanha parte do podcr publico, 
concehc-sc que nao tenha precisao da responsabiiidade mi- 
nisterial e que a substitua por outras garantias. (!:. Lo- 
bouhtve, o partido liberal, sco programma e future, 
cap. XIII). 

Poden'i parecer estranho gosarem de irrc- 
sponsabilidade funccionarios que exercem tao 
grande somma de poderes, tao altas funccocs, 
tamanha autoridade; mas pelo que ficaexposto, 
isso perfeitamente se explica e em nada prejudica 
as instituiqoes e liberdades publicas. Cumpre 
nao pcrder dc vista que essa irrcsponsabilidade 
e puramcntc politica (dada a esta expressao o 
sentido rcstricto que em direito publico n'este 
assumpto se Ibe attribue); os ministros nao 
respondem perante as camaras, nao ibe dao 
contas, nem dependem de seo voto ou do voto 
popular. 

Entretanto,—nao fallando da responsabilidade 
moral, da qual nao se cximc nenbum ser liumano 
com imputaqao, compos mcuiis,—ba a responsa- 
bilidade criminal e a civil, e a estas esta sujeito 
o ministro, alem da responsabilidade pessoal 
para com o presidente da Republica. Dcsta 
ultima a sanc^ao esta no «demittir livrcmcntc 
os ministros», do art. 34 § 2°. Da criminal, 
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ARTIGO 52 209 

nos§§ 1° e 2° deste presente arti go . Da civi l, 
no a'i·t. 82. (*) 

§ 1 ° Respondem, porém, quanto aos 
seos actos, pelos crimes qualificados em 
lei . E' a respon sabilidade crim ina l, da qua l 
k ima fa ll ú111os . A Constitui ção neste pa ragra
pho torna responsa\·e is os 111ini stro_s pelos sc~s 
netos ( de min ist ros), refe rindo-se ass~1:1 aos cri
mes fun ccionaes (ou de responsahil1dade, na 
tech ni ca de nosso d ireito cri111inal). Qi.1anto 
aos parti cu la res ou commun s . não tinha que 
di spór aqui. E a respe ito d 'cstcs mais adia1_1te 
apenas trnla de estabelece r-lhes o !o ro (e e o 
qu e faz no paragrapho _segui~1tc) , que y or 111 0-
ti vos de ordc 111 su per10r nao poderi;! se r o 
ordi na ri o . 

Quanto aos seos actos. Estas palav ras 
eximem os· ministros de re~pondcr cri111ina l
mente pelos actos propri os do preside nte em 
mate ria politica ou adrnin istrat i\·a. a inda mesmo 
por elks suhsc riptos . A Const itu ição não quiz 
repa rti r a respo nsab ili dade . Di\· idil-a !ora en
fraquecei-a . Dim in uiria tamhem a energia e 
decisão do pode r execut i\·o . Soc io na res po n
sabilidade, o min istro se ri a eguallll ente qu i
nh oeiro no poder presidencial , elll \ 'ez de age nte 
d 'c ll e . Ser ia issc co ntradictori o com o int uito, 
rcye]ado pe la Constitui ção e fundam enta l no re-

( ' ) O i\111..,trc e pr1n·edn p;1rlamcnt.ir :i :-~c\'t"rou que nn. lu;il _n·~illll' ll, o ,; 
min i:. trr,._ 011 '-CLfcL11i11._ dL· c,t:1d11 c r,un irr,· ,1•n11s:1\'c-1,. l ,ln u;w l' ,·cr,Lu!c 
cm ,1h-.olutn. N,1,, 1111 fl""J"ILI ,,t1•1 lid;1 dc do:. 111i11 i-.1rn-. J'"-'ln-. ,,111,L·lh11-. t!;11lo-. :11"l 

Lh t:lc da 11aç.1 0, 111;1, li;, ;1 Llimin,1l rl·l 11:. :1dn .. 1111c l'lk-. l'r.1t1,,1ru11 11;1 }:_t:'- l :111 
,l o~ 111:i:;0L· 10$ 1111c lh e •-.111 ..:111111,1,!,,,,, ;11c m ,l :t ..:c11-.u1,1 111or;1I l " ruhlh,l qm: :-;to 
SClll!'fC llll!\'Í \ ;1\·,·i, C '\Ih" ,, 1k·:,·m ,,c r • 

N:m e L·n111prlh•·ll'•h·'-·l ,p1L' 11 ,hdc 1~c _c. t.1,!<1 j'!' ,a .11\'~·r11;1: ,·,•n lr,, :1 ,·,..ntadc 
t!c :-cn:, m in1,t1n, L' .1n,1-.t,111,!11 .t or1111 .1n ., .., , ,·n11tr,1r1,1 ,li: t11.lo. ,,,. ho m c n~ 
pu hli.:o-. do ,cu 1•,11 ✓, ( .111.,ti.l., l. 11!•,1, A1111,11.:-. d,1 ,,1111,1r .1 dos d,·1•11 tad o., 1 
\'OI . 11, 189 1, l'·'h· ,1:.:--. ). 

g imen que ella ada ptou , de estabelece r um 
pode r execut i\·o vigoroso. resoluto e fo rte (Com
ment. á Secção II, «Do poder executivo»). 

§ 2 ·' Nos crimes communs e. de r e
sponsabilidade .. . pelo supremo tribunal. 
A alta jera rchia e gra ndes poderes dos accusados 
acon se lham , de modo obv io, que seo julga
mento se coníi e á mais elevada autoridade judi
cia ri a da nação. ão se trata de homenagem 
e pri v ilegio conferidos a taes potestades, mas 
de maior segurança e isenção na ju sti ça que se 
lhes tem de fazer e que grandemente interessa 
it nação e ao presti g io do poder publico, 

Vide lei n. 27, de 7 de janeiro ele 1892, a rt. 32 . 

E nos connexos com os do presidente 
da Republica. V ide com ment . ao a rt. 33 , 
verb . : E nos dm1ais (1111cc io11nrios . 

No caso de ser a ·queixa ou den unc ia contra o 
mini stro de estado por acto prati cado n'esta 
q ua lidade, o supremo tribunal federal , si pelos 
term os d'ella ou pela resposta do accusado , 
ve ri íicar que a responsabilidade do mini st ro é 
con ne.-a com a do pres idente ela Rep ublica, de
declarar- se-á incompete nte para d 'ella tomar 
conh ecime nto e rcme t te rá os papeis á camara 
cios deputados . Regim. do sup remo tri bun al 
federal, de 8 de ap;osto de 189 1, art. 80 . Lei 
n . 27 , de 7 de ja neiro de 1892, arts. 3 1 e 32. 

No julga mento pelo senado não serão in:
postas aos mini stros, por crimes de responsabi
li dades . outras penas mai s que a perda do cargo 
e a in ca pacidade para exerce r qualquer ou tro. 
~e m prl:jui zo da acção da justi.,:a o rd inaria . Lei 
n . 27. cit. art. 32 i,, _fine . 

,-· 
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nos §§ i0 c 2 desk prcscntc artigo. Da civil, 
no art. 82. (*) 

§ 1° Respondem, porem, quanto aos 
seos actos, pelos crimes qualificados em 
lei. E' a rcsponsahilidade criminal, da qual 
acima fallamos. A Constituigao nestc paragra- 
pho torna rcsponsaveis os ministros pclos scos 
ados (dc ministros), rcferind >-sc assim aos cri- 
mes lunccionacs (011 dc rcsponsahilidade, na 
technica dc nosso dircito criminal). Quanto 
aos particularcs ou communs, nao tinha quc 
dispor aqui. E a rcspeito d'cstcs mais adiantc 
apenas trata do cstabclecer-lhcs o loro (e c o 
quc faz no paragrapho seguintc), que por mo- 
tives dc ordem superior nao poderia scr o 
ordinario. 

Quanto aos seos actos. Estas palavras 
eximcm os' ministros dc respondcr criminal- 
mcnlc pelos actos proprios do prcsidente cm 
materia politica ou administrativa, ainda mcsmo 
por cllcs suhscriptos. A Constituicao nao quiz 
rcpartir a rcsponsahilidade. Dividil-a lora cn- 
fraqucccl-a. Diminuiria tamhem. a cncrgia e 
dccisao do podcr exccuti\-o. Socio na rcspon- 
sahilidade, o ministro seria egualmcnte qui- 
nhoeiro no podcr prcsidencial, em w/. dc agente 
d'elle. Scria issc contradictoriocom o intuito, 
rcvelado pcla Constitiu'vao c fundamental no rc- 

(•) O illuslrc c provccto parhimcntar assevomn tjiic. no nctn.tl rcgitiK-it, o* niiniiitros on $ciTflanos ile cslailo train irrt^ponsavcis. l.sln iifm e venhuit cm ahsnlulo. Kiin ha rtvpmntiil'jluhiiic dos tninUtros pcto^ lotisclhos itmlo'i ao chclc da mas lia a eft mi tut I pelos actos ipic cllo pralii-arvm na gcsldo ilos iicgocios ipic Ihc sati contiinlos, alcm da con sura moral c puhlica qtic s:lo scinprc inevilavcis c ipu* « devem scr. Nao c coinprchcitsivcl nuc nthctc dc cstado possa gnvemar contra a vnntadc dc sens ministros k arrostando a opinian a si i-oiitr.iria dc todos ns lionicns pnhlicos do son pai/. (. U isl(.l. .s Lobo, Anuacs da cainura dos depntudo^, 
vol. 11, iSyi, pug. 

gimcn que ella adoptou, de cstahelcccr um 
podcr exccuti\'o vigoroso, rcsoluto e forte (Com- 
ment. a Seccao II, ^Do podcr cxecutivo»). 

§ 2" Nos crimes communs e de re- 
sponsabilidade...pelo supremo tribunal. 
A alta jcrarchia c grandes poderes dos accusados 
aconselham, dc modo ohvio, quc sco julga- 
mento sc confie a mais clevada autoridade judi- 
ciaria da nacad. Nao sc trata dc homcnagem 
c privilegio confcridos a taes potcstadcs, mas 
de maior seguranca c iscncao na justica quc sc 
Ihcs tern de fazer c quc grandcmcnte intcrcssa 
a na(jao e ao prestigio do podcr puhlico, 

Vide lei n. 27, dc 7 dc Janeiro dc 1852, art. 32. 

E nos conuexos com os do presidente 
da Republica. Vide comment, ao art. 33, 
vcrh.: F. aos danais fnucciounrios. 

No caso dc ser a qucixa ou denuncia contra o 
ministro de estado por acto praticado n'esta 
qualidadc, o supremo tribunal federal, si pelos 
tcrmos d'ella ou pcla rcsposta do accusado, 
vcrificar que a rcsponsahilidade do ministro e 
conncxa com a do prcsidente da Republica, dc- 
declarar-se-a incompetente para d'ella tomar 
conhecimento e remettera os papeis a camara 
dos deputados. Regim. do supremo tribunal 
federal, de 8 dc agosto de ihqi, art. So. Lei 
n. 27, dc 7 de Janeiro dc 1S92, arts. 31 e 32. 

No julgamcnto pclo scnado nao serao im- 
postas aos ministros, por crimes de rcsponsabi- 
lidadcs, outras penas mais quc a peula do cargo 
e a incapacidade para cxerccr qualquer outro, 
scm prcjuizo da aci;ao da justiya ordinaria. Lei 
n. 27, cit. art. ^2 in fine. 
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Cap. V Da responsabilidade do Pre
sidente. A esta materi a prende-se qua nto 
deixá mos exposto ácim a ( comme nt. ao art. 29, 
ve rb. < Ini ciati va» li , e arts . 33 e 52 ) . 

No texto da Constituição não ha espec ial refe
rencia a responsabilidade do ·uicc-presidm le, nem 
n'cste ca pitulo nem n'o utra parte. Mas desde 
qu e este fun cc ionari o assume o exe rcício da 
presidencia, incum be m-lhe as mesmas e todas 
as funcções, prerogat ivas e faculdades cio titular 
desse cargo, e portanto, a mesma responsabi
biliclade cl 'ell e emqua nto collocado nesse alto 
posto. E assim fi ca, quando no governo, su
jeito á mesma juri sclicção especia l creada pa;·a 
responsa bi li sar o chefe do estado . 

Qj1id, tratando-se de crim e pra t icado pelo 
vice-presidente qu e não esti ve r no exercicio da 
pres idencia da Repu bli ca? 

A Const it ui ção legislo u quanto a processo e 
julgamento dos deputados e senadores, do pre
sidente da Republi ca e dos mi nistros (a rt ·. 2 0, 

33, 52 e 53) . E' sil enciosa porém quanto ao 
fór do vice-presidente nesta sua propria quali 
dade. E assim , não se achando ell e no exe rcicio 
da pres idencia , poderá ser processado no foro 
especialmente institui do para o presiden te? Ou 
irá responder perante a justi ça ordinaria, vi sto 
não lhe ter sido desig nada outra ? 

Envolvido em processo por crim e qu e os tri
bunaes conside rara m comm um , o vice-presidente 
em 189 all egou, em protesto, seo ca racter de 
pr sidente ci o senado, e recla mando a garan tia 
do a rt. 20 , di zia : 

\\ Sou, no momento, e du ra nte o pcriodo presiden cial a 
terminar cm 15 ele novl!rnbro do corrente anno. o vic e
presid ente da R ·publi ca. e . ~ 0 1110 tal, presid ente do senado; 
ex- vi do art. J2 da Constitui ç[10 de 24 de fcvL' rciro . que , 
desig nando tito impo rtante fun cç[10, a de presidi r o sc11ado 1 

ao vi ce-pres id ente d;1 Rl'p uhli ca, el ei to pelo suffragio dirccto 
da N;1çf10 e maiori a absol uta de vot os (Co nst. , art . 47) , não 
o deixou cm plan o inferior :i os rcprcscntnntcs do povo el ei
tos pelos Estados e pe lo di stri c to fed era l para cad a uma 
das casns do cong resso . 

"Presid ind o o senado, o vi ce-presidente é um senador 
r or di rei to : l' , si 11 f1 0 representa nessa func çf10 al gum dos 
Estados da Republica, é certo qu e represe nta a Naçào pelo 
suffrag io dircc to dt.·sta. sendo, como ~, tüo invio lav el no 
excrc ic io do mandato, por snns ofiuiôt•s , fnlm..iras r 1.:0/os, 
(Const., art . 19) como os representantes do po vo eleitos 
pelos Estad os,-n,10 podendo se r preso nem processad o cri
minalm ente sem li ce nça da camara que preside (Con st. , 
art. 20) e ond e tem vo t o de qualidade (Const., art . 32) . 

, .. E, força é convir, o contrario redund aria , sob qualquer 
aspec to , n'um fl ag r.mtc absurdo, in compativc l com as luzes 
do leg islador consti tu cional. 

<, Nes te modo de ve r a fun cção de que me in vesti o a con
fian ça dos meos éonc id ad~1os, te nh o por d ispe nsavd pro
curar outro soccorro alêm da propria (onstituiç:"10, cujo 
cspirito :,:eria l:1 bcacl o 1 occas ionando os mais grav1..·s cmba
r.u;os ao fun ccionamento do n:g imt·n. caso vingar pudesse 
o sentir d:.tque ll cs para os quacs a vice-presidencia da Repu
bli ca e a prcsidcncia do se nado nada tra du1.t·m. nad a sig ni
ficam , s i estão a ca rgo de um cidadtw por ventura incu rso 
no dcsagr.,do do presidente . dos seus mini stros, dos seos 
cortclf1os, dos scos f:.1111i liarcs e c ri ados . 

,, Ant.:-s, como vêdcs, pelo respeito ;'1 fun cçfio constitu
ci o1ial que c~erço. e para que n:lo passe sem protesto da 
111i11h a pa rte um fac to, que importaria, pelas conscquencias 
q t11..· d·c ll c dimanam . na :i.nnullaçflo do vice-presidente , é 
que me I ronuncio. dcfC nd cnd o a Constitui çfio Fcdcral , con
trari amente a prctcnções qu e , s i leg itimas fossem, pode ri am 
auctori zar, sem dc1ícnd encia do voto ou da li cença do se-

nado , a climina çf10 do presidente cl' csta casa do ~on g rcsso , 
arreba tando-o da sua cadeira para o banco dos accusados 
ou para as prisões dos mal fei tores, por si mp les mandado da 
j ustiça ord inaria e loca l, ,i primeira man ifcs ta ç:"10 do adio 
parti chtrio , no prirne iro acei10 da politi cagem , que se ri ,1111 
larg ame nte satisfe ito~, .'t custa embora da d ignidade na-
cional .. . .... . , ...... .... . ... ....... . ...... . ... . . , .. 

<, Pc1sisto cm acredi tar: fazendo justiça ;Í sabedo ri a do 
legislador , qu e o vice-presidente da Repub lica e presidente 
do senado tem , no rrg imen da Constitui ç.;"10 de 24 de feve
reiro , um valor que nflo C precisamente o que lh e empresta, 
na cegueira da sua p:iix[w, o Sr . presid en te . 

<< Ele ito simu ltan eamente com o pres id ente p:ua substi
tui l-o no c:1so de imp edimen to , e succeder-l hc no de fa lta 
(Const. , art , 42 ~ 1') e fnra presidir o scundo (Co nst . , 
art. 42), nfo podendo, sob f1•11n de perder o rnrgv, sahi r do 
tc rritorio naciona l srm pcrmiss:"10 do co ngresso (Con st. , 
;1rt . 4:;)-. o vi~c-prl'si dL"ntc. ~uja au ctoriliadc cxtcndc-se 
atê ú de promulg ar as leis (Const. , art. 3S) qua ndo o pre
sid ente nflo as promulg a dentro de 24 horas nos casos dos 
~s; 2 ° e 3° do .1_rt. 37 da Co nsti tui ç;·IO , ~ uma alta digni
dad e da Republ,1ca, e nüo póde , attenta o som ma de poçj_e
rcs de que es ta 1nvest1do no mach1111 smo const1tu c1onaL 
s~~ual utr.. i;, id adiio: é, como o presidente , 
um fu nccionario responsavcl, nada tem de inviolavcl, a não 
ser por suas opiniôc~ . pa lavras e votos na prcsidcncia do 
s~n_ad o : mas no cxcrcici o do mandato; e, cmquan to pre
sid ir o senado, o que constitu e a sua funcçfw ordinaria. 
não póde se r processado crim inalmen te se m prévia licença 
desta casa do cong rl'sso , salvo ílagranc ia cm crime inafi
an ç:1vel , observad <.1. nes te caso, a reg ra da parte fina l do 
art . 2 0 da Constituiçiio ,)> 

E por pa rte cio ministe ri o pu blico all egou-sc 
mais: 

1." que quasi todos os artigos dos capitulas 1, li e V 
da secç .1 1, tit . 1 da Constitui çilo co nsagram dispos: çõcs com
muns ao presiden te e ao vice-presidente da Republica: 

_ 2 . " que ha d isposições que pelo rigor da lcttra p;trccc 
nao se referi rem ao vice-presidente, mas que logicam ente 
a es tl! se extcndcm: a que trata do compromisso formal 
no a~to da posse, a que fixa o praso ao periodo prt.: s i
dcn c ial : 

3 ." qu e o vic~-prcs id ente deixaria de st.:r imputavc l por 
qualquer dos crtm cs que praticasse dos espcci fi c.1dos no 
art. 54 , porqu e nes te só fo i empregada a palavra fwesi
do 1/t: 

4-" que, se m o fàro espec ial, dar-se-ia o absurdo ele 
fi car_ o vice-presid ente em inferio ridade de condições e ga
rantias cm relação ao 2 ", 3" e 4° substituto do pres idente: 

5 ." que ao c:i so é applicavel a interpreta ção extensiva 
por fo rça de comprehensiio e inducçiio, embo ra se trate 
de d ispos ições lcg· ,1 cs dcrog atorias do di rei to commum : 

6.º que era para ter-se em conta a proeminenl.'.ia da 
qualidade do vice-presidente da Republica sobre a de pre
sid ente c~o ~cnado , devendo o caso reger-se pe lo art. 53 
ela Const1tu1 çiio que estabelece fóro especia l para o processo 
e JU igamento do presidente da Republi ca , declarada , pela 
camara , a proccclcncia da accusaçào. 

Taes all egações, porém, não preYaleceram . 
Os tribunaes, sem embargo dellas, conheceram 
da denuncia contra o \·ice-pres idente e não 
acharam culpa neste (Vide REVISTA DE j uRJs
PRUDENCIA , 1898, pag . 203 - 2 04) . 

Mas é inegavel qu e, com effe ito, ponderosos 
motivos se dão para não se deixa r sem fóro es
pecial o vice-presidente da Republica . Pedem
n'o sua alta jerarchia , a im portancia das ele
vadas funcções que exerce, sua interferencia 
na obra legislati va, sua qual idade de escolhido 
da nação para em dados casos assumir-lhe a 
suprema direcção . Quem n'u ma pos ição tal é 
collocado não póde fi car desamparado de ga
ran ti as que lh e assegurem a independe ncia e o 
fo rtaleçam contra inte rprezas e manejos que o 
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212 ART1G0 62 

Gap. V Da responsabilidade do Pre- 
sidente. A ebta materia prende-se quanlo 
deixamos cxposto iicima (comment, ao art. 2q, 
verb. «II, e arts. 33 e 32). 

No texto da Constitui(;ao nao ha especial refe- 
renda a responsabilidade do vicc-prcsiiknlc, nem 
n'este capitulo nem n'outra partc. Mas desde 
quc estc funccionario assume o exercicio da 
presidencia, incumbem-lhc as mesmas e todas 
as func^oes, prerogativas e faculdades do titular 
desse cargo, c portanto, a mesma responsabi- 
bilidade d'elle cmquanto collocado nesse alto 
posto. H assim lica, quando no governo, su- 
jeito a mcsma jurisdicijao especial crcada para 
rcsponsabilisar o chcfe ik estado. 

Qiiid, tratando-se de crime praticado pelo 
vice-presidente que nao cstivcr no exercicio da 
presidencia da Republica? 

A Constituicao legislou quanto a processo e 
jnlgamento dos dtputados e scnadores, do pre- 
sidenlc da Republica c dos ministros (arts. 20, 
33, 52 e 53). E' silenciosa porcm quanto ao 
foro do vice-presidente neda sua propria quali- 
dade. E assim, nao so achando elle no exercicio 
da presidencia, podcra ser processado no toro 
especialmente instituido para o prcsidente? On 
ira rcsponder perantc a justi(;a ordinaria, visto 
nao Hie tcr sido designada outra? 

Envolvido em processo por crime que os tri- 
bunacs consideraram commum, o vice-presidente 
em i8()8 allcgou, em protesto, seo caracter de 
prcsidente do senado, e rcclamando a garantia 
do art. 20, dizia ; 

Sou, no monicnto, c tlurunte o porio.lo presidencia! a 
Icrminar cm 15 tie novembro do corrente anno, o vice- 
presidente da Republica, c, como tal, presidentc do senado, 
ex-vi tlo art. 32 da Constituicao de 24 dc fcvcrciro, quc, 
design undo tiio importante func^ao, a de prcsidir o senado, 
ao vicc-presidcntc da Republica, clcito pelo sufiragio dircclo 
da Naqiio 0 maioria absoluta dc votos (Const., art. 47), nao 
0 dcixou cm piano inferior aos rcprcscntantes do povo elci- 
tos pelos Hstados c pelo distneto federal para cada uma 
das casas do congrcsso. 

« Rrcsidindo o senado, o vicc-prcstdcntc c um scnador 
por direito: e, si nao rcpresenta nessa funcqao algum dos 
Hstados da Republica, c ccrto que rcpresenta a Na<;ao pelo 
sufiragio dtrecto desta, sendo, como e, tao inviolavel no 
exercicio do mandate, por suas opiuioes, palavras c votos, 
(Const., art. 19) como os rcprcscntantes do povo elcitos 
pelos Kstados.—nao podendo ser preso nem processado cri- 
minalmcntc sem licemja da camara que preside (Const., 
art. 20) c ondc tern voto de qualidadc (Const., art. 32). 

« H, for<ja c convir, o contrano redundaria, sob qualquer 
aspecto, n'um llagrantc absurdo, incompativcl com as luzes 
do legislador constitucional. 

«Ncste modo dc vcr a func^ao de que me inveslio a enn- 
fiatnja dos meos concidadaos, tenho por dispensavel pro- 
curar outro soccorro alem da propria Constituicao, cujo 
cspirito seria lalscado, occasionando os mais graves cmba- 
ra^os ao funccionamcnto do regimen, caso vingar pudesse 
o sontir daquellcs para os quacs a vioc-presidencia da Repu- 
blica e a presidencia do senado nada traduzem, nada signi- 
flciun, si cstao a cargo de um cidadao por ventura incurs© 
no desagrado do presidentc, dos sens ministros, dos seos 
cortczaos, dos scos familiares e criados. 

Antes, como vedes, pelo rcspeito a funccao constitu- 
cioqa! quc exenjo, e para quc nao passe sem protesto da 
minha parte um facto, quc importaria, pelas consequcncias 
que d'eile dimanam, na annullacao do vice-prcsidcnte. e 
que me pronuncio. dclcndcndo a Constituicao Federal, con- 
trariamentc a prctcncocs quc, si legitimas fossem, podcriam 
auctorizar, sem dependcncia do voto ou da licenca do se- 

nado, a elimlnacao do presidentc d'esta casa do congrcsso, 
arrebatando-o da sua cadeira para o banco dos accusados 
ou para as pnsdes dos in a I fe 5 to res, por simples mandado da 
justi<;a ordinaria e local, a primeira manifestaijao do odio 
partidario, ao primeiro aceno da politicagcm, quc scriam 
largamente satisfcitos, a custa embora da dignidade na- 
cional  

« Persisto em acreditar, fazendo justiija a sabedoria do 
legislador, que n vice-presidente da Republica c presidentc 
do senado tern, no regimen da Constituicao de 24 de feve- 
reiro, um valor que nao e precisamente o que Hie emprcsta, 
na cegueira da sua paixao, 0 Sr. presidentc. 

<i Hleito simultaneamente com o presidentc para substi- 
tuil-o no caso de impedimcnto, e succedcr-lhe no de falta 
(Const., art. 42 § i") c para prcsidir 0 scuado (Const., 

' art. 42), nao podendo, sob peua dc pcrdcr 0 cargo, sahir do 
tcrritorio nacional sem pcrmissao do congrcsso (Const., 
art. 4S0—. o vice-presidente. cuja auctoridadc exlendc-se 
ate a de promulgar as leis (Const., art. 3S) quando o prc- 
sidente nao as promulga dentro de 24 horas nos casos dos 

2" e 3" do art. 37 da Constituicao, e uma alta digni- 
dade da Republica, e nao pode, nttenta o somma de pode- 

1 res do que csta investido no machinismd' "coT'istitucional, 
' sec_C(7uiparadn a qualquer cidadao: c, como o presidentc, 
um funccionario responsavel, nada tern de inviolavel, a nao 
ser por suas opinioes, palavras c votos na presidencia do 
senado ; mas no exercicio do mandato, e, cmquanto prc- 
sidir 0 senado, o que constituc a sua func^ao ordinaria, 
nao pdde ser processado criminalmente sem previa licen^a 
desta casa do congrcsso, salvo flagnmcia cm crime inafi- 
an^avel, obscrvada, ncstc caso, a regra da partc final do 
art. 20 da Constituicao.» 

E por parte do ministerio publico allcgou-sc 
mais: 

I.0 que quasi todos os artigos dos capitulos I, II c V 
da secif. II,tit. I da Constituicao consagram dispos;(;ocs com- 
muns ao prcsidente e ao vice-presidente da Republica: 

quc ha disposi^des que pelo rigor da lettra parcce 
nao sc referirem ao vice-prcsidcnte, mas quc logicamentc 
a este se extendem ; a que trata do compromisso formal 
no acto da posse, a que fixa o praso ao periodo prcsi- 
dcncial ; 

3.0 quc 0 vice-presidente deixaria de ser imputavel por 
qualquer dos crimes que praticasse dos cspecificados no 
art. 54, porque ncste so foi emprcgada a palavra presi- 
dent e ; 

4." quc, sem o foro especial, dar-se-ia o absurdo dc 
ficar o vice-presidente em inferioridade dc condiqoes e ga- 
rantias cm rclaqsio ao 2", 3" e q" substituto do prcsidente ; 

5." quc ao enso e nppHcavel a interpretaijao cxtensiva - 
por fon;a de comprcncnsao e induc^ao, embora sc trate 
de disposi(;oes legacs derogatonas do direito commum ; 

6.° quc era para tor-sc em conta a procmincncia da 
qualidadc do vice-presidente da Republica sobrc a de prc- 
sidente do senado, devendo o caso regcr-se pelo art, 53 
da Constituicao que estabelece foro especial para o processo 
c julgamcnto do prcsidente da Republica, declarada, pela 
camara, a proccdencia da accusacao. 

Tacs allegacoes, porem, nao prevalcceram. 
Os tribunaes, sem embargo dellas, conheceram 
da denuncia contra o vice-presidente c nao 
acharam culpa neste (Vide Revista de Jukis- 
pkudencia, 1X98, pag. .203-204). 

Mas e inegavel que, com efleito, ponderosos 
motivos sc dao para nao se deixar sem foro es- 
pecial o vice-presidente da Republica. Rcdcm- 
n'o sua alta jerarchia, a importancia das ele- 
vadas func^oes que exerce, sua iuterfercncia 
na obra legislativa, sua qualidade de escolhido 
da naipio para em dados casos assumir-lhe a 
suprema direci;ao. Quern n'uma posiqao tal e 
collocado nao pode ficar desamparado de ga- 
rantias que Hie asscgurem a indepcndcncia e o 
fortalegam contra intcrprezas c manejos que o 
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ARTIG O 52 21 3 
--- ----- -

possam arredar do ca rgo. pa ra proporcionar a 
posse deste a su bstitu to que se pres te cl ocil
mente á rea li sação de medidas in spi radas em 
outra ordem de interesses qu e não os do bem 
pu bli co . O processo cr-im ina l pera nte juris
di cções em que seja fa cil faze r-se scnt ir •a in
flu encia ci o govern o e de a ltas potestades polí
ti cas , será um muito adequ ado ex ped iente lc 
inutili sa r o vice-presiden te da Republica. 
Como suppór qu e o não ti vesse m prev isto os 
constit uintes? Como adrnittir qu e cll cs tenh am 
qu eri do assim torn a r cs e fun cciona ri o sim ples 
joguete nas mãos dos homens de pa rti do? Pó l-o 
immedi ato ao prim eiro mag istrado da nação, 
á dextra deste senta i-o, e, em tal cu lminancia , 
expól-o, em desabrigo e inerm e, a a taq ues e 
manobras que facilmente o lespenh cm dessas 
altu ras? Fazei-o deos e arrisca i-o, qua l outro Vul
cano, a cahir do OI y mpo a um pontapé de J upiter ? 

Não podi a esta r na mente dos co nstituintes 
sacrificar o vice-pres idente . Não estava em 
seo pla no ga rantir todos os qu e exercem a ltas 
funcções políti cas só com exce pção do vice
presidente qu e tam bem necessita ser ga rantido. 
E, portanto , é preci so, para não fa ze r inco rrer a 
Consti t ui ção na censu ra de inco ng ru encia e 
a bs urd o, co nsiderai-a comprehendend o aque ll e 
fun cciona ri o ·e ntre os · qu e tem fóro espec ial. 
Esse fo i ev idente mente o proposito d s consti
t uintes . E a gara ntia ele qqc se t rata ~ 
sm_n cial do ~ o ~ si11c q_11n 
da Gcie ncia e vigo r da a uto ri da de a que _se 
li ga. Póde-se, ass im , âíze r qu e cll a está na 
consti tuição, virtu al e implicitamente . E dev ia 
t er sido regulada pelo co ng resso, em virtude cio 
art. 54 :-\'i~ 2° e 3° el a Constituição, do mesmo 
modo que o fo i o fóro processo elos min ist ros 
(l ei n. 27 , de 7 de jane iro de 1892, a rt. 3 2). 

Uma dispos ição legislat iva mandando appli
ca r a citada lei n. 27 ao processo e ju lgam ento 
cio vice-pres iden te, nos crim es communs por 
ell e prat icado fó ra do exe rcício da presidencia , 
co rta ri a t da a qu est ão e com pleta ri a a legis
lação necessa ria pa ra r g ui a r a execução do sys
t cma const ituc iona l nes ta pa rte (art. 34 n. 34) . 

- A juri sdic(io espec ia l crcada pelos a rts . 29, 
3 • e 52 abra nge c111 se u ambito crimes de re
spo nsabilidade e crim es commun s ( a rt. 53) . 
Su pponh a-se q ue o pres idente, esta ndo fóra do 
exe rcício. comm et ta um dos desta ult ima cl asse: 
embora não esteja ell e a esse tem po exe rce ndo 
a preside ncia, não póde se r o utro o seo fóro 
si não o mesmo cm que se ri a proccss:tdo e jul
gado si esti vesse no govern o . 

Est a solução deco rre do espirita da Consti
tui ção e está acco rclc com o a rt . 3º da lei n. 27 
de janeiro de 1,' 92, a q ual, regul a ndo o pro
cesso e j ulgamento do presidente por crim es , 
qu c: r de responsabilidade quér co1111111111s, di spõe 
qu e cessa rá t odo o procedim ento q11a11 do o pre
sidm !.: deixar DEFINITIVAMENTE o l11gnr po r qua l
qu er motivo . De modo qu e em qu a nto presi
dente fó r, embora esteja prov iso ri amente fó ra 
do ca rgo, o fóro em que respo nde é o especia l. 

O mes mo cabe di zer-se q ua nto ao caso de 
cri me com m u 111 com mettido pelo presidente 
eleito e reco nh ec ido , qu e não tenh a a inda t o
mado posse do ca rgo . O fó ro es ceia! é uma 
g~a n~ on:l~1~)t1_12!j_ça e a nn exa a q ua li ade 
deµrcs idenlc,aq uãíê adq uirid a desde o ac to 
da a pur:fçiio la eleição presid encia l e procla
mação do res ul tado dessa a pmação pelo con
gTcsso. 

Não ha menos razão pa ra isso do que pa ra a 
immuni dade ass:::gurada aos deputa dos e se na
dores ( art. 20 ), a ntes mesmo da ye rifi cação ele 
se us poderes, a ntes el e se u reco nhecim ento pela 
rcspecti va camara . · 

- Em se são de 23 de mai o de 1893 fo i 
aprcsensada ú camara dos deputados denun cia 
contra o v ice-presidente da Republica então em 
exe rcicio da presielenci a . Não é fóra de propo
sito mencionar aqui o qu e com relação a isso 
occorreo . 

Ao offerecel-a, o primeiro sig natario da de~ 
nuncia fun da mentou-a longamente na tribuna 
(ANNAES da Cam. dos Dep . 1893, vol. 1, pag . 
1 28 a 140 ) e, com os oito documentos qu e a 
acompa nhava m , fi cou ella so bre a mesa para 
ser remettida opportunamente á commi ssão 
especia l qu e teri a de da r parece r sobre o sco 
recebimento ( pag . 141). No dia seguinte fo ra m 
pela camara eleitos os no ,·e deputados de qu e 
se dev ia compor esta comm issão, send o dcll es 
ci nco g01·erni stas e quat ro da opposição. 

O chefe do es tado era accusado pelos se
g ui ntes fados : 

Reforma ill ega l de varios g-cncr.tcs do exercito e 
mari nh a (dcc ." de 7 de abr il de 1892) : 

li Reforma, nas mesm as condições , de a lguns oílici:1cs 
mi litares de terra e mar (dcc ." de 12 do m csff10 mcz e 
anno) ; 

111 Demi ssilo de lentes vita lí cios de ensino superio r 
(dec.• idem): 

1 V Fus,10 dos bancos da Republi ca e do Bra zi l e pro
vi dencias sobre em issão e resga te do pape l-moeda (dcc . de 
17 de deze m bro do mesmo anno); 

V Rec ruta mento m ilitar fo rçado: 
V I Esbanj ame nto dos dinheiros publ icos em despesas 

1ü o auto risadas por lei e excedentes :\s ve rbas do orça
men to . 

Além <lisso a denuncia rcfl'.ria-sc a 
V 11 ln1:erve nçilo indcb it a nos Estad os, princip alme nte 

no Rio Grande do Sul entregue ,, guerra civi l, producto 
da po lít ica c r imi nosa do Yicc-p rcs identc da Republica . 

Na sessão de I de junho apresentou a com
mi ssão seo pa rece r, com vot o se parado da mi
noria; co ncluiaass im (A,NAES cit. , Yol.11 , 
pag . 23) : 

<< Ao redig ir n co ncl us :"to do seu parecer, convém :'t com
rniss:io procurar estabdi:ccr doutrina sobre a natu1cza da 
mi ssão que desempe nha . 

,~ Ha quem afl i rme que, duninte o processo de respon
sabi lidade do presiden te da Republica , a camara e o se
nado fun cc io nam sempre corno t ribunacs judi i:.lr ios, que 
se devem rest ringir. antes ele pronunci~1r as suas decisões , 
,'t a nalysc secca e fria do que fór a ll cgado . A commiss;'10 
n;\ o o e nte nde assi m . 

,< O scn:1do fun..:ciona con~o tribunal j udii.:iario ; 111:1s a 
cama ra , ~rn tcs de funccionar como tribunal judiciario , 
pa ra j u lgar, de pois de executadas algumas dili g encias 
exjw ,·ssns tm lei, si a accusaçào é j,rocedenlc ou i111/wo
rcdt11fr, funcciona como trihuna! sobcran:l e exclus iva-

ART1G0 52 213 

possam arredar do cargo, para proporcionar a 
posse deste a substituto quc sc prcste docil- 
mente a realisacao dc medidas inspiradas em 
outra ordem de interesses que nao os do bem 
publico. O proccsso criminal pcrante juris- 
dicijoes em que seja lacil fazer-sc sentir'a in- 
fluencia do governo e de altas potestades poli- 
ticas, sera um muito adequado expediente de 
inutilisar o vice-presidenle da Repubiica. 
Como suppor que o nao tivessem preN-isto os 
constituintes r Como admittir quc dies tenham 
qucrido assim tornar esse funccionario simples 
joguete nas maos dos homens de partido? Pol-o 
immediato ao primeiro magistrado da na^ao, 
a dextra deste sental-o, e, em tal culminancia, 
expol-o, em desabrigo e inermc, a ataques c 
manobras que facilmente o despenhcm dessas 
alturas? Fazel-o deosearriscal-o, qual outroVul- 
cano, acahir doOlympoa um pontapede lupiter? 

Niio podia estar na mente dos constituintes 
sacrificar o vice-presidcnte. Nao estava em 
seo piano garantir todos os que exercem altas 
func^oes politicas so com excepcao do vice- 
prcsidente que tambem necessita ser garantido. 
E, portanto, e preciso, para nao fazer incorrer a 
Constitui^ao na censura de incongruencia e 
absurdo, consideral-a comprehendendo aquelle 
funccionario entre os" que tern fbrp especial. 
Esse foi cvidentcmente o proposito dos consti- 
tuintes. E a garantia de que se trata e sujv 
stancial do~reIrimcn. como comTlcatr w/c qua 
daxffidencia e yjgor da autoridade a que se 
liga. Pode-sc, assim, HizeT7p.ie~cTla esla na 
constituipao, virtual c implicitamente. E devia 
tcr sido regulada pelo congresso, em virtudc do 
art. 54 §§ 2° e 50 ila Constituipao, do mesmo 
modo que o foi o foro e proccsso dos ministros 
(lei n. 27, dc 7 de Janeiro de 1892, art. 52). 

Uma disposipao legislativa mandando appli- 
car a citada lei n. 27 ao proccsso e julgamento 
do vice-presidente, nos crimes communs por 
elle praticados fora do exercicio da presidencia, 
cortaria toda a questao e completaria a legis- 
lagao nccessaria para regular a execupao do sys- 
tcma constitucional ncsta partc (art. 54 n. 34). 

—A jurisdici;ao especial creada pelos arts. 29, 
55 e 52 abrangc cm sen ambito crimes de re- 
sponsabilidade e crimes communs (art. 53). 
Supponha-se quc o presidcnte, estando fora do 
exercicio. commetta um dos desta ultima classe: 
cmbora nao esteja elle a esse tempo cxerccndo 
a presidencia, nao pode ser outro o seo foro 
sinao o mesmo cm que seria proccssado c jul- 
gado si estivesse no governo. 

Esta soluqao dccorre do espirito da C.onsti- 
tuicao e esta accorde com o art. 30 da lei n. 27 
de Janeiro de iSqa, a qual, regulando o pro- 
ccsso e julgamento do presidente por crimes, 
quer de responsabilidade quer cowmwus, dispoe 
que cessara todo o procedimento qnaudo 0 prc- 
siilfiih' dcixar dkfinitivamentk 0 Ingar por qual- 
quer motivo. De modo que em quanto presi- 
dente for, cmbora esteja provisoriamente fora 
do cargo, o foro em que responde e o especial. 

O mesmo cabc dizcr-se quanto ao caso de 
crime commum commettido pelo presidente 
eleito e rcconbecido, quc nao tenha ainda to- 
rnado posse do cargo. O forq^esnccijd e uma 
garantia de ordem puhljcauTannexa a qTiallcIacJe 
diTpTtisideiffl:, a "quaT e adquirida desde o acto 
da apunujao da cleicao pre ndcncial e procla- 
macao do resultado dessa apuracao pelo con- 
gresso. 

Niio ha menos razao para isso do que para a 
immunidade assegurada aos deputados c sena- 
dores (art. 20), antes mesmo da vcrilicagao de 
sens poderes, antes dc sen rcconheci mcnto pcla 
rcspcctiva camara. 

— Em sessao dc 23 dc maio de 1893 foi 
aprcsensada a camara dos deputados denuncia 
contra o vice-presidcnte da Republica entao em 
exercicio da presidencia. Nao e fora de propo- 
sito mencionar aqui o que com relafao a isso 
occorreo. 

Ao oflcrecel-a, o primeiro signatario da de-> 
nuncia fundamentou-a longamente na tribuna 
(Annaes da Cam. dos Dep. 1893, vol. 1, pag. 
128 a 140) e, com os oito documentos que a 
acompanhavam, ficou ella sobre a mesa para 
ser remettida opportunamente a commissao 
especial quc tcria dc dar parecer sobre o seo 
rcccbimento (pag. 141). No dia seguintc foram 
pcla camara elcitos os nove deputados de quc 
se de\ ia compor esta commissao, sendo delles 
cinco go\'ernistas e quatro da opposifao. 

I) elide do estado era accusado pelos sc- 
guintes faclos: 

I Re form a illegal dc varios generaes do cxercito e 
marinha (dec." de 7 de abri! de 1892); 

II Reforma, nas mcsnias condi^oes, de alguns ofiiciacs 
inilitares dc terra c mar (dec." de 12 do mesmo mcz e 
anno); 

III Demissao dc lentcs vitalicios de casino superior 
(dec.0 idem); 

IV Fusuo dos bancos da Republica e do Brazil e pro- 
videncias sobre emissao e resgate do papel-mocda (dec. de 
17 de dezembro do mesmo anno); 

V Recrutamento militar for?ado; 
VI Hsbanjamento dos dinhciros publicos em despesas 

nao autorisadas por lei e exccdcntes as vcrbas do or?a- 
mento. 

Alem disso a denuncia rcferia-se a 
VII ln'terven?ao indebita nos Estados, principalmenlc 

no Rio Grande do Sul entregue ti guerra civil, producto 
da politica criminosa do vice-presidcnte da Republica, 

Na sessao de i de junho apresentou a com- 
missao seo parecer, com voto separado da mi- 
noria; concluia assim (Annaes cit., ^•ol. II, 
pag. 23) ; 

« Ao redigir a conclusao do sen parecer, convem a com- 
missao procurar cstabelecer doutrina sobre-a natuieza da 
missao que desempenha. 

«Ha quern allirme que, durante o proccsso de respon- 
sabilidade do presidente da Republica, a camara e o se- 
ll ado funccionam sempre como tribunacs Judiciarios, que 
sc devcm restringir. antes de pronunciar as suas dccisoes, 
a analyse secca e fria do quc for allcgado. A commissao 
nao o entende assim. 

x<0 senado funcciona como tribunal judiciario; mas a 
camara, antes de i'unccionar como tribunal judiciario, 
para julgar, depots de executadas algumas diligencias 
expressas cm lei, si a accusa?ao c precede Hi c ou impro- 
ct'dente, funcciona como tribunal sobers na c exclusiva- 
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mente políti co para d ecid ir-sem se r obrigada antes di sso 
a fazer dili ge nc ia al g uma-si a denun cia ,J on uiio é ob
jalo de cfolibcrnçiio . 

« A co mmissiio julg a q ue pu ,,.na. pela d ig nidad e d a 
asse mbl éa qu e a e lege u, eq uipa rando a cxtc11 são do pod er 
qu e clla tem , neste caso , ,í do q ue lhe é concedido no 
art. 29 da Co nstitui ç,10 e cm virtude d o qual a j usti ça 
ordin nria niio pode processa r um dos se us me mbros sem 
sua prév ia li ce nça . 

Pélo qu e, a comrni ssão: 
<< co nsid e rand o qu e dos netos , qu e co nst itu em os fun

d amentos da d enun cia, un s nüo fo ram pra ti cad os pelo 
govc nl Oi 

<< q ue outros o fora m no cxc rc ic io in co ntestado d e 
attrihu iç ücs c ons t itu c io na cs : 

« qu e outros o foram po r so lemne autori saç:10 d o co n
g resso · 

<; gu ~ out ros j ú es tã o approvados po r le i : 
<, e qu e, íin :ilm entc, o ut ros de pe nde m de appro vaçiio ou 

rej c iç:10 cio cong resso , 
<< pede :í cam:ira dos s rs . d e putad os qu e vote a segu inte 

co nc lu s ílo de parec e r 
« J\ denuncia :1prcscntnda cont ra o vice-p resid ente ela 

Repub li ca ... ni10 é obj ecto d e deliberação .,> 

O vot o sepa rado demon strava que os factos 
arg uidos eram criminosos e em sua mai o r 
parte se adiavam até reco nhecidos pela maioria 
ela comm issão . E d izia (ANNAES cits. , pag . 24): 

... E assim , apenas in sta urad o o processo, d e pro rnpto 
pode ria se r profe ri do o julgam e nto . so b a breve fó rma de 
um sy ll ogismo cm qu e a co nscqu c nc ia rcs:tlta d e prc
rn issas i rrccusa ve is . 

Nes te po nto é con fo rm e a qu asi un :111imid 11dc ci os mem
bros da c ommi ssào cs pcci::d. pel o nH.: nos qu ,1 nlo ,·l mó r 
parte d os fa c tos denun ciados . 

M:i s, ad ve rtia a ma io ria qu e subscreve o p:, rccc r ve n
cedo r, o aspec to jud ic iari a nfi o é o uni co ne m o ma is 
impo rt:111tc d:is denuncias referentes a cri mes de respon
sa bilidad e pc rpc t r:1 dos pelas auto ridades qu e a C:o nstitui ç:1 0 
fed e ra l suj e ita (1 ju risd icç:"10 da c amara d0s de putad oc e 
do senado : por isso mesmo qu e o ju ízo para ta cs c rimes 
é d e cxcc pç:l o o u priv ilcg i:1 do, cv iUcnci a- sc qu e no respe
c tivo processo pode m pre po nd e rnr , co ntr.ipo nd o-sc ..í jus
t iç a d o julg am ento e ,i c o mmina çf10 da le i pe nal. raz ões 
de o rde m polit ica, atti ne ntes a sup re mos inte resses d;t 

Rep ubli c a, as qu:1es inatlmiss ivc is per:1ntc os trihun aes 
o rdinarios, con :-- titu cm , entre tanto, a lt!g isb ç ."w supe rio r, 
o di ct amen in illudi ve l a gu c deve m obedece r :1s delibe
ra ções dos corpos leg is lati vos, q uan do age m c o mo tri
bunacs po litic o-judiciarios . 

Abs te ndo-se d e invcsti g-ar s i ao c o nce ito ác ima e nun
c iad o n:io se oppocm mo t ivos d ccorrc ntl's do rcgim c n 
co nst i tll cio nal v ige nte: nf10 tcc m du vida os s ig natari os do 
vo to d iverge nte cm acud ir ao tc rn.·no a q ue ê lev ada a 
qu cst iio, ce rtos de que de nt re os mais .il tos in~c rl'sscs d a 
Repu blica, o-cracs e pcrmanc ntt-s. o u tra nsitar ias e c rl.':idos 
por cx traonTin arias c irc ums tanc ias da ac tu alid ndc po li tica. 
n~nhum sóc so bre puja r o supre mo inte resse de mante r n 
Co nst i tuiç:io, de resgu:1rda r a ~o mpck nc ia e au to nomi a 
dos pode res politi cos e d e ~1ssegura r o respeito ~ís ga 
rantias individua cs, o que importa d e fend e r a ex is tc nc ia 
mesma da Repub lica contra attcntad os guc, co mo os d c
nunci:1d os1 a desnaturnm, a de turp am e a tCrc m d e morte .» 

Aodi cutir-se o p:i.recer (A NNAES c it. , vôl. II , 
pag . 93, 147 e 175) não veio á ba ila o caracter 

poli t ico, nell e aventado, ela dec isão inicia l cio 
p rocesso, desse despacho de recebimen to da 
denuncia ( qu e tanto va le o decl arar-se se r ell a 
objrcfo de deliberação). Mas é incontestave l 
qu e v inha provada a ex istencia dos factos 
a rgu idos, quanto bastava para aque ll a de
c isão ( o art. 4 da lei de responsabilidade 
contenta-se com < docum entos que façam acre
ditar a ex iste ncia cio clelicto» ) . E sob pena de 
admitt ir-se que a camara dos deputados tivesse 
queri do fecha r os olhos á ev idencia ou ig nora sse 
o citado artig o ela le i que lhe cu mpria obse rva r , 
el eve-se cre r que razões· de ord em meramente 
poli tica-para as quaes em m ais ele um ponto 
appellava o parecer da maioria da com mi ssão e 
qu e foram in vocadas pe lo re lato r a j ust ifi ca r 
seu voto (AN AES cit . pag, 19 1) , bem como 
nas diversas decla ra ções de voto (ib pag . 19 1, 
193, 202 e 203), -induziram-n 'a a rejeita r a 
denuncia. 

Ora, este procedi m ento eq ui va le ao chamado 
bili de i11de11111idadc do reg imen parlamentar e é 
avesso ao espirito da Constitui ção. El le enthro
ni sa a omnipotencia do parl am ento o u antes, 
da camara cios deputa los . Concebe-se qu e essa 
especie de g raça se el e n'um regimen no qu a l o 
executi vo é crea tura d 'essa camara, commi ssão 
sua , qu e a e lla deve contas; n'um systema em 
que o parl am ento póde -< fazer do branco preto e 
do quacl r,1do red ond o .>) E' inadmi ss ivel, porém, 
n ' um regimen em qu e os poderes são limitados 
e coord enados, e no qua l exi stem leis definind o 
os clelictos fu nccionaes do ch efe da na cão e 
regulando seo processo, leis qu e ob ri g~m ú. 
propria camara ci os deputados e nas quaes não 
se lhe cl eo, nem se lhe poderi a da r , a facuhbd e 
de pôr de lacl a prO\·a dos autos e abolir a seo 
ta lante os fa ctos qu e ell a faz certos e ev identes . 

Sem elhante facu ldade seri a ann ull atori a o u 
da respo nsa bil idade ou da independencia pres i
dencial. O presidente que tivesse a seo di spô r a 
mai o ri a da ca mara , tu do poder ia afírontar con
tra os outros poderes , co ntra o cidadão, contra 
as li be rdades pu bli cas. E para t er a posse seg ura 
cl' esse ta lisman , ell e se ri a levado a interferir de 
medo decisi \ºO na eleição dos deputados. O pre
sidente com uma maioria hostil , seria p ri sioneiro 
cl ' ella , seo escra\·o, ou se ria demittido . 

Assim , não só os principios fund::11nentaes de 
nosso systema constituci onal , como a ltas razões 
de co nve ni encia, repellem a ideia de fncr-se 
simpl esmente polili co e cl iscrec ionari o o recehi
mento ela qu eixa ou de nuncia contra o presi
dente da Republi ca. 

Art. 60 . O pres i1 

dos Estados Unido 
Brazil serú suj ito a 
cesso e ju lg,1111ento 
crim es co111 111uns pc 
0 su premo tr iL,un 
justiça, depois que 
mara dos depu (adas 
declarado que proc, 
accusação . 

Paragrapho uni co 
cretacla a proceden, 
acc usação, fü:arit o 
dente suspenso de 
fun cções . 

( Projecto c~:t c_ommi s 
governo prov 1sono ). 

Art. 53. Su 
só corno autor , m 
5 da lei n. 30 ele 
de ixar de compar 
represe ntar por a 
neiro do mesmo , 

Procedente 
áci ma acabamos < 

29, verb. « Ini cial 

Nos crimes , 
a) O processo e ji 
Iam-se pelas disp, 
mento do supre 
agosto de 189 1 (: 

Perante o : 
a rt. 33. N'est e , 
nado , nem a seu: 
dencia , mas ao p; 
federal, a qu em : 
g inal (art. cit . § 
ar t. 16 § 2 lo 
bu nal) . 

§ unico. St 
a 'constitui ção 
quando se lhe dei 
sição vinha no p 
verno provis ri o 
jecto Ameri co Br 
consagrar o projt 
tinha para isso). 
porém , a reprod 
parecer com que 
na discussão d' 
tambem sem a e' 

O que é o e 
a denuncia obj< 
accusado e test 
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niente politico para dccltlir—sem ser obrigada antes disso 
a fazer diligencia alguma—si a denuncia d on nao d ob- 
ject o de Jeliberagao. 

«h commissao julga que pugna. pcla dignidade da 
asscmblca que a elegeu, equiparando a extensat) do poder 
que ella tem, ncste caso, a do que Ihe e concedido no 
art. 29 da Constituii;ao e cm virtude do qual a justica 
ordinana nao podc processar um dos sens membros scm 
sun pre via' liceinja, 

Pelo que, a commissao : 
* considerando que dos nctos, que constituem os fun- 

damentos da denuncia, uns nao foram praticados pelo 
governo; 

«que outros o foram no cxercicio incontestado de 
attribui^ocs constitucionacs; 

«que outros o foram por solemne autonsagao do con- 
grcsso ; 

« que outros ja estao approvados por lei ; 
«c que, finalmente, outros dependem de approvaqao ou 

rcjei^ao do congresso, 
« pede a camara dos srs. deputados que vote a scguinte 

conclusao de parecer : 
« A denuncia aprcsentada contra o vice-presidente da 

Republica... nao c objecto de deIibera^ao,» 

O voto separado demonstra\'a que os factos 
arguidos cram criminosos e em sua maior 
parte se achavam ate reconhecidos pela maioria 
da commissao. E dizia(ANNAKS cits., pag. 24); 

... H assim, apenas instaurado o proccsso, de prompt© 
podcria ser proferido o julgamento, sob a breve forma dc 
um syllogismo cm que a consequoncia resalta de prc- 
missas irrecusaveis. 

Neste ponto e conforme a quasi unanimidade dos mem- 
bros da commissao especial, pelo menus quanto a mdr 
parte dos factos denunctados. 

iMas, advertio a maioria que subscrevc o parecer ven- 
ccdor, o aspecto judiciario nao c o unico nem o mais 
importante das denuncias referentcs a crimes de rcspon- 
sabilidade perpetrados pelas autoridades que a Constitui<jao 
led era I sujeita a jurisdic^ao da camara dos deputadoe c 
do senado ; por isso mesmo que o juizo para taes crimes 
£ de excep^ao ou privilegiado, evtdcncia-se que no respe- 
ctivo proccsso podem preponderar, contrapondo-se a jus- 
tica do julgamento e a commina^ao da lei penal, razdes 
de ordem politica, attinentes a supremos intcrcsscs da 
Republica, as quaes inadmissiveis perante* os tribunaes 
ordinarios, constituem, entretanto, a legisla^ao superior, 
o dictamon inilludivcl a que devem obedecer as delibe- 
raqoes dos corpus legislativos, quando agem como tri- 
bunaes politico-judiciaries. 

_ Abstendo-se dc investigar si ao conceito acima cnun- 
ciadn nao sc oppocm motivos dccorrentes do regimen 
constitucional vigente, nao teem duvida os signatarios do 
voto divergente cm acudir ao terrene a que e levada a 
questao, ccrtos de que dentrc os mais altos intcrcsscs da 
Republica, geracs c pcrmanentcs, ou tnmsitorios' e creados 
por extraordinarias circumstancias da actualidade politica. 
nenlium sue sobrepujar o supremo intcrcsse de mantcr a 
Constitui^ao, de resguardar a competencia e autonomia 
dos podcres politicos c de assegurar o respeito as ga- 
rantias individuaes, o que importa defender a cxistencia 
mcsma da Republica contra attentados que, como os dc- 
nunciados, a desnaturam, a deturpam e a fercm de mortc.w 

Aodiscutii-sc o parecer (Annaf.s cit., vol. II, 
pag. 93, 147 e 17:;) nao vcio a baila o caracter 

politico, nellc aventado, da decisao inicial do 
proccsso, desse despacho de recebimento da 
denuncia (que tanto vale o declarar-se ser ella 
ohjccto de delibeiKno). Mas e incontestavel 
que vinha provada a existencia dos factos 
arguidos, quanto bastava para aquella de- 
cisao (o art. 4 da lei de responsabilidadc 
contenta-se com «documentos que faijam acre- 
ditar a existencia do delicto»). E sob pena dc 
admittir-se que a camara dos deputados tivesse 
querido fechar os olhos a evidencia ou ignorasse 
o citado artigoda lei que Hie cumpria observar, 
de\'e-se crer que razoes de ordem mcramcnte 
politica—para as quaes em mais de um ponto 
appellava o parecer da maioria da commissao e 
que foram invocadas pelo relator ao justificar 
sen voto (Annaes cit. pag, iqi), bem como 
nas diversas declarai;oes de voto (ib pag. iqi, 
193, 202 0203),—induziram-n'a a rejeitar a 
denuncia. 

Ora, este procedimento equivale ao chamado 
bill de iiideitniidnde do regimen parlamentar e e 
avesso ao espirito da Constitui^ao. Elle entliro- 
nisa a omnipotencia do parlamento ou antes, 
da camara dos deputados. Concebe-se que essa 
especie de graca se de n'um regimen no qual o 
executive c creatura d'essa camara, commissao 
sua, que a ella devc contas; n'um systema cm 
que o parlamento pode « fazer do branco preto c 
do quadrado rcdondo.» E' inadmissivel, porem, 
n'um regimen cm que os poderes sao limitados 
e coordenados, e no qual existem leis delinindo 
os delictos funccionaes do chefe da nacao c 
regulando seo processo, leis que obrigam a 
propria camara dos deputados e nas quaes nao 
se Ihe deo. nem se Hie poderia dar, a faculdade 
de por de lado a prova dos aut s e abolir a seo 
talante os factos que ella faz certos e cvidentcs. 

Semelbaute faculdade seria annullatoria ou 
da responsabilidadc ou da indcpendencia presi- 
dencial. O prcsidente quo tivesse a seo dispor a 
maioria da camara, tudo poderia alTrontar con- 
tra os outros poderes, contra o cidadao, contra 
as liberdades publicas. E parater a posse segura 
d'esse talisman, die seria levado a interferirde 
mcdo decisive na eleigao dos deputados. O prc- 
sidente com uma maioria hostil, seria prisionciro 
d'clla, seo escravo, ou seria demittido. 

Assim, niio so os principios fundamcntaes dc 
nosso systema constitucional, como altas razoes 
dc conveniencia, repcllem a ideia de fazer-se 
simplcsmentc politico c discrecionario o recebi- 
mento da queixa ou denuncia contra o prcsi- 
dente da Republica. 
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ARTl'GO 53 2 15 

Art. 60 . O pres id ente 
dos Estados Unidos do 
Brazil se rá suj eito a pro
cesso e julgamento pelos 
crim es co mmun s pera nte 
o su premo tribun al de 
justi ça, depo is qu e :1 ca
mara dos depu lados ti ve r 
decl arndo qu e procede a 
accusação . 

Paragrapho uni co . De
cretada a procedencia da 
acc usação, fica rit o presi
dente s uspe nso de su as 
fun cções . 

( Projcclo cl:t commiss; o elo 
gove rno prov iso rio ). 

Art. 52. O pres idente 
cios Estados Unidos do 
Brasil se ri, su bmetticlo a 
processo e julga men to 
depo is q ue a camara le
clar:i r procedente a accu
sação , pera11 tc o supremo 
tribunal federal , nos cri
m es co mmun s, e, nos de 
respons:ibi lidacle, pera nt e 
o se nado. 

(Decretos n. 5 1 o . de 22 de 
junho e 11 . 9 14 A , de 23 de 
outubro de 1890). 

Art. 53 . Submettido a processo . Não 
sô como autor, mas tambem como com piice (a rt. 
5 da lei n. 30 de 8 de janeiro de 1892). Pôde 
deixar de comparecer pessoalmente, fazendo -se 
represe ntar por ad vogado ( lei n. 27 de 7 de ja
neiro do mesmo anno, a rts . 9 e 1 7), 

Procedente a accusação. Vide o que 
.:ícima acabamos de ex pôr, e com ment. ao art. 
29, verb. « Ini cia ti va» II. 

Nos crimes communs. Vide art. 59 n . I 
n) O processo e julgamento cl' estes crimes regu
lam-se pelas disposições dos arts . 79 a 86 do Re
mento ci o sup remo tri bu nal federa l, de 8 de 
agosto ele 189 1 (art. 31 ela lei n. 27 ci t .). 

Perante o senado. Vide comment. ao 
art. 33 . N'este caso, não ao presidente do se
nado , nem a seus substitutos co mpete a presi
clencia , mas ao presidente do supremo tri bunal 
federa l, a quem se enviará o processo em ori
g inal (art. cit. ~ 1 , - lei n. 27 cit, art. 1 , - e 
art. 16 § 2 do cit. reg im. do supremo tri
bunal). 

~ unico. Suspenso de suas funcções 
a Constituição quer que fiqu e o preside nte 
quando se lh e decretar a accusação . Esta di spo
sição vinha no proj ecto ela commi ssão do go
vern o provisorio (ar t. 6°) , qu e a tomára cio pro
jecto Arn.,r ico Brazili ense (art. 37). Não a quiz 
consagrar o projecto do governo ( e boas razões 
tinha para isso). A commi ssão do cong resso, 
porém , a reprocluzio, se m justiíicação nem no 
parece r com qu e ap resentou suas emendas nem 
na discussão cl 'ell as, e o congresso, acloptou-a 
tambem sem a di scutir. 

O q ue é o decreto de accusação ? J ulgada 
a !enuncia objccto ele deliberação, ouvidos o 
acc usaclo e t estemunhas, a carnara cios depu-

Ao arl. 52 accrescen
te-sc : 

Parag ra pho uni co . De
cretada a p rocedencia da 
acc u:-rnç?to , ficará o Presi
dente suspenso ele suas 
fun cções. 

Emend:1 d:t commissâo do 
co ng resso (:tppro v:,da cm _:; 
de janeiro de 189 1.) 

Art. 53. O presidente 
dos Estados Unidos do 
Brazil será submettido 
a processo e a julga
mento, depois que a 
camara declarar pro
cedente a accusação, 
perante o supremo tri
bunal federal, nos cri
mes communs, e, nos 
d e responsabilidade , 
perante o senado. 

Paragrapho unico.
Decretada a proceden
cia da accusação, ficará 
o presidente suspenso 
de suas funcções. 

tados ap prova ( bastando simples maioria) um 
parecer el e commi ssão julga ndo procedente a 
accusação, remette ao senado a den uncia e as 
provas, para se r o presidente processado e j ul
gado. 

E com isto está arredado cio gO\·ern o, por 
mando só dos deputados , com qualquer maiori a, 
o chefe da nação, assim incuria lmente tratado 
como q ualqu er empregado publico que por des
pacho de pronuncia íica suspenso do exerci cio 
do cargo .. . O primeiro mag ist rado ela nação, o 
gesto r dos seos ma is ai tos negocios poli ticos e 
govername ntaes, em tão g rave conjunctura, 
equiparado ao simpl es fun cc ionari o adm inistra
ti vo, sem se po nderar a natureza caracteristica 
de suas fun cções, a ori gem nacional de sua in
vestidura, sem terem- se em cons ideração os in
conve nientes e peri go da substitui ção do go
verno n' um momento tão arri scado e de tama
nha expectação para o paiz , como deve se r esse 
em qu e se trata de processar o presidente ! 

O projecto do governo seg uira a juri spruden
cia politi ca norte-americana. A Constituição dos 
Estados-Unidos da Ame rica do Norte não con
sa,,;ra a suspensão do presidente processado e o 
precedente no processo de Johnson em 1867, 
(q ue continuou no exe rcicio de suas fun cções, 
não obstante o decreto de accusação) é uma 
li cção de gra nde tino e prud .'! ncia politi ca . 

As razões que levam a não se coníia r á ca
mara dos deputados o julgamento do presidente 
accusaclo, induze m tambem a se lhe não con
fe rir · o temeroso poder ele suspendei-o do exe r
cicio cio ca rgo . E a necessidade de dar fo rça , v i
gor e t odo o prestig io ao chefe do govern o, n ' um 
regímen em que elle é t ernporari o e não tem os 
elementos de resistencia q ue ampa ram o chefe 
do estado no systema monarchi co, ex ige que de 
sobre a cabeça cio presidente se retire aq uell a es
pecie de espada de Damoclcs . 
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Art. 60. O prcsidente 
dos Estndos Unidos do 
Brazil sera sujcito a pro- 
ccsso c julgamcnto pclos 
crimes communs perante 
0 supremo triluinal dc 
justifa, depois quo a ca- 
mara dos deputados tivcr 
dcclarado quo precede a 
accusai^ao. 

Paragrapho unico. De- 
crctada a proccdencia da 
accusafao, ticara 0 prcsi- 
dente suspense de suas 
funcfoes. 

(Projecto da commissao do 
govenio provisorio ). 

Art. 52. O prcsidente 
dos Estados Unidos do 
Brasil sera submcttido a 
proccsso c julgamcnto 
depois quc a camara dc- 
clarar proccdcnte a accu- 
safao, perante o supremo 
tribunal lederal, nos cri- 
mes communs, e, nos dc 
rcsponsabilidadc, perante 
o scnado. 

(Decrelos n. 510. de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
outubro de 1890). 

Ao art. 52 accrcsccn- 
tc-se : 

Paragrapho unico. Dc- 
crelada a proccdencia da 
accusa^ao, ticara o Prcsi- 
dente suspenso de suas 
funcyocs. 

Hmenda da commissao do 
congresso (approvada em 5 
de Janeiro de 1891.) 

Art. 53. 0 presidente 
dos Estados Unidos do 
Brazil sera submettido 
a processo e a julga- 
mento, depois que a 
camara declarar pro- 
cedente a accusagao, 
perante o supremo tri- 
bunal federal, nos cri- 
mes communs, e, nos 
d e resp onsabilidade, 
perante o senado. 

Paragrapho unico.— 
Decretada a proceden- 
cia da accusagao, ficara 
0 presidente suspenso 
de suas funcgoes. 

Art. 53. Submettido a processo. Nao 
so como autor, mas tambem como complice (art. 
5 da lei n. 30 de 8 dc janeiro dc 1892). Fodc 
dcixar de comparecer pessoalmente, fazendo-se 
represontar poradvogado (lei n. 27 de 7 de ja- 
neiro do mesmo anno, arts. 9 e 17), 

Procedente a accusagao. Viiic o que 
acima acabamos de expor, e comment, ao art. 
29, verb. « Iniciativa» II. 

Nos crimes communs. Vide aid. 59 n. I 
a) O processo e julgamento d'estes crimes regu- 
lam-se pelas disposigoes dos arts. 79 a 80 do Re- 
mento do supremo tribunal federal, de 8 de 
agosto de 1891 (art. 3 1 da lei n. 27 cit.). 

Perante o senado. Vide comment, ao 
art. ^3. N'este casr, nao ao presidente do se- 
nado, nem a sens substitutos compete a presi- 
dencia, mas ao presidente do supremo tribunal 
federal, a quern se enviara o processo em ori- 
ginal (art. cit. § 1,— lei n. 27 cit, art. 1,— e 
art. 16 § 2 do cit. regim. do supremo tri- 
bunal). 

§ unico. Suspenso de suas funcgoes 
a Constitnigao quer que fique o presidente 
qunndo scllie decrctar a accusacao. Esta dispo- 
sigao vinha no projecto da commissao do go- 
verno provisorio (art. 0'), que a tomara do pro- 
jecto Americo Braziliense (art. 37). Nao a quiz 
consagrar o projecto do governo (e boas razoes 
tinha para isso). A commissao do congresso, 
porem, a reproduzio, scm justificagao nem no 
parecer com que apresentou suas emendas nem 
na discussao d'ellas, e o congresso, adoptou-a 
tambem sem a discutir. 

O que e o decreto dc accusagao ? Julgada 
a dcnuncia objccto dc delibcragao, ouvidos o 
accusado c testcmunhas, a camara dos depu- 

tados approva ( bastando simples maioria) um 
parecer dc commissao julgando procedente a 
accusagao, remette ao senado a denuncia e as 
provas, para ser o presidente processado e jul- 
gado. 

E com isto esta arredado do governo, por 
mando so dos deputados, com quaiquer maioria, 
o chefe da nacao, assim incurialmente tratado 
como quaiquer empregado publico que por des- 
pacbo de pronuncia lica suspenso do exercicio 
do cargo... O primeiro magistrado da nagao, o 
gestor dos seos mais altos negocios politicos e 
governamentaes, cm tao grave conjunctura, 
equiparado ao simples funccionario administra- 
tivo, sem se ponderar a natureza caracteristica 
de suas funcgoes, a origem nacional de sua in- 
vestidura, sem tcrem-se em consideragao os in- 
convenientes e perigo da substituigao do go- 
verno n'um momento tao arriscado e de tama- 
nha expectacao para o paiz, como deve ser esse 
em que se trata de processar o presidente ! 

O projecto do governo seguira a ju'rispruden- 
cia politica norte-americana. A Constituigao dos 
Estados-Unidos da America do Norte nao con- 
sagra a suspensao do presidente processado e 0 
precedente no processo de Johnson em 1807, 
(que continuou no exercicio de suas funcgoes, 
nao obstantc o decreto de accusagao) e uma 
licgao de grande tino e prudencia politica. 

As razoes que levam a nao se confiar a ca- 
mara dos deputados o julgamento do prcsidente 
accusado, induzem tambem a se Ihe nao con- 
ferir'o temcroso poder de suspendel-o do exer- 
cicio do cargo. E a necessidade de dar forga, vi- 
gor e todo o prestigio ao chefe do governo, n'um 
regimen em que cllo e temporario e nao tern os 
eiementos de rcsistcncia que amparam o chefe 
do estado no systema monarchieo, exige quede 
sobre a cabega do presidente se retire aquella es- 
pecie dc espada dc Damocles. 
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Arl. 6 1. Pelos crimes 
de responsa bi lidade será 
o presid ente process:ido 
e julgado pelo senado, 
depois dos lr:1mi les ác i111a 
indicados. 

A rl. 6 ::?. A accusação 
do pres idcn lc sc rú decre
tad a pel o cong resso na
cional, com peli ndo ainda 
o processo e julga mento 
ao se nado, que poderá 
desliluil-o el as íun cções 
pres id enc iaes, qu ando se 
1ra lar dos seg uintes cri
mes : 

1 .0 lr:i içiío; 
::? . 0 pei t:1, subo rn o~; 
3 ·0 di ss ipação dos bens 

publicos; 
,, .º int ervenção in de

bila e111 eleições de q ual
quer ca rgo íedera l ou cios 
cst:idos. 

Paragr:ipho uni co . U111a 
lei parti cular deíinirú a 
natu reza desses delictos. 

( Projccto d:t commiss~o d 
s vcrno p1 ovisorio ) , 

Art . 53 . São crimes 
de responsabi lidacle do 
presidente da Repubica, 
os qu e :i ll enta111 co ntra: 

1 .0 A exi slen cia poli
! ica da União; 

::? . º A Const itui ção e a 
fórma do gove rn o fed eral; ,.º O li vre exerc íci o 
dos pocl rcs po líticos; 

,1. 0 O goso e exe rcí cio 
leg:i l cios di reitos politi 
cos , ou in dividu aes ; 

:;. º A segur:mç:1 in
terna cio paiz; 

ó.º A probidade cl:1 :1d
mini slr:ição; 

7.º A g uarda e em
prego conslilu cion:11 dos 
d inheiros publi cos . 

~ 1 .0 Esses deli ctos 
se ião definid os em lei 
especi,1 1. · 

~ 2 .0 Outra lei lh es 
reg ularú a :iccus:1çiío, o 
processo e o ju lg:un enlo. 

§ :; .º An1b,1s essas 
lei s se rão íei tas 11 :1 pri
mei r:i sess:10 cio primeiro 
cong resso . 

( Decretos n .0 
:; 1 o de 22 de 

junho e 11. " 9 14 A de 2 J de Ou
tu bro de 18t:o ) . 

Art. 54 São crimes de responsabi
lidade. Estabelec ida a respo nsabilidade do 
pres idente da Republi ca, a Co nstitui ção passa 
a determina r os actos pelos quaes n 'e lla inco rre 
cll e . Sahindo assim cio \·ago em que n 'cst a 
111ateri a se ex pressa m outras co nstituições , a 
nossa mel ho r ga ra nti o o pode r pub li co e a pcs
s a cio chefe ela Nação . Appli co u ao acc usaclo 
o salutar princ ipi o q ue se 11; cm seo a rt. 72 ~ 15 
e no a rt. 1 do codigo pena l. E ti rou , qu ér á 
camara ci os deputados, qu ér ao se nado. todo o 
poder di screciopario q ue n ' is(o de outro modo 
lhes fi ca ri a pertencendo . D'este fei ti o, fi co u 
co nsagrad o qu e o presidente denunciado dc\'erú 
se r processado, abso h ·ido ou con cl e111naclo, não 
nbsq11c legc e po r 111eras conside rações el e ordem 
polí tica , qu aesq uer que sejam , mas com proce
dimento de caracter jucli ciario, m ed iante as 
investi gações e pro,·as aclmitt idas cm d ireito , e 
julgado sew11 d11111 nela e! probo!n . 

E ele outro modo deturp:ir-sc-ia o reg ím en 
presidenci al, podendo as cam:uas sob qua lquer 

Accresce nle-sc ao art. 
) .'l . 

8.0 As lei s orça111enta
rias vo tacl :1s pel o con
g resso . 

Emencb d:l commiss~o do 
congresso ( appro v:1d:1 cm 5 
de janeiro ele 189 1 ) . 

Art. 54. São crimes 
de responsabilidade os. 
actos do Presideute da 
Republica, que atten
tarem contra: 

1.0 A existencia po
lítica da União ; 

2.0 A Constituição e 
a fórma do governo fe
deral ; 

3.0 O livre exercício 
dos poderes políticos ; 

4. 0 O g·oso e exercí
cio legal dos direitos 
políticos, ou indivi
duaes; 

5:' A segurança in
terna do paiz; 

6.0 A probidade da 
administração ; 

7." A guarda e em
prego constitucional 
dos dinheiros publicos ; 

8.0 As leis orçamen
tarias votadas pelo 
Congresso . 

§ 1. 0 Esses delictos 
serão definidos em lei 
especial. 

s, 2.0 Outra lei reg·u 
lará a accusação, o 
processo e o julga
mento . 
~ 3:· Ambas essas 

leis serão feitas na 
primeira sessão do pri
meiro congresso. 

pretexto dc mitlir o pres idente; dar- se- ia inco n
trasta\'c l p redomínio cl 'c ll as . A posição cio chefe 
ela na ção se ria co usa instave l e prccaria, sem 
inde pcnd enc ia, sem garantias . 

- A prcsicl encia co nstitu e um cios g randes ra 
mos «coordenados» do go\'e rn o; seos poderes, 
bem co 111 0 seos pri vi lcgios e seos dt:\·eres, são 
definid os . Faz pa rte in teg-rante ela o rga n isação 
go\·e rn ame nta l e não se lhe cle,·e tocar sinão 
muito ao de leve . Tudo o que pôde enfraquece r 
o direito que o presidente t em ao res peito do 
po \·o . qu e bra r as ba rreiras que o ce rcam, fo zel-o 
joguete de mai o rias occasionaes , ten de a des
t ruir nosso gove rn o e prejudicar a liberdade 
const ituc iona l. A destitu ição cio Supremo Ma
g ist rado dheria se r promm ·ida de fei ção que o 
es pírito de pa rt ido não podesse se r accusaclo ele 
tel-a di ctado . Elia não deve deixar su speitar os 
m oti vos dos que applicam a pena; deve-se 
::iprcsc ntar ao pa iz e ao mundo c i\' ili saclo como 
um::i med ida just ifi cada pela g rav idade do crime 
e pela necessidade cio castigo ... O se nado con-

i 

ve rtido em Alta C 
se sobre os art igc 
a ir-sc a decidir 
Ê t es co nceitos clt 
ju stamente hav id< 
P. Fesse nclen , no \ 
idéa do i111penc/Je11 
sito, e o autor ele 
U11is, lepois ele e 
rações , que, aq ui 
seg uida resumim• 

O precedente so le , 
do i111 j1t•adi111c 11I rntc 
dcnci a. 

Ficou finn :1do qu e 
por fa c tos que lc_i d : 

J\ i11dcpcndcnc1a d 
rea lidade. O congrL 
ço i111j>1•11(b1111•11/ para 
dar-se d c llc . 

Equivalcni. isto a 
r:intc o povo e a au t 
;1 es ta critica bc1n 
m~nos grave inconvc 
d"aq ucllc em quem 
Perderia cnti10 o pr 
porta .'1 anarchia , Ci 
d:1 ,le . 

S i o scn:td o ti vcs 
qu e n:"w pcn:--aSsc co 
se tornari :1 suprem, 
mente subordi nado . 
que se eq uili bram 1 

stituintes de 1787 1 1 

p:i ssaria m :1 fi car s 
tentes. E C cvidcn 
dcmo~r:1cias urna a 
o govcr110 . Pódc 
pode r: para rctcl -o 
pro pri :1. 

E os patriarchas 
csco\li er entre n rc:
os males ~ravi:,:.si1 
tcrvcnçflo lcgisl:i ti 
sc~urando a i1~d 
Cliiw1br1111 , op . c1t 

Os actos .. 
O proj ecto M 
liclos co//1111cf I id 
(art. 62). O 
111áo procedi111e11 
s11 ns / 1111cçóes 0 1 
O projecto An 
II peita, su bo ri 
bens publi cas, 
d,· q11 nlq11er ct1r 
O projecto ela 
este ultimo ( a 
provisori o apa 
ros, aban dono 
ções, cio t erc, 
co mo crim es e 
(art. 5 3) os ele 
ns . 1 a 7 ( o n 
cme nd::i ela 
m ostra o prop 
o que pucless, 
que se r visse d 
especia l crcacl 
mente politi c 
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Art. 61. I'elos crimes 
tie rcsponsabilidade sera 
o presidente proccssado 
c julgado pelo scnado, 
depois dos tramites acima 
indicados. 

Art. 62. A accusafao 
do presidente Sera dccre- 
lada pelo congrcsso na- 
tional, compctindo ainda 
o proccs ;o e julgamento 
.10 scnado, cjue podcra 
dcstituil-o das functoes 
prcsidcnciaes, quando se 
tratar dos scguintes cri- 
mes : 

1trai(;ao; 
2.0 pcita, siibornd"; 
3 •" dissipafao dos bens 

publicos; 
4.0 inlcrvcnfao indc- 

bita cm clei^ocs dc qnal- 
qucr cargo federal ou dos 
cstados. 

baragrapho unico. Uma 
lei particular dclinira a 
naturcza ilcsscs dclictos. 

(Projeclo da commissao do 
goyerno jnovisorlo). 

Art. 35. Sao crimes 
de rcsponsabilidade do 
presidente da Rcpubica, 
os que attentam contra: 

1.0 A cxistencia poli- 
lica da Uniao; 

2." A Constiluifao c a 
fdrmado governo federal; 

3.0 O livre exercicio 
dos poderes politicos; 

4." O goso c exercicio 
legal dos dircitos politi- 
cos. 011 individuacs; 

s.11 A seguran^a in- 
tcrna do paiz; 

6.° A probidadc da ad- 
ministrafao; 

7.0 A guarda c em- 
prcgo constitucional dos 
dinheiros publicos. 

§ 1.0 lisscs dclictos 
scrao definidos cm lei 
especial. 

2.0 Outra lei Hies 
rcgulara a accusn^iio, o 
proccsso c 0 julgamento. 

§ ^.0 Ambas cssas 
leis scrao feitas na pri- 
mcira sessao do primciro 
congrcsso. 

( Decretos n." ^10 de 22 de 
juidio en." 914 A de 23 de Ou- 
lubro de 1S80). 

Accrosccntc-sc ao art. 
: 
8." As leis orfamcnta- 

rias votadas pelo con- 
grcsso. 

Hmenda da commissao do 
congrcsso (approvtula cm 5 
de Janeiro de 1891). 

Art. 54. Sao crimes 
de rcsponsabilidade os. 
actos do Presidente da 
Republica, que atten- 
tarem contra: 

1.° A existencia po- 
litica da Uniao; 

2.° A Constituigao e 
a forma do governo fe- 
deral ; 

3." 0 livre exercicio 
dos poderes politicos; 

4." 0 goso e exerci- 
cio legal dos direitos 
politicos, ou indivi- 
duaes ; 

5." A seguranga in- 
terim do paiz; 

6.° A probidade da 
admiuistragao ; 

7." A guarda e em- 
prego constitucional 
dos dinheiros publicos; 

8. J As leis orgamen- 
tarias votadas pelo 
Congresso. 

§ 1.° Esses delictos 
serao defmidos em lei 
especial. 

§ 2.° Outra lei regu 
lara a accusagao, o 
processo e o julga- 
mento. 

§ 3." Ambas essas 
leis serao feitas na 
primeira sessao do pri- 
meiro congresso. 

Art. 54 Sao crimes de responsabi- 
lidade. Estabclccida a rcsponsabilidade do 
presidente da Republica, a Constituicao passa 
a detcrminar os actos pelos qnacs n'clla incorre 
die. Sahindo assim do vago em que n'esta 
materia sc cxpressam oulras constituigoes, a 
nossa mellior garantio o poder publico e a pes- 
soa do chefe da Nagao. Applicou ao accusado 
o salutar principio quo sc le em seo art. 72 § t 3 
c no art. 1 do codigo penal. E tirou, quer a 
camara dos depulados, quer ao senado, todo o 
poder discrecionario que n'istodc outro modo 
Ihos ficaria pertencendo. D'este feitio, ficoti 
consagrado que o presidente denttneiado dex'era 
set" proccssado, absolvido ou condemnado, nao 
absquc Icgc e por meras consideragoes de ordem 
politica, quaesquer que sejam, mas com procc- 
dimento de caracter judiciario, mediante as 
investigagoes c provas admittidas em direito, e 
julgado scciniditin ncta el probata. 

E de outro modo deturpar-se-ia 0 regimen 
presidencial, podendo as camaras sob qtulquer 

pretcxto demitlir o presidente; dar-sc-ia incon- 
trastavcl predominio d'ellas. A posigao do chefe 
da nagao seria cousa instavel e prccaria, scm 
indcpendencia, scm garantias. 

—A presidencia constitue um dos grandc ; ra- 
mos « coordenados » do gox-erno ; scos poderes, 
bem como seos privilegios e seos dex'eres, sao 
defmidos. Faz parte integrante da organisagao 
governamcntal e nao se Hie deve tocar sinao 
muito ao de leve. Tudo o que pode enfraqueccr 
o direito que o presidente tern ao respcito do 
povo. quebrar as barrciras que o ccrcam, fa/.cl-o 
joguete de maiorias occasionaesl tendc a des- 
truir nosso governo e prejudicar a liberdadc 
constitucional. A destituigao do Supremo Ma- 
gistrado devcria ser promovida de feigao que 0 
espirito de partido nao podesse ser accusado de 
tel-a dictado. Ella nao deve deixar suspeitar os 
motivos dos que applicam a pena; deve-sc 
apresentar ao paiz e ao mundo civilisado como 
uma medida justificada pcla gravidade do crime 
e pcla nccessidade do castigo... O scnado con- 
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ve rt ido cm Alta Côrte de Ju st iça, ao pro nu nc ia r
se sobre os a rti gos el a accu sação, deve restri n
g ir-se a decid ir si ell es se acham pro vados.
Estes co nceitos ele um senador no rte-america no 
j usta mente havido por g rande jurisco nsulto, \V . 
P. Fessenclen , no processo Joh nso n , da ndo exacta 
idéa cio i111penc/Je111e11I, q uadram ao nosso propo
sito , e o autor ele Le po11 voir excrn lij n11 x Elnls
U11is, depois de os t er citado , aclcl uz as con side
rações , qu e , aqui v indo mui t o ele m olde , em 
scg u ida resu rn imos : 

O p reced en te sol e mn c rn c nte estabe lec id o co m a dcc is:i o 
do ;m/11·nd;111c11/ int e ntad o co nt ra Johnso n, fa r:'l ju rispru
dcnci:1. 

Ficou firmado qu e o p reside nte só pôde se r processado 
por fa ctos que lei da Uni I"to defi nir como crimes . 

J\ ind c pe ndcncia do pode r exec ut ivo :1 ssi m torna-se um a 
rc:1 lidad e . O co ng resso não ha de conrar co m o processo 
ço imjirarbmcul pa ra domin ar o pres iden te ou c.lcsembara
d ar-se delk . 

Eg uiva lcn't is to a isen tai-o, de fa c to, de respo nde r pe
ran te o povo e a auto ridad e leg is lat iva ? Mas para esca par 
a esta c ritica bem fund ada , te r-se- ia de c ahir e m 11 i10 

m :::: nos g ra vé in conveni ente, fac ultnndo :10 povo a d c posiçii o 
cl':1qucll c cm qu em cllc delego u a autorid ade execu t iva. 
Perde ri a entiio o preside nte a indcpcnd cnc ia, abrind o-se a 
porta ,, anarchia , fo t a! ao paiz e mais fa tal a inda á libe r
dad e. 

Si o se nado t ivesse o d ire ito de dc mi tt ir um pres id e nte 
q ue n~o pe nsasse como el k , o ramo legisla tivo do governo 
se t ornaria sup re m o . O exec u tivo lhe fica ri a com pleta
me nte subordin ad o . Essa orga nisa ç:io d e pode res cguacs 1 

qu e se eq u ili bra m e ntre s i, na ciua l se esme raram os co n
stituintes de 1787, rui ria d e um golpe . Os Estados · Unidos 
passariarn a fica r sob a dornin açilo de asscmhléas omn ipo
tentes . E l: eviden te q ue nada gan harin m co m isso . Nas 
dcmocr:lcias um a assem biéa é c m ge ral inha bi l pa ra di ri g ir 
o gover no . Pódl! faze r leis e C excc ll en te para fisc:d isar o 
pode r : para rctc l-o po r~m crn suas m ftos é q uasi se m p re im 
pro pri :,. 

E os pat ria rch:ts da Rep ub lica norte-a merica na, t endo de 
cscol li cr entre a responsabi li dade imperfeita d o presidente e 
os m ales g ra viss imos que in fa lli vel m e nte arrastaria a in
tcrvcnçüo legislativa, most rara m um:l gran de sa bedo ria as
segurando a indepcn dcnc ia d opodc r executivo . ( !Jc
Ch11111bru11, op. cit., cap . XI i11 jiue) . 

Os actos ... que at tentarem contra ... 
O projccto Maga lhães Castro cl izi;,i - por de
licias ro11111lef!idos 110 dese111pe11 bo de s11 ns j i111cções 
( art. 62) . O proj ecto Wcrn eck- Pestana, por 
111áo procedillle11to ou po r delicio 110 exercicio de 
s11 ns / i111cções ou po r crim es com mu ns (a rt . 93) . 
O projccto Americo l:l raz ilie nse, por : 1 tra ição , 
li peita , suborn o ou co ncu ssão , Ili d issipação ele 
bens pub licas, IV i11tcrvw çno i11debiln e111 ell'içno 
de q11nlq11er cargo f<Jdern / 011 dos Es!ildos (a rt . 38 ). 
O projccto ela commi,;são ci o gov:: rn o seguia 
este u lt imo (a r t. 62) . O projecto cio governo 
pro \' isori o a pa rtou-se do vago cios dous prim ei
ros, abandonou o caso de inte, vc ncão em elei
ções, cio t erceiro ( a rt. 38 n. IV) · e p reciso u 
como crimes ele responsabilidade do presidente 
(ar t. 53) os ele qu e trata o art. 54 ela Const itui ção 
ns . 1 a 7 ( o n . 8 deste a rtigo res ultou el e um a 
cmend:i ela comm issão ) . E isto cla ramente 
mostra o propos ito el e ev itar nesta m atcria t udo 
o q ue pudesse dar cnsa nchas a a r it r io, tudo 
qu e sc r l' issc ele pretex to a co nsidera r-se o juizo 
especia l crcacl o pela Const itu ição como mera
m ente polít ico e inteirame nte d iscrcciona ri o. 

O§ 1° deste a rt igo é ai nda uma pro va di sso , 
não se contentando com a desig nação em ter
m os gemes, feita nos ns . 1 a 8, ci os cri mes el e 
responsa bilidade cio preside nte e ma nda ndo que 
estes sejam dcji11idos e111 lei especial. 

Em l ei especial. E' a lei, ácima citada, 
n . 30 de 8 ele janeiro ele 1892. Procede ele pro
jecto ele uma comm issão mi xta , ele depu tados e 
se nadores . Pouca di scuss:ío t eve, sofTrenclo 
apenas uma emenda na ca mara e outra 11 0 se
nado . Vetada, foi ada ptada por dous terços ele 
votos, na ró rm a cio a rt. 37 § 3. ( V ide ANN . do 
senado, 189 1, pags . 19 1, 192 e 204) . 

Pela im porta ncia da materia, in serim os cm 
seguida as razões de não sa ncção e a crit ica que 
essa lei suscitou. 

O proj ecto d e le i do co ng resso nac'onal, qu e espec ifica 
os c rim es d e respo nsa bilidade d o p res ide nte d a Republi ca, 
o íle nd c mais de um a vez a Constituição Fede ral, p or
q uan to: 

1 .º 1a · u ltim a parte do art. 2°, t ambc m suj ei ta o pres i
d e nte ,í j usti ça o rd inari a, ao fó ro co mmum , qu ando C cert o 
que , pelo art. 53 d a Co nstituição, ell c tem sempre . quér 
pa ra os c rim es c ommuns, qu é r para os de respo nsa bilidade, 
fOro pri vil eg· iad o, qu e , pa ra os primcirosi e o su premo t ri
buna l frdcrn l1 e, par:t os segund os , o se nad o ; 

2 ." No art. 1 =; , qu e teve em vi sta o Hrt. 10 9, § 2 ° do 
coJigo pe nal, sup prim c-sc d a deíini ç íto <.i'cs tc as p alavras
po r me io ele força ou ameaças d e vi olcncia - resultad o 
q ue. co m o cst,í co nceb iJ a, a Ji spos içfLO, na p:l rte fin al 
nega ria ao prcs '.d cnte o d ire ito de exercer o i•rlo, o qual, 
cm ultima analysc, impo rta cm - ob ri ga r cad a um a d as 
ca m:1ras do co ng resso a exe rce r as suas fun ~çõcs co ns~it~
cio naes de certo m odo-

1 
isto de :1ccordo co m a Cons t1 tu1-

ç:to e os int e resses da 1açfw 1 art. 371 § 1° <l a Co nstitui
çfto1 q ue ass im C viol:tdo ; 

3.' Defi ne, no art . 3+· entre os c ri mes de responsabilid ade 
1..lo p reside nte << p rovoca r alg urn c rim e po r d iscu rsos pro· 
feridos publica men te ou po r esc rip tos allixados ou postos 
c m c irc ul açflo>>, fac to que não se pódc capi tul ar como 
cri me d e rcspons:ib ilidade, pois este prcsuppõe, como ele
m e nto essencia l o exercic io d e qu alq ue r auto rid ad e ou íun
c ç:"10 pu blica , po r occasi:"to e co m abuso do qu al se_ c.o n~ 
m etta, tanto que só pôde se r prati cado po r fun cc ionan o 
publ ico . E d'cs t' artc infringe o a rt. 54 SiSi 1 • ~ 3" d a 
Co nstitu ição , q ue manda nesta le i defin ir sóme nte c rim es de 
r~sponsabili dade . 

4 .º P revê. no art . 43
1 

como crime de respo nsabili dade 
do pr~siden te " usa r mal de sua auto rida dc 1 commct tc ndo 
excessos ou abusos ,:ão csper~"firndos 11a lei , que tenham 
1 ro cluzid o damno pro v:1do a algu m particu l:1 r o ~1 ao es!:1c~o» , 
o qu e é. co ntra princ ip io e le m enta r de d ire ito c nrnm al 
( :1rt . 1" do codigo c ri mi nal eh: 18.30 : art. 1° do novo co
digo pe na l) , contra o ar t . 1 ° tl'es tc m esmo p roj_cc lo, que 
d iz : « S,LO cr imes de respo ns:ib ilidade do p res iden te da 
Rep ublica os qu e esta lei especifica» e contra o art . 72 ~ '." 
da Constituiçfl.0

1 
que prece it ua : « nin g ue m pôde s_e r o bri

g ad o a faze r o u de ixar de fazer alg uma c~u:;a ~111:"10 c m 
vi rt ude da le i», ni10 se co mp rchenden do 1 po1s 1 c ri me con
sis te nh: cm fac tos 11 f1 0 C'Spcc ificados c m lei . 

Nego, port.rnto, sa ncçito a este projcc to ele lei e o de
vo lvo (1 cam:l ra in ic iadora, na fórm:i do art. 3 7 § 1" da 
Co nstituiçfto . 

Por occasião ele ser submett ido á d iscussão na 
camara cios deputados o projecto não sa nccio
nado, assim se ex pri mia o depu ta !o Seabra 
(Di sc . na sessão ele 29 ele dezembro lc 189 1 : 

Não conco rda com todos os po ntos das rr11.ôe<; l:1d:1~ 
pe lo prcsi le nte da I cpu bli ca, p:11:a a nilo snncç,10 d'cstc 
p rojecto

1 
m as alguns ha q ue na verdade vão de e ncont ro 

:'1s disposições constitucionncs . 
:!8 
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vcrtido em Alta C.ortc de Justi^a, ao pronunciar- 
se sobrc os artigos da accusagao, deve restrin- 
gir-se a decidir si clles se acham provados.— 
Estcs conceitos du um senador norte-americano 
justamente havido por grandc jurisconsulto, W. 
P. Fcssenden, no processo Johnson, dando exacta 
idea do impeacbcmcnt, qnadram ao nosso propo- 
sito, e o autor de Le ponvoir cxecutif anx Hiah- 
Unis, dtpois de 6s ter citado, adduz as conside- 
rai^oes, que, aqui vindo muito de molde, em 
scguida resumimos : 

O precedente solemnemcnte estnbclccido com a decisao 
do iinpaii bine lit intentado contra Jolinson, fara jurispru- 
dencia, 

Ficon fii'mado que o presidente so pddc ser processado 
por factos que lei da Uniao definir como crimes. 

A independencia do poder executive assim torna-se uma 
rcaliilade. O congrcsso nao ha dc contar com o processo 
go impeachment para dominar o presidente ou desembara- 
dar-se delle. 

Fquivalera isto a isental-o, de facto, dc responder pe- 
rantc o povo e a autoridade legislativa r Mas para escapar 
a esta critica bem fun dad a, ter-se-ia de cahir em nao 
mcnos grave inconvcniente, facultando ao povo a deposigao 
d'aquelle em qucm ellc delcgou a autoridade exccutiva. 
Perderia entao o presidente a independencia, abrindo-se a 
porta a anarchia, fatal ao paiz c ma is fatal ainda a liber- 
dade. 

Si o scnado tivesse o dircito de demittir um presidente 
que nao pensasse como ellc, o ramo legislative do govcrno 
se tornaria supremo. O executive Ihc ficaria completa- 
mente subordinado. Fssa organisagao de poderes eguacs, 
que se equilibram entre si, na qua! se csrneraram os con- 
stituintes de 17S7, ruiria dc um golpe. Os Hstados*Unidos 
passariam a ficar sob a dominagao de assembleas omnipo- 
le ntes. H e evidente que nada ganhariam com isso. Nas 
democracias uma assemblea e em gerul inhabil para dirigir 
o governo. Pdde fazer leis e e ex cell en te para fiscal isar o 
poder; para retel-o porem em suas maos e quasi sempre 5m- 
propria. 

K os patnurchas da Republica norte-americana, tendo de 
cscolher entre a responsabilidade imperfeita do presidente e 
os males gravissimos que infallivelmente arrastaria a in- 
tervencao legislativa, mostraram uma grande sabedoria as- 
segurando a independencia dopoder executivo. (l)c- 
C ha in brim, op. cit., cap. XI in Jin e), 

Os actos... que attentarem contra... 
() projecto Magalhaes Castro dizia—por dc- 
lidos counnettidos no dcscmpcnho de snas fnnc^des 
(art. (12). () projecto Wcrneck-Pestana, por 
nnio proccdimenlo on por delicio no cxcrcicio de 
suas fiinc(des ou por crimes communs (art. pj). 
O projecto Americo Braziliense, por: I traiqao, 
II peita, suhorno ou concussao, HI dissipafao dc 
bens puhlicos, IV iniervenfno indebita cm eh'ipdo 
de qualquer cargo federal on dos Eslados (art. 3S). 
() projecto da commissao do govcrno seguia 
cste ultimo (art. 62). O projecto do governo 
provisorio apartou-se do vago dos dons primei- 
ros, abandonou o caso de inteivengao em elei- 
qoes, do terceiro (art. 38 n. IV) e precisou 
como crimes de responsabilidade do presidente 
(art. 5 q os de que trata o art. 54 da Constitui^ao 
ns. 1 a 7 (0 n. S deste artigo resultou de uma 
cmenda da commissao). E isto claramente 
mostra o proposito de cvitar nesta materia tudo 
o que pudesse dar ensancbas a arbitrio, tudo o 
que servissc dc pretcxto a considerar-se o juizo 
especial crcado pela Consbtuiqao como mcra- 
mcntc politico e inteiramcntc discrccionario. 

O § i" deste artigo c ainda uma prova disso, 
nao se contentando com a dcsignaQao em ter- 
mos geraes, feita nos ns. 1 a 8, dos crimes dc 
responsabilidade do presidente c mandando que 
estes sejam defmidos cm lei especial. 

Em lei especial. E' a lei, acima citada. 
n. 30 de 8 de janeiro de 1892. Precede de pro- 
jecto de uma commissao mixta, de deputados c 
senadores. Pouca discussao teve, solTrendo 
apenas uma emenda na camara c outra no sc- 
nado. Vetada, foi adoptada por dons ter^os de 
votos, na forma do art. 37 § 3- ( ^idc Ann. do 
senado, iSqi, pags. 191, 192 e 204). 

Pela importancia da materia, inscrimos cm 
seguida as raz5es de nao sanci^ao e a critica que 
essa lei suscitou. 

O projecto dc lei do congrcsso nac:onal, que cspccifica 
os crimes de responsabilidade do presidente da Republica, 
o fiend e ma is de uma vez a Constituigao Federal, por- 
quanto: 

i.0Na ultima parte do art. 2°, tambcm sujeita o presi- 
dente a justiga ordinaria, ao foro commum, quando e certo 
que, pelo art. 53 da Constituigao, clle tern sempre. quer 
para os crimes communs, quer para os de responsabilidade, 
ioro privilegiado, que, para os primciros, e o supremo tri- 
bunal federal, e, para os segundos, 0 senado ; 

2/ No art. 15, que teve em vista o art. 109, § 20 t-'0 

couigo penal, supprime-se da definigfio d'este as palavras— 
por mcio de forga ou ameagas de violencia — resultado 
que, como esta concebida, a disposigilo, na parte final 
negaria ao presidente o direito de cxercer o veto, 0 qual, 
em ultima analyse, importa cm— obrigar cada uma das 
camaras do congrcsso a excrcer as suas funcgdes constitu- 
cionaes de certo modo—, isto de accordo com a Constitui- 
gfio c os interesses da Nagao, art. 37, ^ '0 da Constitui- 
gao, que assim c violado ; 

3.u Define, no art. 34. entre oscrimesde responsabilidade 
do presidente « provocar algum crime por discursos pro- 
fcridos publicamente ou por escriptos alltxados ou postos 
cm circulagao», facto que nao se pdde capitular como 
crime de responsabilidade, pois cste presuppde, como cle- 
mento essencial o exercicio de qualquer autoridade ou ftin- 
cgao pubtica, por occasiao e com abuso do qual se com- 
metta, tanto que so pdde ser praticado por funccionano 
publico. E d'est'arte infringe o art. 54 §§ 10 e 30 L'a 

Constituigao. que manda nesta lei definir sdmente crimes dc 
responsabilidade. 

4.0 Preve, no art. 43, como crime do responsabilidade 
do presidente « usar mal de sua autoridade, commettendo 
excesses ou abusos nao especi/ieaiios na lei, que tenham 
] roduzido damno provado a algum particular ou ao cstadov, 
o que c contra principio elemental* de direito criminal 
(art. iu do codigo criminal de 1S30 ; art. 1° do novo co- 
digo penal), contra o art. i0 d'este mcsmo projecto, que 
diz ; « Silo crimes de responsabilidade do presidente da 
Republica os que esta lei especifica» c contra o art. 72 § r* 
da ConstituigfiOj que preceilua : «ninguem pdde ser oljri- 
gado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa sinao em 
virtude da lei», nao se comprehendendo, pois, crime con- 
sistente em factos nao espccificados em lei. 

Nego, portanto, sancgao a cste projecto de lei e o dc- 
volvo a camara iniciadora, na forma do art. 37 § 1 da 
Constituigao. 

For occasiao deser submettido a discussao na 
camara dos deputados o projecto nao sanccio- 
nado, assim se exprimio o deputado Scabra 
(Disc, na sessao de 29 de dezembro dc 1891 : 

Nao concorda com todos os pontos das razocs dad as 
pelo presidente da Republica, para a nao sancgao d'este 
projecto, mas alguns lia que na vcrdade vao de cncontro 
as disposicoes constitucionaes. 

US 
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Segundo a Co ns titui çã o Fed era l , o pres id e nte da Rep u
bli ca pódc commetter duas espec ies de cleli c t os del ictos 
de res ponsa b il idade e dc li c to s co mmuns i pelos prirn c iros , 
o presidente da Re publica respo nd e pe rante o senado , e 
pe los segundos perante o tribunal fe d e ra l. 

Pensa que o art. 2· cio proj ecto o ffe nd e a Cons titui çã o, 
p orqua nto c og ita de cr im es cio pres id ente da Repub li ca e 
nii o de um ho m e m q ue j i, 11:1 0 occu pa aquelle cargo. Po r
tnnto 1 pelo :1rt. 2 · da le i d e respo nsa bilidade , s i co ncorre 
com o c rim e d e responsabiliclaclc praticado pe lo pres id e nte 
da Rcp ubli~a :t pratica de um crim e com mum 1 o presi
dente responde pel o crime de resp o ns abilidad e perante o 
se nado e pelo c rim e commu m pe rante as just iças ord inaria!-. . 

Ora. p ela Co nstituição o presidente da Repub lica t e m 
um t ribunal pri vi legiado , logo o art. 2· oflcnde a Co n
stitui çlw. 

Mas dize m que est e arti go refere-se aos crimes qu e ell e 
pratica como presid e nte da Repub lica . 

Ora , o art . 2· só cogita de crimes que prati ca o presi
d e nte da Re publica e n:LO dos qu e prati ca um hom e m qu e 
j:'1 não cs t..'1 mai s occupa nd o aquc ll a posição, porq ue estes 
es tilo d efinidos na lei commum. 

N'cst:1s condições parece-m e qu e andou bem o Sr. p re
s id e nte da Republica , negando sa n cção a esta le i d e res
ponsa bi lidade pelo motivo d e s ua inco ns tituci on a lidad e : 
d esd e que a Constitui ç iio fa c ultou-lh e o dire ito cio vel o, ne
g ando-o c ll c a essa le i , uso u d e um direito sco . 

O absurdo cl'csta lc i1 n:io fi cn sci m cnte n' estc nrt . 2 , o 
art. 43 oflcnd e t a mbe m o ~ 1 · do art. 70 da Constitui1s:10 
Fede ra l, qu e d e te1 mina qu e todos podem faz e r aqu illo que 
a le i autorisa ou perm ittc, nin g uc m p cidc se r punido !) in:io 
po r fac t os especi fi ca d os n,1 lei; no cmtanto a q udl c arti g·o 
ci o JJrDj ec to diz q u e o pres id en te da Repu b li ca pôde se r 
punido por « factos 11:t o espec ificados 11 :1 lei . >> 

Negando, porta nto, o 111 co voto a esta lei 1 en tendo que 
n :io fi c a a camara inhibida d e formul.1 r u ma ou tra de 
accordo com a disposi ç ilo ela Constitu içilo . 

A propos ito da mesma lei, dizia o deputado 
Lcov ig ildo Filg ueiras, em sessão de 6 de junho 
de 1893 : 

~s.s:1 le i n:io é só inconstitu cio n a l n:1s disposições a que 
refe ri o-se o t'e l o do S r. marec ha l Deodoro. 

Elia_ ê t oda incons tituciona l, po rqu e , c m vez d e drjiuir 
os dt'lulos cnurncrad os n o art. 5-+ da Co nsti tui ção , ciu c era 
o que :io co ng resso compet ia fozcr , co nvc rtco cada um 
tl' ~ll es cm urn a cpigr:1phc d e capitu lo, rrl'audv cm cad a c:1-
pitulo un s p ucos d e del ic tos novos, que a Co nstitui ç:10 
ntt o havia e num e rado. 

Pod e ria d c m ons tral-0 1 s i não incorresse n a c e nsura de 
abu sa r da atte n çào el a Ca mara ... 

E, em sessão de 24 de outubro de 1 898, o 
deputado Moreira da Sil va (o qua l, corn o os ou
tros acima citad_os, tinha feito pa rte do co ng res
so co nst ituinte e na prim eira leo- islatura o rdi
nari a votára a lei de responsa bi li dade) : 

« . .. como estudo his t o ric o da guest,,o reco rd o i, camara 
que a le i ele responsab ilid ade do pres id e nte da Republica 
fo i votnda no m omento cm q ue os csp iritos cncontr,!vam
sc :1paixon:H.los e so b n impressi'lo de lu c t a treme nd a en tre 
o pode r legis lativo e o pod er execu tivo . Parec ia que o 
co ng- r~sso n ac ion_:d o rgn ni sa va meios e m odos d e ap an h:1r 
c m cr_1m c o p rcs, d c n tc da Re publ ica, par :1 respo nsabi li s:tl -o 
e_ pund-0 1 arranca ndo-lh e as suas attrihuiçõcs constitu
c1o nacs . » 

Em scos « Pri nci pios Gcracs de Di re i to Pu
blico e Co nstitucio na l >), 1893, pag . 330, o aha
li sado professo r Dr. J. So rian o de Souza, ma
nifestou o seguin te juizo : 

<, Seguind o o methodo analytit.:o. fi,.cram ( os nossos 
lcgislado rês o rdin arios) urna lei casuistica e de cert o m odo 
uma ki de occ:1sitt0 . Desejosos de que o accusado ni',o 
podés~.c e ni . ca_so algum esi;ap:ir-sc, ch ega mm a úcíinir 
caso~ 1mposs1ve1s1 ou pelo meno:-- improvaveis. 

Desce ram até .l deg radante suppos1çao de um pres id e nte 
d e Republica capaz d e receber donativo p ara prati car ou 
de ixa r d e pniticar a lg um acto ele oflic io ( a rt. 48) ; ele 
ex ig ir grn tifkaçào ou pre mio para cump rir o seu d eve r 
( art . 47): el e ser inc o ntin e nte publi co, j ogado r e eb rio 
( art. ,18 ). E co mo s i ainda nüo ba s ta sse, no art. 43 se 
considera crime de resp onsabilidad e d o presid ente « usa r 
mal de s ua auto ridade c omrn c tte ndo excessos e abu sos 
uiío l'SJia,jirndos un lei ! N,,o ha como esca par ! » 

E na sua « Histo ria con stitucional ela Rep u
bli ca dos Estados Unidos do Brazi l >), referin do
se á mesma lei, observa o ex-deputado Feli sbél-lo 
Freire (pag . 213): 

Opiniões el e publi c is tas lh e s iio d es favorav c is (tran-
screve a do Dr. Saria no c it. ) ..... 

A le i 11~0 podia deixar de resen tir-sc da cffe rvcscc n c ia 
p olíti c a do minante ao t e mpo e m q u e fo i elaborada . O co n
g resso na cio n,il m ov ia ao presidente d e c ntfio , o rn nrcchal 
Deod o ro da Fonseca, a mai or oppos iç f1 0, n f10 tendo a autori
dad e e xec uti va no se io d·ellc mai o ria suffi c icntc para as 
m edida s ncccssaria s ,'i admini s tra çfta publica . 

Tudo negou-lhe .. . 

~ 2 . Outra lei. E' a de n. 0 27 , de 7 ele 
jane iro de 1892 . Res ultou t8mbem el e proj ecto 
ela commi ssão mi xta jú menci onada . 

A esse projecto ap rcscntára a seguinte emenda 
o deputado Epi tacio Pessoa : 

Art. 8 . O processo ele que trata es ta le i pode r:', se r 
intentado n :io só d u ra nte o µeriodo presidcnc i,d. rnas :i inda 
depois qu e o p reside n te. por qua lq uêr m o tivo : ho uvér 
deixado ddini ti vamcntê o c .1 rgo . 

E ab undando cm considerações ju stifi cati vas 
d'e ssa eme nda, dizia se u autor: 

Pode r.', dizer- se: .', vista d os t e rm os cm que cs t(1 co nce
bido o ~H ti go constitu c io nal e da uni fo rmid :1de n :1s outras 
constitui çôes 1 que o presidente da Republi ca só pód c se r 
processado p era nte :1s justiç:1s co mmuns. si fàr e depois 
q ue fôr co ndt.'rnnado p e lo senado : se m prej ui zo da ;11..:ç:io 
d a just iç a on.li n a r ia contra o roudcmuado , diz a Cons titui
çf10 . Mas si se dér esta intc lli gcnc ia ao artigo da Consti
tui ç:""10 . cnt:10 os inconvenientes do art. 3° do projecto, 
qu e se a ch a c m d ebate, se rilo t antos e d e tal g ravidade e 
im po r tancia q ue o p ode r legis lativo não pôde de ixa r d e 
reje ita i-o iu li111i11c . Com eflcito, si o presidente da Repu
bl ic a sci póde ser suj e ito :Í acçt10 ord inaria da jus tiça , s i 
1àr e d e po is que fo r c ond c mnado p elo senado , e s i o pro
cesso politico t em di;: cessar logo qu e e ll e d e ix e defin iti
vamente o exe rcic io do cargo. o qu e pôde fazer por um a 
re nun ci a , podemos J csdé j :'i ga rantir q ue es t e projecto que 
es tam os discutin do nt10 é o proj cct o d e rcspo nsabilidaJ e do 
pres idente , m :1s sim o da sua irrcspo nsab ilida dt.! . O prc
:s id e nte ela Re publi ca p ode , ú co mm etter os mai , 1; rayes 
deli c tos ciuc a lei nf10 o att in g·ir.í., porque , com a re nun
c ia , cllc co nseguir:'i o si le ncio do se nad o, e co m o s il e nci o 
do sen ado cl lc t cn'i :dc:111çado tambe m o s il e ncio dos t ri
bunacs ordin.irios, os q uacs só pode m jul g ai-o de po is que 
aqucl la corporaçI"10 po liti ca st.: houve r manifestad o . 

Entretanto, d evo di ze r que para rnim nf1 0 é es t a a ve r
dad e ira intell igl' ncia do t l!xto i.:onsti t ucio nal: pe nso, p elo 
con trario, que muito cmhora 1üo se dê o jul ga m e nto 
politico. o présidcnte, pelo facto da renun c ia , se t o rn a um 
simples ...:idad."IO. e co m o t a l in c ide na :il çada dos tribun acs 
ordin.1rios: mas o qu e é in con t cs tav e l C qu e a Co ns ti
t uit;tw usando da cxprcss:10 rcst ri c ta- condcmn:1do- n:io 
cogi t ou da hy po th csc d e o preside nte fi ca r suj e ito aos 
t ri hunac::,; co mmuns pe lo s imp les fa cto da re nun cia . Üt.!
m:t is jil mostre i ú camara que o julga m e nto o rdi nario nf10 
pre vin e os inco nv e ni e ntes que fi g ure i. 

T odos est es in co nve ni entes são re movidos pe la e m e nd a 
su bs titutiva. 

(ANN AF.S da c ;,m. d os dcp., t 89 1, IV, pag . 39) . 
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Segundo a Constitui^uo Federal, o presidente da Repu- 
blica pddc commetter duas especies de delictos : delictos 
de responsubilidade e delictos communs ; pelos primciros, 
o presidente da Rcpublica responde perante o senado, e 
pelos scgundos perante o tribunal federal. 

Pensa que o art. 2' do projecto oflende a Constitui^ao, 
porquanto cogitade crimes do presidente da Rcpublica e 
nao de um homem que jii nao occupa aquelle cargo. Por- 
tanto, pelo art. 2* da lei de responsabilidadc, si concorre 
com o crime de responsabilidadc praticado pelo presidente 
da Rcpublica a pratica de um crime commum, o presi- 
dente responde pelo crime de responsabilidadc perante o 
senado e pelo crime commum perante ftsjusti<;as ordinarias. 

Ora, pela Constituicfio o presidente da Rcpublica tern 
um tribunal privilcgiado, logo o art. 2* ollende a Con- 
stitui9rio. 

Mas dizem quo estc arti'go refere-se aos crimes que elle 
pratica como presidente da Rcpublica. 

Ora, o art. 2* so cogita de crimes que pratica o presi- 
dente da Rcpublica e nfio dos que pratica um homem que 
ja nao esta mais occupando aquclla posi^fio, porquc cstes 
cstao definidos na lei commum. 

N'estas condi^oes parece-mc que andou bem o Sr. pre- 
sidente da Rcpublica, ncgando sanc^fio a esta lei de res- 
ponsabilidadc pelo motivo de sua inconstitucionalidade; 
desde que a Constitui^ao facultou-lhe o direito do ve/o, ne- 
gando-o elle a essa lei, usou de um direito seo. 

O absurdo d'esta lei, nao fica sdmcnte n'este art. 2. o 
art. 43 oflende tambcm o ^ i • do art. 70 da Constituicfio 
Federal, que detciniina que todos podem fazer aquillo que 
a lei autorisa ou permitte, ninguem pdde ser punido sinao 
por factos espccificados na lei: no cmtanto aquelle artigo 
do projecto diz que o presidente da Repuhlica pdde ser 
punido por « factos nao espccificados na lci.» 

Negando, portanto, 0 mco voto a esta lei, entendo que 
nfio fica a camara inhibida dc formular uma outra de 
accordo com a disposi^ao da Constituicfio. 

A propesito da mesma lei, dizia o deputado 
Lcovigildo Filguciras, em scssao de 0 dc junho 
dc 1S93 • 

Essa lei nao e so inconstitucional nas disposi^oes a que 
referio-se o vt'/o do Sr. marechal Deodoro. 

HI la c tod a inconstitucional, porque, cm vez de defiuir 
os delictos cnumerados no art. 54 da Constituicfio, que era 
o que no congresso com pet ia fazer, convertco cad a um 
d'elles cm uma epigraplic de capitulo, rrenndo em cada ca- 
pitulo uns poucos de delictos novos, que a Constituicfio 
nao ha via enumerado, 

Poderia demonstral-o, si nao incorrcsse na censura de 
abusar da attemjao da Camara... 

E, em sessao de 24 de outubro de 1898, o 
deputado Moreira da Silva (o qual, como os ou- 
tros acima citados, tinha feito parte do congres- 
so constituinte e na primeira legislatura ordi- 
naria votara a lei dc responsabilidadc) : 

«... como estudo historico da questao recordo si camara 
que a iei dc responsabilidadc do presidente da Rcpublica 
foi votada no momento cm que os cspiritos encontravam- 
se apaixonados c sob a imprcssao de lucta trcmenda entre 
0 poder legislativo e o poder executive. Parecia que o 
congresso nacional organisava meios c modos de apanhar 
cm crime o presidente da Rcpublica, para responsabilisal-o 
c punil-o, arrancando-lhe as suas attribui^oes constitu- 
cionaes.» 

Em scos «Princi]iios Gcraes do Direito Fu- 
blico e Constitiicional», 1893, pag. 330, o aba- 
lisado piolessor Dr. J. Soriano de Souza, ma- 
nifostou o scguintc juizo : 

Seguindo o methodo analytico, fizcram (os nossos 
1 eg 1 si ado res ordinarios) uma lei casuistiea c de certo modo 
uma lei de occasiao. Descjosos de que o accusado nfio 
podesse cm caso algum escapar-se, chegaram a definir 
casos impossiveis, ou pelo meuos improvavets. 

Desceram ate a degradante supposi^ao de um presidente 
de Rcpublica capaz de receber donative para praticar ou 
deixar dc praticar algum acto de ofiicio (art. 48); de 
exigir gratifica^ao ou premio para cumprir o seu dever 
(art. 47); de ser incontinente publico, jogador e ebrio 
(art. 48). H como si ainda nfio bastasse, no art. 43 se 
considera crime de responsabilidadc do presidente «usar 
mal de sua autoridade commcttendo excesses e abuses 
iino espccificados na lei ! Nfio ha como cscapar !» 

E na sua «Historia constitucional da Rcpu- 
blica dos Estados Unidos do Brazil», referindo- 
sca mesma lei, observa o ex-deputado Felisbello 
Freire (pag. 213); 

Opinioes de publicistas Ihc sao dcsfavoravcis (tran- 
scrcve a do Dr. Soriano cit.)  

A lei nfio podia deixar de rcsentir-sc da cfTervcsccncia 
politica dominante ao tempo em que foi elaborada. O con- 
gresso nacional movia ao presidente dc cntao, o marechal 
Deodoro da Fonseca, a maior opposi^fio, nao tendo a autori- 
dade executiva no seio d'elle maioria sufficicnte para as 
medidas neccssartas a administragao publica. 

Tudo negou-lhe... 

§ 2. Outra lei. E' a do n.0 27, dc 7 de 
Janeiro dc 1892. Resultou tambcm de projecto 
da commissao mixta ja mencionada. 

Aesse projecto aprcsentara a seguinte emenda 
o deputado Epitacio Pessoa : 

Art. 8. O processo de que trata esta lei pod era ser 
intentado nao so durantc o periodo presidencial. mas ainda 
depois que o presidente, por qunlquer motivo, hnuver 
deixado definilivamente o cargo. 

E abundando em considcraqocs justificativas 
d'essa emenda, dizia seu autor : 

Podcra dizer-se, a vista dos termos cm que esta conce- 
bido o artigo constitucional e da uniformidade nas outras 
constituiqocs, que o presidente da Rcpublica so pddc ser 
processado perante as justicas communs, si for c depois 
que for condemnado pelo senado : sem prcjuizo da ac^uo 
da justi<;a ordinariu contra o condeuniado, diz a Constitui- 
cfio. Mas si se der esta intelligcncia ao artigo da Consti- 
tuicfio. cntao os inconvenientes do art. 30 do projecto, 
quo se acha cm debate, serao tantos e de tal gravidade e 
importancia que o poder legislativo nao pdde deixar de 
rejeital-o in limine. Com effcito, si o presidente da Rcpu- 
blica so pddc ser sujeito a acgao ordinaria da justi^a, si 
lor e depois que for condemnado pelo senado. e si o pro- 
cesso politico lem de cessar logo que elle deixe definiti- 
vamcntc o exercicio do cargo, o que pdde fazer por uma 
rcnuncia, podomos desde ja garantir que cste projecto que 
cstamos discutindo nfio e o projecto do responsabilidadc do 
presidente, mas sim o da sua irresponsabilidade. O pre- 
sidente da Rcpublica podcia commetter os mais graves 
delictos que a lei nao 0 attingini, porque, com a rcnun- 
cia, elle conseguira o silencio do senado, e com 0 silencio 
do senado elle tera alcan^ado tambem 0 silencio dos tri- 
bunacs ordinarios, os quacs so podem julgal-o depois que 
aquella corpora^ao politica se houver manifestado. 

Hntretanto, devo dizcr quo para mini nao c esta a ver- 
diuleira intelligcncia do texto constitucional: penso, pelo 
contrario, que muito cm bora nfio se de 0 julgamento 
politico, o presidente, pelo facto da renuncia, se torna um 
simples cidadao, e como tal incide na al^ada ilos tribunacs 
ordinarios; mas o tjue 0 incontcstavcl c que a Consti- 
tuicfio usando da expressao rcstricta—condemnado—nao 
cogitou da hypo these de o presidente ficar sujeito aos 
trihunaes communs pelo simples facto da renuncia. De- 
mais ja mostrei a camara que o julgamento ordinario nfio 
previne os inconvenientes que figure!. 

Todos estes inconvenientes sao removidos pela emenda 
substitutiva. 

(Annahs da cam. dos dep., 1S91, IV, pag. 39). 
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O mesmo era o modo de ve r do presidente 
el a Republica, nas razões de velo que op poz á 
lei (ANN. do Se n. , sess . ext r . de 189 1, vo l. !, 
pag .7 ): 

«O proj ec to de lei que reg ula o processo e ju lgarn cnto 
do presidente da Republi ..:.a. co m a di sposiç:"10 do ar t. 3°, 
qu e di z qu e o processo estabe lec ido só poder:l ser inten
tado durante o pe riodo preside nc ial e ccssa r,'i quando o 
presiden t e , po r qua lqu e r moti vo, d eix ar definitivamente o 
cxc rci c io do c,ugo, t o rnaria ina pplicavc l e inerte, c m 
mu itos casos, a pena de in cap acidade para qua lque r out ro 
cargo, q ue o art . 33 1 ~ 3° da Co nstitui çf10 (q ue a:;sim é 
vio lado) auto ri sa o Se nado a imp à r. Isto se verificaria 
t odas as vc:r.cs q ue o Pri:side ntc , para ev itar o j ul g am ento 
do se nado, renun c ia sse o cargo , ha ve ndo commcttido 
c rim e d e rcspo ns:th ili d ad e que o s:.1j ci t:1ria ,íq u clla pena . 
si ju lg ad o pe lo t r ibunal espec ia l e que ni"to sej a pu n ido 
co rri tal inliabilita çf10 pela lei c rimin al commum. O m esm o 
se daria se mpre que o j ul g·:1111 c nto se vcrific:1sse d e po is de 
fi ndo o pi:riodo preside nci,d , ou po rque o delicto ho uvesse 
si d o p ratica d o n os ultimas di as deste. o u porque só se 
d esco bri sse depois q ue o d c lin q ucnh: t ivesse deixado as 
íun cções do ca rgo . 

Em refut ação da emend a, porém , o se nador 
José Hyg in o arg um enta \·a ( r\ NN . do Senado, 
1 tl9 1 , V, pag . 1 0-f ) : 

O art. J3 d:1 C:o ns titui 1.;:io diz que " co mpete priv a tiva
m ente ,10 se n:u..l o julgar o Jin•sidf'ltfr da l?l'jmblica ,, . E 
pois o jir l'sid1·11/t' d,r R,'j111Mita . o funi.:iona r io inves tid o d:ts 
íu ncções de cheft.! da Uni:·10 , que o senado ju lg a . Ora, 
11;"10 ~ pres idente da l~epuhlic:1 l)U l!lll la rgou o cargo prcs i
denc1a l, porque tc rmmou o peno1.lo li:gal ou por qua lq ue r 
outro motivo. o 1'.\"-/>ri·s1,ll'nl1 ' é um si m ples cidadüo , e 
corno tal 1 11 :lo pôde ser arrastado ú b:1rra do senado: só 
:Í-; justi ças ordi narias co mpete julgai-o seg undo o d ireito 
commum . 

. nuto r da e m e nda procurnu justif1cal-a , all egando q ue, 
:-1 pn:v:dci.:cssc o systc n1:1 ad op t :1d o no :1 rt. ,i• do p ro
j c...: to. o presidcnti: da Rq1uhli ca poderia evitar o julga
rrn:ntn do Si:nado e conseq ue ntemen te :1 pe na de incapa
c idade . dL·mittindo-sc d u c:1 r n-o pri:sidc n..:.i:il. N:"10 ha du
vid:1 que o pri:sidcn lc da Ri:p uhli ca 1 co m o qua lquer outro 
fun ccion:1r io suj~i t o ao j ul _:;amc nto do se nado , pôd e evi
t ar o i111Ji1•11thJ111•11/ e os si: us cllcitos, fazendo renunc ia do 
ca r~o . bs quid juris í S i po r esse m e io o presidente 
subtr:ihe-se ~ justiç:1 d o se nado , nt10 ev ita a acçilo das 
jus t iç as orLlin:lrias ne m as p~n:ts crim ina es que as le is t e-

nh a m estabel ecido p a ra o c rim e ou cri m es por c llc per
petrado . Ora. as leis criminacs e a j ust iça o rdinaria é 
que si'"10 a garantia da ordem juridica e da invi o labilida d e 
do di re ito . A eme nd a da camara dos depu tad os desvirtua 
t odo o systcma . mante nd o a jurisd icçüo exce pc ional do 
se nado, :tpezar de ha ve r cessado a causa q ue a d et ermina . 

Ma is tarde, occupando-se do veto dizia o 
mesmo representante ( ANN. cit., pag . 204): 

<;. A mi ssão do se nado não é conhecer d os crimes de 
responsab ili dade cio presidente da Republi ca para punil-o 
c riminalm ente . mas p:ira decretar urna m ed ida J e governo, 
a q ua l é a d est ituição do presiden t e de lin q uente . 

Desde que o presidente tenha largado o ca rgo, ou seja 
por fo rça de sen t e nça cond cmnato ria do se nad o, ou por 
mo tivo d e renuncia o u por t e r exp irad o o pc r iodo c rimin a l, 
responde pe los crim es de resp onsa bilidade que pe rpe tra ra 
no cxc rcicio d o cargo perante. a jus ti ça ordin;iria, que o 
jul ga r(, e punin'i segundo o direito c rim inal commnm . >> 

E sem mais debate, ve-se ci os. citados ann aes , 
fo i encerrada a d isc ussão, sendo approvado o 
projec to por dous terços de votos, e preva le
cendo, ass im , as razões ex hi bidas em ju stifi cação 
do acto \·etado . 

D'ahi se infere q ue a pa lav ra «cond emn ado » , 
do a rt. 33 § 3", só obsta ao processo da ju stiça 
co111111 u111 co ntra o presidente qu e tiver sido 
traz ido perante o t ri buna l espec ial de i111pf'n
cb111e11/ e por ell e absolvido ;- mas não embaraça 
o processo o rdina rio no caso de haver aqu ell e 
funcc ionari o por q ua lq uer ca usa de ixado defini
tivamente o cargo . 

§ 3,, Na primeira sessão do primeiro 
congresso. E ta d isposição veio do projecto 
do gove rn o proviso ri o (a rt. :;3 ~) 3°). Tinha 
por fim ev ita r qu e fi casse o gove rn o a func

.cionar sem responsa bil idade, pois sem as le is 
de qu e se trata ella se ria puramente nom inal e 
van. Qpiz por isso a Con stitui ção qu não se 
adi asse m esses actos legis lat i\·os, complemen tos 
necessari os da o rga ni sação do poder presidenc ia l. 
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0 mcsmo era o modo de vcr do presidente 
da Republica, nas razoes de vcio que oppoz a 
lei (Ann. do Sen., sess. extr. de 1891, vol. I, 
Pa8"- 7): 

«0 projecto de lei que regula o processo e julgamento 
do presidente da Republica, com a disposi^'io do art. 3", 
que diz, que o processo estabclecido so pod era ser inten- 
tado durante o periodo presidencial e cessara qunndo o 
presidente, por qualquer motivo, deixar definitivamente o 
exercicio do cargo, tornaria inapplicavel e inerte, cm 
muitos casos. a pena de incapacidade para qualquer outro 
cargo, que o art. 33, § 3° da Const!tui^ao (que assim c 
violado) autorisa o Senado a impor. !sto se vcrificaria 
todas as vczes que o Presidente, para evitar o julgamento 
do senado, renunciasse o cargo, havendo commettldo 
crime de rcsponsahilidade que o sujeitaria aquclla pena, 
si julgado pelo tribunal especial e que nao seja punido 
com tal inhabilitacao pela lei criminal commum. O mesmo 
se daria semprc que o julgamento se vcrilicasse depois de 
findo o periodo presidencial, on porquc o delicto houvessc 
si do praticado nos ultimos dias deste. ou porque so se 
descobrissc depois que o delinquente tivesse deixado as 
func^des do cargo. 

Em refutaclo da emenda, porem, o senador 
Jose Hygino argumentiu-a (Ann. do Senado, 
1S91, v, pag. 104) ; 

O art. 35 da Conslitui^ao diz que w compete privativa- 
mcnte ao senado julgar o presiJt'uti' da Republica». H* 
pois o prcsUeule da Republica, o funcionano investido das 
iunc^oes de cbele da Uniao, que o senado julga. Ora, 
nao e presidente da Republica quern largou o cargo presi- 
dencial, porque terminou o periodo legal ou por qualquer 
outro motivo, o ex-presideute e um simples cidadao, e 
como tal. nao pddc ser arrastado a barra do senado ; so 
as justi^as ordinarias compete julgal-o segundo o direito 
commum. 

O autor tla emenda procurou justillcal-a, ailegando que, 
si prcvalecesse o system a adoptado no art. 3" do pro- 
jecto, o presidente da Republica podcria evitar o julga- 
mento do Senado e eonsequentemente a pena de incapa- 
cidade, demittindo-se do cargo presidencial. Nao ha du- 
vida que o presidente da Republica, como qualquer outro 
funccionario sujeito ao julgamento do senado, pode evi- 
tar o iiupeachiueut e os sens elleitos, fa7.endo renuncia do 
cargo. Mas quid juris ? Si por esse meio o presidente 
subtrahe-se a justi^a do senado, nao evita a acqao das 
justly as ordinarias nem as penas criminaes que as leis te- 

nham estabclecido para o crime ou crimes por elle per- 
pctrado. Ora, as leis criminaes c a justi^a ordinuria e 
que sao a garantia da ordem juridica e da inviolabiiidade 
do direito. A emenda da camara dos deputados desvirtua 
todo o sjstema, mantendo a jurisdic?ao excepcional do 
senado, apezar de haver cessado a causa que a determinn. 

Mais tarde, occupando-se do vcio dizia o 
mcsmo representante (ann. cit., pag. 204): 

«A missao do senado nao e conhecer dos crimes de 
responsabilidade do presidente da Republica para punil-o 
criminalmente, mas para decretar uma medida de govcrno, 
a qual e a destitui^ao do presidente delinquente. 

Desde que o presidente tenha largado o cargo, ou seja 
por for^a de sentemja condemnatoria do senado, ou por 
motivo de renuncia ou por ter expirado o periodo criminal, 
responde pelos crimes de responsabilidade que perpetrara 
no exercicio do cargo pcrantc a justi<ja ordinaria, que o 
julgara e punira segundo o direito criminal commnm.» 

E sem mais debate, ve-se dos, citados annaes, 
foi encerrada a discussao, sendo approvado o 
projecto por dons terijos de votos, e prevale- 
cendo, assim, as razoes exhibidas em justificafao 
do acto vetado. 

D'ahi se infere que a palavra « condemnado », 
do art. 33 § 3", so obsta ao processo da justi^a 
commum contra o presidente que tiver sido 
trazido perante o tribunal especial de impea- 
cbinenl e por elle absolvido;—mas nao embarai;a 
o processo ordinario no caso de haver aquellc 
funccionario por qualquer causa deixado defini- 
tivamente o cargo. 

§ 3° Na primeira sessao do primeiro 
congresso. Esta disposicao veio do projecto 
do governo provisorio (art. 13 § 3'■)• Tinha 
por fun evitar que licasse o governo a func- 
cionar sem responsabilidade, pois sem as leis 
de que se trata ella seria puramente nominal c 
van. Quiz por isso a Constituicao que nao se 
adiasscm esses actos legislativos, complementos 
ncccssarios da organi^acao do poder presidencial. 
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Do poder judiciaria. Da indo le e missão 
do poder judic iari o na Uni ão Federa l, jú, de passo, 
demos idéa no commentar io ao art . 1. Convém 
ago ra pôr sob os o lhos do leitor o que a este 
respeito se !e no prea111b11lo do dec. n. 848, de 1 1 

de Outubro de 1890, pelo qual o govern o pro
v iso ri o organi sou a justiça fede ral, sob re as 
mesmas bases e com a mesma ori entação que 
vieram a prevalecer na Constituição que o con
g resso emendou e adoptou : 

,, N:io se trata de t rihunacs ordi nari os de jus ti ça , com 
uma jurisdi cção pura e si mpl esm ente rcs tricta ú applicaçfto 
da s leis na s m ultiplas rc laçõt.'s d o d i re ito privad o . 

A ma g is t ratu ra que agora se in s talla no paiz, graças ao 
rc g imcn republi cano, não l! um instrum ento cégo ou m éro 
interprete na execuçào dos ac tos do pode ,· legis lati vo . 
Antes de app li ca r a le i cabe-lh e o direito de exame, po
dendo dar- lhe o u recusa r-lhe sa ncç i,o, s i ella lhe parece r 
conforme ou contra ria ~i lei orga nic:1. 

O pode r de inte rpc t ar as le is, di sse o honesto e sab io 
juiz ;1mcricano 1 envo lve necessariame nte o direito de veri
fica r si clla s são conformçs ou não ú Constitui ção. e neste 
u lti mo caso cabe-lhe declarar que cllas s;"to n ull as e sem 
cfTCito. Por esse cngt.!nho::;o mecanismo consegue-se evitar 
que o legislad o r , rese rvando-se a faculdad e da interpctraçito , 
ven ha a co llocar-sc na alisurda situação de juiz cm sua 
p rop ri a causa . 

E' a vont,u..lc ab~olu t a das ,1sscm blêas legislativas q ue se 
exting ue , n as :--ocicdadcs modl'rnas. como se hf10 .ex t ing uido 
:is doutrinas do :irhi t rio so hcr, rn o d o pode r c.xccutivo . 

A func ção do lihc rali srno no passado, diz um em in ente 
p l· ns;H.ior in g lcz. foi oppàr um limite ~10 poder violento dos 
reis : o dever '-l o lihc rnli ::m10 na c poca ac tual é oppó r um 
limite ao poder ill im itado dos parlamentos . 

Essa mi ssão his t o ri ca incumbe se m duvida 1 ao poder 
judil:iil ri o 1 tal co mo o ar~hitl·ctam poucos povos con t c m
porancos e se acha consagrado no presente decreto. 

Ahi es t;Í posta a profunda di ve rsidade d e índole que 
cxi~tc entre o p od e r juJic iario , tal como se achava in s ti
t uido no regim c n d ccahido. e i.lq u c lle qu e agora se inau g ura, 
cakaJo sob re os m o ldes dcm oc raticos do syst cma federa l. 
1),: j,odrr s11bordi1111do. ,,uai rra, lrn usfor111n-sc t.'111 f odcr 
sobrra110. afio ua clc'L'nda ts/ illt'rn da sim nuloridnd,; pnra i11-
/cr/Ór t1 bou:fica i1~flut11rin do .ffll cri/crio dtrisit101 a.fim de 
ma11/o· o r,111i/ibrio, a rcguli:ridndc f a Jwof,ria i11drpc11do1r i,1 
dos outros podtT1'S, ,1.urgurnudo no mrsmo !t'111fo o !it•rc cxrr
rfrio dos dirá/os dv ritlatfâo. 

E' por isso que na g rand e União Am e rica na co m r;1ú10 
se conside ra o poder judiciaria como a pedra angular d ó 
cdifit.:io fCdcra l e o uni co c:1p:1z de de fe nder com e lli cacia 
a li berd,u.lc. a autonomia ind ividual. Ao influxo da s·1 a 
re:11 so beran ia d esfazem-se os erros leg is lati vos e sfw entre
g ues :i austeridad e da lei os c r in1 cs dos d epositari as d o 
p oder exec uti vo . 

De resto 1 p era nte a justiça fed eral dirimem-se não sô as 
contenJas qu e resultam d o dire ito c i \·i l. como aqucll:is qu e 
mai s possam avultar na elevada csphera do direito pu
b!,~o. 

Is. to b::1 s ta para assignal ar o papel importantíssimo qu e a 
Constitui çfw rese rvou ao poder judiciario no governo da 
Republi ca . Ncll e r,·side esse ncia lmente o princ ipio federa l; 
e da sua boa organisa ç:"t0 1 p ortanto . é que d eve m tléco rrc r 
os fecundos resultados que se esperam d o novo rcgi m e n , 
prcci s:1m cntc po rq u e a Rt/111blir11 . seg un d o a max ima a111é:·i
cana1 dci't' srr v gm•t-ruo da lei. 

O o rga ni sm o judiciario no syst e rna federa tivo. syst ema 
que re po usa esse ncialm ente so hrc a exi stc ncia d e duas so
b cr.111ias na t ri pli ce csphera do pod e r puhlico, exige. p,1ra 
o seu reg ular fun ccionam cnto . uma dc111arcaçi10 c lara e po
s iti va. tra çand o os limites entre a jurisdicç:"10 ft.·dera l e a 
d os Estad os, d e t a l so rte qu e o d om ini o leg itim o d e cada 
uma d es tas sobe rani as seja r ig-o ros.a mcn t c mantido e rec i
procan1 c n tc respei t ado. 

Na Suissa , a le i de 27 ,Ir junho de 1S7~ , que d eo 11 0 \'a 
organisação ~i. j ustiça federa l. cm vez de reprimir. co 111 0 
dc:v êra, dcsenvolvco a lé nd c nc ia. j :í manifestada n a legis
lação anterior . de ampliar a jurisdicç5o fr d ern l nas causa:,
~ivis1 cxtc ndc,_• nd o-a até :í.qucllas que por sua naturl'í'.a d e
vi a m ser da privativa compctcn..:ia da justiça canto n,d .. 

A lém de es tabelece r que c m regra é permitticl o SUJC1ta r 
ao j u lgamento do tribun;il federa l as causas estran has á 
sua competcnc ia , q ua nd o nisto convic 1·e m os liti gantes, a 
lcg isla çf10 actu a l co nsagra a cornpctcncia do m esmo t ri
bu na l p:ira j u lgar em recurso as que stõ es derivadas do con
tracto matrimonial e aquel las que , julgadas pelos tribu
na es ca n to naes, tive re m val or superio r a 3 .000 fra n cos uo 
11:10 suscep tivcl d e es timação. 

Mas os in co nve n ie ntes de um tal syst crn a se fizeram 
sent ir tlcsde logo , aco nsc llrnnd o a necessidade de uma d cs
crimin açi10 perfe ita e comp leta , garantidora ela reciproca 
so be rania. 

E' notavel n o m e io das rct.:lnmações ge m es, que tec m 
s id o p rovocad:ts por esta t c ndenc ia subve rsiva dos bo ns 
princip ias , o e ncrgico pro t est o d e um illu s tre membro do 
tribun a l fed e ral. l1uc co meça a ver o pe ri go de ser o pro
p r io tribuna l desnaturado por es ta co m petencia t ão extensa 
no civi l , qua ndo a sua natural destinação é co nh ece r das 
qu estões de direi to publico. Ma s o que sobre tudo inqui e ta 
os cspiritos, ê o fundado receio de que por este m odo se 
perturbe m todas :is relações: se paralysc e c\ e.strua o senti
m ento de soberania dos juizes locacs, faz endo desapparcce r 
po r essa continua in vasüo , e cada vez m ais extensa , a cor
rel ata incl epc nd e ncia da jus t iça federa l e local , p rin cipio 
basico do :--.ystcm a federa ti vo. 

A org a n ização contida no d ec re to , que ora submctto á 
vossa assignatura: rigorosamente calcada sobre as bases 
es t abelecidas pela Con.sti tui çõo, re m ove todas as diflicul
dadcs e cvit~1 tod os os pe r igos, tra çando com cla reza e prc
cistw os limites dil co mpc t encia en tre a jus tiça fed e ra l e a 
d os Estados. de tal m odo que cada um:i : resg ua rdada de 
todo o perigo d e invasflo. conse rvar~l 1m mni s c1 111pla inte
g ridade a sua ;1uto nomia jurisdi ccio nal. 
.. Nos arts . 9·• . 1 í e 16 acham :--e espct.:.i fi cad:is as causas 
q ue, cm ra1.:"10 das pessoas o u d a na t u reza do se u ohj ccto , 
pertencem ao jul g-am L· n to J os juizcs tCdL"r;1rs. M:1is lihera l 
do que a propri,1 org:m izaç:10 am erica nn. o decreto restr inge 
a juri::-Jicção c ivi l da justiça f·dcral, ampliando co rrc~pon-
1..IL·ntcm cnte a csplicra de co m pctcncia da jus ti ça t erri t oria l. 

Es t .'1 ahi Ül'm positiva m ente assigna lada. co m o princi pal 
c:i ra ct c ri stico do reg im c n ad o ptado. a cocxistcnc ia de u m 
pode r judiciaria feder .d e d e um poder juniciario loc al , 
cada um dese n vo lven do a su a acçi10 d entro Ja respec tiva 
csp hcra de co mp e tencia. se m subo rdina ç:"10 , porq ue ambos 
são so benrn os , e se m coníl ictos 1 p o rqu e cada um conhece a 

n a turez a d os inte resses qu e pro voi:a m a sua intcrvc nç.:10 . 
Is to quanto ao qu e é relativo ,ís func ções peculia res tias 

jus ti ças paral lc las. 
No tocante it est ru c tu r:l especial d a justiça fcLler:il , e a 

acç i1 0 que lh e é pec ulia r . julg uei conve ni e nte in s t ituir só
m ente du as in!- t;111ci :1s. de acco rdo co m o sys t ema m oder
nam ente a ..:ei to para a h ic rarchia judiciarin. 

Examinand o este assu mpto e d e um ponto de vi s t a ,1111-

p lo e cl cv.1do , um d.os ma is illu strcs es pecialistas da matcria 
na Con!Cdc raç:"lO Suis.sa sus tenta , com a firm eza d e um a 
convicçt10 hem estabc lcc id :1 , que um d os caracteres da 
nm•sa época é a tcnd cncia d e abo lir o systcma d e in s t :111 cias 
t! cre;1r as in:-tanc ias unica s. com a ci ;:1U sul.1 salutar e dev i
dam ente comprchcnd ida de se r be m co mposto o tribun,ll 
encar regado d.: julg ar . 

A 111 o r:1 lidadc, a pure í'. a da consc icn c ia , a e levação do 
d o taknto e a prcpar,1ç:"10 d o espirita n üo tec m superio r 
hi e rard1 ico. F.' no trajccto de uma in stancia p a ra outra 
qu e muitas vezes tt'm perec ido a jus ti ça. 

1 o:,. cantões d e Zuri ch e Genebra . po r exem p lo. t ec m-se 
introdu z ido tribuna cs de commcrcio com uma sô ins ta ncia. 
e a opinif10 sente-se bem co m es ta ins titui çi10 . 

E' qu e d eba ix o de um tal regímen a rrspo nsahi lidaJc do 
julgador eleva-se n a nH·s1 na proporçi10 c m ciuc crcs...:c a !- lia 
i11ch.:pe ndc 11...:ia. e os escrupulos de uma co ns...: iencia imma
culada m 1.1is se es tim u lam pda au scni.:ia compkta da su bor
dina ç:lo hic:-.ir..:h i..:a. 

Em respeito a este principi o , o supremo lri lrnn,i\ , ta l 
i: omo se acha .1qui constituid o: 11 :10 ju lg a. nos ca sOs d e 
recurso 1 s inão como uma segunda e ultima in s t nn ci a ; ê um 
typo inteira m ente novo : e po r isso m esmo he m diverso 
daqu c ll e qu e d e ixo u-n os o rcg·imen Cl' lltrali sador da m o
n,1rchia . 

Mas, como, de sua anteri or ituação ácima 
descripta, ele,·ar o poder judiciario á importante 
posição qu e no novo regimen lhe é ass ig nal ada ? 
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Do poder judiciario. Da indole e missao 
do poder judiciario na Uniao Federal, ja, de passo, 
demos idea no commentario ao art. i. Convem 
agora por sob os olhos do leitor o que a este 
rcspcito sc le nopreainbulo do dec. n. 848, de 1 1 
de Outubro de 1890, pelo qual o governo pro- 
visorio organisou a justi<;a federal, sobre as 
mesmas bases e com a mesma orienta^ao que 
vicram a prevalecer na Constitui^ao que 0 con- 
grcsso cmendou e adoptou : 

« Nao se tratii tic tnbunaes ordinarios tie justiya, com 
uma jurisdic^ao pura e simplesmcntc restricta a applicaqao 
das ieis nas multiplas rela^oes do direito privado. 

A magistratura que agora sc installa no paiz, graqas ao 
regimen rcpublicano, nao e um instrumento cego ou mcro 
intcrprcte na cxecu^ao dos actos do poder legislative. 
Antes de applicar a lei cabe-lhc o direito de cxame, po- 
dendo dar-Ihc ou rccusar-Ihe sancgao, si clla Ihe parecer 
con forme ou contraria a lei organica. 

O poder de interpctar as Icis, dissc o boncslo c sabio 
juiz americano, cnvolvc nccessariamentc o direito de vcri- 
ficar si ellas sao conformcs ou nao a Constitui<;ao, e ncstc 
ultimo caso cabe-lhe declarar que cllas sao nullas c sem 
clTeito. Por csse cngenhoso mecanismo consegue-se cvitar 
que 0 Icgislador, rcscrvando-se a faculdade da interpctra^ao, 
venha a collocar-se na absurda situacao de juiz cm sua 
propria causa. 

H' a vontiidc absoluta das assembleas leglslatlvas que se 
extinguc, nas sociedades modernas, como se hao extinguido 
as doutrinas do arbitrio soberano do poder exccutivo. 

A func^ao do liberalismo no passado, diz um eminenle 
pensador inglez, fol oppbr um limite ao poder viojento dos 
reis ; 0 dever do liberalismo na epoca actual c oppbr um 
limite ao poder illimitado dos parlamentos. 

Hssa missao historic a in cum be scm duvida, ao poder 
judiciario, tal como o arehilectam poucos povos contein- 
porancos c sc acha consagrado no prcsente decreto. 

Alii csta posta a profunda diversidade de indole que 
existe enlrc o poder judiciario, tal como se achava insti- 
tuido no regimen decahido, e aquclle que agora se inaugura, 
calcado sobre os moldes dcmocraticos do system a federal. 
J)c poJer suhoniiiuuio, ijual cm, fransfonna-sc em poder 
soberano, aplo na clevaJa espbera da sua auloridadc para in- 
ter por a beneftca iuJJucncia do sen crifcrio deeisivo, afim dc 
ma liter 0 etjuilihrio, a regiib.ridade c a propria iudepcmicncia 
dos outros poderes, asseguraudo ao ntesnto tempo 0 livrc exer- 
cicio dos direitos do cidaddo. 

H' por isso que na grandc Uniao Americana com razao 
se considcra o poder judiciario como a pedra angular do 
edificio federal e o unico capaz dc defender com ellicacia 
a liberdadc. a autonomia individual, Ao influxo da sua 
real soberania desfazem-se os erros legislatives e sao cntre- 
gues a austeridadc da lei os crimes dos depositaries do 
poder exccutivo. 

De resto, perante a justiga federal dirimcm-se nao so as 
contcndas que rcsultam do direito civil, como aquellas quo 
mais possam avultar na clcvada esphera do direito pu- 
blico. 

Isto basta para assignalar o pa pel importantissimo que a 
Constitui^ao reservou ao poder judiciario no governo da 
Rcpublica. Nelle reside essencialmentc o principio federal; 
e da sua boa organisa^ao, portanto, c que devem decorrer 
os fecundos rcsultados que se cspcram do novo regimen, 
precisamentc porque a Rcpublica. segundo a maxima ameri- 
cana, deve scr 0 governo da lei. 

O organismo judiciario no systcma federative, systcma 
que repousa essencialmentc sobre a existencia dc duas so- 
beranias na triplice esphera do poder publico, cxige, para 
o seu regular funccionamcnto, uma demarcacao clara e po- 
sitiva, traijando os limitcs cnlrc a jurisdic^ao federal e a 
dos Kstados, de tal sorte que o dominie legitimo de cada 
uma destas soberanias seja rigorosamcnle mantido e reci- 
procamcntc respcitado. 

Na Suissa, a lei dc 27 dc Junho de 1S74, que dco nova 
organisa^ao a justi^a federal, em vcz de reprimir, como 
devcra, dcsenvolveo a tendcncia, ja manifestada na legis- 
laijao anterior, de amp liar a jurisdic^ao federal nas causas 
civis, extendendo-a ate aquellas que por sua natureza de- 
viam ser da privativa competencia da justi^a cantonal. 

Alem de estabclecer que em rcgra c permittido sujeitar 
ao julgamento do tribunal federal as causas cstranhas a 
sua competencia, quando nisto convicrem os Utigantcs, a 
legishujao actual ennsagra a competencia do mesmo tri- 
bunal para julgar em rccurso as questbes dcrivadas do con- 
tracto matrimonial c aquellas quo, julgadas pclos tribu- 
naes cantonacs, tivcrem valor superior a 3.000 francos uo 
nao susceptivel de cstima^ao, 

Mas os inconvenientes de um tal systcma se fizcram 
sentir desde logo, aeonselhando a necessidade de uma des- 
criminaqao pcrtcita e complcta, garantidora da rcciproca 
soberania. 

H' notavel no meio das reclama^ocs geraes, que teem 
side provocadas por csta tendcncia subversiva dos bons 
principios, o cnergico protesto dc um illustre mcmbro do 
tribunal federal, que comeqa a ver 0 pcrigo dc ser o pro- 
prio tribunal desnaturado por csta competencia tao cxtensa 
no civil, quando a sua natural destina^ao e conbecer das 

-questbes de direito publico. Mas o que sobretudo inquieta 
os espiritos, e o fundado receio de que por cstc modo se 
pcrturbem todas as relacoes, se paralyse e destrua o scnti- 
mento de soberania dos juizes locacs, fazendo desappareccr 
por cssa continua invasao, c cada vcz mais extensa, a cor- 
rcluta independencia da justi^a federal c local, principio 
basico do systcma federative. 

A orgamza^ao contida no decreto, que ora submetto a 
vossa assignatura, rigorosamcntc calcada sobre as bases 
estabelecidas pela Constitui^bo, remove todas as dillicul- 
dades e cvita todos os perigos, tnu;ando com clarcza e pre- 
cisao os limitcs da competencia entrc a justiqa federal c a 
dos Estados, de tal modo que cada uma. rcsguardada de 
todo o peri go de invasao, conscrvara na mais am pi a inte- 
gridade a sua autonomia jurisdiccional. 

Nos arts. 9". IS e 16 acham-sc cspccificadas as causas 
que, cm razao das pessoas ou da natureza do scu objecto, 
pertenccm ao julgamento dos juizes federaes. Mais liberal 
do que a propria organiza^ao americana, o decreto restringc 
a jurisdiccao civil da justiqa federal, ampliando correspon- 
d en tern cute a esphera de competencia da justi^a territorial. 

Hsta ahi bem positivamcnte assignalada, como principal 
caractcristico do regimen adoptado, a coexistencia de um 
poder judiciario federal e dc um poder juniciario local, 
cada um dcsenvolvendo a sua acqao dentro da respectiva 
esphera dc competencia. sem subordinacao, porque a mhos 
sao sobcranos, c sem conflictos, porque cada um conliece a 
natureza dos interesscs que provocam a sua iniervenqao. 

Isto quanto ao quo e relative as funegbes pcculiares das 
just *19 as parallel as. 

No tocante a estructura especial da justi9a federal, e a 
actj'ao que Ihe e peculiar, julguei convcnicnte instituir sd- 
mcntc duas instancias, dc accordo com 0 systcma modcr- 
namente aceito para a hicrarchia judiciaria. 

Examinando este assumpto e de um ponto de vista am- 
ple c clcvado, um dos mais illustres especialistas da matcria 
na Confedcraqao Suissa sustenta, com a firmeza de uma 
conviccao bem cstabclecida, que um dos caractcres da 
nossa epoca c a tendcncia dc abolir o systcma de instancias 
e crear as instancias unicas, com a clausula salutar e devi- 
damentc comprchendida de scr bom composto 0 tribunal 
cncarrcgado de julgar. 

A moraiidadc, a purcza da consciencfa, a cIcva9ao do 
do talento e a preparaQao do espirito nao teem superior 
hierarchico. E' no trajccto de uma instancia para outra 
que muitas vezes tern pcrecido a justiga. 

Nos cantbes de Zurich e Gencbra, por cxemplo, teem-se 
introduzido tribunacs de commercio com uma so instancia, 
c a opiniao scntc-se bem com csta institui^ao. 

H' que debaixo dc um tal regimen a responsabilidade do 
julgador clcva-sc na mesma proporcao cm que crcsce a sua 
independencia, e os cscrupulos dc uma consciencia imma- 
culada mais se estimulam pela auscncia complcta da subor- 
dinagao bicrarchica. 

Em rcspcito a este principio, o supremo tribunal, tal 
como se acha aqui constituido, nao julga, nos casos dc 
rccurso, sinao como uma scgunda e ultima instancia; e um 
typo inteiramentc novo, c por isso mesmo bem diverse 
daquellc que dcixou-nos o regimen central! sad or da mo- 
narchia. 

Alas, como, de sua anterior situacao acima 
descripta, elevar o poder judiciario a importante 
posigao que no novo regimen ihe c assignalada ? 
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Por um meio mnito simples, integrando sua 
m1 ssao com o que lhe fa ltava para ser preen
enchida de modo completo . Antes julgava elle 
sómente sern 11d11111 lege111 , passou a ju lgar tarnbem 
de legib11 s, e eis tudo. Cabia- lhe, nos casos 
controve rsos que lhe eram levados, appli car aos 
factos a lei ex istente, fosse q ua i fosse, sem !llais 
exa!ll e que o necessari o para sua intellige ncia. 
Foi agora in vestido do poder de con hecer egual
rn ente da legnlidnde da lei, isto é, si o acto Iegis
Iat i vo está dent ro dos limites do poder qu e o 
decretou, si não lhe excede as raias da compe
tencia, si não ha n 'e ll e defec /11 s poteslnlis : 
e com essa facu ldade deo-se-I he a de, ve rifi cando 
esse defeito ( e para o j uiz 11/1//11s est 111njor), pro
nunciar a nulli dade do acto. 

Isto, q ue é tão si!llples e rasoave l, é ao 
mesmo passo, de magno alcance e de utilis
silll aS conseq uencias pa ra a effecti vidade do 
reg imen poli t ico adaptado, como cerceamento 
ús de mas ias do pode r que faz e do qu executa 
as leis, e CO!llü garantia dos cidadãos, de suas 
liberdades, de seus direitos. No systema de 
freios e contrapesos postos COlllO segurança cio 
regirn en republicano feder,lti vo ( vide comment. 
ao art. 1 5, verb. : HARMON1cos), não' se consi
derou suíli ciente ove/o pres ide ncial e institu io-se 
est ' outro, inclirecto, mas efíi caz, do poder judi
cia ri a. O presidente póde por erro ou má in spi
ração, sanccionar lei contrari a á Constitu ição; 
as ca lll aras, pela votação de do us terços , podem 
manter a lei inconst itucional vetada .- A jus
tiça embargará o passo ao arbit ri o e atte ntado , 
e v ingará a Const ituição. 

Isto, que os pu bli cistas tanto gaballl , cons1-
clerando como Ulll g rande achado , Ulll rasgo 
ele ge ni o cios const itu intes norte-americanos, não 
é afina! lllais que a Iogica cio s ys tema : 

1 .º Este, para ev itar o despoti smo e garant ir 
os cidadãos, di vide as funcções ci o gove rn o na
cional nos tres ralllos- pode r legislati vo, exe
cuti vo e j ud iciari a. Como não lhes bastari a a di vi
são e separação, podendo apeza r e! ' ell a dar-se a im
potencia, a annull ação de algum deites, estabele
ceo-se que seri am i ndepencl en tes tam belll, c reando
se-lhes as condi ções necessa ri as para isso . Uma 
d' essas condições, para o poder jud iciario, é a 
de que se trata , é a de deixar-se-lhe a facu ldade 
de ju lga r si o ac to do poder legislat ivo é real
mente lei, si o do poder executi vo confo rma-se 
com uma lei que verdadeiramente o seja, - e 
não ser ob ri gado a considerar como leis e CO!llO 
validos quaesqu er actos legislat ivos ou ad mini s
trat ivos , mas sómente os que não fo rem infrin
gentes ela Constituição, que é a lei das leis . Se!ll 
isso, o poder jud iciar io ficari a adst ri cto ás injun
cções dos outros poderes, cerceado em sua mi s
são de dcc /nra r n lei e ex posto a ve r red uzida 
por leis ordinari as sua competencia constitu
cional. 

2 . 0 O systerna republi cano-federa l é, de sua 
essencia, duali sta. Ha a competencia federal e a 
competencia estadual. E na pratica ellas podem 
collidir . Ora , as controve rsias d ' ahi resu ltantes 

p rec isam ser derimi das, para o reg ular fun ccio
namento do regimen. Mas por qu em ? Por auto
ridade estadual é vis to que não, pois esta tem 
sua jurisdicção circu111 cripta aos lilllites e inte
resses do Estado respecti vo . E assim , não obri
gando aos outros a solução dada pela justiça de 
um d 'ell es, a conseq uencia seri a reinar nas de
cisões variedade e clesaccord o, incompativeis 
com a inclole do d ireito fed eral, o qual deve ser 
un o e rege r superior e egualrnente, sem di stin
cção, todos os Estados . 

De necess idade, pois, ha de a solução ser dada 
por auto ridade federal. E é logico que o seja pela 
judiciaria. 

3 .0 O systellla v isa« asseg urar os benefici os 
da liberdade» e primari a condição para isso é 
manter-se a inviolabilidade dos di reitos indivi
duaes. 

Mas os at te ntados cont ra estes podem provir , 
não só dos particu lares e dos funcci onari os orti
ciaes, corno tambem dos prop ri os orgam supe
ri ores tdos poderes publi cos, especialm ente do 
execu ti vo e do legislat ivo ( 1u e o judiciari o por 
in clolee vezo é prope nso ao respeito á lei). 
Cumpre, pois, ga ra ntir efficazmente esses di
reitos contra a adm ini st ração e as legislaturas . E 
mui naturalmente occorre estabe lecer-se que , 
para obter desaggravo e reparação, os lesados te
nham o recurso de pleitea r seu direito a nte a 
justi ça federal, mesmo contra o gove rn o e os l"e
g isladores . Sem esse freio , serão chim eras di 
reitos e li berdade ! E assim impõe-se - como 
Ulll natu ral e adequado meio de alcança r a effec
ti v idacle das garanti as que o systerna prolllette
a ex tensão da competencia do poder judiciario 
ás causas da natureza das de que se t rata . 

Assim que, nada ha de extrao rdinari o e des
communal em attr ibuir-se ao pod r jud iciari o a 
au toridade que fi cou tendo na orga.nisação fede
ral. E si d 'ahi lhe resul ta gra nde fo rça, presti g io 
e influenc ia, a ponto de ser considerado arbitra 
sup remo em materi a de competencia con stitu
cional, égide e palladio da liberdade in dividual, 
é isso cousa muito nat ural, para app laudir-se e 
estimar-se, attenta a acção benefi ca e salutar por 
elle exe rcida . 

Nem se tema que , por sua vez exo rbitando, 
o pode r jt!diciari o invada j urisdicções alheias e 
null ifique os outros poderes: 

a) Quem reflec tir sobre a natu reza do poder 
judiciaria, sob re o seo objecto, sobre a maneira 
porqu e ell e se exercita , sob re sua fraqueza com
parat iva, sob re sua impotencia absoluta de sus
tentar pela força as suas usurpações, não póde 
ter a menor duv ida a esse respeito (Fcdcralis t. , 
vol. Ill , cap . 8 1 ). 

b) Ha contra os excessos dos magistrados o 
processo de responsabi lidade e esses excessos só
mente vingarão com a acquiescencia do su premo 
tribunal,q uando praticados por juizes in feri ores, 
ou como actos d 'e ll e proprio . 

ú ra , o senado tem auto ri dade para processar e 
julga r os mini stros do supremo t ri bunal. E eis 
poderosíssima barreira que se oppõe [1s, aliás 
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For um meio mnito simples, integrando sua 
missao com o que Ihe faltava para ser prcen- 
enchida de modo complete. Antes julgava elle 
somente seciindmii legem, passou a julgartambem 
de legibus, e eis tudo. Cahia-llie, nos casos 
controversos que Ihe eram levados, applicar aos 
factos a lei existente, fosse qual fosse, sem mais 
exame que o necessario para sua intelligencia. 
Foi agora investido do podcr de conhecer egual- 
mento da Icgalidade da lei, isto e, si o acto legis- 
lative esta dentro dos limites do poder que o 
decretou, si nao Ihe excede as raias da compe- 
tcncia, si nao ha n'elle defcctus potcslalis: 
e com essa faculdade deo-se-lhe a de, vcrificando 
esse defeito (e para o juiz iiiillns csl major), pro- 
nunciar a nullidade do acto. 

Isto, que e tao simples e rasoavel, e ao 
mesmo passo, de magno alcance e de utilis- 
simas consequencias para a effectividade do 
regimen politico adoptado, como cerceamento 
as demasias do poder que faz e do que executa 
as leis, e como garantia dos cidadaos, de suas 
lihcrdades, dc sens direitos. No systema de 
freios e contrapesos postos como seguranca do 
regimen republicano federative (t'/l/a comment, 
ao art. 15, verb.: Hakmonicos), nao se consi- 
derou sulTicientc oiv/o presidencial e instituio-se 
est'outro, indirecto, mas effl'caz, do poder judi- 
ciario. (3 presidente pode porerro on ma inspi- 
racao, sanccionarlei contraria a Constituicao;— 
as camaras, pela votacao de dous ter^os, podem 
manter a lei inconstitucional vetada.— A jus- 
tica embargara o passo ao arbitrio e attentado, 
e vingara a Constituicao. 

Isto, que os publicistas tanto gabam, consi- 
derando como um grande achado, um rasgo 
de genio dos constituintesnorte-americanos, nao 
e afinal mais que a logica do systema : 

1 .u Este, para e\'itar 0 despotismo e garanlir 
os cidadaos, divide as funccocs do governo na- 
cional nos tres ramos— poder legislative, cxe- 
cutivo e judiciario. Como nao Ihes bastaria a divi- 
saoc separacao,podendo apezard'clla dar-se aim- 
potencia, a annullacao de algumdelles, estabele- 
ceo-sequeseriamindependentestambem,creando- 
se-lhes as condifoes necessarias para isso. Uma 
d'essas condicoes, para 0 poder judiciario, e a 
deque setrata, ea de deixar-se-lhe a faculdade 
dc julgar si o acto do poder legislative e real- 
mentelei, si 0 do poder executivo conforma-sc 
com uma lei que verdadeiramcntc 0 seja,— e 
nao ser obrigado a considerar como leis e como 
validos quaesquer actos legislatives ou adminis- 
trativos, mas somente os que nao forem infrin- 
gentes da Constituicao, que c a lei das leis. Sem 
isso, o podcr judiciario ficaria adstricto as injun- 
cgocs dos outros poderes, cerceado em sua mis- 
sao de dcclarar a lei e exposto a ver reduzida 
por leis ordinarias sua competencia constitu- 
cional. 

2.0 O systema republicano-federal e, de sua 
essencia, dualista. Ha a competencia federal e a 
competencia estadual. E na pratica ellas podem 
collidir. Ora, as controversias d'ahi resultantes 

prccisam ser derimidas, para o regular funccio- 
namento do regimen. Mas por quern ? Por auto- 
ridade estadual e visto que nao, pois esta tern 
sua jurisdiccao circumscripta aos limites c inte- 
resses do Estado respective. E assim, nao obri- 
gando aos outros a solucao dada pela justica de 
um d'elles, a consequencia seria reinar nas de- 
cisoes variedade e desaccordo, incompativeis 
com a indole do direito federal, o qual devc ser 
uno e reger superior e egualmentc, sem distin- 
Cfao, todos os Estados. 

De necessidade, pois, ha de a solucao ser dada 
por autoridade federal. E c logico que 0 seja pela 
judiciaria. 

3.0 0 systema visa « assegurar os beneficios 
da liberdade» e primaria condicao para isso c 
manter-se a inviolabilidade dos direitos indivi- 
duaes. 

Mas os attentados contra cstes podem provir, 
nao so dos particulares e dos funccionarios ofli- 
ciaes, como tambem dos proprios orgam supc- 
riores tdos poderes publicos, espccialmcntc do 
executivo e do legislative (que o judiciario por 
indolee vezo e propenso ao respeito a lei ). 
Cumpre, pois, garantir efficazmente esses di- 
reitos contra a administracao e as legislaturas. E 
mui naturalmente occorre cstabeleccr-se que, 
para obter desaggravo e reparacao, os lesados te- 
nham o recurso de pleitear sen direito ante a 
justica federal, mesmo contra o governo e os le- 
gisladores. Sem esse freio, serao chimeras di- 
reitos e liberdade ! E assim impoc-se — como 
um natural c adequado meio de alcancar a ellec- 
tividade das garantias queo systema promette— 
a extensao da competencia do poder judiciario 
as causas da natureza das de que se trata. 

Assim que, nada ha de extraordinario c des- 
communal em attribuir-se ao podcr judiciario a 
autoridade que ficou tendo na organisaato fede- 
ral. E si d'ahi Ihe resulta grande forca, prcstigio 
e influencia, a ponto de ser considerado arbilro 
supremo em materia de competencia constitu- 
cional, egide e palladio da liberdade individual, 
e isso cousa muito natural, para applaudir-se c 
estimar-sc, attenta a accao benefica e salutarpor 
elle cxercida. 

Nem se tema que, por sua vez exorbitando, 
o poder judiciario invada jurisdiccoes alheias e 
nullifique os outros poderes: 

n) Qiiem rellectir sobre a natureza do podcr 
judiciario, sobre o seo objecto, sobre a maneira 
porque elle se exercita, sobre sua fraqucza com- 
parativa, sobre sua impotencia absoluta dc sus- 
tentar pela forca as suas usurpacoes, nao pode 
ter a menor duvida a esse respeito {Federalist., 
vol. Ill, cap. 81 ). 

b) Ha contra os excesses dos magislrados 0 
proccsso de responsabilidadc e esses excesses so- 
mente vingarao com a acquiesccncia do supremo 
tribunal,quando praticados por juizes inferiores, 
ou como actos d'elle proprio. 

Ora, 0 senado tern autoridade para processar e 
julgar os ministros do supremo tribunal. E eis 
poderosissima barreira que se oppoe as, alias 
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pouco provavcis , interprezas d o judic iari a co n
tra os o utros poderes . E' um a espec ie do i111-
pcac/mw11t norte-a111 eri cano, que Ha111ilton acl
clu z no Fcdcralist ., (l oc . c it.) , co m o um freio 
co11/ra os ju ízes . 

e) Além ele não te r iniciat iva o poder judi
cia ri e de só ob rar por provocação d e parte (de
c re to o rga ni co n. 846 de 1 1 ele outubro de 1890, 
art . 3) , e 111 pr cesso regu lar, co 111 ped ido ccon
tcstação, colll auto r qu e de lll ande e réo que se 
d efenda (Acc . do Su pr. Trib. Fed . n. 3, ele 29 d e 
a bril ele 1893) , conhecendo uni ca 111 ente dos ca
sos qu e lhe são sub111ettid os (o qu e não pouco 
j ú lhe cons trin ge a acção), acc resce , para ainda 
111 a is red uzil-a, q ue não d ec id e es tabe lecend o 
no r111 as ge mes, prece itos novos; não crea d i
reito, 111as só lll ente o declara em cada caso pa r
ti c u lar , entre as pa rtes p leitea ntcs, e a sentença 
não é exequi'Ve l s inão a respeito d'aquell as que 
fi g ura rem no processo . Em ta l estreiteza, co 111 0 
pen sar em d e111asias ? E' certo que nesse 111esm o 
limitado campo ele acção, pód e acontece r que 
deci sões se p rofira111 interp retando Jlla l as inten
çõe3 d os legislad ores o u lh es contrariando as 
determin ações; m as, co1110 obse rva o abal isado 
Ham ilton (Fcdcralis/ . . c it.) , nu nca d'ahi pódc 
resu lta r in co n ve nie nte que rea l inílua scmivc l
m entc sob re o systc ma gera l do go\·ern o . 

d) Occorrc mais , e é este 11111 ponto para to
ma r-se muito cm consid eração, q u o :1 mbitocla 
auto ri dade jud icia ria n' cstc objccto não é tão 
extenso co mo á prim eira v ista pódc a fi g urar-se . 
Eli a decide da com pctencia con sti t uciona l elos 
pod eres publicas, co 111 re lação ao acto que lhe é 
s u bmettido e t em ju s para d ecla rai -o in subsis
tente e se 111 c/Ticacia , se ndo contrari o á Co nsti 
tui ção . Mas isto não se refere a t d o e qu al
qu er acto, e s im unicamen te aos qu e, a lé111 d e 
infringentes ela Constitui ção o u ele tratado o u 
de lei fe itos d e co n fo r111iclaclc co m ella , fore m 
lesivos el e direitos . 

Sem esta condição a juri sd icção ci o jui zo fe
dera l q uanto a este objccto é nenhu ma ; o acto 
argu ido escapa in teira m en te ao seo co nh ec i
m ento. Disse-o mag istra lmente Marshall , na ce
lebre sentença do caso Marb1 11:i1 1, . Mndiso11 : 

« O tri lnm:1 I tem compctcncia sómente parn decidir 
úccrca de direitos individu.lcS. e nenhum :, para cxa min.1r o 
modo po r que o execu ti vo, ou os fun ccion ari os d 'cllc de
pendentes desempenham seos deveres cm tudo o que rc:--
pcita a fo culd:1dc di sc rccionaria. Questões por sua n:1 turcza 
politicas ou sub mc ttitl:1s ao· ju izo prutl cnci:i l do execut ivo 
pela Constitu iç:io e pdas lei:--, nun ca poderão ~cr ven tilada:-; 
n·estc t ri buna l. » 

O contrario cl' isso seria verdadeira in vasão 
em a lheia csphcra de pode res e su bord inação ele 
todos ao judiciaria . 

E o prcambu lo da lei q ue o rga ni sou a ju s
ti ça federa l en t re nós não preteri a es te interes
sa nte ponto : 

« A magistrat ura federa l. . . não desce jám a is 
a immiscuir-se nas qu estões po liti cas .,> 

(Aclos do g01xm o provisorio, expedidos pelo 
mini stro da justi ça, pags . 260-261 ) . 

D' este fci ti o co nsiderada a func ção constitu
c iona l do poder judiciaria, vc-se que este no jogo 
d o systema não embaraça o fun ccio na r d os o u
t ros, não os prejudica , ne111 pód e annu llal-os o u 
abs rve l-os . 

- D' essa fun cção resulta, como natural e nc
ccssJ r ia consequcnci a, asscgurar- ~e a suprema
ci a da Constituição so bre todas as leis e ac tos 
gove rn a m entaes e el e adm ini stração , eman ados 
ci os poderes e funcci o na ri os qu ér da União fe
d era l qu ér cios Estados . D'ahi resulta ta mbem 
pod erem 111a n ter-sc inviolaveis e superiores á ac
ção d os pode res publicas e d as a uto rid ades os 
dire itos do cidadão, - e esta é uma ga rantia 
ela s refe rida s pelo a rt . 78 , não enu me radas e ex 
pressas como taes, m as resultantes d o systema 
e ci os princip ias consag rados pela Co nsti
tui ção . 

Em ri gor nem fóra necessa ri o t exto fo rm al e 
ex pli cito, att r ib uindo á magist ratura o pod er , 
o u an tcs o dever ( como o co nsideram os cum
men tacl o res) ele de ixa r de appli ca r leis in const i
tuci onaes e ele declara r ineflicicntes e in val idos 
actos officiaes ill egaes . Está isso implic itamen te 
comprehendido no poder d e julga r , qu e não 
pcíde ser exe rcido co m esqu ec im ento e preteri 
ção el a Constit u ição, fo nte ela a uto ri dade judicia l 
e le i _uprcm a, não para os cidadãos sóme n te , 
m as tambcm para os p roprios pode res pu
bli cas . 

Nos Estados- n idos norte-amer ica nos, a Con
stitui ção federa l não co nsagro u cm di sposição 
ex pressa essa attr ihuição . E' mui co nh ec ida e 
muitas vezes citada a anecloc ta, referida po r 
Brycc ('Tbe A111cricnil Co11111101m-cn//b, 1, pag . 
246), do in g lez qu e, v indo a saber qu e a ju sti ça 
americana tinha o pode r el e a nnullar as le is in
con stituci onaes, folheou em vão a Co nstitui cão, 
dura nte dous dias, procurando a di sposição 
o nde isso se co n agrava . Tal poder se in fe re do 
art. 3, secção 2" . : 

« O poder judi ciaria cxtenclc r-sc-á a todas as 
cau sas , d e d ireito e cq u iclaclc, que nasce rem 
d' esta Co nstituição o u el as leis dos Estados-U ni
dos» . 

Nossa Con stitui ção o contélll no a rt. 60, n) e 
art. 59, ~ 1 n), referind o-se ás ca usas cm que 
uma elas partes fll nd ar a acção o u a defesa em 
di sposição ela Constitui ção fede ral e estabele
cend o recurso para o suprem o tribunal das se n 
tenças elas ju sti ças estaduacs. quand o . questio
na ndo-se so bre a \·a lidadc cios tratados e leis fe
cle racs, a c lla fo r contrari a a dec isão . E a lei 
n. 22 1 ele 20 ele novembro de 1894, co mple
tand o a o rgani sação ela la pelo decreto n. 848, 
d e 11 ele o utu bro el e 1890 ú justi ça federa l, es ta
bcleceo (a rt. 13) qu e os jui zcs e tribunaes la 
Un ião têm competenci a pa ra processa r e julga r 
as cau sas que se fund arem na lesão de di reitos 
incli v iduaes por actos ou deci sões elas a uto rida 
d es adm ini stra tivas fcclcraes, accrcsccnta ndo 
(~ 10) : 

« Os jui1.c::; e tribunacs apreciarão a va liJ adc Ja~ leis e 
regu lamentos e deixarão de app li ca r aos casos occurrentcs 
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pouco provaveis, interprezas do judiciario con- 
tra os outros podcrcs. E' uma cspecie do iin- 
pcachiuuil norte-amcricano, quc Hamilton ad- 
duz no Fcdcrnlist., (loc. cit.), como vm frcio 
conlra os juices. 

r) Alem de nao ter iniciativa o poder judi- 
ciario e de so obrar por provocaijao dc parte (dc- 
crcto organico n. S46 de 11 de outuhro de I'Spo, 
art. 3), em processo regular, com pedido econ- 
tcstaqao, com autor que demande e reo quc sc 
defenda (Acc. do Supr. Trib. Fed. n. 3, de aqde 
abril de 1893), conhecendo unicamente dos ca- 
ses que Ihe sao submettidos (0 que nao pouco 
j a Ihe constringe a accao), accresce, para ainda 
mais rcduzil-a, que nao decide estabelecendo 
normas geraes, preceitos novos; nao crea di- 
reito, mas somcnte 0 declara em cada caso par- 
ticular, entrc as partes pleiteantes, e a sentemja 
nao e exequivel sinao a respcito d'aquellas que 
figurarem no processo. Em tal estreiteza, como 
pensar em demasias ? E' certo que nesse mesmo 
limitado campo dc ac^ao, pode acontccer quc 
decisocs se profiram interpretando mal as inten- 
foes dos legisladores ou Hies contrari ando as 
dcterminacoes; mas, como observa 0 abalisado 
Hamilton {Fdiemlisf.. cit.), nunca d'ahi pode 
resultar inconveniente quc real influa sensivel- 
mente sobrc o systcma geral do governo. 

</) Occorrc mais, c c cstcum ponto para to- 
mar-sc muito cm considcrai;ao, quc 0 ambitotla 
autoridade judiciaria n'estc objccto nao e tao 
cxtenso como a primeira vista pode allgurar-se. 
Ella decide da compctencia constitucional dos 
poderes publicos, com rela^ao ao acto quc Ihe e 
submettido e tern jus para declaral-o insubsis- 
tentc e sun clTicacia, sendo contrario a Consti- 
tui^ao. Mas isto nao sc refere a todo c qual- 
qucr acto, e sim unicamente aos que, alem dc 
infringentes da Constituicao ou de tratado ou 
de lei feitos de conformidadc com ella, forcm 
lesivos de direitos. 

Sem csta condifao a jurisdici;ao do juizo fe- 
deral quanto a estc objecto e nenhuma ; o acto 
arguido escapa inteiramente ao sco conheci- 
mcnto. Disse-o magistralmcnte Marshall, na ce- 
Icbre scntemja do caso Mnrbnrv v. Madison : 

cc O tribunal tcm compctencia somcnte para dcciJir 
uccrca de direitos individuacs, e nenhuma para cxaminar o 
modo por que o executivo, ou os lunccionarios d'clle dc- 
pendentes descmpenluim seos deveres em tudo o quc res- 
peita a faculdadc discrccionaria. Quest tics por sua naturcza 
pohticas ou submettidas ao' juizo prudencial do executivo 
pcla Constituicao c pclas lois, nunca poderao scr venliladas 
n'estc tribunal.» 

O contrario d'isso scria verdadeira invasao 
em alheia csphera dc podcrcs c subordinagao dc 
todos ao judiciario. 

E o prcambulo da lei que organisou a jus- 
t'u^a federal cntre nos nao preterio estc intercs- 
santc ponto ; 

« A magistratura federal... nao desce jamais 
a immiscuir-se nas qucr.toes politicas.» 

{Ados do govenio provisorio, expedidos pelo 
ministro da justi9a, pags. 260-261). 

D'este feitio considerada a funcfao constitu- 
cional do poder judiciario, ve-se queeste nojogo 
do systema nao cmbara^a o funccionar dos ou- 
tros, nao os prejudica, nem pode annullal-os ou 
absorvel-os. 

— D'essa funci;ao resulta, como natural c ne- 
cessaria consequencia, assegurar-se a suprcma- 
cia da Constituicao sobre todas as Ids e actos 
governamcntaes c de administrai;ao, emanados 
dos poderes e funccionarios quer da Uniao fe- 
deral quer dos Estados. D ahi resulta tambem 
poderem manter-se inviolaveis csuperiores a ac- 
^ao dos poderes publicos c das auloridades os 
direitos do cidadao,— e esta e uma garantia 
das referidas pelo art. 78, nao enumcradas e ex- 
pressas como taes, mas resultantcs do sj'stema 
e dos principios consagrados pela Consti- 
tuicao. 

Em rigor nem fora necessario texto formal c 
explicito, attribuindo a magistratura o poder, 
ou antes o dever (como 0 consideram os com- 
mentadores) de deixar de applicar leis inconsli- 
tucionaes e de declarar inefiicientes e invalidos 
actos officiaes illegaes. Esta isso implicitamcntc 
comprehendido no poder de julgar, quc nao 
pode ser exercido com esquccimento e preteri- 
gao da Constituicao, fonte da autoridadejudicial 
c lei suprema, nao para os cidadaos somcnte, 
mas tambem para os proprios podcrcs pu- 
blicos. 

.Nos Fstados-Unidos nortc-amcricanos, a Con- 
stituicao federal nao consagrou cm disposicao 
cxpressa es-a altribuicao. H' mui conhecida c 
muitas vezes citada a ancdocta, referida por 
Brycc {The American Commoinveallb, I, pag. 
246), do inglez que, vindo a saber que a justiigi 
americana tinha o poder dc annullar as leis in- 
constitucionaes, folheou em vao a Constituicao, 
durante dous dias, procurando a disposicao 
onde isso sc consagrava. Tal poder se infere do 
art. 3, seccao 2". : 

«0 poder judiciario cxtendcr-se-a a todas as 
causas, de direito c cquidade, que nascercm 
d'esta Constituicao ou das leis dos Estados-Uni- 
dos». 

Nossa Constituicao 0 contem no art. 60, n) c 
art. 59, § 1 n), referindo-se as causas cm quc 
uma das partes fundar a accao ou a defesa cm 
disposiciio da Constituicao federal e estabele- 
cendo recurso para o supremo tribunal das sen- 
tencas das justicas estaduacs, quando, qucstio- 
nando-se sobre a validadc dos tratados e leis fe- 
deraes, a ella for contraria a decisao. E a lei 
n. 221 dc 20 dc novembro dc 1894, comph- 
tando a organisacao dada pelo decrcto n. 848, 
de 11 dc outubro de 1890 a justica federal, esta- 
bcleceo (art. 13)9110 os juizes e tribunaes da 
Uniao tern compet ncia para proce-sar e julgar 
as causas quc se fundarem na lesao de direitos 
individuaes por actos ou decisocs das aulorida- 
des administrativas fcdcraes, accrescentando 
(§ 10) : 

« Os juizes e tribunaes apreciaruo a validadc das leis c 
regulamcnlos c dcixarao dc applicar aos casos occurrentcs 
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:is lc:.is nrnnircsta_mcntc in~o 1~s t itucionacs . e os regu lamentos 
m :1m_íc~tamcntc in co rn pa t1vc1s co m as leis, o u com a Co 11-
st1tu1çao . 

A mesma le i di spõe ainda qu e as sentenças, 
pass~cl_as en~ju lgacl o, «obri ga rão ás partes e á 
adm 1111 straçao cm relação ao ca o concreto qu e 
f<:z o objecto el a di scusssão» e qu e « a violação 
cio jul g:ido por parte da autoridade admini st ra
t iva induz em rcsponsc1 bil idade civil e crimi
nal>'. (art . C;it. §§ II e I 2) . A autoridade jud i
cia ri a, porem, ha de fu ndar-se cm razões juri
d1cas, abstendo-se de apreciar o merecimento 
do acto, qu e lh e é submettido, sob o ponto de 
vi sta de sua opportunid ade ou conve niencia 
(art. ci t. ~ 9 11 ) e declarando-o illerral sómente 

. . b 
por mot ivo de 1n competencia ou excesso de po- . 
der?ª autoridade respecti va (ib. ~ 9 b) . Accs. 
do Supr . Tn b. Fed. , ns. 90 e 9 1, de I de junho 
de 189:; . 

- No exercicio de tão releva nte poder 
cumpre aos tr ibunaes observar a max ima cir
cumspccção : os co1n mcntacl orcs , na auscncia 
de pn.:sc ripçõcs legacs , aconselham e os juizcs 
oh ·t.: rv:1m ce rtos preceitos de muito bom aviso 
a este n.:spe ito .-A lei traz sem pre a prcsum pção 
de va lid ,1dc. Sómente dando-se razões percm
ptorias, e cm vista de tex to prec iso com o-qual 
se cont rad iga a lei, é que poder-se-lhe-à nerra r 
execução . Não é licito dec larar in constit u
cional_ um acto legislativo porq ue se entenda 
qu e co ntém clausulas oppress ivas ou se con
sidere q ue viola direitos natu r'tes, soc iaes ou 
po\i ticos dos cidadãos ; é preciso que haja um 
tex to cons_t ituc"i onal cm qu e repouse a arguição . 
Dc,·c o JUIZ abster-se da questão ele const itu 
~ionalidadc, toda a vez qu e sem isso possa 
Ju lgar a causa, fa ze ndo a justi ça que no caso 
caiba . E convém que quest -es desta natureza 
sómente sejam submettidas ú decisão nos t ri
bu nacs, qua ndo todos os membros d' ell es se 
acharem presentes, para qu e tenham mais 
autoridade suas resolucões e para mais seo·u-
ramente mante r-se a juii sprudencia. -

0 

As cond ições necessa ri as para a regularidade 
no exercicio da fun cção judi cial invocada contra 
os ac tos in_consti ~ucionaes ?º con15resso ou do 
gove rno, sao ass11n resumidas n uma notavel 
m? nog raphia do Conselheiro Ru y Barbosa, pu
bli cada em 1893, sobre o titulo «Os actos in
constit ucionaes do cong resso e do executivo 
ante a justiça federal,>) (pag. 123) : 

. 1 , º 9uc o Jircilo, cuj a ofr~ ns:1 se accus:1, asse nte cm 
d1 spos1~;"10 co nsti~ucio ~1 1.d , si o ne to impugnado (! do poder 
lcg1slat1vo, cm d1:sp os1çi"w constit uc ional ou legislati va . si o 
neto aco imado fô r da ad rn inis t rnçi"10 ; 

2 ." ciu e n inlcrvcnçi10 j ud ic i:d scjn provoc :i d:1 por in
te ressado ; 

3." qu e css:1 intc rvc nç,l o se determ ine por ,1cç~10 regu la r, 
segundo as fo rmas tcch nic:1s do proccssfl : 

4 ," _q ue a. :1 cç_;10 niio ten ha por objcc to dircc tamentc <1 
ac to 111 const1t uc1onal do poder lctr'is lati vo, ou exec uti vo 
mas se refira ú in consti tLKio nalid~~lc d't.: ll c apenas l.'.0111~ 

fund amento, e _niio alvo ci o li hc llo; 
5.º qu e a dec1s:i.o se f...'. in.:u 111 scrcv,l ao caso cm l iti g io , não 

dccrcta11d o _e na t~tcsc a nul_lifkação do ac lo int.: rcpado, 
llldS sul> t ral11ndo a SU\l auto ridad e a cspcc ic cm qucst llo i e 

6 . ' <]Ue o j ulgado não seja cxequendo s1nao entre as 
p~rtcs., depe nde ndo os casos an:tl ogos. - emqu anto o acto 
nao fo r revogado pelo poder res pectivo- , de novas ac\·ôcs, 
processada cada um a nos te rm os norm acs . 

Fica entendido que, mesmo não sendo a in
consti tucionalidade all egada por nenhuma das 
parte~, o juiz_ ou t_ri bunal tem o poder ele pro
nun~1al-a. (c1t. _!~1 n. 22 1) . Cabe-lhe applicar 
a lei ao caso SUJetto, mas o ac to cont ra ri o ú 
Constituiç_ão não é lei, e a justiça não lhe el eve 
da r effic ac1 a e va lor contra a lei suprema. 

. --:-- _Decorre da posição constitucional do ju
d1c1,m o ent re os poderes publi cos , da prop ri a 
natureza elas fu ncções d 'ell e e da mi ssão poli 
ti ca que lhe fi cou confiada : 

1 .º que a ell c proprio compete determinar a 
sua juri sdicção, quando contestada pelas partes 
nas causas que lhe fo rem sujeitas· e sua decisão 
é conclusiva . (Coo/cv, Genera'Is Princip ies 
~ag. 1 ~9

1 
e CConst. Iii st. , pag . 40; P11sc!111t'. 

not. a a onst ., trad . de Calvo, l, n . 195 ; 
Harc, Amer. const. law, l, p . 120 ; j. D11 bs , 
Lc dro it féd . sui ssc, 1879, li , pag . 127 ; L. 
LoH·;ll, Essays on govc rn . , pag . 123) ; 

2'. que, ac tuando, como poder federal, cl i
r: ctalll cntc sobre os indi vid uos, suas se ntenças 
sao exequendas nos Estados in cl cpcndcntcmcntc 
das autoridades ·d 'es tes (art . 60 § 2) ; 
. 3-'' _que as Justiças dos Estados não podem 
111 terv1r nas q uestões submett idas aos t ribun acs 
da União, nem annu llar, altera r ou suspender 
suas sentenças ou ordens (art. 62) ; 

4 .0 que os Estados são obrigados a auxil iar a 
exccuçao das sentenças e ordens da magistra
tura federal, prestando para isso a neccssa ri a 
fo rça armada, si fó r ~- equ isitada (cit. art. 60 § 2 

e acc . do Sup. Tn b. fed . , n . 109, de 29 de 
arros to de 1895) e 

'í . 0 ~ue, em caso de opposição ou res istencia , 
dar-s:-a para assegurar essa execução a intcr
vençao federa l no Estado em qu e isso se veri 
fi ca r (a rt. 6 § 4) . 

---: l~o r seo lad e em respeito ao principio 
d\ia lt s_t1 co ~o systema, a justi ça federal não 
pode 111terv1r cm questões submettidas aos tri 
bu naes dos Estados, nem ann ullar, alterar ou 
suspender . as decisões ou ordens d 'estes (cit. 
art : 62). S1 o podesse, o judiciario estadual pas
sari a a se r dependente e subalterno do federa l 
qu e hab il itado estari a ass im a reduzil -o e ab·~ 
sorvei-o. 
. JYl a~ e~sa indepcnde ncia das duas esphcras 
JL~n sd1<;c10naes, ~entro de um mesmo systclll a, 
nao pode todav ia ser tal, qu e abso lutamente 
alg~1rn a vez cl las não se toquem e é prec iso 
e~tao que uma pre~a lcça sobre a outra, para qu e 
nao se entrave e nao se pertu rbe d 'css' artc seo 
regular funcci namcnto. E é visto que em taes 
casos a sup remac ia necessa ri amente é da União, 
poder central, mantenedor do nexo federat ivo 
guarda dos alt s interesses nac ionacs e fi scaÍ 
dos Estados no q ue a esses in te resses concerne. 

Por isso, no art. 62 cit ., es tabelecendo-se pa
rallelas as duas jurisdicçõcs e vedando-se-lhes a 

~o 

ARTIGO 56 225 

as luis manifcstiimcntc inconstitucionacs c os rcgulamcntos 
munifcstamcntc incompativeis com as lets, ou corn a Con- 
stitui^ao. 

A mcsma lei dispoc ainda quo as scntenfas, 
passadas cm julgado, ..xobrigarao as partcs e a 
adminislra^ao cm rela^ao ao caso concrcto que 
fez o objecto da discusssao» c que ^a violagao 
do julgado por parte da autoridadc administra- 
tiva induz em rcsponsabilidadc civil c crimi- 
nal (art. cit. §§ ii e 12). A autoridadc judi- 
ciaria, porc'm, ha de fundar-sc cm razocs juri- 
dicas, abstendo-se de apreciar 0 merecimento 
do acto, que Hie e submettido, sob o ponto de 
vista de sua opportunidade ou convcniencia 
(art. cit. ^ 9 n) e declarando-o illegal somente 
por motivo de incompetencia ou cxcesso de po- 
der da autoridadc respectiva (ib. § 9 /;). Accs. 
do Supr. Trib. Fed., ns. 90 eqi, dc 1 de junho 
de 189:;. 

— No cxercicio de tao rclevantc podcr 
cumprc aos tribunaes obscrvar a maxima cir- 
cuuispeci;ao; os commcntadorcs, na auscncia 
de prcscrip^ocs legaes, aconsclham e os juizcs 
obscrvam ccrlos prcccitos dc muito bom aviso 
a cstc rcspcito.- —A lei traz scmprc a prcsumpi^ao 
de validade. Somente dando-se razocs pcrcm- 
plorias, c cm vista dc texto precise com o qual 
se contradiga a lei, e que podcr-se-lhe-a ncgar 
cxccucao. Nao e licito dcclarar inconstitu- 
cional um acto legislative porcjue so entenja 
cjuc conlem clausulas oppressiv-as ou se con- 
sidcre quo viola dircitos naturaes, sociaes ou 
politicos dos cidadaos ; c preciso quo haja um 
texto constitucional cm que repouse a *miicao. 
Dc\-c o juiz abstcr-se da questao de constitu- 
cionalidadc, toda a vez que scm isso possa 
julgar a causa, fazendo a jusJifa que no caso 
caiba. H convem que questoes desta natureza 
somente sejam submettidas a decisao nos tri- 
bunaes, quando todos os membros d'ellcs se 
acharcm presentes, para que tenham mais 
autoridadc suas resolucoes e para mais segu- 
ramente manter-se a jurisprudencia.—• 

As condi<;5es necessarias para a regularidade 
no exercicio da funccao judicial invocada contra 
os actos inconstitucionacs do congrcsso ou do 
governo, sao assim resumidas n'uma notavel 
monographia do Conselheiro Ruy Barbosa, pu- 
blicada cm 1803, sobre o titulo siOs actos in- 
constitucionacs do congresso e do executivo 
anteajustifa federal,» (pag. 123) : 

I.0 que o ilircito, cuja ofrensa sc accusa, asscntc em 
disposiqao constitucional, si o acto impugnado o do poder 
legislutivo, em disposi^ao constitucional ou Icgislaliva, si o 
acto acoimado for da administra^ao ; 

2.0 que a intervemjiio judicial seja provocada por in- 
tcrcssado : 

3.0 que cssa intcrvcn^ao se determine por ac^ao regular, 
scgundo as form as technicas do processw ; 

4." que a acqao nao tenha por ohjccto dircctamcntc o 
acto inconstitucional do poder legislative, ou executivo, 
mas se rcfira a inconstitucionalidado d'dlc apenas como 
fundamcnto, c nao ulvo do libcllo; 

3.'' que a decisao sc circuniscrcva ao caso cm Ikigio, nao 
dccrclando cm these a nullilica^ao do acto incrcpado, 
mas subtrahindo a sua autoridadc a cspecic cm questao; e 

6.' que o julgado nao scja cxequendo sinao cntrc as 
partcs, dependendo os casos analogos.—emquanto o acto 
nao for rcvogado pclo poder rcspectivo—, dc novas acyocs, 
proccssada cada uma nos termos normacs. 

Flea entendido que, mesmo nao sendo a in- 
constitucionalidade allegada por nenhuma das 
partes, o juiz 011 tribunal tern o poder dc pro- 
nuncial-a. (cit. lei n. 221). Cabc-lhc applicar 
a lei ao caso sujeito, mas o acto contrario a 
Constituiijao nao e lei, c a justica nao Ihc devc 
dar efficacia e valor contra a lei suprcma. 

— Decorre da posicao constitucional do ju- 
diciario entre os poderes publicos, da propria 
natureza das func^Ses d'elle e da missao poli- 
tica que Ihe ficou confiada : 

i." que a ellc proprio compete determinara 
sua jurisdicfao, quando contestada pelas partes 
nas causas que Ihc forem sujtitas; e sua decisao 
e conclusiva. {Cooky, Generals Principles, 
pag. 139 e Const, hist., pag. 40; Paschal, 
Anot. a la Const., trad, de Calvo, 1, n. 193; 
Hire, Amer. const, law, 1, p. 120; J. Dubs, 
Lc droit fed. suisse, 1879, II, pag. 127; L. 
Lowell, Essays on govern., pag. 123); 

2'.1 que, actuando, como poder federal, di- 
rcctamcntc sobrc os individuos, suas sentcm.-as 
sao exequendas nos Estados indcpcndcnlcmcnlc 
das autoridades'd'estes (art. 60 § 2) ; 

3." que as justicas dps Estados nao podem 
intervir nas questoes submettidas a s tribunaes 
da Uniao, nem annullar, alterar ou suspender 
suas sentenpas ou ordens (art. 62); 

4.0 queos Estados sao obrigados aauxiliara 
exccucao das sentenpas c ordens da magistra- 
tura federal, prcstando para isso a necessaria 
foiva armada, si for requisitada (cit. art. 60 § 2 
c acc. do Sup. Trib. fed., n. 109, dc 29 dc 
agosto dc 1S93) e 

5." que, em casode opposipao 011 rcsistcncia, 
dar-se-a para asscgurar essa execupao a intcr- 
venpao federal no Estado em que isso se vcri- 
ficar (art. 6 § 4). 

— Por sco lado c em respeito ao principio 
dualistico do systcma, a justica federal nao 
pode intervir em questoes submettidas aos tri- 
bunaes dos Estados, nem annullar, alterar ou 
suspender as decisocs ou ordens d'estes (cit. 
art. 62). Si o podesse, ojudiciario estadual pas- 
saria a ser dependenfe e subalterno do federal,, 
que habilitado estaria assim a reduzil-o c ab- 
sorvel-o. 

Mas essa indepcndencia das duas esphcras 
jurisdiccionaes, dentro de um mesmo systcma, 
nao pode todavia ser tal, que absolutamcntc 
alguma vez cllas nao se toquem e e preciso 
entao que uma prevaleca sobre a outra, para que 
nao sc cntravc c nao se pertnrbc d'ess'arte seo 
regular funccionamcnto. E e visto que cm taes 
casos a suprcmacia ncccssariamcnlc e da Uniao, 
poder central, mantenedor do nexo federative, 
guarda dos altos interesscs nacionacs c fiscal 
dos Estados no que a esses interesscs conccrne. 

Por i: ;o, no art. 62 cit., estabcleccndo-sc ]ia- 
rallelas as duas jurisdic^ocs e vedando-sc-lhes a 

il'J 
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recirroca immixtão , fez-se a in di spensave l re
sa lva : ,<cxcc ptuados os casos ex pressamente 
dec larados n'esta Consti tu ição}>. 

O,; casos rcsalvados e que ad iante, n os lu
ga res c mpetentes , serão just ificados , são os 
seg uintes , assim resumidos no Acc. n. 43 do 
Supremo Tribuna l federa l, de I de junho de 
1893 : 

n) O d e c oníli c tos dos jui1.cs ou trihuna cs fcd c racs com 
os locacs ou entre os locacs de Estados diversos (art . 59, • 
11 . 1, e ) 

b) O de rcvi sf1 0 de processos c ri mina cs das jurisdicçõcs 
locacs, o:-- quacs tenham term inado por condcmnaçüo 
(arts . , 9 11. Ili e 8 1 ) : 

r) O de dec isões de jus ti ç;1s \oc:1 cs de ultima insta nc ia 
quando contrari.i s à validad e ou applicaçüo de t r:1tados e 
1 · is fcd cr.1 •s, ou quando conf irmativ.1s d e leis ou actos dos 
gove rn os dos Estados, :i rguido::'., d~ contradictori os ou 
i11 co mp:1tivc i!'.,, com a Co ns titu iç i10 e t ratados fcd c racs , 
ar t. .59, ~ 1 11) e b) ; 

d) O de prisões d ecre tada s pc l:,s autoridad es lo c acs, 
pro vocada a interv ençã o da jus ti ç a fe de ral por meio d e 
babr11 s-cor/1us ( art. 6 1: n. 1."); e 

t) O· d..: dccis í'1.!S dos juizcs ou tribunacs locacs cm 
malt.:ria de lºSpolio de es trange iro . quando ni°IO prevista ;\ 
cspc 1.: ic cm l..'.O nvcn ç;"10 u tr.1tado ( ci t. art . n. 2) . 

Destes casos , o m enc ionado cm terceiro toga r 
indi ca que a att rihui ção ele jul <ra r inopera ti vas 
e sem execução as leis e ac tos ad mini s trat ivos 
contraries á Co nst itui ção federal , cahe assim 
aos trihunacs da Un ião como aos dos Estado· 
( lcpcnd cntc a dec isão d ' cstes de recur,;o para 
o surremo tribunal federa l. ) 

1ão pode r-se-ia negar :1s ju st iças estad uaes esse 
r odcr. A funcçã o de aj)p li ca r a lei aos factos 
submctt idos á sua juri sdicção envolve necessa
ri amente o exame do ac to leg islati vo impu
g nado como inconstituc ional. Desde que se 
ai lega , perante o ju iz, qu e a obri gação cujo cum
prim ento é ped ido, não póde prc,·a lecer , porqu e 
a isto se oprõe uma di sposi ção lega l e qu e esta 
é um a rt igo da Co nstitui ção ou de lei a ella 
confo rm e,-desdc que o juiz. p ro,·ocado po r 
acção competente e so bre o hj ccto den tro de sua 
jurisdicç3o, tem de dec lara r o d ireito nesse caso 
controve rtid o, como ad mittir qu e cll c julg ue 
se m exa me do ponto que const ituc o ohjecto da 
co ntrovcrsia? E si a rartc contc nd ora , rt citeia nd o 
seo dircito ,p lcitcia ao mesmo tcmro a execução 
da Co nst itu ição, p rqu c moti vo recu sa r-lh e a 
justiça devida . qua ndo cl la ass im , a lém de faz er 
Ya lcr seo direito . concorre p:i ra to rn a r-se.: pra
tica , cffcctirn,rc,11 , a lei sup rema d pa iz ? 

Cabe aq ui o conhec ido asserto de llryce : 

~ .. O intitu lado poder de annull :1r :1s IL· i-. inco n-. t itu c innal'S 
C antes un1 dc\'l:r que um podcr, dc.:vl' r quc i 111.: u111hc 11:10 
menos ,1 suprem~, Côrtc fL'lkr.i l cm \\' a:-.li inE. tnn, do qt11.: ao 
n1ais humilde tr ibunal de qua lq uer l:s ta do . desde que pc
r:1ntc cl lc s e ag- itc pl eito em que :-- u1jn qrn.:s t :-10 d l'ssc r; e
n.:ro "· 

(A .\111L C,rn MO~\\· . . C:ip . XI II) . 

Compete ao goYcrn o federa l, si bem qu e 11110 
p rirn li'vt1 111c11/c, velar na g uarda da Co nstitui ção 
(;1r t. 3; si 1-V id,· commcnt . ao art. 34 princ. 
do '1:crb. ,, Pri,·a ti, ·amc nlci• e ao art . 3; si 1), e 
is t quer dizer qu e os Estados têm ahi j uri s-

ri sd ição co ncurrente, compete-l hes egua lmente 
essa g uarda. E esta é tambem uma das ga rantias 
deco rrentes do systema. 

Co mo estranha r ,pois, que o juizestadual decida 
qu e se não execute uma lei, para cujo cumpri
m ento é invocada , pelo m eio competente, a sua 
auto rid ade.q uando essa lei é contraria á Consti
tui ção federal? Estranho se ria que a Constituição 
não fosse ob ri gato ri a para as just iças dos Es
tados. 

Para correc tivo contra dec isões, em assum
ptos desta natureza, nas qu aes se sac ri fiq ue a 
ge nuína intelli ge nci a do tex to co nstitucional, 
sab iamente cli spoze ram os constituintes, es tabe
lece nd o rec urso em taes casos para o supremo 
tr ibunal fede ral, dos julgados finaes da juri s
diccão estadual. Este restabe lece rá o verdadeiro 
sentido da disposição in vocada , - e o que por 
el le fo r decidido iln j11s esta. 

Dest ' a rtc nas qu estões constitucionaes, agita
das qu ér no foro federa l, quer no estad ua l, toca
lhe dizer a ultima pa lavra e sua decisão ( • ) 
obriga a todas as autoridades e poderes publi cos; 
e eis r o rq ue se diz , co m razã o, qu e o supremo 
tribunal federal é ni sso A RB iTRO E INTERPRETE 

FI NAL D A CONSTITU IÇÃO . · 

- 1os arts . 34 n . 26, 48 ns . 1 1 e 1 2, e 5 5 a 58, 
a onst itui ção se occupa da o rgani sação judi
cia ri a e no a rts. 59 a 62 , da jurisdicção ci os 
juí zes e tribunaes federaes. 

A o rgani sação do poder jucli c ia ri o, plan ejada 
no projecto de Constitui ção subm ettid o ao con
g resso, muita d iscussão susc itou , provocada 
pela apresentação de emendas que rad ica lmente 
alteravam esta parte cio p rojecto . 

A' commi ssão in cumbida pelo cong resso de 
estu da r e reve r este proj ecto fo i o ffcrcc ido , e 
po r clla rejeitado (A NN . DO CONGR . CO:-lST . . pags . 
1 1 5 e 1 19) , um diverso rl ano, do deputado 
Amph il ophi o , po r este reprodu zido na prim eira 
e na segunda d isc ussão , a po iado com quarenta 
e tres ass ig natu ras e, pela sua importan c ia in
teg ra lmente o transcre,·c mos em seg uida : 

- SL'j:1111 os art:- . :;4 e :;:; substituid os po r es tas di:-posi
çôcs : 

1" O pollcr jw.lil.'. i:i rio sc r,í reg ulado por lei dn cong rc:-so 
e pe la s dos Es tad os . na parte que a es tes compe tir. te ndo 
por o:g :"1 0:-- de ac ç :-,o : um supremo trihuna! , co11 1 s..:dc 1m 
cap ital da Republica e jurisd il.'.çi°10 cm todo o p:iiz , tribu
na c:-- de appc lla çt1 0 di s trihuidos pe los Estados e di s tricto 
fL·dera l. na raz:·10 de um lrih un::l pa ra cada um a c.. lL-stas 
SL·cç1·1es do lerri tnr: o n;1l'.io n:d . e os ju izl'S ou lr ilnma cs de 
pri meira in s ta ncia. que c;i da 1-:s t ado ,.: rca r pa ra si e ú con
grc.·s:;sn p:11 a o d is tr ic tn l~deral. 

:! . " O sup r(' lll 0 t ri huna! scr:'t m,rn ti do pelos co fres ela 
l ln i:t0 e .:o mposto de um nume ro dl' j u iz cs, que SL'ja cgu ,il 
ao dos tribuna cs de :1ppell aç:i o au g mcnt:tdn de 11m te rço, 
SL' nd o sr os mcmhros cm parte tirad os de todos os tri
huna cs de ;1ppell:1ção , pe lo acccsso do juiz rn:1i s :111ti go de 
cada um d esses tribuna es . c m parte no m eados pelo prcs i
dl·nte da Republi..:a dentre os cidadfios que ti vere m as 
qualid ades exig idas, na loi, com ;1p1:- rova çfw do senado. 

_3~. Sempre que a vaga aberta no supremo tribunal re
fer ir-se a juiz tirado de algum dos trihuna cs de appellação, 
a substituiç:"10 rcc:1hir;'1 cm juiz do mesmo tr ibun al dt.: onde 

( ' ) E' t!c vcr ~-om,l il 1Ki,111;d do po,k r ne~·utin1 obedecer :is deci sões finacs 
tias just iças d:t Uu iün :;obre di re it os e i111111 11 11id ;1 d.:s indi\'idu:u: s e c~.:rn tar :i s 
ki :- d1: :tlYOrdo l·om tac ,; dccbcir.:s. ( ' lJ11 rgra .f , l'olit. S.:ic11 cc1 ,·o i. 1 p. 178). 
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rcciproca immixtao, fez-sc a indispcnsavel re- 
sal va : «cxccptiiados os casos expressamente 
dcclarados n'esta Constituii;ao». 

• Os casos rcsalvados e que adiantc, nos lu- 
garcs C'linpc-tentes, serao justificados, sao os 
scguintes, assim rcsumidos no Acc. n. 43 d > 
Supremo Tribunal federal, dc 1 dejunho de 
iSqj: 

a) O dc conflictos dos julzcs ou tribunacs fedcraes com 
os locacs ou entrc os locacs de Kstados diversos (art. 59, 
n. !, c ) 

/») O dc Vcvisao de processes criminaes das jurisdic^des 
locacs, os quaes tenham tcrminudo por condemna^ao 
(arts. n. Ill e Si ) ; 

c) O de tlccisdcs dc justicas locacs do ultima instancia 
quando contrarias a validadc ou applicagao dc tratados c 
Icis fedcraes, ou quando conlirmativas dc Ids ou actos dos 
govern os dos Estados, arguidos de contradictorios ou 
incompativeis com a Const!tiii(;ao e tratados fedcraes, 
art. 39, § I rt) e h) ; 

d) O dc prisdes dccrctadas pclas auto rid ades locaes, 
provocada a intcrvcn<jao da justly a federal por meio dc 
luih'tis-i'orpus (art. 61. n. i.u); e 

r) 0'do dccisdes dos juizes ou tribunacs locaes cm 
matcria de espolio do cslrangeiro. quando nao prcvista a 
cspecie em convcncao ou tratado (cit. art. n. 2). 

Dcstc-s casos, o mencionado em tercciro logar 
indica quc a aUrihuiipio de julgar inoperativas 
t scm exccugao as Icis c actos administrativos 
contrarios a t'onstituicao federal, cabe assim 
aos tribunacs da Uniao como aos dos Hstados 
(dependente a decisao d'estcs dc recurso para 
o supremo tribunal federal.) 

Nao poder-sc-ia negar as justicas estaduaes esse 
podcr. A func^ao dc applicar a lei aos factos 
submetlidos a sua jurisdic^ao envolve nccessa- 
riamcnte o examc do acto legislativo impu- 
gnado como inconstitucional. Desdc que se 
allcga, pcrantc o juiz, que a obrigacao cujo cum- 
primento e pedido, nao pode pre\alecer, porque 
a isto sc oppoe uma disposi(;ao legal e que t ;ta 
e um arligo da Constituicao ou de lei a ella 
conforme,—desde quc o juiz, provocado por 
aci;ao competcnle c sobre objccto dentro dc sua 
jurisdicfao, tern de declarar o direito ncssc caso 
controvcrtido, como •dmiltir que cllc julguc 
scm cxame do ponto quc conslituc o objccto da 
controversia? E si a parte contcndora, piciteiando 
sco direito,plcitcia no mcsmo tempo a cxeciu;ao 
da Constituicao, porcpic moti\'0 recusar-llie a 
justica devida, quando ella assim, alem dc fazcr 
valer sco direito, concorre para tornar-se pra- 
tica, elTectiva.rcal, a lei suprema do paiz ? 

Cabe aqui o conhccido asscrto dc ITycc : 

intitubulo poder dc annulhir :is leis inconslilucinnncs 
c antes um dever quc um podcr, dever que incumbe nao 
meuos a suprema Cortc federal em VVasbington, do que ao 
niais humilde tribunal de quabiucr Estado. desdc quc pc- 
rantc ellc sc agitc pleito cm quc surja qucstao tlcssc ge- 
ne ro >■>. 

(Amur, t'ap. XIII). 

Compete ao governo federal si bem que iiiio 
privtilminu'iih', \'elar na guarda da Constituicao 
(art. 3:;§i—T/t/c comment, ao art. aq princ. 
do vrrh. i'rivativamentc- e ao art. 3 1), c 
isto qucr dizcr que os Estados tcm ahi juris- 

risdicao concurrente, competc-lhcs cgualmcntc 
essa guarda. E esta e tambem uma das garantias 
decorrentes do systema. 

Como estranhar,pois,queojuizestadual decida 
que se nao execute uma lei, para cujo cumpri- 
mento e invocada, pelo meio competente, a sua 
autoridade,quando essa lei e contraria a Consti- 
tuicao federal ? Estranho seria que a Constituicao 
nao fosse obrigatoria para as justicas dos Es- 
tados. 

Para corrective contra decisoes, em assum- 
ptos desta natureza, nas quaes se sacrifique a 
genuina intelligencia do texto conslitucional, 
sabiamente dispozeram os constituintes, estabe- 
lecendo rccurso em taes casos para 0 supremo 
tribunal federal, dos julgados finaes da juris- 
diccao estadual. Fste restaheiecera o verdadciro 
sentido da disposicao invocada,—e o que por 
clle for dccidido ila jus csto. 

Dest'artc nas questocs constitucionaes, agita- 
das quer no foro federal, quer no estadual, toca- 
ihc dizer a ultima palavra e sua decisao ( * ) 
obrigaa todas as autoridades epoderes publicos; 
e eis porque se diz, com razao, que o supremo 
tribunal federal e nisso akhitro k inthrpkktk 
FINAl, DA CONSTITUICAO. • 

—Nos arts. 34 n. 26, 48 ns. 11 e 12, e 53a yT 
a Constituicao se occupa da organisacao judi- 
ciaria e nos arts. 30 a 62, da jurisdiccao dos 
juizes e tribunacs federaes. 

A organisacao do poder judiciario, plancjada 
no projecto de Constituicao submettido ao con- 
gresso, muita discussao suscitou, provocada 
pela aprescntacao de emendas que radicalmcnte 
alteravam esta partc do projecto. 

A' commissao incumbida polo congrcsso dc 
estudar c rcver este projecto foi offerccido, e 
por ella rejeitado (Ann. do congr. const., pags. 
113 e 1 19), um divcrso piano, do deputado 
Amphilophio, por este reproduzido na primcira 
c na segunda discussao, apoiado com quarcnta 
c tres assignaturas c, pela sua importancia in- 
tcgraimentc o transcre\'cmos em seguida ; 

—Sfjani os arts. 54 c ^3 substituitlos por cstas tlisposi- 
qoLS : 

i" O poJer jiuiiciario sera rcgulado por lei do congresso 
c pel as dos Estados. na partc que a estcs compctir, tendo 
por o/gaos de acqao : um supremo tribunal, com sedc na 
capital da Republica e jurisdiccao em lodo 0 paiz, tribu- 
nacs de appellncao distribuidos pelos Estados e districto 
federal, na razao de um tribunal para cada uma destas 
seccnes do Icrrilorio nacional, e os juizes ou tribunacs de 
primeira instancia. que cada Estado crear para si c o con- 
gressso para o districto federal. 

2." (.) supremo tribunal sera manlido pelos cofres da 
Uniao c composto dc um inimcro de juizes, que seja cgual 
ao dos tribunacs dc appellacao augmcntado dc um tcrco, 
sendo seos mcmbros cm partc tirados de todos os tri- 
bunacs de appellacao, pelo accesso do juiz mais antlgo dc 
cada um dosses tribunacs, cm parte nomcados pelo presi- 
dente da Republica dentre os cidadaos quc tivercm as 
qualidades cxigidasi na loi, com approva^ao do scnado. 

3a. Sempre quc a vaga aberta no supremo tribunal rc- 
ferir-se a juiz tirado dc algum dos tribunacs dc appellacao, 
a substitui^ao recallira cm juiz do mcsmo tribunal de onde 

(') li' (Icvlt con^titticioiial «{<» podcr cxcailivo obcdeccr as decisoes finaes 
das justi<as da Uniao sobre dircitos e inimtinidades iiulindiiaes c esccular as Icis de accordo com taes decisoes, (Hiirgri-ss, I'olit. Science, vol. 1 p. 178). 



11pete-lhes egualmente 
bem uma das garantias 

ue o juiz estad ual decida 
lei, para cujo cumpri-

1eio competente , a sua 
ei é contraria á Consti
eri a que a Con stituição 
~ra as justi ças dos Es-

dec isões, em ass um
quaes se sacrifique a 
tex to constitucional , 

s const ituintes, estabc-
casos para o supremo 

gados finaes da juri s
abe lece rá o verdadeiro 
vocada ,- e o que por 
slo. 
const itu cionaes, agita
quer no estadua l, toca
ra e sua decisão ( * ) 
des e poderes publicos; 
razão, que o supremo 
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3 ns . 1 1 e 12 , e 5 5 a 58, 
a da o rga ni sação judi-
fo, da jurisd icção cios 

:s . 
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ção subm cttido ao con
) susc itou , provocada 
end as que radicalmente 
1rojecto. 
,ida pelo congresso de 
>jecto fo i offcrec ido , e 
)0 C0NGR . C0NS T.. pags . 
,o plano, do dt:putado 
eprocluzido na primeira 
apoiado com qua renta 

ela sua importancia in
:mos em seguida : 

1hsLituidos po r estas disposi -

·cgtdado por lei do co ngresso 
que a es tes co m petir. tc nJo 

wcmo trihuna!. co11 1 s~·dc na 
:ç:"10 cm todo o p:,iz , tribu
)S pelos Estados r di stricto 
un,d para cada uma Lkstas 

e os juizes ou tribun:ics de 
~st,hlo ,: rear para si e r., can
il . 
cr:'t m:111tido pelos cofres el a 
h.: ro de juizes, que seja l.'gua l 
o aug-nH·ntado de um terço, 
·te tirados de tod os os tr i
:cesso do j uiz mai s antii;o de 
1 p:1rte no111cados pelo prcsi
os cidad;los que ti vere m as 
m " PFrova çüo do senado. 
!l'ta no sup remo tribunal re

d as tribunacs d e appe ll açito, 
1. cio mesmo tribunal d e o nd e 

c\C l.'11li vn ol>cdc..:cr :is decisões finacs 
im1111111id:ule$ imli\'itl11;1c s. C C:0:Clºlll:ir :1 $ 
·J;n·u . l'oli t. Sdc1m: 1 ,·o i. 1 p. 178). 
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houve r s:1 hido :1quc ll c , cuja v,1ga trnt;1.r-sc de preencher , de 
modo que nunca deixe de haver, entre os membros do su
premo tribun a l, um juiz tirado de caJa tr ibuna l de appel
laçüo. 

-t i' Os tribun aes de appc ll:i çiio, sustentados tambcm 
pelos cofres d:i Uniüo. serfto form:idos pe lo numero de 
juizcs qu\.! para c~ala um dcl les dec retar a lei federa l, e 
scos membros nonh.:ados pe lo preside nte da Republica , sob 
proposta do tribunal. mediante as p rov:1s de habil itaçiio 
que aqu cll :i lei exigir. 

5 . '" As propost:1s e nomc:,çôcs para trihu nacs de appcl 
laç:io só poderão 1cc,1h ir crn juizcs da primeira insta 111..:iai 
ou do Estado a que pertence r o tribuna l onde vcriíic:ir-se 
a vaga , ou de qua lquer dos Estados e do dis tricto fcJcrnl, 
qua nd o o caso fô r de vaga no tr ibuna l dc:ssc districto . 

6/ Cad a Esta do norn ca r:'1 e mantcr.í a cxpcns;.1s propr i;1s 
seus ju izcs de prim eira in sta n...:ia 1 cstabeleccr,i cond ições de 
id one idade parn a respectiva invc.:s tid ur~ e provcrú sob re 
tudo mai s que fô r attin c ntc ao a:--surnpto. guardados os 
prcceit s e regr:1s da lei fede ral. 

- Fi íJ UC por esta fórma red igido o art . .56 : 
Os juizcs do supremo tribunal e os dos trihunacs de 

appc ll açi,o ser.lo vi tal icios . e só po r sentença podc r:""10 pcr
d l.!r o cargo o u so fl"rer suspcns~o . 

::;i 1. " (Como cstú no projccto .) 

~ 2. · O s~nado julgar.í os membros do su pre mo tri
bunal e este os dos t ribunac..·s de appcl l;1 çi10, os quacs, por 
sua vez, julg ari10 os juizes de pr im eira in stanc ia, assim 
nos crimL"s c..:omrnuns. como nos de n.:sponsabi li dadc. 

Ao ~ 2 1
' do art. _17, 111 Ji111·, :11.:cresccnte-sc: ... e bem 

assi m , junto ;1 cada tribunal de app cl la ção, como delegado 
daqucll1.: funccion ari o, com as attrihuiç.ôes que a lei de
clarar. 

o :irt . jS façam-se cSt êlS alterações: 

e os conflic tos entre auto rid,idcs judiciarias de nom eaçf10 
da Uniirn. e entre c llas e autoridades administrativas ft!
ckracs ou os gov1.; r11os dos Estados . 

2 º Jul [~ ar , c..· m gdo de rev ista, as c,n1s:1s dec ididas defi
nitivamente pelos t rihun:1cs ou j uizcs inferiores. st!gundo 
as rt!g-ras que a lc..·i prescrever. semp re que houvt!r ·violnrno 
do dirrilcJ 1 pela ni10 applicaç;·10 deste, ou por sua fa lsa ou 
i1hlcvid.1 appl ica~·:""10 . 

- Elimine-se o resto do ;1 rt. ; 8 1 e bcrn assim as d ispos i
ções d os Mts. 59. 69 e 61 .- A111fbilof>hio e outros. 

O deputado Tavares Bastos apresentou um 
substitut ivo, estabelecend o um supremo tri
buna l n:1 capital federa l, um tri bunal de appel
lação cm cada Estado e no di stri cto federal , e 
tantos juízes e tribunaes de 1 . " in stanc ia, quan
tos os mes mos Estados creassem e no di st ricto 
federal quantos fosse m incli spensav eis . O su
premo tribunal com 24 juízes tirados um de 
cada tri bunal ele appell ação, por anti g uidade 
abso luta, sendo os tres outros nomeados , medi
ante approvação do senado, pelo presidente da 
Repu blica . Os tri bunaes de appell ação, com o 
numero de juizes fi xado pelo cong resso nac io
nal, nomeados, nos Estad os pelos gove rn adores 
e na capital fede ral pelo presidente da Repu
bli ca, cl'entre os juízes ele dire ito em exe rc icio 
nos mesmos Estados ou em d isponi bi lidade , e 
por anti g uidade abso luta. Os cofres da União 
p:wariam toda a mag istratura , excepto os juizcs 
de comarcas crcadas após a promulgação da 

Const itu icão federal. Ficaria111 sem effc ito as 
nomeaçõ;s já rea li sadas para a justiça federa l e 
do di stricto da capita l da Republica (ANN . oo 
CONGR. CONST . , li , parr. 18 ). 

O deputado Leov ig ildo Filg ueiras propunha 
um tribunal fed eral de justi ça, composto de 
tantos juizes quantos os Estados e o di stricto 
federa l, mai s um procurador geral ela Repu
blica,-aquell es eleitos pelas legisl aturas esta
duaes e no meado o u ltimo pelo presidente da 
Rep ubli ca. Estabe lecia recurso nece>sa ri o para 
o tribunal federal da s decisões finaes da s jus
ti ças dos Estados nas ca usas em que a acção ou 
a defeza se fund asse111 em di sposição da Consti
tui ção federa l, bem corno em a lgu mas o utras 
questões . E conferi a ao cong resso o poder de dar 
mais outras attribuições ao referido tri bun al. 
(ANN . cit., II , pa g 465.) 

Emenda do deputado Bueno de Paiva, com 
outros, constituía o supremo tribunal co111 
juízes ti rados de entre os dos Estados na r:.izão 
ci o numero destes e um cio distri cto fede ral , por 
ant ig uidade absoluta, -urn ele cada Estado 
(ANN . cit. , pag . 467). 

O dep utado Pinheiro Guedes qu eria um 
suprem o tribunal, -lribunaes fede raes, um 
em cada Estado e - tri bu naes rnunicip ,es. 
O pr imeiro, com numero de juizes correspon
dente ao dos tribunaes fed eraes e destes tirados, 
mai s um terço ele li vre esco lha entre os c idadãos 
di stinctos por seos talentos e mora lidade, tendo 
quarenta annos de edade. Os trib un aes federae5, 
compostos de juízes tirados «de um e outro 
f ' ro, « e de advogados distinctos, - um de cada 
município.» (ANN . cit., pag 471). 

O deputado Casimi ro Junior, propondo que 
o poder judiciari o federal se compozesse de um 
supremo tribunal e de tantos tribunaes infe
riores e juízes sing ul ares qua ntos fossem jul
gados necessarios, deixava ao cong resso a in 
cum be ncia de, por lei o rd ina ria, o rgani sa r a 
magistratura em tod o o paiz . (ANN. II , pag . 127). 

Da di sc ussão desta materi a no cong resso nos 
occupám os a proposito dos ns . 23 e 26 do 
a rt. 34. (Vide comment. respectivo). D'c lla 
dizia o deputado Gonça lves Chaves que ti nha 
sido collocacla so b um ponto el e vi sta est ra nh o 
á es phera dos parlamentos, desli sa ncl o do t r
reno politico, do t erreno pratico para as espe
cu lações scientifi cas, pa ra as doutrinas meta
physicas, aliás luminosamente enunciaclas
(ANN . II , pag . 82). E ell a não convcncco it 
ma io ri a do cong resso contra o systcma consa
g rado no projccto de Constitui ção, o qual teve 
completo triumpho nas duas votações a que fo i 
submettido. (A NN . 11 , pag . 13 5 e Ili , pag . 85 .) 
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Jiouvcr sjiliido :icjuel]c, cujn vaga tratar-sc dc prcenchcr, de 
niodo quc nunca deixc dc haver, cntro os mcmbros do su- 
premo tribunai, um juiz tirade dc cada tribunal dc appel- 
lacao. 

4.a Os tribunacs dc appellaqno, sustentados tambem 
pclos cofres da Uniao. serao formados pclo numero de 
juizes quc para cada um dellcs dccretar a lei federal, c 
seos mcmbros nomeados pclo presidentc da Rcpublica, sob 
proposta do tribunal, mcdiante as provas dc babilitagao 
quc aquclla lei exigir. 

5.a As propostas e nomeacocs para tribunacs dc appel- 
bujao so poderao iccahir cm juizes da primetra instancia, 
ou do Hstado a quc pertencer o tribunal onde vcrificar-se 
a vaga, ou dc qualquer dos Hstados c do districto federal, 
quando o caso for de vaga no tribunal desse districto. 

6.{* Cada Hstado nomcara e mantcra a expensas proprias 
sens juizes dc primcira instancia, cstabclecera condiqocs dc 
idoncidadc para a respcctiva investidura c provera sobre 
tudo mais quc for attinentc ao assumpto. guardados os 
prcceitos c rcgras da lei federal. 

— l-'ique por esta forma redigido o art. 56 : 
Os juizes do supremo tribunal c os dos tribunacs de 

appclla^ao scrao vital5cios, e so por sentenqa poderao per- 
der 0 cargo ou so lire r suspensao. 

§ i.' (Como csta no projccto.) 
§ 2,* O scnado juigara os mcmbros do supremo tri- 

bunal e cste os dos tribunacs de appelhujao, os quaes, por 
sua vez, julgarao os juizes dc primcira instancia, assim 
nos crimes communs, como nos dc rcsponsabilidade. 

Ao § 2" do art. 57, m /iur, accrescentc-sc :... c bem 
assim, junto a cada tribunal de appella<;ao, como d el egad o 
ilaquclle funccionario, com as attribuboes quc a lei dc- 
clarar. 

— No art. 5S facam-se cstas altcracoes : 

c os conlHctos entrc autoridades judiciarias dc nomcatjao 
da Uniao, c entrc cllas c autoridades administrativas fc- 
deracs ou os govcrnos dos Hstados. 

2° Julgar, cm grao dc rcvista, as causas decididas defi- 
nitivamentc pclos tribunacs ou juizes infcnorcs, segundo 
as rcgras quc a lei prescrcver, sempre quc houvcr viohcao 
Jo J ire Ho, pel a nao applicacao deste, ou por sua falsa ou 
indevida applicacao, 

— Hlimine-sc 0 rcsto do art. 38, c bem assim as disposi- 
qocs dos arts. 39, 69 e 61.—Ampbilopbio e outros. 

1) dcputaJo Ta\'arcs Bastos aprcsentou um 
subslitulivo, estabelecendo um supremo tri- 
bunal na capital federal, um tribunal de appel- 
lai;ao cm cada Eslado e no districto federal, e 
tantos juizes c tribunacs de iinstancia, quan- 
tos os mesmos Estados creassem e no districto 
federal quantos fossem indispensaveis. O su- 
premo tribunal com 24 juizes tirades um de 
cada tribunal de appcllacao, por antiguidade 
absoluta, sendo os tres outros nomeados, medi- 
ante approvacao do scnado, pelo presidente da 
Rcpublica. Os tribunaes de appellacao, com o 
numero de juizes fixado pelo congresso nacio- 
nal, nomeados, nos Estados pelos governadores 
c na capital federal pelo presidente da Rcpu- 
blica, d'entre os juizes de direito em exercicio 
nos mesmos Estados ou cm disponibilidadc, e 
por antiguidade absoluta. Os cofrcs da Uniao 
pagariam toda a magistralura, cxccpto os juizes 
dc comarcas crcadas apos a promulgai;ao da 

Constituicao federal. Ficariam scm effcito as 
nomea^oes ja realisadas para a justifa federal c 
do districto da capital da Rcpublica (Ann. do 
Conor. Const., 11, pag. 18). 

(3 deputado Leovigildo Filgueiras propunha 
um tribunal federal de justifa, composto de 
tantos juizes quantos os Estados e o districto 
federal, mais um procurador geral da Rcpu- 
blica,— aquelles eleitos pelas legislaturas csta- 
duaes e nomeado o ultimo pelo presidente da 
Rcpublica. Estabelecia recurso necessario para 
o tribunal federal das decisoes finaes das jus- 
tifas dos Estados nas causas em que a acgao ou 
a defeza se fundassem em disposifao da Consti- 
tuicao federal, bem como em algumas outras 
questoes. E conferia ao congresso o poderdc dar 
mais outras attribuigoes ao referido tribunal. 
(Ann. cit., II, pag 465.) 

Emenda do deputado Bucno de Paiva, com 
outros, constituia o supremo tribunal com 
juizes tirados de cntre os dos Estados na razao 
do numero destes e um do districto federal, por 
antiguidade absoluta,—um de cada Estado 
(ann. cit., pag. 467). 

O deputado Pinheiro Guedes queria um 
supremo tribunal,—tribunaes federacs, um 
em cada Estado e — tribunaes municipaes. 
O primeiro, com numero de juizes corrcspon- 
dente ao dos tribunaes federaes e destes tirados, 
mais um terco de livre cscolha entre os cidadaos 
distinctos por seos talentos e moralidade, tendo 
quarenta annos de edade. Ostribunaes federacs, 
compostos de juizes tirados «de um e outro 
foro, «e de advogados distinctos,—um de cada 
municipio.» (Ann. cit., pag 471). 

O deputado Casimiro Junior, propondo que 
o poder judiciario federal se compozesse dc um 
supremo tribunal e de tantos tribunaes infe- 
riores e juizes singulares quantos fossem jul- 
gados necessarios, deixava ao congresso a in- 
cumbencia de, por lei ordinaria, organisar a 
magistratura em todoo paiz. (Ann. II, pag. 127). 

Da discussao desta materia no congresso nos 
occupamos a proposito dos ns. 23 e 26 do 
art. 34. [yWe comment, respectivo). D'clla 
dizia o deputado Goncalvcs Chaves que tinlia 
sido collocada sob um ponto de vista estranho 
a esphera dos parlamentos, deslisando do tcr- 
reno politico, do terreno pratico para as espc- 
culacoes scientificas, para as doutrinas mcta- 
physicas, alias luminosamcnte enunciadas- 
(Ann. II, pag. 82). E ella nao convcncco a 
maioria do congresso contra o systema consa- 
grado no projccto de Constituicao, o qual teve 
complcto triumpho nas duas votacocs a que foi 
submettido. (Ann. II, pag. 133 c III, pag. 85.) 
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/\rl. ó,. O poder judid,1rio fc
der:d será exe rcido por um supremo 
trihuna! de justiça e por lanlos 
juízes ou lrihun ;1cs fcder:1es, q ua ntos 
o congresso crem, lendo em vista 
a ex tensão do lcrrilorio, ;1 disse111i
n:1ç~o da popul ação e o num ero 
rn :1i s ou menos provave l de ca usas 
e qu es tões . 

Arl. 5,1. O poder judiciari a da 
Uni ão lcr,í por orga rn s um supremo 
tribunal fodcral. com séde na ca pit al 
da Republica e l:mlos juízes e tri 
hun:ies fcd er:i es, di slrihuidos pelo 
paiz, quantos o cong resso crcar . 

Art. 55. O poder judiciaria 
da União terá por orgams um 
supremo tribunal federal, com 
sécle na capital ela Republica e 
tantos juizes e tribunaes fe
deraes , distribuídos pelo paiz, 
quantos o congresso crear. 

( Dec re tos n. c; 10 de 22 ele junho e n. 9 1~1 A 
de , J ele ouLubrn de 1 89 ). 

Art. ú,i. P:1 r:1g r:1 ph o uni ce . A 
s•~de do supremo tribun al se rú na 
ca pita l da União . 

( Projec Lo cl :\ commiss~o do governo pro
visori o ). 

Art . 55. Um supremo tribunal fe
deral. Do qu e acaba mos de expe nd er, o qu e 
se refere á mi ssão des te tribunal ju stifica es ta 
deno min ação dada ú lll a is alta auto rid ade judi
c iaria do paiz , úque ll a qu e, tem tal culmin ação 
qu e, a certos respe itos, deixa lll es mo aba ixo de 
s i to los os outros poderes publicos, só en
co nt rando su peri or na Con stitui ção e nas leis 
qu e, a sco jui zo, fô rcm conform es a ella. 

Um cnthu sias ta da s in s titui ções norte-am e
ri ca nas, rcferincl o-~c [1 ,<Suprema Córte>) , lhe 
ass ig na la a ssim a su·p rcm ac ia e exce llcncia : 

,<Essa c ôrte , ta l ~01110 sco no me c>t,l ind icando, é supe
ri or a todas as noss,1:-- instituições : cl la t:sl:l ::íci ma tia l."a-
111 ;1ra dos n ·prc:--c nt:1ntc·s 1 do se nado. do Presid ente: t.! o 
arbit ro definitivo. o unico arhitro: nenhu ma jurisdicçi'to 
exi s te sobre a sua ( • ) . ,V\ais de uma Vt.'Z , Lo rd Sal isb ury 
tem declarado in vejar a scos irmüos do outro lado do 
J\tlnntico essa cOrtc suprema . Em um di scurso pronu n
ciado cm Edimburg o. a 23 de novembro de 188 :2 , di zia 
cll c: 

<<Co nfesso que n:l o costum o in ve jar os Estados-Unid s ; 
"' m ;1s entre suas e reações uma Cx istc qu e é para mim 
" ohjccto da maior inv 1...•ja .- éa su a admira vcl in s titui çâo da 
« córtc suprema. os ~s tados-U nidos . si o con g rc:-so de
,< ere ta uma med ida i11 co mp:it ivc l com a con s titui çüo , ha 
(<Um tribuna l p.1ra in fir111a l-a e que d~í :i ssim <Ís institu ições 
« Jo paiz uma esta bi lidad e qu e c m balde nós procur.1riam os 
«cm nosso sys tc ma de pro messas vagas e mystc ri osaS ."" 
//11,ir,-w Cnrutgfr, Triurnphant De m ocrncy, C. XX I. 

Com séde na capital da Republica. 
A Co nstitui cão ci os Estados Unidos N. A. e a 
da Rcp ubli ~a Arge n t ina (as de qu e m a is se 
appro xim a a nossa) , bem co mo a da Suissa, não 
fi xa ram a sédc do supremo tribunal ; e não se 
dirá que n' isso anelaram mal avisados. Pócl e 
su rg ir necess idade ele col loca l-a fora ela capital e 
á acção ordinaria cios poderes pub li cos fica li vre 
assim , -em infracção. constitucional, fazer a re-
1119ção . 

E parece mesmo ele convenienci a, -para a 
mais compl eta se renidade e isenção nas dec i
sões das grandes questões ele di reito publico, 
qu e tanto im pressionam, n 'aq uella s em qu e se 
possam in tcrcssa r pessoas do gove rn o, nas q uc 
aff.:ctem cla5,es altamente poderosas, nas qu e 
pelo o bjecto ou pelo m om ento exc item g ra nde
mente o animo popul a r e apaixo nem as mul
tidões, - fazc r funcci onar o tribuna l fo ra elas 
grandes cidades , fóra d' csse m eio qu e n ' e ll as 
se e ncontra, tão cxci la\·c l, tão irreq ui eto, rui-

(" ) f 'i.l.: .rn/11 , 11 t.:111 lJlh.: :;cuthto <i C tlc\'c i:.tio cn lcmh:r. 

doso e s uj eito a influenc ias o pu g nantcs ao ri go r 
do di reito, e qu e ta nto podem perturba r o cu rso 
normal da ju st iça . 

A Confederação S 11 isrn em 18 74 des ig no u 
pa ra sédc espec ial de seo Tribun a l Supremo , 
não Bern e, cap ita l federal, mas Lau sa na , no 
ca nt ão de Vaud, o qu e, segu ndo Ada ms e Cun
nin g ha m , teve po r fim não só dar sat isfac ção ,t 
Sui ssa Franceza, como ta m bc m su bt ra hir 
aquc ll c tribunal á in fluenc ia po lítica ela cidade 
el e Bcrn c (ln Co11féd. S11issc, 1890, png- . 74 .) 

Juízes e tribunaes federaes . Traca nd o 
apenas o lin ea m ento ge ral do systcma judi~iari o 
fede ral , a Co nstitui ção estabe leceo co m o a mais 
a lta au to ri dade cl' e lle o supremo tribuna l e 
auto r isou o co ng resso a crea r os dema is tribu
na es e os funcci o nari os p repostos ú admi ni stra
ção da justi ça, em toda a ex tensão do paiz . 

Além cl ' isso, di scrimin o u as att ri bu içõcs cio 
supremo tribunal e dos juí zes que lhe são 
subo rdin ados . Ne m mai s fô ra prec iso . O resto 
cabe à legislação o rdinari a, resr eitadas as di s
pos ições fundam entaes e attendiclas, como m e
lho r conv iér , as necessidades do serv iço quanto 
ao num ero, s ituaçã o e di stri bui ção ci os tribunaes 
e magistrados pe lo territo ri o naci o nal. 

A orga ni sação da just iça fede ral e os cocli gos 
p roc essuaes das cau sas qu e perante esta se ag i
tarem , fi ca ra m a. cargo cio co ng resso nac ional 
(art. 34 , ns. 23 e 26) . 

Essa o rga ni sação porém de fa cto prccedêra á 
adopção definiti va ela Con stitui ção pelo con
g resso const ituinte e é a qu e o govern o proviso
ri o tinha es tabel ecido (cl ec.n.848 cle 11 ele o utubro 
de 1890) , sobre as bases co nstantes do projecto 
ela Const itui ção, j á então submettid o ú nação e 
de qu e iam conhecer seos representantes . Tal 
antec ipação o govern o exp li co u ass im no prc
ambulo desse decreto : 

.. . O princip,il , si 11 ;"10 o unico intuito d o Cong resso na 
su a prim ei ra rcuni."10, con sis te se m duvida cm co ll ocn r o 
poder publico dentro d a lcg:did:1dc. Mas es ta mi ss:"10 fi c~, 
rÍ ;t in cornplc ta :-i . adoptand o a Constituiç;"10 e e lege nd o os 
dc posi t:1ri os do poder executi vo , n:io cst ivl..' SSC todav ia pré
viam ente organ i:-ad:i a j usti ç a fed eral .- pois que sô ;1 ss im 
poderiam fi ca r, a um tempo e e1T1 de fi nitiva , constituidos 
os trcs prin cipacs org am s da sobc r,rnia n.1 c io na l. Trat~1-sc 
portanto , co m c.:stc al:lo , ele.: adop tar o processo mais rapido 
para a cxcc uç;io d o programma d o governo prov iso rio no 
sco ponto cu l111 ina ntc-a tcr111inaçf10 do pc riodo d ictatori al. 
f'r1as o que princip:dm c.: ntc deve carac te ri sa r a ncccssidaJc 
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Art. 6-i. O poilcr jinlioinn'o fe- 
deral scr.i exercido porum supremo 
tribunal dc justifa c por tantos 
juizes ou tribunaes lederaes, quanlos 
o congresso crear, tendo cm vista 
a cxlensao do tcrritorio, a disscmi- 
nafao da popula^ao e o numero 
mais ou mcnos provavel dc causas 
e qucstoes. 

Art. Oq. Paragrapbo unico. A 
sedo do supremo tribunal sera na 
capital da Uniao. 

( Projecto da commissno do governo pro- 
visorio). 

Art. v). O poder judiciario da 
Uniao lera por orgamsum supremo 
tribunal federal, com sedc na capital 
da Rcpublica c tantos juizes c tri- 
bunaes federaes, distribuidos pelo 
paiz, quantos o congresso crear. 

(Uecrclos n. tiio de 22 dejunho e n. yrq A 
de 23 de ouuibro dc 1890). 

Art. 55. 0 poder judiciario 
da Uniao tera por orgams um 
supremo tribunal federal, com 
sede na capital da Republica e 
tantos juizes e tribunaes fe- 
deraes, distribuidos pelo paiz, 
quantos o congresso crear. 

Art. 55. Um supremo tribunal fe- 
deral. Do que acahamos de expender, o que 
so rcfere a mi-sao deste tribunal justifica csta 
denomina^ao dada a mais alta autoridadc judi- 
ciaria do paiz, aquclla que, tern tal culmina^ao 
que, a cerlos respcitos, deixa mesmo abaixo de 
si todos os outros poderes publicos, so cn- 
contrando superior na Constituicao e nas leis 
quo, a sco juizo, forcm conformes a ella. 

Um cnthusiasta das institui^oes norte-amc- 
ricanas, rcferindo-sc a «Suprema Corter, Ihc 
assignala assim a suprcmacia c excellcncia : 

vcEssa cortc, tat conio son nome estii indicando, c supe- 
rior a todas as nossas institui<;6es: clla csta acliua da ca- 
mara dos representsntcs, do scnado. do Presidente; c o 
arbitro definitivo, o unico aridtm: nenhuma jurisdic^ao 
cxiste sobrc a sua (*). Mais dc uma vez, Lord Salisbury 
tern dcclarado invejar a seos irmaos do outro lado do 
Atlantico cssa cortc sup rein a. Km um discurso pronun- 
ciado cm Hdimburgo, a 25 de novembro de 18S2, dizia 
die : 

«Conresso que nao costumo Invejar os Estados-Unidcs; 
«mas entrc suas crca?ocs uma existe que e para mini 
rtobjecto da maior inveja.—ca sua admiravcl institui^ao da 
«c6rte suprema. Nos Hstados-Unidos, si 0 congresso de- 
«crcta uma mcdida incompativel com a constituicao, ba 
«um tribunal para infirmal-a c que da assim as instituiijocs 
« do paiz uma cstabilidade que embalde nos procurariamos 
«cm nosso systema dc promessas vagas e m3'steriosas.»> 
Andrnv Cantcgic, Triumphant Democracy, C. XXL 

Com sede na capital da Republica. 
A Constituicao dos Hstados UnidosN. A. c a 
da Republica Argentina (as de que mais sc 
approxima a nossa), bem como a da Suissa, nao 
fixaram a sede do supremo tribunal; e nao sc 
dira que n'isso andaram mal avisados. Pode 
surgir ncccssidadc dc collocal-a fora da capital c 
a ac^ao ordinaria dos poderes publicos fica livre 
assim, sem infrac^ao. constitucional, fazer a re- 
mogao. 

F, parecc mesmo dc convcniencia,—para a 
mais completa sercnidadc e isengao nas deci- 
socs das grandes qucstoes de direito publico, 
que tanto impressionam, n'aqucllasem que sc 
pc jsam intcressar pessoas do gox'erno, nas que 
allectem classes altamentc poderosas, nas que 
pelo objecto ou pelo momcnto excitem grande- 
mente o animo popular c apaixonem as mul- 
tidoes,—fazer funccionar o tribunal fora das 
grandes cidades, fora d'esse meio que n'ellas 
se enconlra, tao cxcilavcl, tao irrequicto, rui- 

(*} VUc supra, cm qnc scntiilo &e deve iseo ciUcnik-r. 

dosoe sujeito a inllucncias opugnantes ao rigor 
do direito, e que tanto podem perturbar o curso 
normal da justica. 

A Confodcragao Suissa em 1S74 designou 
para sede especial dc sco Tribunal Supremo, 
nao Berne, capital federal, mas Lausana, no 
cantao de Vaud, o que, segundo Adams e Cun- 
ningham, teve por fim nao so dar satisfaci;ao a 
Suissa Franceza, como tambcm snbtrahir 
aquellc tribunal a inllucncia politica da cidade 
dc Berne {La Confcd. Snissc, iSpo, fag. jj.) 

Juizes e tribunaes federaes. Tracando 
apenas 0 lineamento geral do systema judiciario 
federal, a Constituicao estabeleceo como a mais 
alta autoridade d'elle o supremo tribunal e 
autorisou o congresso a crear os demais tribu- 
naes c os funccionarios prepostos a administra- 
Cao da justica, em toda a extensao do paiz. 

Alcm d'isso, discriminou as attribuicocs do 
supremo tribunal e dos juizes que Ihe sao 
subordinados. Nem mais fora precise. O resto 
cabc a legisjcao ordinaria, respeitadas as dis- 
posicoes fundamentaes e attendidas, como me- 
Ihor convier, as necessidadcs do scrvico quanto 
ao numero, situacao e distribuicao dos tribunaes 
e magistrados pelo territorio nacional. 

A organisacao da justica federal e os codigos 
processuaes das causas que perante esta se agi- 
tarem, ficaram a, cargo do congresso nacional 
(art. 34, ns. 23 e 26). 

Essa organisacao porcm de facto prccedera a 
adopcao definitiva da Constituicao pelo con- 
gresso constituinte e e a que o governo proviso- 
riotinhaestabelecido(dec.n.84Bde 11 deoutubro 
de 1890), sobre as bases constantes do projecto 
da Constituicao, ja entao submcttido a nacao e 
de que iam conhecer seos representantes. Tal 
antecipacao o governo explicou assim no pre- 
ambulo desse decreto: 

...O principal, si nao o unico intuilo tlo Congresso na 
sua primeira reuniao, consiste sem tluvula cm collocar o 
poder publico dentro da legal id ade. Mas esta missao fica- 
ria incompleta si. adoptando a Constituicao e elegendo os 
depositarios do poder executivo, nao estivesse todavia pre- 
viamentc organisada a justica federal, pois que so assim 
poderiam Hear, a um tempo c cm definitiva, constituidos 
os tres principaes orgams da soberania nacional. Trata-sc 
portanto, com esle acto, de adoptar o processo mais rapido 
para a execucao do program ma do governo provisorio no 
seo ponto cubninante—a terniinacao do pcriodo dictatorial. 
Mas o quo principalmentc deve caraclerisar a ncccssidadc 
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da immcdiata orga nisaçi,o da justi ça federa l é o papel de 
alta pn..: podcrancia que clla se clt:stina a n.: prcscn tar, como 
e rgam de um poder, no corpo socia l . .. » 

Adaptado , co m mui li geiras alterações nesta 
parte, o projecto de Co nst itui ção, fi co u s ubsis
tindo a o rga ni sação judiciari a do citado decreto 
do gove rno proviso r.ia, a q ual fo i ma is tard e 
co111 pletada pela lei n. 22 1 el e 20 de Nove mbro 
de 1894. O art . 8 7 § 2 ° desta lei 111 andou fazer 
um a conso lidação syste lll ati ca de todas as di spo
sições vige n tes sobre o rga ni sação ela ju st iça e 
processo federal. Esse acto fo i ex pedido co m o 
dec reto n. 3. 084 de 5 Novembro el e 1898 . 

-A justi ça da União é adm ini strada pelos se
guintes tri bu naes e juizes: 

Um supremo trib una l, co m júri sdicção em 
todo o paiz, 

juizes secc ionaes, um para cada Estad o e o 
cli stri c to federal, 

Jui zes substitutos dos secc ionaes, um pa ra 
ca la secção o u Estado e o d istr icto federal, 

Jui zes supplentes, tres nas sédes de secção e 
out ros tantos nas c ircumsc ripções onde con
vier, e 

Tri bunaes do Jury (*) nas sédes de secção . 
Represe n tam a ·u nião, ofíic iand o e dize ndo 

de direito nos tri bun aes e juizos perante os 
quaes se rve m , como orga m s do m in isterio pu
bli co, os seguintes fu ncc ionarios : 

Um p roc urado r ge ral da Republica, jun to ao 
supremo t ri bun al fede ra l, 

Um proc urado r da Republica, em cada secção 
ele justiça federa l, 

Adjuntos do procu rador da Republi ca , dous 
no cli st ri cto federal e um em cada circumscripção 
cm que fo rem creados juizcs supplcntes, e 

So li c itado res (c it. decreto n. 3 .084) . 
- O systema judi cia ria aclo ptaclo pela Co nsti

tui ção e desenvolvido pelas leis úc ima citadas, 
co mo se ve, e se confirma co m o qu e se vae ver 
exposto sob re os subsequentes a rti gos, é de 
g rande simplicidade e e:licac ia para qu anto 
possive l, proporcionar-se ao direito pro1npto 
triumpho . 

1cll e se nota ause ncia deju ri sd icções espec iaes, 
de juizos p ri vati vos (da faze nda , commerc io , 
etc .) Q\.1aesq uer qu estões, sob re negoc ios ele 
qualquer natureza, a inda os ad mini tra t ivos, 
podem se r conhec idas e ju lgadas pelos m agis
trados da Un ião (sem d ist incção ele varas), uma 
vez que tenham caracte r fede ral elll razão ela 
ca usa ou pela qualidade das pessoas . I-la só
mente duas instanci as para o gera l dos p leitos 
e, para varios d'e ll cs, uma in stancia u ni ca 
(juri sd icção ori g inari a e exclusiva do sup remo 

( · ) t.'i ,l t Commcut. :ao :1rt. 72 § 31. 

tribunal elll casos espcc i11 es); no prcambulo, 
que ac ima tra nsc reve mos, do dec reto n . 84 el e 
1 1 de Outubro de 1 90, ju stifi ca-se isso com 
arg umen tos de razão, exemplo e autori !ade, e 
1iid,· J. DuBs , Lc droit p11blic de ln Co11federnlio11 
S11 1SSe, 2.'"" part. , 1879, pag . 143 . E a legis
lação process ua l é domi nada pelo in tuito de 
favo recer a ex ped ição, sem delongas, dos nego
cios judiciaes; neste sentido provid enciou-se 
prec isa ndo bem os casos de rec urso cm geral, 
seos prazos e e ffe itos, reduzindo os de embaro-os 
e :is nulli dades in su[tpriveis, além de outras 
medidas contra ri as a protcll açõcs . (Vide cits. 
decreto 11 . ,848 e lei n. 22 1 .) 

Os marrist rados fedcraes gosa lll de bas tantes 
ga rantias para o dese mpen ho firllle, seo-uro , 
recto, el e sua mi ssão. Só podem ser destitui ci os 
por sentença passada em ju lgado . Não podem 
se r removidos, sa lvo si o requ ererem. S;io jul
gados, nos c rilll es de responsabi lidade , pelo se
nado os mini stros do su premo tribunal e por 
este os juizes inferi o res . Seos vencimentos, ta
xados por lei, não pode rão po r modo alg um se r 
diminuídos . Não depe nde elo poder executivo 
a co ncessão de li cença aos juizes. Os presid en
tes dos tribunaes são escolhidos, não pelo go 
vern o, mas pe los proprios t rib unaes e de seo 
se io . (Const .. a rts . 57 e 58, clec r. n . 848 , a rt. 
16 1) Monte-pio e aposentadori a em co ndi ções 
va ntajosas são assegu rados aos magistrados, 
pela legis lação o rd inaria. (Decrs. n. 956 , art. 1 ; · 

n. 848, art. 39; 10 18 de 14 de novembro 
de 1890, n. 1420 D., de 2 1 de feve reiro de 
189 1; n. 11 3 el e 2 1 de o utu bro de 1 92 e 
n. 363 de 6 de ja neiro de 1896 . 

Por ou t ro lado, os m emb ros do poder judi
cia ri a sfo inelegivcis para o congresso naci ona l e 
é incompativcl o cxerc ic io de suas fu ncções com 
q uaesq ue r da3 dos outros pode res pu bl icos (Co nst. 
a rt. 79 e lei n . 3 5, de 26 de janeiro ele 1 892, art . 
30, n. Vil!, Vide i11Jrn , commenta ri o ao a rt. 79). 

E assim , póde-se li ze r que a orga ni sação ju
d iciaria ela Repub li ca estú architectacla em con
d ições el e poder da r-n os _uma admi ni stração de 
jL sti ça p roteclora, faci l , prompta e impar
c ia l. 

O congresso crear. Ca combinação d·esta 
clausu la com o n. 26 do art. 34, verb .: ,<nos ter
mos do art . 55 e seguintes» e com o ~ 15 do 
ar t. 72 , "c•crb .: ,<em v irtude de lei an ter ior>' , re
sul ta q ue, nem prov isoria mente e ainda sob a 
all egação do que se lhe a fi g ure ser o mais ponde
roso mot ivo, nem mesm o na phase de suspe nsão 
ele ga ranti as co nstitu c ionaes, po lerá o pode r ex
ec utivo, em caso a lgum , crear ju izes, co m111i s
sionar 111 agistrados , estabelecer tribuna s . J u i
zes e j u ri sdi cções só ex istem, só podem ex isti r 
os creados po r lei, constituci onal ou ordina ri a 
nos termos da Constitui ção. 
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da immedinta organisa<;3o da justa federal 6 o papel dc 
alta prepoderancia que ella se destina a rcprcsentar, conio 
orgam de uni poder, no corpo social...» 

Adoptado, com mui ligeiras altera^oes nesta 
pnrte, o projecto de Constituifao, ticou subsis- 
tindo a organisagao judiciaria do citado decreto 
do governo provisorio, a qual foi mais tarde 
completada pela lei n. 221 de 20 de Novembro 
de 1894. O art. 87 § 2" desta lei mandou fazer 
uma consolidagao systematica de todas as dispo- 
sii;oes vigentes sobre organisai;ao da justi^a c 
processo federal. Hsse acto foi expedido com o 
dccreto n. 3.0S4 de 7 Novembro de 1898. 

—A justiga da Uniao e administrada pelos se- 
guintes tribunaes e juizes: 

Dm supremo tribunal, com jurisdic^ao em 
todo 0 paiz, 

[uizes seccionaes, um para cada Hstado e o 
districto federal, 

)uizes substitutos dos seccionaes, um para 
cada sec^ao on Estado e o districto federal, 

[uizes supplentes, ties nas sedes de sec^ao e 
outros tantos nas circumscrip^oes onde con- 
vier, e 

Tribunaes do Jury (*) nas sedes de sec^ao. 
Representam a Uniao, olllciando e dizendo 

de direito nos tribunaes e juizos perante os 
quaes servem, como orgams do ministerio pu- 
blico, os seguintes funccionarios : 

Um procurador geral da Republica, junto ao 
supremo tribunal federal, 

Um procurador da Republica, em cada secijao 
dc justifa federal, 

Adjuntos do procurador da Republica, dous 
no districto federal e um cm cada circumscripHi 
cm que forem creados juizes supplentes, e 

Solicitadores (cit. decreto n. 3.084). 
—O systema judiciario adoptado pela Consti- 

tui^ao e desenvolvido pelas leis acima citadas, 
como se ve, e se confirma com o quese vae ver 
cxposto sobre os subsequentcs artigos, e de 
grandc simplicidade e cllicacia para quanto 
possivel, proporcionar-se ao direito prompto 
triumpho. 

Nelle se notaausenciadejurisdicfoesespeciaes, 
dc juizos privativos (da fazenda, commercio, 
etc.) Quaesquer questoes, sobre negocios de 
qualquer natureza, ainda os administrativos, 
podem ser conhecidas e julgadas pelos magis- 
trados da Uniao (sem distinc^ao de varas), uma 
vez que tenham caracter federal em razao da 
causa ou pela qualidade das pessoas. Ha so- 
mcnte duas instancias para o geral dos pleitos 
c, para varios d'clles, uma instancia unica 
(jurisdic^ao originaria c cxclusiva do supremo 

(*) Vi.lf Comment, ao art. 72 § 31 ■ 

tribunal em casos especiaes); no preambulo, 
que acima transcrevemos, do decreto n. 84S dc 
11 de Outubro de 1890, justifica-se isso com 
argumentos de razao, exemplo e autoridade, e 

J. Dubs, l.c droil public dc In Confederation 
Smsse, 2,",e part., 1879, pag. 143. Ha legis- 
lafao processual e dominada pelo intuito de 
favorecer a expediijao, sem delongas, dos nego- 
cios judiciaes; neste sentido providenciou-sc 
preci ",ando htm os casos de recurso cm geral, 
seos prazos c effeitos, reduzindo os de embargos 
e as nullidadcs insuppriveis, alcm de outras 
medidas contrarias a protcllagocs. {Fide cits, 
decreto n.,848 e lei n. 221.) 

Os magistrados federaes gosam de hastantcs 
garantias para o desempenho firme, seguro, 
recto, desua missao. So podem ser destituidos 
por sentenca passada cm julgado. Nao podem 
ser rcmovidos, salvo si o requcrercm. Sao jul- 
gados, nos crimes do responsabilidade, pelo se- 
nado os ministros do supremo tribunal e por 
este os juizes inferiores. Seos vencimentos, ta- 
xadospor lei, nao poderao por modo algum ser 
diminuidos. Nao depend,* do poder executivo 
a concessao dc licenga aos juizes. Os presiden- 
tes dos tribunaes sao escolhidos, nao pelo go- 
verno, mas pelos proprios tribunaes e de seo 
seio. (Const., arts, sy e 58, deer. n. 848, art. 
161) Monte-pio e aposentadoria em condifocs 
vantajosas sao assegurados aos magistrados, 
pela legislacao ordinaria. (Decrs. n. 956, art. 1; 
n. 848, art. 39; 1018 de 14 dc novembro 
de 1890, n. 1420 D., de 21 de fevereiro dc 
1891; n. 113 de 21 de outubro de 1892 c 
n. 3(53 dc 6 de janeiro de 1896. 

Por outro lado, os membros do poder judi- 
ciario sao inelegivcis para ocongresso nacional e 
e incompativel o cxercicio de suas funcgAes com 
quaesquer das dos outros podercs publicos (Const, 
art. 79 c lei n. 33, de 26 dc janeiro de 1S92, art. 
30, n. VIII, Vide infra, commentario ao art. 79). 

Eassim, pode-se dizer que a organisagao ju- 
diciaria da Republica esta architectada em con- 
dicoes de poder dar-nos ,uma administragao dc 
jr.stii^a protectors, facil, prompta e impar- 
cial. 

Ocongressocrear. Da combinafao d esta 
clausula com o n. 26 do art. 34, verb.: «nos tcr- 
mos do art. 550 seguintcs» e com o 1 5 do 
art. 72, verb.: «em virtude de lei anterioir, re- 
sulta que, nem provisoriamente e ainda sob a 
allegacao do que se Iheafigure ser o mais pondc- 
roso motivo, nemmesmona phase de suspensao 
de garantias constitucionaes, podera o poder ex- 
ecutivo, em caso algum, crear juizes, commis- 
sionar magistrados, estabeleccr tribunaes. Jui- 
zes c jurisdicijocs so cxistcm, so podem cxistir 
os creados por lei, constitucional ou ordinaria 
nos termos da Constitui^Jlo. 
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Arl. 64 . O suprem o t rihu na! 
de justiça se compor:, ele 1:; 111c111-
hros no111caclos pelo sen:1do ela 
Uniüo, de nt re os 80 ju ízes fcderaes 
ni:i is ~ntigos e juri sco nsu lt os ele 
provada illu strnçiio, não pode ndo o 
nu mero destes exceder ,10 terço do 
num ero to t:il dos mem bros do tri
huna!. 

Arl. n · O supremo tribun:11 
federa l compor-se-,í ele quinze juí
zes, no111e:1dos n a for 111 :1 do :irl. ,17 , 
n . 1 ~, dent re os cidadãos ele notavcl 
sa ber e reputação, eleg íve is para o 
se nado . 

Art. 56. O supremo tribunal 
federal compor-se-á de quinze 
juízes, nomeados na forma do 
art. 48, n. 12, dentre os cidadãos 
de notavel saber e reputação, 
eleg·iveis para o senado. (Decret os 11. ~,o dc22 de junho e 11.914 A, 

de 03 de ot11ubr de 1890 ). 

( Projecto da commi ssào do governo pro
v isorio ) . 

Art. 56. O supremo tribunal com
por-se-á de quinze juízes. A Const itui
ção dos Estados-Uni dos Norte Ameri c?.nos e a da 
Republi ca Argentina não fi xa ram o numero dos 
mem bros cio sup remo tri bu nal. Deixaram isso 
para a lei orga nica d 'essa in stitui ção e faci lita
ram ass im á legislatura ordinari a poder regul ar 
esse num ero segund o o desenvo lvi mento e ci r
cumstancias cio se rvico . 

En tre nós, sóment~ por via de reforma con
stitu cional póde ta l numero se r alterado , e isto 
é o mais prud en te . Os constituintes tinham para 
justificação de seo proced imento a li cção da p ro 
pria Uni ão No rte-Americana. Ahi , peloacto judi 
ciario organi co de 1789, (ao qua l se li ga· mui 
g ra nde ap reço e Walte r chama ,<acto ele admira
vel sabedoria,» I NTR . T O Ail1ER . L Aw, 189::;, pag . 
123), eram se is os juí zes da có rte suprema ; em 
180 1, foram reduzi dos a cin co, pela primeira 
vaga que se déssc, augme ntando-se o n umero 
dos j uizesde-cl istr ic to, m cuj a nomeação preva
leceo o espírito el e par tido . E isto fo i ús vesperas 
de ass umi r o poder o parti do contra rio . Mudada 
a situação, a refo rma fo i supprim icla pelo acto ele 
29 de ab ri 1 ele 1802 e os novos mag istrados fi 
ca ram sem emprego nem venc imentos. Em 
183 7, atte ndenclo ao augme nto cons icl erave l da 
população e ao acc resci mo cio nu mero dos Es
tados, o cong resso clc,·ou a no,·e. e em 1863. a 
dez, o numero ci os mi ni s tros cio supremo tri
bu nal. Mas em 1866, apesa r ele su bsist irem as 
razões que deram cab ida a esse augmento , o 
cong resso o suppr imio, reduzindo a se tc aquell e 
n umero ; havi~ expectat i,·a de um a vaga e o 
cong resso, entao cm ardente lu cta com o pre 
s id ente Johnson, tratou de paralysa r nas mãos 
d'cstc o di reito de nomeação, medida clest it uicla 
el e di g nidade e em contradicção com as neces
sidades do se rvi ço, que ex ig iam imperi osamente 
um mais numeroso pessoa l. E cm 1869. find o o 
go,·crno el e John son , o cong resso que trcs an nos 
an tes achára su rfici ente o numero de sete ju ízes, 
nova mente es tabe leceo o de nove . Vide A. Ca r
li cr, L A REPUIJ L. AMEH . , 1890. vo l. 4, pags . 2 1 -
29; T. Walker , INTIWD . TO A il1rn1c:. L Aw .. 1t'95, 
pag . 1 1. not . b) . 

A deten11inação do num ero pela Constitui ção 
e,· ita semel hantes mutilações e resguarda de 
taes vac-,·ens políticos o supremo trihuna!. que 
pela sua m issií o de,·c ter todas as condi ções de 
perma ncnc ia e ind ependencia . 

Nomeados na forma do art . 48, n . 12, 
isto é. pelo pre~idcntc da Repuhl ica. comappro-

vação ci o senado . Vide rnprn, commcnt. ao cit. 
art. 

A mesma au toridad e nomea os jui zes scccio
naes (mediante p roposta ci o supremo trib unal, 
Const. art , 48, n. 11). os substitutos d 'estes, e 
os supp lcntes cios subst itutos, aprese ntados os 
d 'esta ultima classe pelos jui zes sccci onaes ( lei 
n. 22 1 de 20 ele novembro ele 1894, arts. 2. 
3 e 27). 

O projecto da com mi ssão cio go,·c rn o provi-
sorio estabe lec ia o seg uin te 

Art. 6í . Os juizes fC dc rn cs s '.n g ul :1 rcs ou co \lcc t ivos sc
rf10 eleitos pt' lo sup re mo tri hun :1 1 d' c: ntrc os cid ad :i ns qu e 
ti ven· m rn :1 is d e qu a t ro ann os in in tt.·1-rornpidos nn l'X~rcic io 
da ad \'Ol.'.:1cia ou d a 111 .tg:istra t ur.1. 

De entre os cidadãos de notavel sa
ber . Conh ecida a alta mi ssão do su premo 
tri huna! e a importanc ia de suas fu ncções, esb 
sab id a a razão d 'esta ex igcncia . 

Em parece r que na qu;:i li clade ele relato r da 
commi s~~o ele just iça e legislaç~o apresent.'t mos 
ao senado. di ssemos . aproposito d' esta chi usu la 
const it ucional. o seg uinte . que lhe serve de 
commcnta ri o : 

~ . .. - qu e na~ attr ibui ç ll cs d o :-:u prcmo tr ih un a! ii·d ..:- r:d 
e n vol \' e m -sc fun ccõcs d a ma is :dtH t r,m scL· 11dcnc i:1 com rl'
la çi"10 a g ra n .•:-- int.c rc%cs d:1 ord e m pol iti t: a . c ivi l e j ud i
ciaria . qu .H: s as qu e c onstam dos :u t s. 50 l ' 6 d :1 Cm~st it u i
L'. :"1 0 fl.'dc r:d : 
· - q ue p :1ra o regu la r e co mp l t.: to d est: m pc nho cr css:i s 
func •;õcs L· a hso lut:H11l·n tc ncc t.: :-; ::a1 io qu e o:,; mini st ros r:uc 
co 111po l·ll1 al1uelk trihuna!, not:1vcis po r sco s:1hcr e m qua c,;;
(Jll l'I' r :11110:,; de co n li c l'. im e ntos humano :; . n:'10 llll' l10S o scj..ln1 
nos di ve rsos e vastos r:11nos d\.' j uri sprudl'n L'. i:1 qu e l'ntc nd cm 
com a org-a n is:1 ç1!0 po liti L'.a do p.1iz, l t.: 3 is laç :'1 0 f(.'d e r,1\ e 1.·s
t ;nl u :d , fra t .1dos e convl·nçües in tcrn aci o n:a·s, d i re ito m a
rit imo. di reito ~ri m in:d e civi l inll'riwc io n a l. c c rimino!o g i:t 
politic:1 : ' 

- q ue esse ,dto co nselho 11 .1 c ional. con -.c rv:i do r da f: 0 11-

s t itui ç:"1 0. d:, s lt.:is. da s gar:111t i:1 s l' ,.li re i tos dos Es t:alos <" d os 
individuos . 11:"10 p od c r:'1 c..i l'Sl'111p (: 11h :1r su :1 g randi os a 111i %:-1n 1 

s i t.:m l'll' sso as m e nos aptas rcca hir a nonw aç :"1 0 d os quc n d e
ve m t.:omp,h. scndo q ue p o r isso c:xigc :1 Co ns t it u iç:-1 0 . :irl. 
J6. riue os no m c ,1d os s(Jnm j f.'· scas dt ,:o/a·td sa/it.,- I' r t 
/l// l1tr,l0 

- qu e cssl' rc[] ui s !t o de 11 0 /a t' i'Í snbrr . exi g ido r ela C<m
st itui ç:·10. rc:c.' rl'-SC cspccialrnl'ntc :Í hahilit,1 ç:t0 sc ic:ntiíi c .i L" l1l 

alto g r,!o 11 ,1s 111:itl'ri :1.~ so bre qu e o trihun:tl t e111 de p rn 11 u n
c iar-SL". jus 1l ii"t'fl' . o quL· suppt,c no s noml'adrs a i nkit:t 
co rn pc ll-111,;ia l' sa bedor ia q uc no co nh ct.: it11l'n t o 1.k di rL·ito 
dt.:\'l' lll ter os j u ri:-.consu ltos : 

- quc ment iria a in stiLui lJ10 a se us fin s . si se pud('sse en
tend e r qu e o se ntido d'aqucl la l'Xpr\.'ss:"1 0 uolm.:d sahc'l' i r t.:
fc.: rind o-s c .1 out ros ra mo s d e co nh ec imc:nto s hun1 :i nos ind c
j) l' lld l'sse d os q ue diz e m re,peito :l sc ie n .,; ia j u r idic:11 pni ..; 
q u l' i•"o d .iria cabim e nto :1 0 :1hs urd o d e cornp/,r-se 11111 tri
hu na ! jud ici:1rio, 'i. ' . gr . de astro no 111 os , c h imiL:o s . an.::. h i_t ,·~tns . 
c t i.: . , S\.' lll -;e inquirir J:i h:1 hil it:1ç:10 pro!i -..s iun.d l'lll d1rc 1lo . 
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230 ARTIGO 56 

Art. 6/|. O supremo tribunal 
tic juslifa sc compora tic is mcm- 
bros nomcatlos pclo scnado tla 
Uniao, tlcntrc os So juizes fetleracs 
niais anligos c jurisconsultos tie 
provatla illustrayao. nao potlcndo o 
numcro tlcstcs cxcctlcr no ler^o do 
numcro total dos incmbros do tri- 
bu nal. 

(Projecto da commissao do govemo pro- 
visor io ). 

Art. O supremo tribunal 
federal compor-se-a tie tpiinze jui- 
zes, nomcatlos na forma do art. 47, 
n. la.dontre os cidatlaos dc nolavcl 
saber c rcpulacao. clegivcis para o 
scnado. 

( Decrelos n. s 10 de 22 de jtmlio e n. 914 A, 
de 29 dc outubro dc 1890). 

Art. 56. 0 supremo tribunal 
federal compor-se-a de quinze 
juizes, nomeados na forma do 
art. 48, n. 12, dentre os cidadaos 
de notavel saber e reputagao, 
elegiveis para 0 senado. 

Art. 56. O supremo tribunal com- 
por-se-a de quinze juizes. A Constitui- 
gao dos Estados-UnidosNorte Americanos ca da 
Rcpublica Argentina nao fixaram o numero dos 
membros do supremo tribunal. Deixaram isso 
para a lei organica d'essa instituigao e facilita- 
ram assim a legislatura ordinaria poder regular 
esse numero segundo o desenvolvimento e cir- 
cumstancias do servigo. 

Entre nos, somente por via de reforma con- 
stitucional pode tal numero ser alterado, e isto 
e o mais prudente. Os constituintestinham para 
justificagaode seo procedimento aliccaoda pro- 
pria Uniito Norte-Amcricana. Ahi,peloacto judi- 
ciario organico de 17S9, (ao qual se liga ' mui 
grandeaprego e Walter chama <>acto de admira- 
vcl sabedoria,» Intr. to Amkr. Law, 1892, pag. 
123), eram seis os juizes da cbrfe suprema ; cm 
1S01, foram reduzidos a cinco, pela primeira 
vaga que se desse, augmentando-se o numero 
dos juizesde ^listricto, em cujanomeacao preva- 
lecco o espirito de partido. E isto foi asvesperas 
de assumir o poder o partido contrario. Mudada 
asituagao, a reforma foi supprimida pelc acto do 
29 de abril dc 1S02 e os novos magistrados fi- 
caram sem emprego nem vencimentos. Em 
1837, attendendo ao augmento consideravel da 
populacao e ao accrescimo do numero dos Es- 
tados, o congresso clevoti a nove, e em 1863 a 
dez, 0 numero dos ministros do supremo tri- 
bunal. Mas em 1866, apesar de subsistirem as 
razoes que deram cabida a esse augmento, o 
congresso o supprimio, reduzindo a seteaquelle 
numcro ; havia expectativa de uma vaga c o 
congresso, entao em ardente lucta com o prc- 
sidente Johnson, tratou de paralysar nas maos 
d'este o direito de nomeagao, mcdida destituida 
dc dignidade e em contradicgao com as neces- 
sidades do scrvigo, que cxigiam imperiosamente 
urn mais numeroso pessoal. Hem 1S69, findoo 
govcrno de Johnson, 0 congrcssoque tresannos 
antes achara sunicicnte o numcro de setc juizes, 
novamente cstabeleceo o dc nove. K/ifc A. Car- 
licr, La Repuisl. Amer., 1890, vol. 4, pags. 21- 
29 ; T. Walker, Ixtkod. to Amfric. Law., ib'ps, 
pag. 1 1, not. h). 

A determinagao do numcro pela ConstituivTio 
cvita scmclhantcs mutilagoes c rcsguarda de 
tacs vae-vens politicos o supremo tribunal, que 
pela sua missao tiet'c tcr todas as condigocs dc 
permancncia e intlcpcndcncia. 

Nomeados na forma do art. 48, n. 12, 
isto e, pclo prcsidentc da Rcpublica, comappro- 

vagao do scnado. Vide supra, comment, ao cit. 
art. 

A mcsma autoridadc nomea os juizes scccio- 
nacs (mcdiante proposta do supremo tribunal, 
Const, art, 48, n. it), os substitutos d'estes, c 
os supplcntes dos substitutos, aprcsentados os 
d'esta ultima classe pelos juizes scccionacs ( lei 
n. 221 dc 20 de novembro dc 1894, arts. 2, 
3 c 27)- 

O projecto da commissao do govcrno provi- 
sorio cstabclecia o seguinte : 

Art. (A. Os juizes fi-ilcraes s'ngul.ires ou collcctivns sc- 
rao eleitos pclo supremo tribunal (.rcntre os ciibuiaos t]uc 
tivercm mais dc quatro annos inintcrrompidos no excrcicio 
da advocacia ou da magistratura. 

De entre os cidadaos de notavel sa- 
ber. Conhecida a alta missao do supremo 
tribunal c a importancia dc suas funccoes, csta 
sabida a razao d'esta cxigencia. 

Em pareccr tjuc na qualidadc do rclalor da 
commissao de justiga e legislacao aprcscntamos 
ao scnado, disscmos, a proposito d'esta clausula 
constitucional, o seguinte. que Ihc serve do 
commcntario : 

— que nas attrilmi^ncs do fuprcmo tribunal federal 
envolvem-se funccoes da mais alia transcendoncia com ro- 
lacao a graves intercsscs da or Jem politica. civil c jiuli- 
ciaria, quaes as que constam dos arts. 59 11 ^0 tla Const!tui- 
cao federal ; 

— que para o regular c completo descmpcnho d'essas 
funccoes e absolutamente nccessario que os ministros quo 
compoem aquelle tribunal, notavcis por seo saber cm quacs- 
quer ramos de conhccimentos humanos. nao menos o sejam 
nns diversos e vastos ramos de jurisprudencia que entendem 
com a organlsacao politica do pal/, legislacao federal e es- 
tadual, tratados e convencocs inlernacionaes, direito ma- 
ritlmo, direito criminal e civil mternacional, e cnminologia 
politica ; 

— que esse alto conselho nacional, conscrvadnr da Con- 
stituicao, das ieis, das garantias c direitns dos F.stados e dos 
individuos, nao pod era desempenbar sua grandir.sa missao, 
si em pessoas menos aptas rccahir a nomeacan dosque o tle- 
vem compor, sendo que por isso exlge a Constituicao, art. 
56. que os nomeados sty a in j a seas dc nolavcl saber c rc- 
frilafdo ; 

— que esse rcqutsito Jc nolavcl saber, cxigido pela Con- 
stituicao. re fcre-sc especial men te a habilitacao scientifica em 
alto gnio nas mater 5 a* sob re que o tribunal tern dc proiiun- 
ciar-se, j its Jiccrc, o que suppoc nos nomeados a inleira 
competencia e sabedoria que no conhecimenlo Je direito 
d eve in ter os jurisconsultos ; 

— que mentiria a instituicao a sens fins, si se pudesse en- 
tender que 0 sentido d aquclla expressao nolavcl saber, re- 
ferindo-sc a outros ramos tie conhccimentos humanos inde- 
pemlesse Jos que Jizem respeito a sciimcia juriilica, pots 
que isso Jana cabimento ao absurdo de compnr-se um tri- 
bunal judiciario, r. w-/-. de astronomos, cliimicos, architectos. 
etc., sem sc inquirir da habilitacao pi'olissional em Jlreiio ; 



i6. O supremo tribunal 
compor-se-á de quinze 
wmeados na forma elo 
1. 12, dentre os cidadãos 
1el saber e reputação, 
, para o senado. 

prn, comment. ao ci t. 

o m ea os jui zcs sccc io
do supremo tribuna 1, 
; substitutos cl' cstcs , e 
utos, aprese n tados os 
s juí zes sccc io nacs ( lei 
1bro ele 1894, arts . 2 . 

;ão cio go,·crno p rov i-
1te 

s:ng-u l:ircs ou collcctivos sc
~d ~!'entre os cidadi'"1os que 
inintl.'rrompidos no l'Xl?n:icio 

1r:1 . 

ios de notavel sa-
1 mi ssão do s,1prcmo 
ele suas fu ncções , cst:t 

5cncia. 
rn l id adc ele rela to r d:i 
cgislação aprcsc nt:'t mos 
roposito d' csta c la usul:i 
1tc. que lhe se rve de 

do ~uprcmo trihuna ! fi•d ... ·r:d 
alt a tranSCL'lld..:- nci:1 co m rl'
dcm polit i...:a . civil ..:- judi
JS arts . 59 e 60 d:1 Cot~stitui-

mp leto d cs:.:mpcnho d' cs:-.:i s 
~:-a1 io que os mini s Lros l~uc 
,v ci:-- po r sco s:,hcr em qu:1t.~"'
H1mano~;. 11:"10 fft L·nos o scj:.t m 

urisprudL'nci:1 qu e t.' lltL'1Hlcm 
p.iiz, lt.·gi:-.\:-tç;",o fl"der;d e t·s
intcrn:1cion::cs 1 direito m:1-

int1..·rnacional. e crimi110l0 3 i:i 

.1c ionn l. con._crv:uln r da f.n11-
1s L' llircito:-. ll o:-. F st:1dns 1· dns 
l'llhar su:1 g r:rndios:1 111 isS:1n. 
1hir :i nornc.:-;1ç ?1n dos que n dc
:,;o exige :1 Co11s titui ~·t1n. :1rt. 
scas d,· 110/11'1·,·I s11b ,.,- t' rc-

·ri snbtr. exig ido r•cl :1 Con
t e :'1 h:1hilit:i çi'1 0 scientific:1 l'nl 
1c o tribun al te m de prn11un-
1(1c no:- nomcadcs a i11tl• i1a 
10 conhtcintl'nto d.._· d ir l'itn 

a seus fin:--. si se pudl'ssc l'll

cxpressi',o 110/n1•d sab,'r, rl.'-
1nhc:cimcntos hun1:rnns imk
:o :'1 sciencia j uridic:11 poi s 
.urdo de co mp í,r-sc t1111 t1i
.1omos. chimii;os. an: li ikdns. 
ç:i o proli -..sio n.d •·rn Jireito . 
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- que . si cornb ina<lo o citado art . .56 com o art. 72 ~ 2.1 
ela Co nstituiçi'10 pode r-se-ia concluir pela lcgi t imid;1de da 
nomc::1çi'10: para mem bro ci o sJprcmo tribunal fC<lcr;d. de um 
individ uo ni'10 dipl om:1 do por algurn:1 das fat.:uldad es de di
rei to da Republica , ni'10 se pôde. t odav ia, conc luir sinfto 
pela nomcaçi'10 de pessoa de uu!tn· ,•1 sa ber juridico. 

- co nfo rm e a Const itui ç.t10 pa ra ser nlguc m no mc:1do m i
ni s tro do scp rcm o trihuna! ni't0 basta sómen te se r j uriscon
sulto, rna s é ainda ncccssario se r notavt I for St'O · snbcr nas 
ma terias sobre que versam as funcções do tribuna l. .. 

Ta l pa rece r m ereceo a ap provação do senado 
na sessão (secret a) ele 24 el e se tembro ele 1894 . 
e «cm , ·is ta el e sua dou trin a>), a requ erim ento el e 
um se nado r , fo i mandado publicar na dia se
g uin tc 11 0 ÜJ AR IO DO CONGRESSO C consta ci os 
ANNAES cl'aq uell a alta co rporação, de 1894, vo l. 
IV. pag. 48 . 

Art. 66 . S:"10 ga r:111li
das a ind cpend cncia e a 
i narnovi l>i I idade dos 111c111-
hros do , uprcrn o trihu na! 
e rn :1i s juí zes fcdcraes . 
Scr'to co nserv:1dos c111 -
q u:111 to se :10uvc rcrn no 
desempenh o de su:1s fu n
cções co111 intc ll igc ncia e 
probid ade. e só por ,c n
tença pcrdcr~o os seus 
l ugilrcs. 

l'ar:1gr:1pho uni co. Ao 
sc n:1d o co rnpctc o j ulg:1-
111 cnt o do, 111 ctnh ros do 
su pre11 10 lrihu n:1 1 e :1 e,tcs 
o dos ju ízes fcdcracs in
fer iores . 

( Projec to ci:I comm issiio do 
governo pro \'i sori o ). 

Art. :;6. O, ju izc, fe 
dcr:,es são vita lícios. pcr
ckn do o ca rgo un ic:1-
rn cnlc por se nt enç:i judi 
cial. 
~ 1 ." Os seus vcnc i

rnén tos ser:lo delennina
dos por lei do congresso, 
q ue nfo os poderá d imi
nuir. 

~ 2." O sen:1do jul
ga r,1 o, rn ern bros do su
premo tribun al fedem ! e 
es te o, juízes fcdcr:1es in
fe ri ores . 

(DC"creios 11. :;10 de ..,.., de 
junho e 11. 9 1..1 A de 23 de 
oull1bro ele 1890) . 

Art . 57. Os juízes federae s são vita
líc ios . Depois de estabe lece r co nd ições ele 
nptidão p ro fi ss ional (art. 56), esta tu c a Co nsti 
tui ção as de in cl epende ncia cios j ui zes, e em pri
m eiro Joga r co lloca a Yit alic iedaclc, ou perpe
tuid ade no ex,e rc icio el e suas fun cções , só po
cl cnclo elles perd er o cargo po r força el e sentença . 

Pretende-se com esta garanti a premunil-os 
contra a p ressão oíficial e particlaria. E' preci so 
que o juiz nada ten ha qu e temer o u que espera r 
do gove rn o e elas potestades do dia . N'esta ~i
tu nção , de vidamen te abroq uelaclo, el le cum
prirú desassombrado seo dc,·e r e res ist irá ás in
flu enci as pertu rbado ras da ju stiça . Entretanto, 
que , demissi,·el se ria ell c muita ,·ez dom in ado 
pela tent ação ele sac rificar o dc,·e r ú co nse n ·ação 
no ca rgo . 

E nada ma is sab io cio q ucpól-o fó ra el a de pen
clcnc ia ci o pode r que o no meia e cl 'aquc ll cs que 
n· csse poder in fluem . (*) 

( · ) E' i1111c g;1\'d que :1 perpl'luid:idc de ,lircitn nn c,a~1dn ,ln,; ,,1 rgm, ru • 
hli,·o:- e :1\'c S!::1 a dc1110,; r:1da ('::i,fr ~on1111cnt. :10 art. 48. n :,). So pnr co n• 
si.l c~açilc.:i, muitn cspcci:11.-:- e e M:a:-~:1 111culc rmkr:1 :-cr tolcr:ida cs:-:t anomalia. 
N:1 Su iss:1 os propri o:. mcmhros do :-uprcmn tnh1111;1I tc:1\c r:d n:io gnsa m 
11\:,-.e pri \' ilcg io. se rvem pelo te mpo fix:1d o cm le i (Con:-t., :1rl. 107). c cstc 
I! de :-e i i:. :111110:. ( lei fc1!cr:1l de ~7 de j un ho ,h: 1S7-1 ). T :1111 hc111 de !'.e is :11111os 
e :1 ,h u :1,;:io d:ts íu11 c\Õc:- dos mem bro, ,\'esse tribu n:d no Mcxko (Co nst.. 
art. l)!) . No Est:1tlo de Pcnnyl\'ani::t, a Cõnc Suprema co mpõe-se de juizc~ 
q11c scr \'c m por \' intc um annos (Const. , art. ~. !'.c,·t. ~) . Em todos e :.cs l'.S• 
Lidos tac s j ui::c: s são iuamo\'i\'cis dur:m tc os n:lcrido!'. pra:,os . 

E a nomeação ele um nota\·el medico e a ele 
do us cli stin ctos generaes, cm conscq ucn c ia 
cl' e sa apprornção , foram rcp ro, ·aclas pelo se
nad o . 

Fico u assi m firm ada a intelli ge nc ia ci o presente 
art igo, no sen t ido el e não ser neccssa ri o que o no
m eado possua t it uloacadcm ico, mas cumpre que 
seja jurisconsu lto e tenh a em alto g ril o compc
te nc ia p ro fi ssio nal nas materi as qu e consti t uem 
a juri scl icção do supremo tribuna l. 

Elegíveis para o senado . Vide a rts . 26 
e 72 . Esta e a antecedente são elas co11diçõl's espc
cial's de capacidade (ex igidas pcb natureza e im
po rtancia cio ca rgo ) , ús quacs se refere o 
art. 72. 

Ao§, 2'' do art. :;6 : 
« Depois las p:il:1vras 

- t ribuna l federa l - :1 c
crescente-se-nos cri rnes 
ele rcsponsahi lid ade. 

( P rim eir:1 p:1r1e da cmcncb 
do sr . Go11sal'l•cs Cb,M•cs, :1p

pro \·:1Cl:i cm 8 de janeiro de 
189 1.) 

Art. 57. Os juízes 
federaes são vi talicios 
e perderão o cargo uni
camente por sentença 
judicial. 

§, 1." Os seus ven
cimentos serão deter
minados por lei e não 
poderão ser climinui
dos . 

§ 2.'' O senado jul
gará os membros do 
supremo tribunal fe
deral nos crimes ele 
responsabilidade , e este 
os juízes fe<leraes infe
riores . 

E como nãu cl c, ·cria n'i sto se r cu id aclo, a a 
Co nstituição. q ua nd o clla deo aos mag istrad s o 
poder ele julga r dos actos da ad mini stração pu
blica , bem co mo ela const ituciona lidade das 
leis ? As decisões e in terpretações co nstitucio
naes ele um:i co rpo ração clem issi\'c l o u j>ro l,·111-
porc, tra nsfo rma r iam, afin a l. a Co nsti tui ção no 
que o goYe rn o q ui zesse ! Isto posto, não será 
fó ra el e razão dizer-se que os mag istrad os dc,·cm 
se r pcrpctu os para que pe rpetua possa se r a 
Co nst it u ição . 

Alé m ele tudo, a perma nenc ia e estab ilidade 
que esta cond ição assegura ao titul ar lo ca rgo, 
co nvid a e attrah e para este as aptidões, os mai s 
compete n tes . que, consc ios de seo mcrito, não 
ace itari am um a pos ição- comqua nto mui di gna 
e clcvada ,-precaria e insegura. 

§ 1 . Seos vencimentos ... n ão poderão 
ser diminuídos. O utra ga ranti a de indc
penclenc ia . Para da r esta não basta ri a a v itali cic
dacle . Com escasso ve ncimento, não propo r
cio nado á altura cio cargo e á impo rtanc ia de sua 
missão , o mag istrado ficaria escravo da neces
sidade e «Lc bcsoi11 d'nrge11/ cs l la pire des scr
i,i!11dcs .1) 
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— cjue, si combinatlo o citado art. 56 com o art. 72 24 
da Constitui^uo poder-se-ia concluu* pela legitimidade da 
nomea^ao. para membra do sjprcmo tribunal fed end. de um 
iiulividuo nao diplomado poralguma das faculdades de di- 
re i to da Rcpublica, nao se pode, tod a via, concluir si nao 
pela nomea^ao de pcssoa de uoiavel saber juridico. 

— conformo a Constituicao para ser alguem nomeado mi- 
nistro do scpremo tribunal nao basta sdmentc ser juriscon- 
sultc, mas e ainda necessario ser notavt l f or seo saber nas 
materias sobre quc versam as functjdcs do tribunal... 

Tal parecer mereceo a approvac^ao do senado 
na sessao (secreta) de 24 de setcmhro de 1894, 
c «cni \-ista de sua doutrina>\ a rcquerimento de 
inn senador, foi mandado publicar no dia se- 
guintc no Diario do Congrf.sso c consta dos 
Annaf.s d'aquella alta corporai;ao, de 1894, vol. 
IV, W 48. 

Art. 60. Sao garnnti- 
das a indL'pcndcncia c a 
inamovibilidadcdos 1110 m- 
bros do supremo tribunal 
c mais juizcs fodcracs. 
Scrao eonscrvados cm- 
quauto sc houvcrcm no 
doscmpenho dc suas I'un- 
L\'bcs com inlolligencia c 
lirobidade. c so por sen- 
tcn^a pordcrao os seus 
lugarcs. 

Paragrapho unico. Ao 
senado compete 0 julga- 
menlo dos mombros do 
supremo tribunal eaestes 
o dos juizes I'cdcraes in- 
feriores. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorto). 

R a nomeagao de um notavel medico e a de 
dons distinctos generaes, em conseqnencia 
d'essa approvacio, foram rcproi'adas pelo se- 
nado. 

Ficon assim firmadaaintelligcnciadoprcscntc 
artigo, no sentido de nao ser necessario qnc o no- 
meado possnatitnloacademico, mas enmpre qnc 
seja jurisconsuito e tenha em alto gnio compc- 
tencia profissional nas materias qne constitnem 
a jnrisdic^ao do snpremo tribunal. 

Elegiveis para o senado. /-'/i/c arts. 26 
e 72. Esta e a antecedente sao das cottdi^ocs cspe- 
ciacs dc capacidadc (exigidas pela natnrcza c im- 
portancia do cargo ), as qnaes sc referc o 
art. 72. 

Art. so. Osjuizeslc- 
demes siio vilalicios, |icr- 
dendo 0 cargo unica- 
mcnte por sentcnca judi- 
cial. 

§ 1." Os seus vcnci- 
mentos scrao detennina- 
dos por lei do congresso, 
que nao os podbni dimi- 
nuir. 

§ 2." O senado jul- 
gani os mcmbros do su- 
premo Irilnmal feilcral c 
csle os juizes fedcracs in- 
fo ri ores. 

{ Deere 1 os n. ^10 de 22 de 
junho e n. 91^ A de 23 de 
outubro de 1890). 

An 2" do art. so : 
«Depois das palavras 

— tribunal federal — ac- 
cresccutc-sc—nos crimes 
de rcsponsabilidadc. 

(Primeini pane da emenda 
do sr. Gousalves Chavcs, a|>- 
provada em 8 de Janeiro de 
1S91.) 

Art. 57. Os juizes 
federaes sao vitalicios 
e perderao o cargo uni- 
camente por sentenga 
judicial. 

§ 1." Os seus ven- 
cimentos serao deter- 
minados por lei e nao 
poderao ser diminui- 
dos. 

§ 2.° 0 senado jul- 
gara os membros do 
supremo tribunal fe- 
deral nos crimes de 
responsabilidade, e este 
os juizes federaes infe- 
riores. 

Art. 57. Os juizes federaes sao vita- 
licios. Dcpois de estabeleccr condigocs dc 
aptidao profissional (art. s5). estatnc a Consti- 
tuicao as de independencia dos juizes, e em pri- 
mciro logar coiloca a vilaliciedade, on pcrpc- 
tuidade no exercicio de suas fnncgoes, so po- 
dendo clles pcrder o cargo por forga de sentenga. 

Prctcndc-sc com esta garantia premnnil-os 
contra a prcssao ollicial c partidaria. E' precise 
qnc o jniz nada tenha qne temer on qne csperar 
do governo e das potestades do dia. N'esta si- 
tuagao, devidamente ahroqnelado, elle enm- 
prira desassombrado seo dever c rcsistira as in- 
ilncncias pertnrbadoras da jnstiga. Entretanto, 
qne, demissivel seria elle muita vcz dominado 
pela tcntagao de sacrificar o dever a conservagao 
no cargo. 

E nada mais sabio do qucpol-o fora da depen- 
dcncia do poder qne o nomcia c d'aqnclles qne 
n'esse poder inflnem. C) 

(*) l:' innegavel que a pcrpcluiiiaitc dc dircilo no exercicio dos cargos pu- hlicos avessa a dcmncrada {viJe comment, ao art. 4S. u. 5). So por con- sidcraijoes muilo cspcciacs c escassa 111 cute pudcra ser tolerada cssa anomalia. Na Snissa os proprios membros do supremo trilnmal t'cttcral nao gosani d'esso priviicgio, ser vein pelo tempo fix ado em lei (Const., art. 107), e esle d de seis annos (Jei federal de 27 de junlio de 1H74). Tmnhem de scis :mnos e a dutagao das fnncgoes dos membros d'esse tribunal no Mexico {Const., art. 92). No Itstudo dc Peiniylvania, a Corie Snprema compoe-sc de juizes que servem por vinte um annos {Const., art. 5, sect. 2). Inn lodos etscs lis- ludos taes juizes sao inamovivcisdurante os referidos prazos. 

E como nao dowria n'isto ser cuidadosa a 
Constitnigao, quando ella deo aos magistrados o 
poder dc jnlgar dos actos da administragao pn- 
blica, bem como da constitucionalidade das 
icis ? As decisoes e interprctagocs constitucio- 
naes de nma corporagao demissivel on pro Icm- 
porc, transformariam, afinal, a Con ;titnigrio no 
qne o governo quizesse ! Isto posto, nao sera 
fora de razao dizer-se que os magistrados devcm 
ser perpctnos para que perpetna possa ser a 
Constitnigao. 

Alcm de tndo, a pcrmanencia e cstahilidndc 
qne esta condigao asscgnra ao titular do cargo, 
convida e attrahe para este as aptidocs, os mais 
competentes, que, conscios de seo mcrito, nao 
aceitariam nma posigao—comqnanto mni digna 
c elevada,—precaria e insegnra. 

§ 1. Sees vencimentos... nao poderao 
ser diminuidos. Ontra garantia de inde- 
pendencia. Para dar esta nao bastarin a vilalicie- 
dade. Com cscasso vcncimento, nao propor- 
cionado ;i altnra do cargo c a importancia de sna 
missao, o magistrado ficaria cscravo da neces- 
sidade e «Ic hesoiu d'argent ai la pirc des ser- 
vitudes.» 
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A Co nst itui ção obstou a q ue os juizes po
desse m so ffrer reducções em seus vencimentos, 
acaso in spi radas po r od ios pa rtidari os, po r des
~o rço, po r v inga nça , o u por o utros m ot ivos . 
Acima de qu aesqu er co nsiderações nest e parti
c ul ar ell a co llocou a irreductibilidade desses 
v enc im entos, se m a qu a l, no d ize r de Sto ry , 
teria s ido inutil e qu asi ri d íc ula a d isposição 
qu e co nsag ra a v itali ci edade . ( Co1m11enl . , trad . 
ele N. Calvo, 1888, p . 44 1). E tinha d it o Ha
m il to n : 

<\ Os funcc ionarios publicas, encarregados do cxercicio de 
cada um dos poderes, de vem, qu anto ao s emolumentos dos 
seus cmprcg·os, se r, tanto quanto passive i, indcpcnt.le ntes 
dos qu e cx c rc ita rn os outros . S i o magistrado exec utivo ou 
os juizcS fic asse m n'cs tc artigo dependente$ da lcgislatu rn, 
claro cst:í que a sua ind epcndcncia a qua lquer outro re
speito se ria inteiram ente illusoria ... 

Ge ra lme nte foliand o , d is pó r d a subs iste ncia de um ho
mem é di sp0r d :1 vo ntade d'c \l c; e não é pass ive i ci ue o 
pode r judic ia r ia es teja real e comp le t a ment e sepa rado do 
lcg-islnti vo, cm quanto scos rcl.'. ursos pcc uni ari os esti verem 
ao arbítr io da leg islatura-, . ( Ftdcrnlisl., LI e LXX lX) . 

- A Co n st itu ição determina qu e os venci 
m ent os dos m agistrados NÃO PODERÃO SER DI MI
NU ID0S . Esta determinação é abso luta, não te m 
li rnitações . E urnas ' q ue ti vesse a inu t ili sar ia 
de t odo . Fo i j u lgado necessa rio ga ranti r ao 
juiz a fi x idez e in teg ri dade do vencimento qu e 
se lhe estipu lou , por bem de sua indepe nd encia, 
e desde qu e se perrni tt isse , so b q ualq uer t itu lo 
q ue fo sse , e a inda in d irectam ente , fa zer-se-lhe 
a lg u ma reducção , po r ahi o pera va-se a dimi 
nui ção qu e se qui z prohibir. Fó ra uma co n
t radi cção co m o prece ito da irredu cti bilidade e 
abrir-se-ia n 'ell a uma fenda , por o nde se poderi a 
escoar o ve ncirnento qu e ao magist rad o é ga
ran t ido integ ra lrn ente . 

Nem rn es mo po r mot ivo de im posto tal re
du cção se c·onsen te . desde qu e inegavelrn ente 
redun da isso em dim inui r a qu a nt ia qu e co nstit ue 
o vencime nto . Po r leve q ue seja a tax a , ella 
dá lugar a qu e o j ui z receba m enos qu e o venci
m e nto fi xado , isto é, so ffra d iminuição qu e a 
Co n stitui ção não q uer . E si fosse l icita a re
du cção po r v ia ele imposto , não havendo , na 
fac u ldade de impór , um lirni te lega l a q ue esteja 
ad st r icto o co ng resso , elle poderi a est abe lecer 
a taxa qu e lhe pa recesse , v . g r . 5, - 10 ,- 20, 
- 50 °fo, qu a nto q u izesse ... Is to é, fi ca \·a co m 
o poder de , exage ran do a imposição , su pprirnir 
uma das mais vali osas ga ra n ti a s da in depcn
dencia da mag ist ra tura , a fi x idez do o rdenado, 
propo rc io nal á irnpo rtan cia das fun cções, certo , 
completo, irred ucti vel.-

E nada ha ma is claro e fo ra de d uv ida . Mas 
·como 11ibil i11/er bo111i11cs sic cst i11 d11 bil11l11111 11/ 
11011 possil s11snpere q11 11 11 d11111 sollici/0111 d11 bilo
tio11 c111 (Nov. 44 , 1, 3), urna lei de impostos 
sob re ven cimentos fez s u rg ir a q uestão - si se 
poderiam co nsidera r exce ptuaclos os dos m ag is
trados , trata nd o-se de uma m ed ida ge ra l, de
c retad a pelo poder legislat i\· o no exe rcíc io de 
u ma a ttri bu içiio co nst ituc io nal. 

O ra , cumpre não pe rde r de v is ta qu e « a 
C nst it u ição, co mo lei fund:un ental ele go-

vem o, deve ser razoa velrn ente c01nprehen
d ida , interpreta ndo-se suas palav ra s e seos po
deres de co nform idade co m os fin s e o o bjec to 
para os qu aes foram co nferi dos esses poderes . » 
STORY, Co111/l/c11t. § 19 . E no uso do poder el e 
taxar t erá de ha ver-se o co ng resso po r fó rm a 
q ue não contra rie o intuito e propos ito ele 
outras li sposições co nstituci onaes . Lcx sibi 
C0 I/ S0 // 11 l. 

O fim e objecto do po ler de ta xar , para pro
po rcio nar [1 União meios de pro ve r as suas cles
pezas, perfeita rnente se alca nça se m qu e seja 
ind ispensavel levar a tri butação ao o rdenado 
dos mag istrados. Por o utro lado, a Co nstitui
ção qu er a indepencl encia cl'estes e esta não se 
da rá s i a a uto ri dade legisla ti va podér , de qua l
q uer m odo , redu zi r-lh es o ve ncirn ento. Si se 
obsen ·a r isolad a a pri rn eira das duas d isposições 
co nstit ucionaes, sc rn attcnç:'io á segunda, pre
jud ica rn-se os a ltos fin s da Co nst itu ição , pa ra 
os qu aes é esse nc ial u ma in dependente mag is
tratura. Si se con sidera r a segun da C0 lll 0 co n
t e ndo um a v ir tual res t ri cção da p ri rn eira , não 
se preju d ica rá o _fim d 'ell a , e dar-se-á effici encia 
e v igor á seg un da , qu e se m isso v iréÍ a se r lett ra 
mo rta . 

A Co nst itu ição é um systcrn a de di sposições, 
fo rm a ndo um t odo ha rrn o n ico e pa ra v igo ra r 
em t odas as suas partes . « Razoavelme n te 
co m prehenclida » , t odas as suas cla usu las se 
anirn a m e se v ivi fic a m , sem se colli cl irern , sern 
se em ba racarern, se m se annul larern , a ntes se 
refo rça ndo ' mutuarn ente, se rev igo ra nd o. Inter
pretação cont ra ri a i11civi/e csl , na phrase do Jcto 
ro mano , in uti l isa ndo urn a dete rminação ex pressa, 
pos iti \·a, da lei co nsti t ucional. 

Co usa se m elhante ao q ue a es te respeito se 
deo en t re nós, occorrera na Uni ão Norte-Am eri
ca na . Alli , o nd e tambem os venc irn en tos dos 
rn ag istracl os não pode m ser d iminuidos (Co nst. , 
a rt. 3. secção 1 ) , hav ia-lhes s ido cob rada 
ce rta ta xa co mo impos1çao sob re renda , 
po r occasião da g uerra de secessão . Con sidero u
se isso um a ve rdadeira redu cção . O j ui z-presi
dente T aney lavro u um pro testo qu e po r voto ela 
Có rte Suprem a fo i inserido no liv ro das ac tas . 
Ma is ta rde o secretari o do th eso uro , Bo utwe ll 
estud ada de novo a qu estão, teve po r inco nsti
tu c io na l o imposto e po r ini ciat iva p rop ri a fel-o 
restituir aos ju izes de qu ern fó ra co brad o inde
v idam ente e q ue não teri a rn podid o rccla rn a l-os 
jud ic ia lrn en te, po is não lhes era li cito faze i-o pe
ra nte s i rn esrn os, jul ga ndo em ca usa p ropri a . 
D'este modo fi cou de finit iva rn ente reso lv ido o 
caso . Vide PASC HAL, Anot. a la Co nst. de E. Un . 
t rad. de N. Ca lvo , 11 s_. 198 e 438 ; M1t.I.ER, O n 
th e Co nst. , pags . e47 e 248 ; h ANDER , Co nst. o f. 
th e U . S . , pag . 20 1. 

Entre nós, ho u ,·e egual p ro testo e restitui ção . 
Vide « J uri spr . do Sup. Trib. Fed. ,>) 1897, pag . 
3G8 , Acta pu bli cada no Di11 rio O[ftciol , el a sessão 
do mesm o tri bun a l e m 18 de deze m bro d 'esse 
a nn o- e Avi sos do mini s terio da faze nd a de 25 
el e março , 1 ele ma io e 28 de setemb ro el e 1899, 
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A Constitui^ao obstou a que os juizes po- 
dessem solTrer reducqoes em seus vencimentos, 
acaso inspiradas por odios partidarios, por des- 
for^o, por vingamja, ou por outros motives. 
Acima de quaesquer considerafoes neste parti- 
cular ella collocou a irreductibilidade desses 
vencimentos, sem a qual, no dizer dc Story, 
teria sido inutil e quasi ridicula a disposi^ao 
que consagra a vitaliciedade. {Comment., trad, 
dc N. Calvo, 1888, p. 441). E tinha dito Ha- 
milton : 

« Os fimccionarios publicos, encarregados do exercicio de 
cada um dos podcres, devem, quanto aos emolumentos dos 
seus empregos, ser, tanto quanto possivel, independentes 
dos que cxercitani os outros. Si o inagistrado cxecutivo ou 
os juizes ficassem n'este artigo dependentes da legislatura, 
claro esta que a sua independencia a qualquer outro re- 
speito seria inteiramente illusoria... 

Geralniente fallando, dispor da subsistencia de um ho- 
mem e dispor da vontade d'elle e nao e possivel que o 
poder judiciario estcja real e completamente separado do 
legislativo, em quanto scos recursos pecuniarios estiverem 
ao arbitrio da legislatura*. {Federalist., LI c LXXIX). 

— A Constituigiio determina que os venci- 
mentos dos magistrados nao poderao ser dimi- 
nuidos. Esta determinafao e absoluta, nao tern 
limitafoes. E uma so que tivesse a inutilisaria 
dc todo. Foi julgado necessario garantir ao 
juiz a fixidez e integridadc do vencimento que 
sc Hie estipulou, por bem de sua independencia, 
c desde que se permittisse, sob qualquer titulo 
que fosse, e ainda indirectamente, fazer-se-lhe 
alguma reduccao, por ahi opcrava-se a dimi- 
nuiqiio que se quiz prohibir. Fora uma con- 
tradicqao com o preccito da irreductibilidade e 
abrir-sc-ia n'ella uma fenda, por onde se poderia 
cscoar 0 vencimento que ao magistrado e ga- 
rantido integralmentc. 

Nem mcsmo por motive de imposto tal re- 
ducqao se consente, desde que inegavelmente 
rcdunda isso em diminuir a quantiaque constitue 
o vencimento. Por leve que seja a taxa, ella 
da lugar a que o juiz rcceba menos que o venci- 
mento fixado, isto e, soffra diminuicao que a 
Constituifao nao qucr. E si fosse licita a re- 
duccao por via de imposto, nao havendo, na 
faculdade de impor, um limite legal a que esteja 
adslricto 0 congresso, elle poderia cstabelecer 
a taxa que Ihe parecesse, v. gr. 5,—10,—20, 
—so o/0, quanto quizesse... Isto e, fica\ a com 
o poder de, exagerando a imposiqao, supprimir 
uma das mais valiesas garantias da indepen- 
dencia da magistratura, a fixidez do ordenado, 
proporcional a importancia das funccoes, ccrto, 
completo, irrcductivel.- 

E nada ha mais claro e fora de duvida. Mas 
'como nibil inter homines sic est indnbHatiim ut 
non possit suscipcre qnandam sollicitam dnbito- 
tioncm (Nov. 44, 1, 3), uma lei de impostos 
sobre vencimentos fez surgir a questao —si se 
poderiam considerar exceptuados os dos magis- 
trados, tratando-se de uma medida geral, dc- 
crctada pelo poder legislativo no exercicio de 
uma altribuiqao constitucional. 

Ora, cumpre nao perder de vista que «a 
Constituicao, como lei fundamental de go- 

verno, deve ser razoavelmente comprehen- 
dida, interpretando-se suas palavras e seos po- 
deres de conformidade com os fins e o objecto 
para os quaes foram conferidos esses poderes.» 
Story, Comment. § 19. E no uso do. poder de 
taxar ten! de haver-se o congresso por forma 
que nao contrarie o intuito e proposito dc 
outras disposifoes constitucionaes. Lex sibi 
consonat. 

O fun e objecto do poder de taxar, para pro- 
porcionar a Uniao meios de prover as suas des- 
pezas, perfeitamente sc alcanca sem que seja 
indispensavel levar a tributafao ao ordenado 
dos magistrados. Por outro lado, a Constitui- 
930 quer a independencia d'estcs e esta nao se 
dara si a autoridade legislativa poder, de qual- 
quer modo, reduzir-lhes 0 vencimento. Si sc 
observar isolada a primcira das duas disp sicocs 
constitucionaes, sem attenqao a segunda, prc- 
judicam-sc os altos fins da Constituicao, para 
os quaes e essencial uma independente magis- 
tratura. Si se considerar a segunda como con- 
tendo uma virtual restriccao da primeira, nao 
se prejudicara o tim d'ella, e dar-se-a efficiencia 
e vigor a segunda, que sem isso vira a ser lettra 
morta. 

A Constituiqao e um systema de disposiijoes, 
formando um todo harmonico e para vigorar 
em todas as suas partes. «Razoavelmente 
comprehendida», todas as suas clausulas se 
animam e se vivificam, sem se collidirem, sem 
se embaracarem, sem se annullarem, antes se 
rcforqando mutuamente, se revigorando. Inter- 
pretacao contraria incivile est, na phrase do Jcto 
romano,inutilisando umadeterminacaoexprcssa, 
positiva, da lei constitucional. 

Cousa semelhante ao que a este respeito se 
deo entre nos, occorrera na Uniao K'ortc-Amcri- 
cana. Alii, onde tambem os vencimentos dos 
magistrados nao podem ser diminuidos(Const., 
art. 3. seccao 1), havia-lhes sido cobrada 
certa taxa como imposicao sobre renda, 
por occasiao da guerra de secessao. Considerou- 
se isso uma verdadeira reducijao. 0 juiz-prcsi- 
dente Taney lavrou um protestoque por voto da 
Corte Suprema foi inserido no livro das actas. 
Mais tarde o secretario do thesouro, Boutwcll 
estudada de novo a questao, teve por inconsti- 
tucional o imposto e por iniciativa propria fel-o 
restituir aos juizes de quern fora cobrado inde- 
vidamente e que nao teriam podido reclamal-os 
judicialmente, pois nao Hies era licito fazel-opc- 
rante si mesmos, julgando em causa propria. 
D este modo ficou delinitivamente rcsolvido o 
caso. M/rfc Paschal, Anot.alaConst.de E. Un. 
trad, de N. Calvo, ns. 19S e 438 ; Miller, On 
the Const., pags. 047 e 248; Flander, Const, of. 
the U. S., pag. 201. 

Entre nos, houve egual protesto e restitui^ao. 
Vide «Jurispr. do Sup. Trib. Fed.,» 1897, pag. 
36S, Acta publicada no Diario Ojjicial, da scssao 
do mesmo tribunal em 18 de dezembro d'esse 
anno— e Avisos do ministerio da fazenda de 25 
de marfo, 1 de maio e 28 de sctembro de 1899, 
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Esse p rotesto, red ig ido pelo m inistro Piza e Al
m t: ida, é di g no de leitura . 

- Fixaram os ve ncim en tos dos mag istrados 
fcderaes o dec reto o rga ni co n. 848 , de 1 1 de 
o utu bro de 1890, art. 33 e lei n . 363, de 6 de 
janeiro de 1 896 . 

§ 2 . O senado julgará os membros 
do supremo tribunal federal nos c rim es 
de respo nsab ili dade. Isto deixá mos exp li cado no 
Com m ent . ao art. 33 , vcrb. « E os dema is func
c ionari os.» 

As pa lavras« nos crim es de respo nsab ili dade» 
não v inha m no projecto de Constituição; fi g u
rava m , porém , no decreto o rga n ico da ju stiça 
fedem !. n. 848 de 11 de outubro de 1890, a rt. 
1 o. Uma emenda, aprese ntada pelo rep resentante 
Go nça lves Cha,·es, approvada em 8 de ja neiro 
ele 1 ~9 1, :.is acc rescentou. E isso era necessa ri o, 
dizia, j us t ificando-a. o au to r cl 'essa emenda . O 
senado só pé cle im por a pena ele perda do ca rgo 
e inhab ilidade para se rviroutro em prego (a rt. 33 
§ 3) e o u v iolari a sua cornpetencia, impondo ou
tras penas , o u have ri a ele remetter os crimes 

--------- --------

communs para que tribuna l ? Para o tri bunal 
commum, para o ju ry. Ora, os membros da ma
glstratu ra fe de ral inferior , têm o seo t ri buna l es
pecia l, que é o proprio supremo tribunal fede
ra l , não só para os crimes comm un s como para 
os ele responsab ili dade . Entre ta nto , os mini stros 
do supremo tribunal não te ri am esse ju izo espe
cial para os cr imes communsque commettesscm 
e iriam ser ju lgados pelo jury ! A emenda co r
ri g io esse defeito cio a rtigo, deixando-se ev iden
ciado pela cliscus!>ão que nos crimes communs 
os memb ros cl 'aq uell e tri buna l respondem pe
rante el !e, são j u !gados po r seos pares ( ANN . DO 

CoNGR. Co 1ST., li , pags. 89 e 135). 
E ele accord o com isto está o regimen to ti 

supremo tr ibun al (approvado pe lo art. 85 ela lei 
n. 221, de 20 ele novembro de 1894), o qual no 
seo a rt. 1 5 rernet te- e aos a rts. 59 e 83 da Co nst . , 
á lei ele 18 ele setembro de 1828, art . 5, § 2, v i
ge nte n 'esta pa rte , por força cl'esse art. 83, art. 
1 39 do dec reto n. 1 .030, de 14 de novembro ele 
1890 e art. 3 do dec reto n . 1, de 26 el e feve reiro 
de 18 9 1. A c it . lei n. 221 no m es mo se nticlod is
poz em seo art. 22, n) n. 1. 

Arl. 67 . O su premo trihuna! 
de justiça e m:1is iribunacs Ccdcrncs 
elegerão os se us presidentes, org:1-
nis;1r~10 as r~spccti v,1s st·cretari: is . 
co mpelindo :10s presidentes :1 no
me:·ç.i o e clc111 i ,,~o dos em preg:1dos 
e o provimento dos orticios de ju s
tiça . 

Art. ,7. Os tribun,:es feder3es 
ekgcrão ele s u seio os seus pre
,;id cn tcs e org:rnizarão as respec tivas 
sccrct:uias. 

Art. 58. Os tribunaes fe
der aes elegerâo do seu seio os 
seus presidentes e organizarão 
as respectivas secretarias. 

P:1r:1gr:1pho uni rn. O supremo 
l ri bun :il eleger:'1 dentre se us 111 c111 -
liros o procurador gemi da Rcpu
hlic:1. cui:1, att ribui côcs serão deli-

§ 1 •0 Ncst:1s :1 non1e:!ção e de-
111iss~o dos repcctivos en1prcg:1do,;, 
hen1 co mo o provim ento dos oni
cios de ju , t iç:i n:1s respectivas cir
cu111scrip1·õcs judici:1ri:1s. compete 
respcctiv,imcnlc aos prcsidrntcs dos 
tribun:ies . 

§ 1.0 A nomeação e demiss :': o 
dos empregados de secretaria, 
bem como o provimento dos offi
tios de justiça nas circumscri
pções judiciarias, compete re
spectivamente aos 1 _c:sidentes 
tlos trilmnaes. n idas por lei. ' 

( Projccto da co mmi ss~o d go,·crn o pro
,, isori o ). 

§ ~ . u O presidente d :1 Rcpublic:1 
cl cs ignari1. dentre os 111 e11 1hros do 
supremo !rihun:tl federa l. o proc ura
dor gem i da Republica. ru jas attri 
bui rõcs se ddinirao c1n lei. 

§ 2." O presidente da Repu
blica designará, dentre os men
bros do supremo tribunal fe
deral, o procurador geral ela 
Republica, cujas attribuições se 
definirão em lei. 

(Decr..!los n. c;1ode :?:!dejun!ioc n.91"1 A 
de :?J de ol1luhro de 13,Jo )· 

ArL. 58. Os tribunaes feder aes ele
g erã o de seo sei o seos presidentes . Esta 
d isposição é reproduzida do dec reto n. 210. de 
20 de fevereiro de 1890 . Fó rn sugge ri da ao go
ve rn o provi sorio pe lo t ri bu na l da relaç_ão de São 
Paulo , que n 'esse se n tido lhe representou . 

O dec reto o rga ni co ela just iça federa l a co r~ 
sagrou e fixou em t res ann os o prazo ela pres1-
clcnc ia (art . 1 1). 

Aco nselha m-n 'a os p rin cipios garantido res ela 
incl cpenclenc ia cio poder judici al , que elevem se r 
a!Tirmados e escru pu losamente obscn·ados, diz o 
prcambu lo do c it. decr. n. 210 . 

Inspira-se no rnesm intui to a disposição cio 
~ 1 d 'este art. 58, col locam'.o os funccionarios 
adm inistrat ivos ela ju st iça uni camente sob a de
pe nde nc ia das au to rid ades judi ciar ias . 

E não pa reça isso exagerada caute la o u m:.1 ! 
e ntendida con fiança. O pode r juclic i:.i r io é por 

sua natureza o mai s fraco e é fo rta lece i-o as e
g ura r-lhe a completa subo rdi nação ele seos age n
tes, e quanto possive l colloca l-o fóra ela acção do 
poder execu ti vo, até n·cstasque parece m peque
nas cousas , mas que cm dadas c ircumstancias 
assumem certa importa ncia. 

ccorre reco rdar o seguinte: O decreto n. 1, 
de 26 ele fcverei ro ele 189 1, estatuia que o presi
dente do sup remo trihuna! federal pr stassc pe
rante o pres ide nte da Rcput,Jicc1 o compromisso 
const itucional. reg imento d'cssc trihun:1 I re
petia essa determinação . Findi:ra-sc em 1l-!94 o 
prazo da sua primeira presidencia. O tribunal 
fi ze ra a competente eleiçãc e a con1 munidra a 
govern o . Este não lhe clco r sposta e só mente 
passados ma is de oito mezcs o eleito pôde toma r 
posse cio cargo . 

Vao-ára tamhcm o luo·a r de procurado r gera l 
da R;puhlica e vago fico u , com g- ra11di ssimo 

:t,J 
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Rsse protesto, redigido pelo ministro Piza c Al- 
meida, e digno de leitura. 

— Fixaram os vencimentos dos magistrados 
federaes o decreto organico n. 84S, de 11 de 
outubro de 1890, art. 33 e lei n. 363, de 6 de 
Janeiro de 1896. 

§ 2. O senado julgara os membros 
do supremo tribunal federal nos crimes 
de responsabilidade. Isto dcixamos explicado no 
Comment, ao art. 33, verb. « Eos demaisfunc- 
cionarios.» 

As palavras « nos crimes de responsabilidade» 
nao vinham no projecto de Constituigao; figu- 
ravam, porem, no decreto organico da justiga 
federal, n. S48 de 11 de outubro de 1890, art. 
10. Uma emenda, aprcsentada pelo representante 
GonqBvcs Cbaves, approvada em 8 de Janeiro 
dc 1891, as accrescentou, E isso era necessario, 
dizia, justificando-a, o autor d'essa emenda. () 
senado so p. de impor a pena dc pcrda do cargo 
c inhabilidadc para scrviroutro cmprcgo (art. 33 
§ 3) e ou violaria sua competencia, impondo ou- 
tras penas, ou havcria de remetter os crimes 

Art. 67. O supremo tribunal 
dc justica c mais tribuuaes federaes 
clegcrao os sous presulentes, orga- 
nisarao as respectivas secrelarias, 
compelindo aos prcsidentes a no- 
mcrfao c demlssaodos cmpregados 
e 0 provimcnto dos ofiicios dc jus- 
tica. 

I'aragrapbo unico. O supremo 
tribunal clegcra denlrc scus mem- 
bros o procurador geral da Rcpu- 
blica, cujas altribui^des serao dcli- 
nidas por lei. 

( Projecio da commissao do govcrno pro- 
visorio). 

Art. 58. Os tribunaes federaes ele- 
geraode seo seio seos presidentes. Esta 
ilisposigao e rcproduzida do decreto n. 210, dc 
20 dc fcverciro de 1890. Fora suggerida ao go- 
vcrno provisorio pelo tribunal da rclag.ao de Sao 
Paulo, que n'esse sentido Ihe reprcscntou. 

C) decreto organico da Justiqa federal a con- 
sagrou e fixou em trcs annos 0 prazo da presi- 
dcncia (art. 11). 

Aconselham-n'a os principios garantidorcs da 
indcpcndencia do poderjudicial, quo devcm scr 
aibrmados e cscrupulosamente obserwados, diz o 
prcambulo do cit. deer. n. 210. 

Inspira-se no mesmo intuito a disposicao do 
§ 1 d'este art. 58, collocando os funccionarios 
administrativos da justica unicamente sob a de- 
pcndencia das autoridades judiciaritis. 

E nao patera isso cxagcrada cautela ou mal 
cntendida cdnlianga. O poder judiciario c por 

communs para que tribunal ? Para o tribunal 
commum, para o Jury. Ora, os membros dama- 
gistralura federal inferior, tern o seo tribunal es- 
pecial, que e o proprio supremo tribunal fede- 
ral, nao so para os crimes communs como para 
os de responsal ilidade. Entretanto, os ministros 
do supremo tribunal nao teriam esse juizo espe- 
cial para os crimes communsque commettcsscm 
c iriam ser julgados pelo Jury! A emenda cor- 
rigio esse defeito do artigo, deixando-sc eviden- 
ciado pela discussao que nos crimes communs 
os membros d'aquelle tribunal respondem pc- 
rante elle, sao julgados por scos pares (Ann. do 
Conor. Const., II, pags. 8q e 133). 

E de accordo com isto esta o regimcnto do 
supremo tribunal (approvado pelo art. 83 da lei 
n. 221, de 20 dc novembro de 1804), o qual no 
seo art. 15 remette-se aos arts. 59e 83 da Const., 
a lei de 18 de setembro de 1828, art. 3. § 2, vi- 
gente n'esta parte, por forca d'esse art. 83, art. 
139 do decreto n. 1.030, de 14 dc novembro dc 
1890 e art. 3 do decreto n. 1, de 26 dc fevcreiro 
dc 1891. A cit. lei n. 221 no mcsmo scntidodis- 
poz em seo art. 22,,n) n. I. 

Art. 58. Os tribunaes fe- 
deraes elegerao do sen seio os 
sous presidentes e organizarao 
as respectivas secretarias. 

§ I." A nomeagr.o e demissao 
dos empregados de secretana, 
bem como 0 provimento dos olfi- 
cios de Justiga nas circumscri- 
pgoes judiciarias, compete re- 
spectivamente aos 1 jsidentes 
dos tribunaes. 

§ 2." 0 presidente da Rcpn- 
blicadesignara, dentre os mem- 
bros do supremo tribunal fe- 
deral, 0 procurador geral da 
Republica, cujas attribuigoes se 
definirao em lei. 

sua natureza o mais fraco e e fortalccel-o asse- 
gurar-lhc a completa suhordinagao de scos agen- 
tcs, c quanto possivel collocal-o fora da accao tlo 
poder executi\o, ato n'estasque parecem pcquc- 
nas cousas, mas que cm dadas circumstancias 
assumem certa importancia. 

Occorre recordar o seguinte : O decreto n. 1, 
de 20 de fevereiro de 1891, estaluia que o presi- 
dente do supremo tribunal federal prcstasse pc- 
rante o presidente da Republica o compromisso 
constitucional. O regimcnto d'esse tribunal rc- 
petia essa determinagao. Findara-sc em 18940 
prazo da sua primeira presidencia. O tribunal 
fizera a competente eleigac e a conimunic ira ao 
govcrno. Estc nao Ihe deo rcsposta e somcntc 
passados mais dc oito mezes 0 eleito pode tomar 
posse do cargo. 

Vagara tambcm o lugar de procurador geral 
da Republica c vago ficou, com grandissimo 

:u 

Art. =,7. Os tribunaes federaes 
clcgerao de sen seio os scus pre- 
sidenlcs e oi'ganizarao as respectivas 
secretarias. 

§ 1.0 Neslas a nomcacao e dc- 
missao dos repeclivos cinpregados, 
bem como o provimcnto dos ofii- 
cios de justiga nas respectivas cir- 
cumscripgoes judiciarias. compete 
respcctivamcntc aos presidentes dos 
tribunaes. 

§ 2.0 O prcsidenlc da Republica 
designara, dentre os membros do 
supremo tribunal federal, o procura- 
dor geral da Republica, cujas attri- 
buig-oes sc dofmirao em lei. 

(Decrotcsn. siode 22 de junho u n.91^ A 
de 2) de outubro de j 890). 
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prCJUI ZO para o serv iço, durante m ais de um 
a nn o . Um sem numero de causas fi cara m se m 
poder t e r anda m ento e das de m ais interesse 
para a Un ião. (") 

Po r m ot ivo d e concessão de bnbens-co1p11s o 
tri hu na ! in correra, a esse tempo, no desagrado 
d o gove rn o (annos depo is t eve a infelic idade de 
to rn a r- lhe isso a succede r, em 1898) - e este 
n ' aquc ll e tempo fo i de ixa ndo sem pro v imento 
as vag as qu e se ia m ab rin do, ele modo q ue estas 
eh ga ram a su bir ao numero ele sete ,- q uasi a 
m etade do tribunal. 

E q uando appa rcce ram as no m eações , v·iera m 
entre e ll as a de u m m ed ico e ele dous ge neraes, 
que , com q ua nto di s tinctos e respe ita\·e is em 
suas c lasses e por sco caracter . nunca se tinh a m 
m o trado juristas . nem ve rsad os em negoc ios de 
es tado . 

O se nado rep rovou taes no m eações . 
Estes factos, q ue ali :is se rcsentem muito da 

an o rm ali dad e da cpocha e q ue, po r bem cio mu
tu o rcsp ito e nccessar ia cooperação dos poderes 
pub li cos , é de espe ra r não se rep ita m. m ostram 
a qua nto cstú exposto o poder judic ia ri o 
co m relação asco presti g i e [1 reg ularid ade do 
se rv iço, apesa r d e toda s as cautelas co n st itu
cio naes. 

§ 2 . O presidente da Republica desi
g n a rá .. . o procurador geral. O p roc u ra
do r gera l ela Repu bli ca, co m o sua deno minação 
indica , é o pror,oto r d os interesses e zelado r 
ci os direitos da Uni ão , o rg am e representante d o 

(+) l'or 11111 prnjcctn de ld :1prcsc nt:11lo ao sc11:i.ln pcln :mtor t!\·:- t :1 nhra, 
11 :1 t n11-sc t!c oh,·i:ir :1 i:-tn. 1a1cndo-$c II prc:-idl.!ntc c , iú•-pr,·s i,h:11 tc tio s11-
prc111n tri hun:1l_p:i-.:-:1 rc111 a prestar o '-·nn1pro111 is .. n rcra11tc n tri hun:, I uic ,; 11111, 
111:111.t :mtln-,c cm falta de :1111hos ,cn·1r o 111:1i..; cdn-.n do:; llll' llihrn:- ll:1 llh::-111:1 
cnrpnr:1,;:io c d:rn,\11-sc :10 p1c-. idcutc d'clla :1 a llr ilrnii;:io de ,ks iF,11:1r ,\e cutrc 
ellc, qm:111 prccudi:1 a falt:1 do prn.:uradnr ge ral .!;1 Rcr11hli.:1. E:..t:1 ~ pr,,vi-
1lc11,i:1:.. 1tlr:1m induida, 11;1 lei u. !! 1, de ::u t!c non.mbro de 1Sq4 (:irh. ::;, 
:O L' .p). 

gove rno federal perante a ju sti ça. Não pode ria 
deixar de se r no m eado po r es te, como age nte 
seo que é. E é um a icl éa se nsa ta esco lhei-o de 
entre os m emb ros cio m esm o tribunal pera nte o 
qual lhe toca offic iar . Ahi , s i é l imitado o cir
cu lo el a escolha , ac ha m -se as mai ores compe
tenc ias , a/fe itas ao conhecimento cios ass um
ptos que aq uell e fun cc io nari o tem d e tratar e 
p rom ove r, e o facto de faz er ell e parte cl:: m es
m a corporação, em bo ra em carac ter di \·e rso, 
não d eixa de se r vantaj oso, domi nand o n 'ella o 
m esm o esp írito e firmand o-se entre todos boa 
intelli g encia e harm o ni a, quanto aos fin s que 
tem em v ista co m o partes d e um a m es ma co l-
1 ecti v idade. 

O c it . dec reto n. 848, a rt. 21 , di zia que o 
procurado r da Repu bli ca ,,. co nsc n ·a r-se-ia \·ita
li ciamcnte no ca rgo» . Era um erro. Desde q ue é 
um agente d o gove rn o, embo ra ela m a is a lta c:1-
t ego ri a e gosa ndo d e p red icamc nto de m agis
trad o, pertencendo m esmo ú classe ci os magis
trad os. tod av ia , com relação á fun cção espec ia l 
de qu e fica in vestido é u111 d elegado e prec isa 
ser ela inteira co nfian ça el e q uem o no mca. Po r 
isso. co m razão a lei n . 280, ele 29 de ju lh o ele 
189 5 torn o u demissíveis aqu elle ca rgo e cm ge 
ral os ci o mini sterio pub lico federa l. 

Cuj as attr ibuições se definirão em 
lei. Vide quanto ao p roc urador ge ral ela Re
pu bli ca dem ais ag entes do mini stc ri o pu blico : 
Co nst. , art. 8 1, ~~ 1 ; Dec r. n. 848, ele 1 1 de 
o utu bro de 1890, a rts . 22 a 26 ; Decr. n . 1, ele 
26 de fcve rciro _de 189 1, art. 5, >\i 2; Rcgim. ci o 
Suprem o Trib. Fed. , de 8 ele agosto ele 189 1 ; 
le i n . 1 í3 B, de 10 de deze m bro de 1893 ; le i 
n. 22 1, d e 20 de novcm hro ele 1 ~94, a rts. 4. 1 1, 
12 § 4 , 28 a 4 1, í4 § 2 e 8 1. 
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prdjuizo para o servi^o, durante mais de mn 
anno. Um sem numero dc causas ficaram sem 
poder ter andamcnto c das de mais interesse 
para a L'niao. C) 

Por motivo de concessao de baheas-corpus o 
tribunal incorrera, a esse tempo, no desagrado 
do governo (annos depois tevc a infclicidade de 
tornar-lhe isso a succcder, em i8c)8)— e este 
n'aquelle tempo foi deixando sem provimento 
as vagas que se iam abrindo, de modo que estas 
chcgaram a snbir ao numero de sete,— quasi a 
metade do tribunal. 

H quando appareceram as nomeacoes,, vieram 
cntrc ellas a de um medico e de dous generaes, 
que, com quanto distinctos e respeitaveis em 
suas classes c por sco caracter, nunca se tinham 
mostrado juristas, nem versados cm negocios de 
cstado. 

O scnado reprovou tacs nomeacoes. 
Estes factos, quo ali'is se rcsentem muito da 

anormalidade da cpociia c que. por bem do mu- 
tuo respeito e nccessaria coopera^ao dos poderes 
publicos, e de esperar nao se repitam, mostram 
a quanto esta exposto o poder judiciario 
com relagao a sco prestigio c a regularidadc do 
scrvi^o, apesar dc todas as cautelas constitu- 
cionaes. 

§ 2. O presidents da Republica desi- 
gnara... o procurador geral. O procura- 
dorgoral da Republica, como sua denominagao 
indicgj eo proixotor dos intercsses e zelador 
dos dircitosda Uniao, orgam c reprcsentante do 

(') Por mn projecto »Ie lei aprcsenlado ao scnado pelo autor d'esla nbra, tiatou-sc de oliviar a tslo, I'azcmlo-Sc " pfcsidcnle e vicc-presidente do su- premo tribTinnlj.'assarem a prestar o enmpmmisso pcrantc o trilmual nicsnto, niandando-sc em falta «le amhos scrvir o mais cdoso dos mcmbros ii:i mcMiia cot ponuiao c «lando-sc ao ]>rcstdei)le d'clta a :ittribni<;io de ilcsigiiar dc cntrc dies qnem prccticha a t'alla do procurador gcral da ItcpnMica. !:s1as provi- 
dcncias Idram tnciuutas na lei u. i2l( dc 20 dc novembro dc t8<)4 (arts. 35, 2b C .M). 

governo federal perante a justica. Nao poderia 
deixar de ser nomeado por este, como agente 
seo que e. E e uma idea sensata escolbel-o de 
entre os membros do mesmo tribunal perante o 
qual Ihe toca ofliciar. Alii, si e limitado o cir- 
culo da escolha, acbam-sc as maiores compc- 
tcncias, affcitas ao conhecimcnto dos assum- 
ptos que aquelle funccionario tern de tratar c 
promover, e o facto de fazer elle parte dr. mes- 
ma corpora^ao, embora em caracter diverse, 
nao deixa de ser vantajoso, dominando n'ella o 
mesmo espirito e firmando-se entre todos boa 
intclligencia e harmonia, quanto aos fins que 
tern cm vista como partes de uma mesma col- 
lectividade. 

O cit. decrcto n. 84S, art. 21, dizia que o 
procurador da Republica <•. conservar-se-ia vita- 
liciamente no cargo». Era um crro. Desdc que c 
um agente do governo, embora da mais alta ca- 
tegoria e gosando de predicamcnto dc magis- 
trado, pcrtencendo mesmo a classe dos magis- 
trados, todavia, com relagao a func?ao especial 
de que fica investido e um delegado e prccisa 
ser da inteira confiani^a de ([ucm o nomca. Por 
isso. com razao a lei n. 2S0, de 2q de julho dc 
ik>Q5 tornou demissiveis aquelle cargo e cm gc- 
ral os do ministerio publico federal. 

Gujas attribuigoes se definirao em 
lei. K/ifc quanto ao procurador geral da Re- 
publica e demaisagentes do ministerio publico: 
Const., art. tC, g i ; Deer. n. 84S, dc 11 dc 
outubro de 1S90, arts. 22 a 26 ; Deer. n. 1, de 
26 dc fcverciro de 1891, art. 5, § 2 ; Rcgim. do 
Supremo Trib. Fed., de 8 de agosto de 1891 ; 
lei n. 173 B, de 10 de dczcmbro dc 1893 ; lei 
n. 221, de 20 de novembro dc 1894, arts. 4. 11, 
12 § 4, 28 a 41, 74 § 2 e 81. 
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Art. 68. Ao su prc,no tribunal 
de just iça compete : 

Art. 58 . Ao supremo tribun al 
fcdcra l compete : 

Art. 59. Ao supremo tribu
nal federal compete : 

, •0 proccss:1r e ju lgar 
(Do projecto da comm issiio do governo 

prov isorio.) 

!. Processa r e julgar ordina,ü 
e priv;itivam cntc : I. Processar e julgar origi

naria e privativamente : (Decr . n . :;1 0 de 22 de junho e n. 9lt} 
de 23 de outubro de 1840.) 

Art. 59, I. Originaria e privativa
mente, De certas causas sob re assumpto de 
carac ter nac ional ou internacio nal só o sup remo 
tribuna l federa l co nh ece . Perante cll e com eçam 
e acabam , em uma uni ca in stancia. Co m 
relação a el las os juizes inferi o res apenas pra
ticarão as dili ge nc ias que lh es forem ordenadas . 

São causas que , por co n templação das pessoas 
e interesses a que respe itam , ficam rese rvadas 
ao exclusivo co nhec imento da mais elevada 
au toridade judiciaria nac iona l ; e constituem 
sua j11.risdicçno origi11nria ou direcla . 

De outras o supremo tribunal co nh ece em 
in sta nc ia super ior , qu ér confirm and o ou refo r
m a ndo as deci sões cios juizes e tribunaes fe
deraes , q ue nas co ndi ções da lei a ell e sejam 
subm etticlas (é a j11risdicçáo de nppellnção, pro
priame nte dieta), q uér extrao rdin a ri a mente 
reven clo ,- sob o ponto de vi sta ele con sti t ucio
nalidacle,-as sentenças em ul tima in sta ncia 
pro feri das pelas ju sti ças dos Estados, e- em bene
fici o dos concle111n ados, - os p rocessos find os em 
ma teria crim e (j11r isdicçiio de rewrso o u de revisno) . 

As attrib ui ções do supremo tribuna l federal 
não póclem se r augmentaclas nem diminuiclas 
por lei o rdin aria (Acc. do supr. trib. fecl., n . 5 
de 1 7 de agosto ele 1895); mas não é para co n
sidera r-se innevação ou acc resc imo de juri s
cl icção o co nh ecer ell e, por appe ll ação, de 
ca usas não cxp ressa111ente m enc io nadas pela 
Const itui ção, mas que por seo evidente caracter 
fede ral se devam ter por incluiclas na compe
tencia elas ju sti ças ela Uni ão . Assim o entenclco 
o supre1110 tribunal, julga ndo-se co111petente, 
antes ele lei que o declarasse, para co nh ece r, 
em g rúo ele appellação, ele processos por cr ime 
ele contraba ndo , moeda fa lsa e responsa biliclacle 
de emp regados publ icas federaes (pr_ocessos de 
que não fa li a a Co nsti tui ção) . Acc. n. 14 de 15 
de ma rço, n. 5 de 24 de maio , n. 7 de 19, n . 29 
de 29 de julho e n. 35 de 22 de novem bro de 
1893 . (Vidr i11ji·a, comment. ao n. li deste 
a rt. 59 e rnprn ao ar t. 34 § 26, i11 jiue). 

- O caracter , att ribuido ao suprem o tribu
nal federa l, de g ua rda e o racu lo da Co nstitu ição 
nos assum ptos submettid os a seo conhecimento 
e jui zo, assigna- Ihe tamanha proeminencia e é 
enca rado como tão sa lutar , que a principio deo 
Joga r a _que, por ma l co111p rehender-se o m odo 
porque ell e desempenha essa gra ndiosa func ção, 
se lhe fi zesse m pedidos directos de inteq re
tações e consultas sob re intelligc nc ia de dispo
sições legaes. Exemplos di sso temos n ' um 
rec urso in terposto le deli beração ele intenden tes 
muni cipaes do di stri cto federa l em mater ia de 
ve rifi cação ele poderes, pedi ndo dec isão inter
pretativa ele um arti go da lei organi ca do refe
ri do di stri cto. O tri bun al não tomou co nh eci -

menta do rec urso, interposto sem o caracte r 
grad ua l de jurisdicção reco rrid a, v isto não ser 
caso da sua competenci a o ri g inari a, con fo rm e 
as prescripções do a rt. 59 da Co nstitui ção, sendo 
que nas funcções da auto nomi a muni cipa l não 
intervé m a justi ça federa l e os j11iz.cs 11áo i11/er
prelnlll as leis e/1/ abslraclo, e silll SÓl//e11/e ·11n appli
caçáo ás e5pecies de seo j11lo-a111e11/o pelos llleÍos 
esln/11idos (Acc. lo su p , . trib. fed ., n. 1 de 3 ele 
dezembro ele 1892). N'uma recla111ação de 
p reto res desta cap ital contra acto do governo 
que lhes era lesivo, des pachou o sup remo tribu
nal decla rando não conhece r d' ella, por 11áo se 
colllprebe11dcr ('///rr suas nllrib11ições a de 1 ///ar 
co11becil//c11 /o de p roles/os co11/rn n fa lsa i11il'1prc
lnçáo dns leis 011 represe11lnr no poder exccnlivo 
sobre n i11/ellige11cin e npplicação d'ellns (Acc. n. 2, 
da mesma data) . 

Pretendeo-se que o supremo tri bu nal decla
rasse po r accorda m « si a Co nstitu ição veda ou 
não a conse rvação o u install ação dos symbolos 
reli g iosos de q uaesquer crenças no jury o u 
em qu alqu er estabe lec imento publi co, cm que 
sejam obrigados a funcci ona r cidadãos de cren
ças diversas .» 

O tri buna l declarou que nada havia a prove r 
sobre isso, por 11ao ser el/e trib1111al de co11s11lta , 
///as de j11lga111e11l0, se ndo que no exe rcício da 
attribuição que lhe co m pete de vela r na g uarda 
e app licação da Consti tui ção e das lei-s nacio
naes, não as interpreta c111 abst rac to nem reso lve 
duvidas sob re a intelli gencia das mesmas leis , 
sinão i1ill'r0vi11do c/1/ especie e por provocação de 
jnrlc, j11lgm1do (fora dos casos de j11risdicçáo origi-
11aria) e111 gráo de rcrnrso, as questões que bo11verc111 
sido resolvidas pelos juízes e lrib1111aes co111pcte11/es, 
111edia 11/e as formas p rocess11nes estabelecidas (Acc. 
n. 3, de 22 de fevereiro de 1893). 

- Refere Ma rsha ll que tendo , em 1793, o 
p residente Washi ng to n pedido o parecer da co rte 
suprem a dos Estados. Unidos so bre a intc lli 
ge ncia do tratado conclu ido com a França cm 
, 778; aqu cll a cô rte dec laro u dever se abs ter 
(Carlier, La Rcp . A111er. , IV , pag. 130) . The federal 
juges cannot be con sulted upon mere abstracts 
questi o ns .Walke r , lntrod. to Amer . Law,§ 49 11.1. 

- O dec reto n. 848, de 1 1 de outubro de 
1890, a rt. 3 , declara : 

Na guarda e applicaç:io da Constituição e das leis nacio
nacs: a magistratura federa l só intcrvirú cm cspecic e por 
provocaçilo <lc parte. 

E isto s im plesmente quer dizer que « o su
premo tribunal não resolve as questões de direito 
e111 abstracto ou em forma reg ulamentar e por 
deliberação espontanea, m as sómente por p ro
vocação de parte e com rel ação sempre ao facto 
ou espcc ie sujeita á sua decisão». (Acc . n . 31, de 
19 de julho e n, 23, de 11 ele novembr de 1893). 
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Art. 68. Ao supremo tribunal 
do justica compete ; 

i.0 processar c julgar ; 
(Do projecto da commissao do governo 

provisorio.) 

Art. 38. Ao supremo tribunal 
federal compete : 

I. Processar e julgar ordinaria 
c privativamcntc : 

(Deer. n. =510 de 22 de junho e n. 914 
de 23 de outubro de 1840.) 

Art. 59. Ao supremo tribu- 
nal federal compete: 

I. Processar e julgar origi- 
naria e privativamente : 

Art. 59. I. Originaria e privativa- 
mente. De certas causas sobre assumpto de 
caracter nacional ou internacional so o supremo 
tribunal federal conhece. Perantc elle comei;am 
c acabam, em uma unica instancia. Com 
relaijao a ellas os jui/.es inferiores apenas pra- 
ticarao as diligencias que Ihcs forem ordenadas. 

bao causas que, por contempla^ao das pessoas 
c intcresscs a que rcspcitam, ficam reservadas 
ao exclusivo conhecimento da mais elevada 
autoridade judiciaria nacional ; e constituent 
sua jurisdic^ao originaria ou dircda. 

De outras o supremo tribunal conbece em 
instancia superior, quer confirmando ou refor- 
mando as decisoes dos juizes e tribunaes fc- 
deraes, que nas condi^oes da lei a elie sejam 
submettidas (e a jiirisduydo de nppellafdo, pro- 
priamente dicta), quer extraordinariamente 
revendo,—sob o ponto de vista de constitucio- 
nalidade,—as scntcn^as em ultima instancia 
proferidas pelas justi^as dos fc'stados, e—cm bene- 
liciod tscondemnados,—os prtcessos findos em 
matcria crime (jnrisdic^dode reenrso ou de rcvisao). 

As attribuiijoes do supremo tribunal federal 
nao podem ser augmentadas ncm diminuidas 
por lei ordinaria (Acc. do supr. trib. fed., n. s 
de 17 de agosto dc 1895); mas nao e para con- 
sidcrar-sc innovaijao ou accrescimo de juris- 
dic^ao o conhecer elie, por appeilagao, de 
causas nao expressamente mencionadas pela 
Constituigao, mas que por sco evidente caracter 
federal se devam ter por incluidas na compe- 
tcncia das justigas da Uniao. Assim o entendco 
o supremo tribunal, julgando-se cempctente, 
antes de lei que o deciarasse, para conhecer, 
em grao de appella^ao, de processes por crime 
de contrabando, moeda falsa e responsabilidade 
de cmpregados publicos federaes (processes de 
que nao falla a Constituifao). Acc. n. 14 de 
de marco, n. 5 de 24 de maio, n. 7 de 19, n. 29 
dc 29 de julho e n. de 22 de novembro de 
1893. (yide infra, comment, ao n. II deste 
art. sg e supra ao art. 34 § 26, in fine). 

— O caracter, attribuido ao supremo tribu- 
nal federal, de guarda e oraculo da Constituifao 
nos assumptos submettidos a seo conhecimento 
c juizo, assigna-lhe tamanha proeminencia e e 
encarado como tao salutar, que a principio dco 
logar a que, por mal comprchender-se o modo 
porque elie desempenha cssa grandiosa funci^ao, 
se ihe fizessem pedidos directos de interpre- 
tafoes e consultas sobre intelligcncia de dispo- 
si^ocs legaes. Exemplos disso temos n'um 
recurso interposto de deliberaijao de intendentes 
municipacs do districto federal em materia de 
verifica^ao dc poderes, pedindo decisao inter- 
pretaliva de tint artigo da lei organica do refc- 
rido districto. O tribunal nao tomou conheci- 

mento do recurso, interposto sent o caracter 
gradual dc jurisdiccao recorrida, visto nao ser 
caso da sua competencia originaria, conformc 
as prescripfoes do art. 59 da Constituifao, sendo 
que nas funci;oes da autonomia municipal nao 
intervcm a justica federal e os juices nao iuter- 
prelam as leis em ahsiracto, e sim somenle na appli- 
cafio as rspecics de seo julgamenld pelos nieios 
esialnidos (Acc. do sup,, trib. fed., n. 1 de 3 dc 
dezembro de 1892). N'uma reclamafao de 
pretores desta capital contra acto do governo 
que Hies era lesivo, despachou o supremo tribu- 
nal declarando nao conhecer d'ella, jtor nao se 
comprcbcuder enire snas nllrihnpdes a de lomar 
conhecimento dc protcstos contra a falsa intcrprc- 
in^cio das leis on rcprcsenlar ao podcr cxccnlivo 
sobre a intelligencia c applicagdo d'ellas (Acc. n. 2, 
da mesma data). 

Pretendeo-se que o supremo tribunal decia- 
rasse por accordant «si a Constituicao veda ou 
nao a conserva^ao ou installa^ao dos symbolos 
religiosos de quaesquer crencas no jury ou 
em qualquer estabelecimento publico, cm que 
sejam obrigados a funccionar cidadaos de crcn- 
gas diversas.» 

() tribunal declarou que nada bavia a provcr 
sobre isso, por nao ser die tribunal dc consnlta, 
mas de jntgamcnto, sendo que no excrcicio da 
attribuigao que ihe compete de velar na guarda 
e applicacao da Constituigao e das leis nacio- 
naes, nao as interpreta cm abstraclo nem resolve 
duvidas sobre a intelligencia das mcsmas leis, 
sinao inicrvindo cm cspecic c por provocafio de 
paric, julgando (fdra dos cases de jurisdicfio origi- 
naria) cm grdo dc recurso, as qucstoes que honvcrcm 
sido resolvidas pdos jmpes c tribnnnes compcicntes, 
medianic as formas proccssuaes cstabclccidas (Acc. 
n. 3, de 22 dc fevereiro dc 1893). 

— Rcfere Marshall que tendo, em 1703, o 
presidente Washington pedido o pareccr da corte 
suprema dos Estados Unidos sobre a intelli- 
gencia do tratado concluido com a Franca cm 
1778; aquclla corte declarou devcr se abslcr 
((".ariier, La Rep. Amcr., IV, pag. 130). The federal 
juges cannot be consulted upon mere abstracts 
questions.Walker,Introd. to Amer. La\v,§ 4911.1. 

— O decreto n. 848, dc 11 de outubro de 
1800, art. 3, declara ; 

Na guarda e applicacao da Constituicao c das leis nacio- 
nacs, a magistratura federal so intervira cm especie e por 
provocacao dc partc. 

E isto simplesmente quer dizer que « o su- 
premo tribunal nao resolve as questoes dc direito 
em abstracto ou em forma rcgulamcntar c por 
delibera9ao espontanea, mas somcntc por pro- 
voca^ao de parte e com rela^ao semprc ao facto 
ou espccic sujeita a sua dec-isaort. (Acc. n. 31, dc 
2*9 dejulho c n.23, dc 11 denovembrode 1893). 
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a) o presidente d:1 Re
pub li ca nos cr im es com-
1uuns e os secrc ta ri os d 
do governo nos casos ci o 
;11·ti go :;9; 

/J) os ministros diplo-
111~ti cos nos cri 111 es co m
mu ns e de responsa bi li 
dmlc; 

,·) o co mm and anle cm 
chefe ela s força s fcdcrncs 
nos cr imes de rcsponsa
hi l idadc; 

e/) as questões entre o 
poder íedc ral e o dos Es
tados. ent rc dous ou m~is 
Estados. e as qu e se sus
ci t:ll'e111 cn t rc as m1 çõ s 
cs tra11 gc ir:1s e o poder fc
d er:1 I ou do Estado. 

,·) os co nflidos entre 
juí zes o u t ri bun :1cs fe
d cracs . 

(P rojcclo d:1 comm iss:'10 do 
govc: ni provisorio.) 

a) o prcs i,lc ntc da Re
publi ca nos crimes co111-
111uns, e os 111ini s tros de 
es tado nos casos do ar t. 
5 1; 

b) os mini stros d ipl o
mat icos, nos crim es co m-
111 un s e nos d e rcspon sa
hilid aclc; 

e) os pl eitos entre a 
Un ião e os Estados, ou 
entre es tes uns com os 
outros· 

d) o's litíg ios e rcc b 
mações entre nações c,
trnngc iras e a Uni ão ou 
os Es tados; 

,·) os conflictosclos ju í
zes.o u tribun :1cs fcdcr:1es 
entre s i. o u entre esses e 
os dos Estados . 

(Dcc . n. c; 10 ele 22 ele jun ho 
e n. 9 1ú A de :::!J c.lc oultilJro 
de 189 .) 

n) O presidente ela Republica. Vide 
c mlll cnt. II ;io ;i rt. 29, e .aos a rts 33 e 53 , 
qu:rnto ;io processo e ju lg::i lll cn to do p1 e_c.idc nte 
nos crimes de responsahili d;ide. 

Nos crimes communs, o presidente . de
pois qu e a camara cios deputados j ulga proce
dente a accusação (art . 53) . o processo e jul
g-amento são de competencia do supremo tr i
buna l. Não se ,·erificando ntão as cond ições 
e peciaes que a rreda lll dos t rib un aes ord inari os 
o conhecimento e pun ição dos delictos do pre
~idcnte, não se t rata ndo dos de nat ureza fun ccio
nal. Ill cl hor jui z não se lhe pode ri a da r do que a 
Illai s e!ev;ida co rporação jud ic iaria nac io nal. 
E é por ai t::i s razões de o rdem políti ca e para 
maio r resgua rdo ela auto ridad e do pr imeiro ma
g istrado d;i nação, que elle , mesmo em c rim es 
pirticu la res , ó é processado depo:s qu e a ac
cusação, ap rec iada pe la camara ci os deputados .é 
por cll a ju lgada pr0cede nte . Assim remo ,·e r
se-ão denuncias calu mniosas. e1·itar-se-ú ao 
chefe do estado o cnco lll Ill odo ela posição de 
processado antes po r 1·indicta e proposito hosti l, 
dü que por leg itimo desaggra vo, e obstar-se-ú 
que processos inopportu nos e illl pe rtin cntes, 
v enh am, quiçú em conju nctura g ra1·iss illla para 
o pa iz , a rredar de sco posto, e com prej u ízo 
da na ção , o primeiro magistrado d 'ella . 

O conhecimento da queixa ou denu ncia por 
crilll e colllmum, para acama ra dos dep utados 
j11l µ:::i l-a ou não proceden te , é nos mesmos ter
mc•s estabelecidos p:1r::i o caso el e cri me de re
sponsahi 1 idade e reg-ul n-sc pela lei n. 27, ele 7 ele 

Art. 58 : 
Ao n. 1 e) cliga-se 

causas e con flicto s- c111 
vez de-pleitos. 

Emenda da commi ss;io do 
congresso (:1pprovada em 8 de 
j :ttoe iro ele 189',) . 

«No fin al do perí odo 
soh lett rn- e)-do ar. :;8 
n. 1, - accrcscen te-se -
;1ss im co 111 0 os cios juí zes 
e t ri bun:ies el e um esb1clo 
co 111 os juí zes e t ri bu naes 
do o utro Estado . - Go11-
ra tvrs Cbm•cs . 

(Segunda p:ute ele emenda 
:1p1wo,·:1d:t em 8 de j:inciro de 
,1 S91. ) 

a) o presidente da 
Republica nos crimes 
communs e os minis
tros de estado nos ca
sos do art. 52; 

b) os ministros di
plomaticos, nos crimes 
communs e nos de re
sponsabilidade; 

e) as causas e con
flictos entre a União e 
os Estados , ou entre 
estes uns com os outros; 

d ) os li tigios e as 
reclamações entre na
ções estrangeiras e a 
União ou os Estados; 

e) os conflictos dos 
juízes ou tribunaes fe
deraes entre si, ou 
entre estes e os Esta
dos, assim como os dos 
juízes e tribunaes de 
um Estado com os juí
zes e tribunaes de ou
tro Estado: 

janeiro de 1892 . ca p. 1. Ve ncida a procccl cn
ci::i dN ncc usaç}o, é o processo , com todos os 
docum entos, rcmcttid o em ori gfo al ( ex nrg. el o 
mt. , (i ~ uni co ela cit. lei) ;io presi dente do su
pre!llo tribunal federal (a rt. 10 id.) e o proced i
mento ahi é o cl eterm :nado nos art. 79 a 86 do 
reg im ento do tr ib un al, de 8 el e agosto el e 189 1 
( a rt .31 da cit lei n . 27) . 

E os min istros de est a do. Vide Colll
Ill cn tari o ao a rt. 52 >) 2. 

b) Os ministros diplomaticos . Os d i
rei tos, pode res . ob ri gações e pri v il eg ias destes 
fun cciona rios fundam-se e!ll leis internacionacs , 
e estand o, in t imamente li gados ú paz ge ral , á 
política da s nações e ú di g n id;icle dos sobe ranos , 
ha,·e r:a peri go em sublll ctte l- os a outro tribu
na l qu1.: não fosse a mais alt ;i mag istratura da 
União . (Sto1y, Comment. , trad. ci t. § 903 ). 

Além d ' isso, pe1o pr incipio d ;i exterrito riali
dacl e. acl lll itt iclo pelo d ireito das ge ntes univer
sa l, os m ini st ros d ,plomaticos são consid erndos 
CO!ll0 si não ti 1·essem deixad o o estado el e que 
são cidnd:.ios e não suj e itos ús Ie:s e juri sc.Ii cção 
ci,·il e crimi nal cio pai z ond e exe rce m suas fun
cções . Si pois ;i hi prnti ca rn alo·um crim e, terão 
el e respo nd er pera nt e ;is ;i uto ricl;icles ele sua 
nação . M;is ;i cornpetenci;i d'est;is pma isso 
regula-se pelo di st ricto cl;i culpa ou do do mi
c il io do réo e no rnso um e outro escap;i rn á sua 
juri sdicç:ío . Ha vi;i por tanto necessidade de 
se estabelecer excepção ;i esse preceito ge ral e 
determi nar o foro competente . 
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17) o presulenlc ila Ro- 
publica nos crimes com- 
muns c os secretarios do 
do govcrno nos casos ilo 
arligo 50 ; 

l>) os minislros diplo- 
malicos nos crimes com- 
mims e dc rcsponsabili- 
dade; 

r) o commandanlc cm 
cbcfc das forfas fedcracs 
nos crimes de responsa- 
bilitlade; 

d) as r|iicsl6cs cnlrc 0 
poder federal e 0 dos Es- 
lados, enlredous 011 mais 
Hstados. c as tiue se sus- 
cilarcm cnlrc as nacocs 
eslrangeiras c o poder fe- 
deral oil do Estado. 

c) os condictos cnlrc 
jnizes ou Irilninaes fe- 
dcracs. 

(Proji'clo da commissao do 
govcrno provisorio.) 

a) o presidente da Re- 
pnblica nos crimes com- 
muns, c os minislros ilc 
estado nos casos do art. 
3' > 

/») os minislros diplo- 
malicos, nos crimes com- 
muns c nos dc responsa- 
bilidade; 

c) os plcitos cnlrc a 
Uniao c os Estados, 011 
cnlrc cslcs uns com os 
ontros; 

rf) os litigios c rcda- 
ma^ocs cnlrc nacocs es- 
lrangeiras c a Uniao ou 
os Estados; 

c) os conflictosdos jui- 
zesmu tribunacs fedcracs 
cnlrc si. ou cnlrc esses c 
os dos Estados. 

(Dec. n. sio dc 22 dc junho 
c n. oif» A dc 23 dc oulubro 
de iSyo.) 

Art. 38 : 
Ao n. I c) diga-sc — 

causas c conflictos—em 
vez de—pleilos. 

Hmcnda da commissao do 
congresso (approvada em 8 de 
Janeiro de 189^). 

«No final do periodo 
sob letlra—e)—do ar. s8 
n. 1, — accrcsccntc-sc -—- 
assim como os dos juizes 
c tribunacs dc um estado 
com os juizes c tribunacs 
do outro Estado. — Cou- 
falvi's Cl'jfcs. 

(Segundn parte de emenda 
approvada em 8 dc Janeiro de 

rr) 0 presidente da 
Repubiica nos crimes 
communs e os minis- 
lros de estado nos ca- 
sos do art. 52; 

b) os ministros di- 
plomaticos, nos crimes 
communs e nos de re- 
sponsabilidade; 

c) as causas e con- 
flictos entre a Uniao e 
os Estados, ou entre 
estes uns com os outros; 

d) os litigios e as 
reclamagoes entre na- 
goes estrangeiras e a 
Uniao ou os Estados; 

c) os conflictos dos 
juizes ou tribunaes fe- 
deraes entre si, ou 
entre estes e os Esta- 
dos, assim como os dos 
juizes e tribunaes de 
um Estado com os jui- 
zes e tribunaes de ou- 
tro Estado: 

n) O presidente da Repubiica. ride 
comment. II ao art. ag, c ,aos arts 33 e 53, 
qnanto ao proccsso c julgamcnttl do picsidcntc 
nos crimes dc rcsponsahilidadc. 

Nos crimes communs, o presidente, dc- 
pois que a camara dos deputados julga procc- 
dentc a accusagao (art. 53), o processo e jnl- 
gamcnto sao de competencia do supremo tri- 
bunal. Nao se verificando entao as condigoes 
espcciaes quo arredam dos tribunaes ordinaries 
o conhecimento e punigao dos delictos do pre- 
sidente, nao setratando dos de natureza funccio- 
nal, mclhor juiz nao se Hie poderia dar do que a 
mais elevada corporagao judiciaria nacional. 
H e por altas razties de ordem politica e para 
maior rcsguardo da autoridade tio primeiro ma- 
gistrado da nagao, quo elie, mesmo em crimes 
[ articulares, so c processado depois que a ac- 
cusagao, apreciada pela camara dos deputados,c 
por clla julgada proccdcntc. Assim remover- 
sc-ao denuncias calumniosas, cvitar-sc-a ao 
chefe do estado o encommodo da posigao de 
processado antes por vindicta e proposito hostil, 
do que por legitimo desaggravo, c obstar-sc-a 
quo pr .ccssos inopportunos e impertinentes, 
venham, quiga em conjunctura graidssima para 
o paiz, arrcdar de seo posto, c com prejuizo 
da nagao, o primeiro magistrado d'ella. 

O conhecimento da queixa ou denuncia por 
crime commum, para a camara dos deputados 
julgal-a ou nao procedentc, e nos mesmos ter- 
mos cstabclecidos para o caso de crime de re- 
sponsabilidade e regula-se pela lei n. 27, dc 7 de 

Janeiro dc 1S92, cap. I. Vcncida a procedcn- 
cia da accusacao, e o processo. com todos os 
documentos, rcmcttido em original {ex nrg. do 
art. 16 § unico da cit. lei) ao presidente do su- 
premo tribunal federal (art. to id.) c o procedi- 
mento ahi e o determinado nos art. 79 a 86 do 
regimcnto do tribunal, de 8 de agosto de 1891 
(art. 31 da cit lei n. 27). 

E os ministros de estado. ride Com- 
mcntario ao art. sa § 2. 

h) Os ministros diplomaticos. Os di- 
rcitos, poderes, ohrigagocs e privilegios destcs 
funccionarios fundam-se em leis internacionacs, 
c cstando, intimamente ligados a paz gcral, a 
politica das nagoes c a dignidadc dos sobcranos, 
liaveria perigo em submc-ttel-os a outro tribu- 
nal que nao fosse a mais alta magislratura da 
L-'niao. (S/orv, Comment., trad. cit. §903). 

Alem d'isso. pelo principio da cxterritoriali- 
dade, admittido pelo direito das gentes univer- 
sal, os ministros diplomaticos sao considcrados 
como si nao tivessem deixado o estado de quo 
sao cidadaos e nao sujeitos as le'.s e jurisdicgao 
civil e criminal do paiz onde exerccm suas fun- 
cgoes. bi pois ahi praticam algum crime, terao 
de rcspondcr perante as autoridades dc sua 
nagao. Mas a competencia d'estas para isso 
regula se pelo districto da culpa ou do domi- 
cilio do reo e no caso um e outro escapam a sua 
jurisdicgao. Havia por tanto neccssidade de 
se estabelecer excepgao a essc preccito geral e 
detcrminar o foro competcntc. 
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Dos c rim es de respo nsabi lidade só poderi a ca
ber o conh ec illl ento á justi ça federal, v isto oca
racter dos fun ccionari os . Q uanto aos crilll es 
co1~1muns, o~de a fo ral-os? Não prevalecendo 
quer a respeito destes , quér daqu ell es , a reo-ra 
do lugar do domi c ilio ou da culpa , era indi sp~ n
savel a escolha de Ulll tribun al. Entre os esta
du aes_, não haveria razão para preferir alg ulll aos 
de lll a1s, elll nenhum Estado sendo domicil iado 
e culpad o e elll nenhum se tend o dad o o crim e . 
Entre os federaes, a fa stada tambelll a questão do 
lu~ar , só hav ia a solução qu e se adoptou, pre
fe rindo-se o supremo tri bunal , e assi m se atten
deo ás razões de con ven iencia ind icadas .-'te ima 
e á catego ri a dos fun cciona ri os . 

, A Const itui ç~o,_ Ill encionanclo n 'csta pa rte 
somente «os m111 1stros dipl o lll a ticos>i , excluio 
os consul es. ao contra ri o da Const. dos Estados
Un idos N. A. , qu e ex pressa mete os comprehende 
cm sco art. 3. Secç. 2. n. 1_ ( o qu e Sto,y, § 904 
Comm ent. c1t. , ex pli ca , di ze ndo qu e, co mo são 
age ntes pu blicos de sua nação e freq uentemente 
se lhes confi am mi ssões deli cadas, os consul es 
d irficillll ente poderialll pree ncher seus de\·ercs 
esta ndo sujeitos aos tri bun aes inferi ores da 
União ou dos Estados) . 

Os consules são meros ao-entes co mlll erciaes 
- ~ o ' nao telll ca rac ter di plomati co , não o-osam da 

ex ter_rito ri alidade, estão suj eitos ás j ust iças e 
poli cia do pa1z ond e exercem suas funcções . 
(Reg. _qu e ba ixo u co lll o Dec r. 0 n. 3.25 9 de 11 
de abri l de 1899 , a rt. 40). Não ha pois Ill oti vo 
para dar-lhes o fo ro especial que tem os dipl o
Ill atas . 

Mas nossa leg islação dú o caracter de elll pre
gados puhl1cos aos consul es q ue fo relll cidadãos 
bra~ilci ro~ (nessa qualidade são nomeados pelo 
gove rn o fede ral , prestam colllpromi sso fo rm al 
no acto da posse, tem vencimentos pagos pelo 
th esou ro nacio nal , licenças , di sponibili dade, re
moções , apose ntadori a e m onte-pi o . (Reg. cit. 
3;·ts. 10,_49, 74 , 94: 106, 11 3, 126, 128 e 140 .) 
1 cios crimes funcc1onaes que commetterem de 
vem se r processados perante a justi ça braz il eira . 
( Av is? n . ~26 de 26 de Illarço de 1867) e na de 
fun cc1onari os federaes, hão de responder perante 
~s just iças da União . E, visto que o caso não 
e ex pressamente contemplado na Constitui ção 
entre os d~ c~m petencia o ri g inari a do supremo 
!ri bu~ al, so pode caber na dos juizes inferi ores, 
mclumdo-se entre os de que tratam os art. 95, 
1 .ª pa rte e 96 do Decr. n. 848, de 1 1 de outubro 
de 1890 . 

e) As causas e conflictos entre a 
União e os Estados entram muito natural
mente na competencia federal. Não have ri a 
1;az~o q_ue determinasse confial-as de preferencia 
as Justi ças estaduaes , desde q ue taes questões 
versam sobre assumpto que de sua natureza é 
nacional , com o são as rel ações ent re a União e 
os Estados . E, segundo o asserto de Stor v 
(~01~1ment. cit. ~ 9 14), isso fora colloca r Ós 
d1rc1tos, prerogati vas e contractos da União á 
meret; dos tri bun aes estaduacs . 

~ incl ui?as _taes ca usas na ju risd icção or ig i
naria e pri vati va do sup remo t ri bu nal te m 
~• isso ~s ~stados a m e)hor possi vel gara1~t ia de 
1mparc1alidade e .1 ustiça pa ra seos di re itos. 
Nenhum outro tr ib unal lhes offe receri a egln l. 

Ou_ entre estes u ns com os outros. As 
qu e_s toes entre ~ous ou mais Estados não po
d; ri am se r cl ec1d1das pela just iça de alg um 
d el les . 1 n tercssando o caso a mais de um e 
se~clo tod?s eg uaes em ca tego ri a , com q ue cl i
re_1to fi ca ria a este ou úq uell e d icid il-o por seos 
tri bunae:? _Cabe isso á Un ião, q ue supe rintende 
as relaçoes m tcrestad uaes (*) e mu ito bem se 
e~qu~dra ess_a corn petencia na jurisd icção o ri 
g man a e p n va t1 n 1 cio sup remo t ribu nal fede
ral , \· is to o ca racter dos li t igantes . 

NAS ) UESTÔES ENTRE DOUS OU MA IS E STADOS, 

das quaes trata esta cl ausul a constituc iona l, 
COMPREHENDEM-SE AS DE LI MITES? 

A ~ega ti va é sugge rida pelo art. 34 n. 10 
com bin ado com ? a rt. 4 , segun do os qu aes os 
Estados convencionam ent re si áce rca de se s 
territo ri os. li mi trophes, . e ao cong resso nacio na l 
cabe, medi ante a acqu 1escencia das asscmhl1.:as 
legislati vas estad uaes, resolver dcfi11iliH1111m l~ . 
Nã~ ha lug~ r n ' isso a interfere ncia Ju d icia l, com 
razao ex clu1_da pe la natureza do acto, que é Ie 
caracte r po li t1co . (Vide Comm ent . aos arts. c its.) 

Mas, cumpre notar,_ o que d 'ahi resulta é q ue 
no estabelecer~rn : ratifi ca rem ou alterare m por 
accordo seos limites, os Estados, obrando co mo 
entidades políticas e exerc end o ac to de so be
rani a, com respeito a se us terri to ri os, abso luta
n: e': te não depende m n' isso de tri bun al jud i
cia ri o alg um ; o q ue entretanto não q uer di ze r 
que, ---:um~ vez fi x~dos os limites ou po r fo rça 
da leg'. slaçao anterio r q ue a C nstitui ção man
dou v igorar ( ar t. 83 ), ou na fórm a dos refe
rid os arts . 4 e 34 n. 1 o, - não possam os t ri 
hunaes conh ece r das questões de limi tes, q uando 
ell as venh am a_ seo conh ecime nto por acção 
competente, -nao pa ra os altera r ou modifica r , 
mas para fazei os respeitar , taes corn o \crral-
mente se ac harem estabelec idos . 

0 

. C~m effe ito, não e~tá_ na missão da justi ça 
c1 eai e 1:egul a r taes l1m1tes, ope ração polí t ica , 
que lhe e avessa; mas mu ito n 'ell a está o asse
g urai-os e mantel-os, que é dcc/nmr e rrnm11/ir 
? direito dos Es:ad_os_ in ~e'.·es_sados, qua ndo para 
isso reco rrem a v ia JU d1c1ari a. 

Annotando clausu la semelhante da Const. 
N. Ameri cana, expõe G . Pascha l (A110!. cit., 
n. 447) q ue urn a questão de limites ent re 
Estados estú dentro da jurisd icção conferida 
por esta clausula; é u rna q uestão a resolve r-se 
por conve ni o, pelos departame ntos po lí t icos do 
g?' '.e rn o, mas póde ~onve rter-se em caso j u
~1 c 1_a l pa r_a _ser 1;eso lv 1clo pela Corte Su prema . 
E Cita dec1soes d ell a em apo io d' isso . 

En t re nós no mesmo sentido dec id io o su
premo tri bun al federa l. Accs . n. 4. de 23 de 
Junho e n. 1, de I setembro de 1897 . 

(' ) Tu ln _o ~111 c p•l,lc ;1ltcr_.1 r a h.,rm"ln ia en tre os fa. t.1do::. 1lcn.: :.cr ~t1b• 
m d t1 do ,t \q;11.1111.. 1,1 e ;111lon ,l.1llc klk r., l.-{//,1111i/l . , l·wL1u 1., l.,1p. &.) 
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Dos crimes dc rcsponsabilidade so poderia ca- 
hcr o conhecimento a justiija federal, visto o ca- 
racter dos funccionarios. Quanto aos crimes 
communs, onde aforal-os ? Nao prevalecendo 
qucr a respeito destes, qucr daquelles,. a regra 
do lugar do domicilio ou da culpa, era indispen- 
savel a cscolha de um tribunal, f.ntre os esta- 
duacs, nao haveria razao para prefcrir algum aos 
demais, cm nenhum Estado sendo domiciliado 
c culpado c em nenhum se tendo dado o crime. 
Entrc os federaes, afastada tambem a qucstao do 
lugar, so havia a solucao que se adoptou, pre- 
ferindo-sc o supremo tribunal, e assim se atten- 
deo as razoes de conveniencia indicadas acima 
c a categoria dos funccionarios. 

A Constituifao, mencionando n'esta parte 
somente «os ministros diplomaticos», cxcluio 
os consules, ao contrario da (.oust, dos Estados- 
UnidosN.A., que expressamete os comprehende 
cm seo art. 3 Secc. 2, n. 1 (o que Sfoiy, § 904 
Comment, cit., explica, dizendo que, como sao 
agentes publicos de sua na^ao e frcqucntemente 
so Ihcs confiam missoes delicadas, os consoles 
diltlcilmcnte poderiam preencher sens dcvercs 
cstando sujeitos aos tribunaes inferiorcs da 
Uniao ou dos Estados). 

Os consules sao meros agentes commerciaes, 
nao tern caracter diplomatico, nao gosam da 
exterritorialidade, estao sujeitos as justigas e 
policia do paiz onde exercem suas func<;6es. 
(Keg. que baixou como Deer." n. 3.259 de 11 
de abril de 1899, art. 40). Niio ha pois motivo 
para dar-lhes o foro especial que tern os diplo- 
matas. 

Mas nossa legislafao da 0 caracter de empre- 
gados publicos aos consules que forem cidadaos 
brazilciros (nessa qualidade sao nomeados pelo 
govcrno federal, prestam compromisso formal 
no acto da posse, tern vencimentos pagos pelo 
thesouro nacional, licencas, disponibilidade, re- 
movdes, aposentadoria e monte-pio. (Reg. cit. 
arts. 10, 49, 74, 94, 106, 1 13, 126, 128 e 140.) 
Pclos crimes funccionaes que commetterem de- 
vcm ser processados perante a justica brazileira. 
(Aviso n. i26de26de marfo de 1867)6 na de 
funccionarios federaes, hao dc responder perante 
asjusti^asda Uniao. E, visto que o caso nao 
e expressamente contemplado na Constitui^ao 
cntrc os de competencia originaria do supremo 
tribunal, so pode caber na dos juizes inferiores, 
incluindo-se cntrc os dc que tratam os art. 95, 
1 a1 parte e 96 do Deer. n. 848, dc 11 de outubro 
dc 1890. 

c) As causas e conflictos entre a 
Uniao e os Estados entram muito natural- 
mcnte na competencia federal. Nao haveria 
razao que determinasse confial-as de preferencia 
as justigas estaduaes, desdc que tacs questoes 
versam sobre assumpto que dc sua natureza e 
nacional, como sao as rclafoes entre a Uniao e 
os Estados. E, segundo o asserto de Sloiy 
(Comment, cit. ^ 9'4)i isso fora collocar os 
dircilos, prerogativas e contractos da Uniao a 
merce dos tribunaes estaduaes. 

E incluidas taes causas na jurisdicvao origi- 
naria e privativa do supremo tribunal, tern 
n'isso os Estados a melhor possivel garantia dc 
imparcialidade e justica para seos dircitos. 
Nenhum outro tribunal Ihes offereceria cgual. 

Ou entre estes uns com os outros. As 
questoes entre dous ou mais Estados nao po- 
deriam ser decididas pela justica dc algum 
d'elles. Interessando 0 caso a mais de um c 
sendo todos eguaes cm categoria. com quo di- 
reito ficaria a cstc ou aquellc dicidil-o por scos 
tribunaes? Cabe isso a Uniao, que supcrinlende 
as relacoes interestaduaes (') c muito bem so 
enquadra essa competencia na jurisdicgao ori- 
ginaria e privativa do supremo tribunal fede- 
ral, visto o caracter dos litigantes. 

NAS OUHSTOKS KNTRK DOUS OU MAIS ESTADOS, 
das quaes trata csta clausula constitucional, 
CO M PR K H EN DE M-S H AS DF. I.IMITFS? 

A negativa e suggerida pelo art. 34 n. 10 
combinado com o art. 4, segundo os quaes os 
Estados convencionam entre si acerca dc scos 
territorios limitrophes, e ao congresso nacional 
cabe, mcdiante a acquiescencia das asscmbltias 
legislativas estaduaes, irsohvr ikfiuilivamiilc. 
Nao ha lugar n'isso a interferencia judicial, com 
razao excluida pela natureza do acto, que e de 
caracter politico. (Vide Comment, aos arts, cits.) 

Mas, cumprc notar, 0 que d'ahi resulta e que 
no estabelecerem, ratificarem ou alterarem por 
accordo seos limites, os Estados, obrando como 
entidades politicas e exercendo acto de sobc- 
rania, com respeito a sens territorios, absolula- 
mente nao dependem n'isso de tribunal judi- 
ciario algum; o que cntretanto nao quer dizcr 
que.—uma vcz fixados os limites ou por fonja 
da legisla^ao anterior que a Constitui^ao man- 
dou vigorar (art. 83), ou na forma dos refc- 
ridos arts. 4 c 34 n. 10,—nao possam os tri- 
bunaes conhecer das questdes de limites, quando 
ellas venham a seo conhecimento por accao 
competente,—nao para os alterar ou modificar, 
mas para fazel os respeitar, taes como legal- 
mente se acharem cstabelecidos. 

Com effeito, n3o esta na missao da justica 
crear e regular taes limites, opcragao politica, 
que lire c avessa; mas muito n'ella esta o asse- 
gural-os e mantel-os, que e declarar c gnmnlir 
0 direilo dos Estados interessados , quando para 
isso recorrem a via judiciaria. 

Annotando clausula semelhante da Const. 
N. Americana, cxpoe G. Paschal (Auot. cit., 
n. 447) que uma questao de limites entre 
Estados esta dentro da jurisdiccao conferida 
por csta clausula; e uma questao a resolver-se 
por convenio, pelos departamentos politicos do 
governo, mas pode convcrter-sc cm caso ju- 
dicial para ser resolvido pela Cortc Suprema. 
E cita decisocs d'ella em apoio d'isso. 

Entrc nos no mcsmo sentido decidio o su- 
premo tribunal federal. Accs. n. 4, dc 23 de 
junho en. 1, de 1 sctcmbro dc 1897. 

(♦) Tiulo o que po.tc allcrar a harninnia cntrc ns deve .'•cr sub* 
nicUulo it vigiliincia c .inUtibiailt: federal.—(//.i/hiV/., I uulraj., Cup. Su.) 
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d) Entre nações estrangeiras e a União 
ou os Estados . A gestão dos negoc ios pu
b li cos, no que entend e cum interesses in tern a
c io naes, é, nos govern os federa t ivos, excl usiva
m ente reservada á Uni ão . 

E' bem de ver ,po is, qu e, desde q ue tenh a m de 
ass um ir feição judi cia ri a , e ll es deve rão ser t ra
tados perante as ju sti ças, não estad uaes, mas 
fede raes , e destas ( em ho menagem á alta pa rte 
co ntendora que li v rem ente procura r o u acceitaz 
a dec isão pelos tr ibun aes nac io naes) , pe rante o 
de mais ele\·ada ca tegori a . Dize mos «qu e li v re
m ente procurar o u acce itar os tri bun aes nac io
naes >), po rq ue, com o é sab ido e co n form e aos 
prin cipi os aclrn itticl os pelo d ireito elas ge ntes 
uni ve rsa l, nenh uma nação é ob ri gada a submet
te r-se a leis e juri sdicções a lheias . Os gove rn os 
costuma m perimir suas contend as, uns com os 
o u tros, po r v ia diplorna ti ca , a rbitrage m , trata
dos e até ( o qu e po r ho nra da c iv ili sação vae 
sendo ma is raro ) por m eio da g uerra. 

Po rta n to, a presente clausu la só \·i go rará 
qu a nd o a lg uma nação, es pontan eamente ou por 
a nt eri o r accó rdo , qui ze r recorre r á. nossa ju sti ça, 
e fi g ura na Const itu ição para, na phrase do Sto ry 
,w ll'c rcce r um recu rso am istoso a nte a ju sti ça 
ord inaria cio pa iz em casos de contestação en tre 
um l:'staelo ela Un ião e u m Estado estrange iro, 
se m que seja necessa rio ped ir a reparação 1)or 
m eio de negociações>) (Comm e nt . n. 929) . 

Na hy poth ese de, em virtude desta clausula, 
ter de se r , por gove rn o estrange iro, citada para 
qua lq uer li t íg io a Un ião, é necessa ri o qu e esta, 
legit im amente rep resentada, sat isfaça a co ndi
ção, imposta po r sua soberan ia e di g n idad e á 
admi ssão judi cial desse pl eito , isto é, consinta 
cl la ni sso, diz o Acc. do sup rem o tribu nal fe
dera l n. 223, de 17 de Nove mb ro ele 189 7. 

A co mmi ssão ci o co ng resso co nst itu in te t inha 
proposto a eliminação des ta r1/i11 c11 d) do a rt. 59 
n. 1 (ANN . 1, pag . 1 18 ). Não a quiz sup rimir o 
co ng resso (ANN . c it , li , pag . 136) . Ne m sobre 
cl la ho uve cli sc us,ão . Julgo u- se de melh o r 
a\' iso não a lte ra r n ' isso o p rojec to. 

O mini stro qu e o rga ni s:í ra a ju st iça federa l 
ddencl ia essa di spos ição co nstituciona l ampa
rando-a co m o exemp lo el os Estados Unid os N. 
A . e da Repu bli ca Arge ntin a , e allcgava a infl u
enc ia be ncfica qu e a li produ zira na solução de 
questões co m va rios Estados da Uni ão , m ór-

m en te sobre div iclas," tendo va ri as nações au to
ri sael o seus agentes d iplomaticos a subm ettereni · 
as pe nde nci as á suprema corte , ab rind o-se mar
ge m ao compromi sso el e, nos cont rac tos com os 
Estados, ser ace.ita essa jurisd icção, e tendo 
co ncorri do isso muito -para manter-se a paz 
intern a e as boas relações internac io naes . (Re
latori o do Mi n. da Just., ja neiro ele 189 1, 
pag . 28 ) . 

e) Os conflictos dos j uizes . Si do us 
ju izes entre s i d isputa m a co rnpete ncia pa ra 
·conhecer de um caso dad o (co nllicto positi vo 
de j u risdicção) o u si ambos a repell em ( con íli
c to nega ti vo), a lguma auto rid ade deve ter o 
poder de dec id ir a qu em cabe o conh ec imento 
do negoc io, po r bem do d ireito ela s pa rtes , no 
interesse da o rd em ge ral e em g uarda dos limi
tes postos :is jurisd icções estabe lec idas . 

O ra , urn a ta l at tribui ção nã o poderi a se r con
ferida ao pode r legislat ivo; a elle toca esta be le
cer e regul a r, dent ro de suas facu ldades, as ju
risdicções e com pe tencias, mas não lhe incumbe 
a execução das d ispos ições legaes qu e as in sti 
tuem. 

Tambem não ao poder executivo , comq uan to 
se trate de exec ução de leis, mas de leis que 
devem se r cumpri das pelo pode r _judiciari o, qu e 
cte ll e não é suba lte rn o, nem recebe in st ru ccõcs . 
(Lei n. 23, de 30 de Ou tub ro de 189 1, ait , 9 
Si 2 ). 

De necess idade , pois, ha de isso caher ao 
p rop rio pode r judiciari o e a a u to ridade de supe
r ior jerarch ia sob re os ju ízes em conllicto . Mas 
o co nili c to pódc surg ir: 

n) o u entre ju ízes federaes un s co m o u tros, 
e en tão a so lução muito natura lmente toca ao 
suprem o t ri bun a l fede ral ; 

b) o u ent re juiz federa l e juiz es tadua l, e nes te 
caso não ha razão para deixa r ele ser do mesrn o 
suprem o trib unal a dec isão, po rqu e trata-se de 
resgu arda r a compdcncia fed i: ral, que não pócle 
fi ca r su je ita aos _jul gados dos tribunaes lcx:acs; 

e) o u entre ju iz de um Estado e ju iz de o ut ro 
e ( co mo no co ng resso co nstituinte a respeito 
ck sse ult imo caso se di sse) ,<é co nve nie nte que a 
dec isão desses co n ll ic tos seja dada pelo sup re mo 
tri bu na l da Uniã o, v isto qu e nenhum dos Esta
dos interessados tem compctencia para isso 
(ANN . vo l. li , Gonça lves Chaves, di sc . , pag . 90) . 

ga r c 111 i 
q uc fo rcr 
tr ibunac 
o :1rt. 7c 

(Projecl< 
v isori o . ) 

II 
contrar 
el o sup 
p li avel . 
clau sul 
posta , 
di s tinc 

I-la , 
j ul ga r 
co mo > 
a co pL 

Dua : 
jul g:1d1 
di cção 
aos dai 
de r,·c11 

Das 
pela r 
citado: 
gc neri 
c1 men 
o u pel 
ft:de ra 
sições 
tcnc ia 
es ta e) 

Est, 
bun a l 
de _18 
:'te ima 
neste 

<• •• • ; 
dos jui; 
pr0po:-i 
l' llL·~ fi e 
licndid; 

. •. q 
SCCl'.io n 

cm o 1 

para ad 
s1çi""10 n 
t.:.0 111 0 i 
t ic,1 : V , 

238 ARTIGO 59 

d) Entre nagoes estrangeiras eaUniao 
ou os Estados. A gestao dos ncgocios pu- 
blicos, no que entende com interesses interna- 
cionaes, e, nos governos federativos, exclusiva- 
mcnte reservada a Uniao. 

E' hem de ver.pois, que, desde que tenham de 
assumir feicao judiciaria, dies deverao ser tra- 
tados perantc as justi^as, nao estaduaes, mas 
federaes, e destas ( cm homenagem a alta parte 
contcndora que livremente procurar ou acceitai 
a decisao pclos tribunaes nacionaes), perante o 
dc mais elcvada calegoria. Di'/.emos «que livre- 
mente procurar ou acceitar os tribunaes nacio- 
naes », porque, como e sabido c conforme aos 
principios admitlidos pelo direito das gentes 
universal, nenhuma nagao e obrigada a submet- 
ter-sc a leis e jurisdiccoes alheias. Os governos 
costumam perimir suas contendas, uns com os 
outros, por via diplomatica, arhitragem, trata- 
dos c ate ( o que por honra da civilisai;ao vae 
sendo mais raro) por mcio da guerra. 

Portanto, a presente clausula so vigorara 
quando alguma nacao, espontancamente ou por 
anterior accordo, quizer recorrer a-nossa justica, 
c figura naConstitui^ao para, na phrase do Story 
*<ollcrecer um recurso amistoso ante a justica 
ordinaria do paiz em casos dc contestacao entre 
um Fstado da Uniao e um Estado estrangeiro, 
scm que seja necessario pedir a reparacao por 
meio de ncgociafoes » (Comment, n. 929). 

Na hypothese de, em virtude desta clausula, 
tcr dc ser, por governo estrangeiro, citada para 
qualquer litigio a Uniao, e necessario quo csta, 
legitimamentc representada, satisfaca a condi- 
(pio, imposta por sua soberania e dignidade a 
admissao judicial dessc pleito, isto e, consinta 
ella nisso, diz o Acc. do supremo tribunal fe- 
deral n. 22}, de 17 de Novembro de 1897. 

A commissao do congresso constituinte tinha 
proposto a eliminafao desta aliuca d) do art. 59 
n. 1 (Ann. I, pag. 1 18 ). Nao a quiz suprimir o 
congresso (Ann. cit, II, pag. 136). Nem sobrc 
ella houve discussao. Julgou-se de mclhor 
aviso nao alterar n'isso o projecto. 

O ministro (pie organisira a justica federal 
defendia essa disposicao constitucional ampa- 
rando-a com o cxcmplo dos Estados Unidos N. 
A. e da Republica Argentina, e allegava a inllu- 
encia henellca que ali produzira na solmpio dc 
questoes com varios Estados da Uniao, mor- 

mente sobre dividasptendo varias na^oes auto- 
risado sens agentes diplomaticos a submettercni 
as pendencias a suprema corte, abrindo-se mar- 
gem ao compromisso de, nos contractos com os 
Estados, ser aceita essa jurisdic^ao, e tendo 
concorrido isso muito para manter-se a paz 
interna e as boas relacoes internacionaes. (Re- 
latorio do Min. da Just., janeiro de 1891, 
pag. 28 ). 

e) Os conflictos dos juizes. Si dous 
juizes entre si disputam a competencia para 
conhecer de um caso dado (conllicto positive 
de jurisdiccao) ou si ambos a repellem ( conlli- 
cto negative), alguma autoridade deve tcr o 
poder de decidir a quern cabe o conhecimento 
do negocio, por hem do direito das partes, no 
interesse da ordem geral e em guarda dos limi- 
tes postos as jurisdicijoes estabelecidas. 

Ora, uma tal attribuicao nao poderia ser con- 
fcrida ao poder legislative; a elle toca estahelc- 
cer e regular, dentro de suas faculdades, as ju- 
risdiccoes e compctencias, mas nao Ihe incumbc 
a execucao das disposicocs legaes que as in iti- 
tuem. 

Tambem nao ao poder executive, comquanto 
se trate dc exccucao de leis, mas dc leis quo 
devem ser cumpridas pelo poder judiciario, que 
delle nao e subalterno, nem recebe instruccocs. 
(Lei n. 23, de 30 de Outubro de 1S91, art, 9 
§ 2)- 

Dc nccessidade, pois, ha de isso caber ao 
proprio poder judiciario e a autoridade de supe- 
rior jerarchia sobre os juizes em conllicto. Mas 
o conllicto pode surgir: 

a) ou entre juizes federaes uns com outros, 
e entao a solucao muito naturalmcntc toca ao 
supremo tribunal federal ; 

b) ou entre juiz federal e juiz estadual, e ncstc 
caso nao ha razao para deixar de ser do mesmo 
supremo tribunal a dccisao, porque trata-se de 
rcsguardar a competencia federal, quo nao podc 
Hear sujeita aos julgados dos tribunaes locacs; 

c) ou entre juiz de um Estado c juiz de oulro 
c ( como no congresso constituinte a respeilo 
desse ultimo caso se dirse) v<c convcnientc que a 
dccisao desses conflictos seja dada pelo supremo 
tribunal da Uniao, visto que nenhum dos Esta- 
dos intcressados tern competencia para isso 
(Ann. vol. II, (loncalves Chaves, disc., pag. 90). 
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~-º T orn:ir conhecim ento e jul
ga r cm g r:'10 dJ recurso as qu estões 
que fore m resolvidas pelos j u izes ou 
t ribu n:1rs fcdcr:1cs e as de qu e tr;1(a 
o :ir!. 70. 

li. Julga r, cm g rfo de recurso, 
as q11 cstõcs rcso lvid:1s pelos juízes e 
t ri bunaes fcder:1cs. :1ssi 111 como as 
de qu e tr:il:10 presente :irtigo.§ 1 -'', 
e o arl. •O : 

II. Julgar, em gráo de re
curso, as questões resolvidas 
pelosjuizes e tribunaes federaes , 
assim como as de que tratam o 
presente ar tigo, § 1.0

, e o art. 
60. 

(Projecto ela commiss?io elo go verno pro
v isori o.) 

(Dec. n. ~ 10 de:?.:: ele junho e n. 49 1 A 
ele :.?J ele omubro de 1890.) 

II Julgar em gráo de recurso. Ao 
contrario ela ju risdi cção ori g inaria e privati va 
do supremo tribun al , que é rest ricta e não am
pl im·el, a el e rec urso, por etfe ito da presente 
clausula, é la rga e vasta . A clau su la, decom
pos t:i em seos elementos, mostra conte r tres 
di s tinctas propos ições : 

j11/ rr11r , c111gráo de recu rso, ns questões 
rcsoh,idos pelos j11i,cs e triú111111es 
f,·dcmcs, 

11 11ss i111 (01110 1)S de qu e / /'rl /i1111 O presei/ te 
or/. (59) § !,' 

Ili e o 11rt . 60 . 

I-la , como se vê, tres classes ele qu estões a 
ju lga r cm g r:10 de recurso . A loc uçiw « assim 
como>~ acc rcscenta à pr;m eira as du as outras; 
a copu lat iva ;<e>~ ajunta i't segund a a ult ima. 

Duas , as prim eira e terceira, referem-se aos 
ju lgad os da justiça federal (e constituem a juris
di cção propriamente de ,1ppcll11ç,ío) e a segund a, 
aos das ju sti ças estacluaes (e entra na ju risd icção 
de ra11rso o u rev isão) . . 

Das tres, a segunda e terce ira são limitadas 
pela refe rencia que fazem aos a rti gos n 'e llas 
citados. A primeira é estabelec ida em termos 
gc nericos, sem restr icções; ab ran ge o· con he
cim ento de todas as causas que , pelo seo obj ec to 
ou pela qualidade das pa rtes, rev istam ca racter 
federal , não comprehendidas nas outras dispo
sições const ituci onaes regul adora s da compe
tencia fede ra l (e isto mostra a quanto se p ;;de 
esta ex tencl er). 

Esta doutrina foi firmada pelo suprem o tri
hun:il federa l, em Acc. n. 3 50 de 2 1 el e se tembro 
de .1898, o qu al, depois de di stin g ui r, como 
:·1c ima , as tres d ive rsas proposições contid as 
neste n . II ci o a rt. 59, estabelece que: 

" . . . afora as causas que pelo art. 60 süo da juri sd i~ç:,o 
dos juizcs scccionacs e ,is quacs all udc .:t terceira ci'cssas 
proposições, outras (] UCstôcs existe m ~ujo con hecimento a 
l'il cs ficou competindo, e si'lo cm te rm os gc ncricos comprc
hcndidas na prim ei ra das nu.•smas proposições: 

. . . que fôra injuridi1.:o res trin g ir a compl'tcnc ia dos juizcs 
scccio nat.:S só ao que se corn prchc1h_lc no art. 60, desde que 
cm o 11. li do ar t . 59 se cogita de mais ouLras ..:nus,ts e 
p:1ra admi ttir tal intcrprc ta çi"to sc.:ri a preciso mutilar a dispo
siçi"10 nc:,s · 11. 11, dcix ,mdo inopcra tiva sua prim eira parte , 
como inuti l e supcrvacanca , co ntra a n.:g ra de hcrm cncu
tic ,1: VL'r ba 11011 siu l supc,jlua l'I .\iuc virlu/t' optrnudi; 

. .. que a Co nstitui çf10 provid enc iou d'fst'artc rara que 
11:"10 pod cssc m escapa r .'1 jurisdicçi10 fn!cra l outros 111tcrcsscs 
d e orde m na c io nal (n:"10 co mprl'l~cndidos no ;1r t. 60). os 
quaes de o utro m odo fi cai iam sem fôro ou i1 iam para ;1s 
justiças local·s. com quebra dos principias fund:,mcntacs do 
systcma adaptado . 

- Entre as questões de que , em g ráo de re
curso, segundo o presente a rt. , n . II , o supremo 

• tribuna l toma conhecimento, cumprehendem-se 
as acções rcscisorins, de que t rata m o reg . n. 737 
de 2 5 de novembro de 18 50 (art. 68 1 ) , ma ndado 
observar pelo dec r. n. 3.084 de 5 de nove m bro 
de 1898 (parte Ili , a rts . 100 e 102). Assim o 
tem dec idido o referid o t ribu nal. Acc. n . 494 
de 2:; de outubro de 1899 e n . 329 el e 4 ele no
vem bro do mes mo anno. No segundo d ' elles 
le-se o seguinte : 

... Is to posto. e co ns id erando qu e, nflD ha ve ndo lei que 
ohstc <h.: tu :dmcntc :1 acçilo rescisoria contra jul gados deste 
tribunal. deve clla ser admit Li da nos c.i.sos previstos na 
lcgis laçf\O cm vigor no fàr o federal (Couso/idt1(Õ1J das L1·1s 
dn Jusli(n F't:d,.,.,1/

1 
anncxa ao decre to 11. 3.084 . de j de 

novembro d e 1898, ;1rts . 100. letra e. e 10 2 d:: Jª parte): 
Considerando quc

1 
por tratar-se , na cspccic vertente, de 

uma acçúo rcsciso ria que vis;1 a annu ll açtlo de um ai.:l'.ordi"w 
deste tribunal , n:l o pódc o fe ito deixa r de correr perante a 
justiça frde ra l , m axi m c c m face da tcrmin ,111tc disposiç;io 
do art . 62 da Con:--titui ç:"10 di\ Rcpuhlic1, ciu c vl'da ;'1s justi
ças dos Estado:-- an null:1r sente nças d os t1 ibuna cs fcdc racs : 

Cons id era nd o que, cm falta de lei vigente no fà ro li.:dcra l 
estabelecendo proi:csso especial p•1ra a ac çào resci so ria , deve 
cl la, como q ualquer outra ;u.:ç ào ordin aria. seguir os tra
mites <lo processo commum , e. portanto. tran si tar pelas 
duas insta ncias: nfto se nd o admissivt.:1 i11tcn tal-;1 direct,1-
m e nte pe rante este tribunal. embora tenha ~ido proferida 
por e ll c a sentença rcs i.: indcnda. po r se r su.t compcll'nci,1 
para pro cessar e jul ;ar origi nariam en te rcsti icta aos c:1sos 
t:1xa ti vam cn tt! ex pressos no art. 59. n. 1. da Const'tui ç:"10 
Fnlc n:1I. entre os qu:1es n:to se cornprchcndc a acçi"t0 rlsci
sori a contra seus prop ri os julgado~: 

Consiclcrnndo qu e, por An:ord:"10 n . 494 1 de :?j de oulu
bro ultimo , j,í. este trihuna! pronunciou-se sobre a admi ss i
hi l idadc da acç:"10 res1.:iso ria contra su;1s sen tenç as, firnrnndo 
ao m es mo te m po. o principio de que c lla cst ,í sujeita ao 
curso dt: qualciucr acç:"10 ordinaria ; 

Accord.1·,1 dar provimento, e t c . 

- A juri sd icção appellada ou de recurso, 
obse rvam os comm entadores, não abra nge si não 
a decisão, em superior in stanc ia, de causas jul
gadas por autorid ades j11diciari11s no exercício 
de suas fun cções (Vide ·tory, comment . ~ 9~ 1). 

O contrario in fringe o principio da se paração 
dos pode res pu blicas e desnatura a mi ssão do 
jud iciaria . 
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2.° Tomar conliecimcnto e jul- 
gar cm grao do roairso as qucstocs 
t|iicfoicm rcsolvidas pclos juizes ou 
tribunacs fedcraos c as do quc Irata 
o art. 70. 

(Projcclo d;» commissno do governo pro- 
visorio,) 

II. Julgar. cm grao dc rccurso, 
as qucstocs rcsolvidas pclos jm'zcs c 
tribimacs fcderacs, assim como as 
dc quc tralao prcscntc arligo,§ 1 
e o art. Oo : 

(Dec. n. ^10 dc 22 de junho e n. 491 A 
dc 2} de ouiubro de 1890.) 

11. Julgar, em grao de re- 
curso, as questoes resolvidas 
pclosjuizes etribunaesfederaes, 
assim como as de que tratam o 
presente arligo, § 1.°, e o art. 
60. 

II Julgar em grao de recurso. Ao 
contrario da jurisdicyao originaria c privativa 
do supremo tribunal, que e restricta e nao am- 
pliavcl, a dc recurso, por effeito da presente 
clausula, e larga e vasta. A clausula, decom- 
posta em seos elementos, mostra conter tres 
distinclas proposifoes : 

I Julgar, i'iiigrao do recurso, as qucslocs 
rcsolvidas pclos jinjcs c Iribunacs 
fcdcracs, 

II assim como as dc que Iralam o prcsculc 
arl. (so) § 

III c o art. 6o. 

Ha, como sc ve, tres classes de questoes a 
julgar cm gr.io dc recurso. A locui^ao « assim 
como » accrcscenta a primcira as duas outras ; 
a copulgtiva « e» ajunta a scgunda a ultima. 

Duas, as primeira e terccira, referem-sc aos 
julgados da justica federal (c constitucm a juris- 
diccao propriamente dc nppcUacdo) c a scgunda, 
aos das justicas cstaduaes (e entra na jurisdicijao 
dc rccurso ou revisao). 

Das tres, a segunda e terceira sao limitadas 
pela referenda que fazem aos artigos n'ellas 
citados. A primeira c estabelecida em termos 
gencricos, sem rcstriccoes; abrange o conhe- 
cimento dc todas as causas que, pelo seo objecto 
ou pela qualidade das partes, revistam caracter 
federal, nao comprehendidas nas outras dispo- 
sicocs constitucionaes reguladoras da compc- 
tcncia federal (c isto mostra a quanto scp'de 
csla extender). 

Hsta doutrina foi firmada pelo supremo tri- 
bunal federal, cm Acc.n. 3so de 21 de selcmbro 
de .1898, 0 qual, depois de distinguir, como 
acima, as tres diversas proposi^des contidas 
ncste n. II do art. SO, estabelece quo: 

"...iilbra :is caus.ns que pelo art. 6u sao da jurisiiieijao 
dos juizes sccciouacs e as quacs allude a terceira d'essas 
proposieoes, outras questoes existem c'ujo conliecimcnto a 
elles licou competindo, c sao cm termos gencricos compre- 
hendidas na primcira das mesmas proposieoes; 

...que Ibra injuridico restringir a competcncia dos juizes 
seccionaes so ao que se comprehende no art. 60, desde que 
em o n. II do art. oO sc cogita de mais outras eausas e 
para admiltir tal interprela^ao seria precise mulilar a dispo- 
sis'ao nesso n. 11, dcixaiulo inopcraliva sua primcira parte, 
como iiiulil c suporvacanca, contra a rcgra dc hcnnencu- 
lica : vcrl'a iioii sin! supcrflua ct sine virfn/e operamii: 

...que a Constituiqao providenciou d'est'arte para que 
nao podessem escapar a jurisdic9ao federal outros interesscs 
de ordem nacional (nao comprchendidos no art. 60), os 
quacs de outro inodo ficaiiam scin foro ou iiiam para as 
justicas locacs, com qucbra dos principios linulamcntaus do 
system a adoptado. 

— Entre as questoes dc que, em grao de rc- 
curso, segundo o presente art., n. II, o supremo 
tribunal toma conhecimento, comprehendcm-sc 
as aefdes rcscison'as, dc que tratam o reg. n. 737 
de 25 de novembro de 1850 (art. 681), mandado 
observar pelo deer. n. 3.084 de 5 de novembro 
de 1898 (parte III, arts. 100 e 102). Assim o 
tern decidido o referido tribunal. Acc. n. 494 
de 2, de outubro de 1899 e n. 32c) dc 4 dc no- 
vembro do mesmo anno. No segundo d'cllcs 
le-se 0 seguinte : 

...Isto posto, e constderando que, nao havendq lei quo 
obste actunlmcnte a actjao rescisoria contra julgados dcslc 
tribunal, dove e]]a scr admittida nos casos prcvistos na 
legishujao em vigor no foro federal (CoiisoliJireao Jns Leis 
det Justica Federal, annexa ao decrcto n. 3.0S4, dc 5 dc 
novembro de 189S, arts. 100, letra e, e 102 da 3a parte): 

Considerando quo, por tratar-sc, na cspecic vertentc, dc 
uma ac^ao rescisoria quo visa a annulbujao de um accordao 
deste tribunal, nao pbdc o fcito deixar dc correr pcrantc a 
justica federal, maxime cm face da terminal!to disposi^ao 
do art. 62 da ('onstitui^ao da Republica, que veda as justi- 
cas dos Hstados annullar sen ten 9 as dos tribunacs fcdcracs: 

Considerando que, cm falta dc lei vigente no foro federal 
estabclcccndo proccsso especial para a actjao rescisoria, deve 
ella, como qualqucr outra ac^ao ordinaria, scguir os Ira- 
miles do process© commum, e, portanto, transitar pelas 
duas instancias ; nao sendo admissivcl inlcnlal-a directa- 
mente pcrante estc tribunal, cmbora tenha sido profcrida 
por ellc a sentemja rescindenda. por scr sua competcncia 
para proccssar e julgar onginariamcntc restricta aos casos 
taxativamcnte cxpressos no art. 59, n. 1. da Const tuiqao 
Federal, entre os quacs nao sc comprehende a ac^ao resci- 
soria contra sous proprios julgados; 

Considerando que, por Accordao n. 494, dc 23 dc ouiu- 
bro ultimo, ja cste tribunal pronunciou-se sobre a admissi- 
bilidade da acqao rescisoria contra suas sentcntjas, nnnando 
ao mesmo tempo, o principio de que ella csta sujeita ao 
curso dc qualqucr ac^ao ordinaria ; 

Accordani dar provimcnto, etc. 

— A jurisdiccao appellada ou dc recurso, 
obscrvam os commentadores, nao abrange sinao 
a decisao, em superior instancia, dc causas jul- 
gadas por autoridades judiciarias no cxcrcicio 
dc suas funcijocs {Vide Story, comment. § os i)- 

O contrario infringe o principio da separafao 
dos poderes publicos c desnatura a missao do 
judiciario. 
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,." Rcvl!r os processos cri 111es 
find os, nos termos do ar!. 10,1. 

(Projccto da commissão do governo.) 

Ili. Rever os processos findos, III. Rever os processos findos, 
nos ter n1os elo art. 81 . nos termos do :ir !. 78. 

(Dec. n. ?jlO de :!2 de junho e 11. 914 A 
de 22 de outubro de 1890). 

III. Rever os processos findos . Em 
nenhu m dos projec tos p relim inares, apresen ta
dos sepa radame nte po r var ios membros da com
m issão nomeada pe lo governo prov iso ri o pa ra 
elaborar a Constitu ição, fi g urava esta tão sa lu ta r 
e human itar ia p rov idencia da rev isão das con
dem nações criminaes . 

Surgio ella no projecto que essa comm issão 
preparou (arts . 68 ~\ 3 e 104) . Co nse rvo u-a o 
gove rn o no que ,1presentou ao co ng resso const i
tu inte (Dec . n . 510, de 22 de junho de 1890, 
art. 58, n. III). Me ncionou-a o dec reto n . 847 
(cod . pena l) de 1 1 de outubro do mesmo an no, 
a rt . 8 . Fig u ra entre as novas med idas aclopta
das pelo decre to n . 848, de egua l data, o q ual 
o rga n iso u a just iça fede ra l (a rt. 9, n. III). O 
cong resso co nstituinte a ma nteve, no presente 
a rti go e no art. 8 1. D' ell a se occu pam o reg í
men to do suprem o trib. fed., de 8 de agosto 
de 189 1, arts. 15, ~4, 103 a 106, a lei n . 221, 
ele 20 de novembro de 1894, arts . 54, n. VIII, 
74 e 84, Consol. das leis referentes ao processo 
najust iça feclera l,Decr. n. 3 .084,de 5cle novem 
brode 18t;8, arts . 342a 35 1. E const itue in ega
velmente um dos maio res heneficios que a IZe
pub lica doou ú naçào, real isa nd o a bel la asp ira
ção que o ex ímio P1MENTA l3uENO recommendava 
n 'es tes tern1 os : 

« O recurso cxtraord inario da revisão deve se r garan tido, 
ma s deve ter lugar só men te c m prese nça de c ircurn~ta ncias 
gr.lvcs e cxccpcionacs. Com cllt.!ito, esgo tados os tramites 

§ 1 •0 D:1s sentenças da justira dos Estados cm ul
ti111:1 ins l:inci:1 h:1vcr,1 recurso p:ir:1 o ,uprc1110 tribun:il 
(c,lc ra 1 : 

a) qu :mdo se qu cs li onarsobre a v:1 li d:1 dc,ou a :1ppli
(,1hilid:1d c de tr:1tados e leis fcdcrncs, e :i dc(isão do 
trihun:1I do Estado fo r con t ra cll :1; 

b) qu :111 do se co ntcs l:1r a v:ilid :1 dc de leis ou actos 
dos governos dos Estados cm f:1Cc d:1 Co nst itui ç~o, ou 
d:i s le is fcd cr:1cs .c:1 dec is;10 do lribun:1 I do Estado con
sid erar v:1 lidos os :ictos, ou leis i1 11p ugn:1d,1s . 

( Decr. n. _:;10 de :?:! de junho e n. 9 1-l de :?j de outubro de 
1890.J 

--- ---------

§ 1.. Das sentenças das justiças dos 
Estados em ultima instancia hav e r á re
curso para o supremo tribuna l. C) Este re
curso é um dos elementos esse nci aes ela o rga
ni sação federa l. Promo,·enclo a rei n tegração da 
o rdem jurí d ica co nstitu cional v io lada , ell e v isa 
a exacta execução da Co nst itui ção, tratados e 
le is f deraes, e a fie l observa ncia das limi tacõcs 
posta aos poderes ci os Estados. E' condição 
si11c q1111 11011 do funci onamento regu lar, harm o-

0 , 'i. / 'I"·"'(" ·"' '"'" '""' '"'"·'"ª• """"'"'!. .,o ·" 1. 9 § • )1, 1. r•o· J j· 

lcgncs, é indispcnsavcl que a qucstào cr imina l tenha um 
termo, que a prcsu mpç,,o ela justi ça da sentença seja ta l 
que nf10 se admittn mais co 11tcst:1çr10 alguma. Esta consi 
th:ra çiio, cssc nc i,ilrnc ntc l ig·:1 da ,í. ordem pub lica , n:"10 deve 
ceder, s ini1 0 quando cte todo não pod é r sustenta r-se, po r 
isso q ue c laram ente se d c 111 o nstrc que e l\a funda -se c m erro 
visivcl e cm matcri a g rave. 

Quando uma ev id e nc ia pa lpavc l dcstróc c m focc da so
ci edade a infol lib ilidadc attrihuida tÍ. cousa sohcran :1111cntc 
jul gada, o que fa1.cr? ac rifi ca r a inn occnc ia apesar da 
evide ncia ? Não : oppoem-se a isso a just iça e a humani 
dade. O que cumpre pois é considerar e formular os unicos 
casos c m q ue essa rara evi de nc ia pódc v ir apresentar-si.! pe
rante os tribunacs e só n' c llcs admittir esse me io ex trem o e 
exorbitante . 

.. . E11t~10 C indiffcrente que . . . o processo tivesse sido ou 
n5 o regular, que apparentcmcnte não houve:--sc vi o la ção 
íl lgu ma da lei . nada d'isso deve emharaç,1r o :-cntim cnto da 
razào 1 da justiça, do <l cver soci al de ,dlt vi.1r a sor l1.: ou me
moria do •inn occ ntc. qu~r a sc nlL:nça esteja ou ntto j:1 exe
cutada . Então não só o réo deve cm todo e qualqut.! r tempo 
ter este recurso aberto. mas :1 propria :1utoridadc deve i11-

tcrpo l-o l'X-~f/frio dc:--dc qu e lh e cons tar qut.! dú-se essa cvi
dc11_ci,l dcn1on :-- lrati va da im pc rfoiçrw da justi ça hurnana .» 
(D1r. Publ. JJr,1:;_., 1857, pag. 357). 

Vide i,,ji·a, art. 8 1. O reg imento do sup r . 
tri b . fcd., arts. 103 a 106, a lei n. 221, de 20 
de novembro de 18,;4 , arts. q, n. VII I, 74 e 
04, estabeleceram as co ndições reg"Ltlament:ncs 
da revi são . 

Na expressão processos ji11dos, usada no art. 0 1 
·não se comprehendem os processos de natureza 
po litica , impondo as pen as de dés t itui çiio e 
in habil itação . Acc. cio supr . t ri b . fcd . , n. 104, 
de 1 1 dt: ou tubro de 1895 e n. 343, de 22 de 
ju lho de 1 '99 . 

§ 1." Das sentenças das just iças elos Estados 
cm ult ima instancia haverá recurso para o rn
premo tribunal federal : 

a ) quando se questionar sobre a validade ou a 
applicação de tratados e leis feder aes, e a decisão 
elo tribunal elo Estado fó r contra ella; 

h) quando se contestai' a validade ele leis ou 
ele actos dos governos elos Estados em face ela 
Constituição, ou das leis federaes, e a decisão elo 
tribunal elo Esta do considerar validos esses actos, 
ou essas leis impugnadas. 

nico e enicaz do systt:rna. Sem isso, perder ia 
este sua co hesão . 

Em cada um dos Estados ela Uni ão pode ri am 
se r a Co nstitui ção, bem como as leis e tratados 
feitos po r vi rtud e d'e ll a, entendidos de m odo 
Yario , prejudicial ao nex o federativo, aos di rei
tos e interesses que elle deve assegurar, ú · rela
cões interna cionaes . Não tcri a 111 os go1•cr110 
;,11cio11, 1/, pre,·a lece riam os p deres reg'ionaes, 
forca s centrifu gas . De fa cto não se riamos Es
do; U11idos . Nossa forma de gove rn o v m a a 
se r a anarchia constitu ida e a instab il idade or
ga ni sada. 

r 
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Revcr os processes crimes III. Rever os processes fmtlos, III. Rever OS IJrocessos finclos, 
fniiios, nos tennos do art. le.). nos termos do art. 78. nQS ternios do art 81 

(Projccto da commissao do govcrno.) (Dec. n. 1510 de 22 dc junho en. 914 A 
dc 22 de outubro de 1890). 

III. Rever os processes findos. Em 
nenhum dos projectos prcliminares, apresenta- 
tlos scparadamente por varios membros da com- 
missao nomeada pelo governo provisorio para 
claborar a Constituifao, (Igurava esta taosalutar 
e humanitaria providcncia da revisao das con- 
demna^ocs criminaes. 

Surgio ella no projccto que c&sa commissao 
prcparou (arts. 68 ^ 3 c 104). Conservou-a o 
governo no quo apresentou ao congresso consti- 
tuinte (Dec. n. sio, de 22 de junho de iHqo, 
art. n- 91). Mencionou-a o decreto n. 847 
(cod. penal) dc 11 de outubro do mesmo anno, 
art. 86. Figura entrc as novas medidas adopta- 
das pclo decreto n. 848, dc egual data, o qual 
organisou a justi^a federal (art. 9, n. III). O 
congresso constituinte a mantcve, no present* 
artigo e no art. 81. D'ella se occupam o regi- 
mcnto do supremo trib. fed., de 8 de agosto 
dc iSqi, arts. 15, §4, 103 a 106, a lei n. 221, 
de 20 de novembro dc 1894, arts. S4, n. Vlll, 
74 e <84, Consol. das leis refercntes ao processo 
na justii^a federal, Deer. n. 3.084, de sdc novem- 
brodc 1898, arts. 342a 351. E constitue inega- 
velmente um dos maiorcs bcncficios que a Rc- 
publica doou a nai^ao, rcalisando a bclla aspira- 
(;ao que oeximio Pimknta Bukno recommendava 
n'estcs termos : 

« O rccurso cxtr.ioixlinarlo da revisao deve ser garantidn, 
mas deve tcr lugar sdmonle cm prcsenca de circumstancias 
graves e cxeepcionaes. (torn efieilo, csgotados os tramites 

§ 1.° Das sentenfas da justi\'a dos listados cm ul- 
tima instancia havcra rccurso para o supremo tribunal 
federal; 

a) quando sc queslionarsobre a validade.oua appli- 
cabilidade dc tratados c Icis fcdcracs, c a dccisao do 
tribunal do Estado lor contra ella; 

/>) quando sc contestar a validadc dc leis on aclns 
dos governos dos Estados cm face da Constituifao, 011 
das leis fcdcracs.ca dccisao do tribunal do Estado con- 
sidcrar validos os actos, ouleis imiuignadas. 

(Deer. n. sio dc 22 de junho e n. 914 de 24 dc outubro dc 
I 890.^) 

§1. Das sentenQas das justigas dos 
Estados em ultima instancia havera re- 
curso para o supremo tribunal. (') Estc rc- 
curso e um dos elementos essenciaes da orga- 
nisat^ao federal. Promovcndo a rcintegracao da 
ordem juridica constitucional violada, clle visa 
a exacta cxccusiio da Constituii;ao, tratados c 
leis federaes, e a fiel obscrvancia das limitacoes 
postas aos poderes dos Estados. E' condi^ao 
si/w qua nan do funcionamenlo regular, harmo- 

(■) tV./f ijuatitn an scllo iui:> reenfjo;., eoiiiinciit. au art. 9 § I "• I- 
r»{i- 

Icgacs, c indispensnvel que a questao criminal tenlui um 
termo, que a prcsumpQao da jurti^a da sen ten 9 a seja tal 
que nan sc admiUa nnus contcstiujiio alguma. Hsta consi- 
dcra^ao, essencialmcnte ligada a ordem puhlica, nao deve 
coder, si nao quando de to do nao pod or suston tar-so, por 
Isso quo claramcnte se demonstre quo ella funda-so cm erro 
visivol c em matcria grave. 

Quando uma cvidoncia palpavel destrde cm face da so- 
cicdadc a infallibilidadc attribuida a cousa sobcranamentc 
julgada, 0 quo fazer ? Sacrificar a innoccncia apesar da 
evidencia ? Nao; oppocm-se a isso a justi^a c a liumani- 
dadc. O que cumpre pois e considcrar c fornutlar os unicos 
casos em quo cssa rara evidencia pdde vir aprescntar-so pe- 
rantc os tribunaes e so n'elles admittir esse mcio cxtrcmo c 
exorbitante. 

... Hntao c indifierente que... o proccsso tivesse sido ou 
nao regular, que apparentemcnte nao houvesse violacfio 
alguma da lei, nada d'isso deve cmbanujar o scntimcnto da 
razao, da justiija, do dever social de alliviar a sortc ou me- 
moria do innoconte, quer a senten^a cstoja ou nao ja cxe- 
cutada. Hntao nao so o reodeve em todo e qualquor tempo 
tcr estc rccurso abcrto. mas a propria autoridade dove in- 
tcrpol-o t'x-ojjirto desde que Hie constar quo da-se cssa evi- 
dencia demonstrativa da imperfeiqao da justi^a hum ana.» 
(Dir. Publ. Bra*., 1S57, pag. .337)* 

rhh infra, art. Si. O rcgimcnto do supr. 
trib. fed., arts. 103 a 106, a lei n. 221, de 20 
de novembro dc 18174, arts. S4, n. Vlll, 74 c 
84, cstabelcceram as condifoes regulamcnlares 
da revisao. 

Na expressao proa'ssos fmdos, usada no art. 81 
nao se comprehendem os processes de naturcza 
politica, impondo as penas dc destituicao c 
inhabilitacao. Acc. do supr. trib. fed., n. 104, 
dc 1 1 dt: outubro de 1893 0 n. 343, dc 22 de 
julho dc 1899. 

§ 1." Das scntsngas das justigas dos Estados 
cm ultima instancia havera recurso para 0 tu- 
premo tribunal federal: 

a) quando se questionar sobre a validade ou a 
applicagao de tratados e leis federaes, e a decisao 
do tribunal do Estado for contra ella; 

/') quando se contestar a validade de leis ou 
do actos dos governos dos Estados em face da 
Constituigao, ou das Isis federaes, e a decisao do 
tribunal do Estado considerar validos esses actos, 
ou essas leis impugnadas. 

nico e cfficaz do systema. Scm isso, pcrdcria 
estc sua cohesao. 

Em cada um dos Estados da Uniao podcriam 
ser a Constituigao, bem como as leis e tratados 
feitos por virtude d'ella, entendidos dc modo 
vario, prejudicial ao nexo fcdcrativo, aos direi- 
tos c intcresscs quo clle deve asscgurar, as rela- 
cocs internacionacs. Nao teriamos governo 
imcioihil, prcvaleccriam os poderes regionaes, 
forgas centrifugas. De facto nao scriamos Es- 
dos Unidos. Nossa forma dc governo viria a 
ser a anarchia conslituida e a instabilidadc or- 
ganisada. 
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Não é expressamente consagrado na Const . 
dos Estados Unidos N. A. semelhante recurso, 
mas in fe re-se de seo a rt . 3, secç. 2", verb. : fo
all otber cases befo re 111e11 clo11ed, tbe S11pre111e Co11rt 
SHALL HAVE APPEI.LATE JURISDI CTION, tendo sido 
decidido pela Cà rte Suprema que a jurisdi cção 
de rec urso abraça tambem as causas definitiva
mente ju lgadas pelos t r ibu naes ci os Estados 
(Story, Comment. c it. § 94 1). 

O cong resso, em virtude de poderes dedu
zidos d'aquella e da clausula fin al ela secç. cit.: 
{11/d un de r sucb ·regulatio11 AS THE CONGRES SHAI.L 
MAKE>l, o regulou no importante Jud:úa 1y Acl., 
de 1789. E, accrescenta Wa lker, apesar da 
g rande opposição q ue soffreo dos advogados ela 
supremacia dos Estados, nin g uem póde pôr em •• 
du vida que tem produzido resultados os mais 
emin entem ente sa lutares. (111trod. to A111er. Law 
1895, pags . 124). 

D'ahi foi transplantad o para nosso d ireito fe
deral. O projccto Ame ri co Braz ili ense estabe
lec ia qu e as decisões fi naes das just içasestad uaes 
poriam termo aos processos e questões susc i
tadas nos Estados, menos qua nto a- 1 babeas-cor
p11s, li cond emnações por crimes publicos e III 
qu estões so bre espolio deixado por estrangeiros , 
semp re que por tratados ou convenções não es
ti vesse providenciado (art. 5 1). E facult ava 
recu rso n 'esses casos para o supremo tribuna l 
fede ral. 

O p rojecto Werneck-Pestana estatuia : 

Aos juizcs (' tribun ;.1cs in ferio res compete decidir cm ap
pella çilo e ultima in stanc ia da s ca usas conce rn e ntes ao 
direito frdcra l pri vado, julgadas pe la nrn gistratu ra n~w fe 
deral. Esta appc llaç,io t'ar-sc-,í dircct amcntc ao jui,. fede ra l, 
qualquer que r que seja a categoria a que perte nça o juiz 
11 ,10 lcdc ral. »(A rt . 136.) 

O projecto da commissão do governo provi
sorio segui o, n 'este ponto, o projecto Americo 
l:lraz il iense (art. 70) . E o do gove rn o (Dec r. 
n. 510, de 23 de junho e n. 9 14 A, de 23 ele 
outu bro de 18::,o, art. 60) estabeleceo o recu rso 
nos casos 1 ° e 3° cios do a rt. 5 1 do projecto 
Americo Braz ili ense e nos do art. 70 do ela com
missão, accrescentando a disposição seguinte: 

Art. 58 , § 1 . " Das sentenças da justiça do; Estad os cm 
ultima institllcia ha vcr;l rec urso para o supremo ~ribu n:d 
federal: 

n) quando se questiona r so bre a va li ,l.tde , ou a applica
bilidadc de tratados e leis fedcracs , e a decisão do tribunal 
do Estado fó r co ntra clla ; 

b) quando se contestar a validade d e le is ou actos dos go
vernos dos Estados c m fa ce da Co nstitui çi10 , ou da s leis 
fedentes, e a dccisiio do tribuna l do E ·t ado co ns id erar va
lidos os actos, ou le is im pug nadas. 

Submettido o projecto á comm issão pelo 
cong resso constitu in te eleita de seo se io, a ella 
foi presente, com out ras, a segu inte emenda : 

No art. 5·8 façam-se es tas alterações: . .. . .. . . . . ...... . ..... . . . 
... 2. 0 Julgar, c m g r;.'\O de revista, as ca usas d e~ididas 

dcfinitivnrn c ntc pe los tribuní\cS ou jui z ·s in fe ri ores, segund o 
as regras que a le i presc rev e r. sempre que houver vio laçf10 
ci o direito , pela não applicaçiio ,!"es te ou por sua fal sa ou 
indev ida applic.1ção .-A111/1/Ji/oj>/Jio . 

Mas, di scutida na commissão com as outras 
emendas que a acompanharam, a lterando o 
pl i.'. no da Constitui ção, não foi approvada es a 
que convertia o supremo tribunal em tribuna l 
de revista, ou cà rte ele cassação . (A N. oo 
CoNGR . CoNST . , vol. 1, pag. 119). 

Entrando em discu ssão no cong resso const i
tuint e o projecto de Constituição com o pa
rece r da com missão, a refe rida emend a fo i 
novamente aprese ntada nos mesmos termos . 
(AN ' · cits. 11, pag. 45.) 

Um dos mai s esfo rçados adversar ios do sys
tema juclic iario da Constitui ção assim defendia 
essa emenda : 

- O prin cipio da unidad e ela justiça ped e qu e os tri
bunaes supe riores dos Estados se subo rd inem a um tribun.1 1 
centra l qu e, cm g r,ío de rec urso e nos casos previstos por 
lei, jul g ue m as questôcs reso lvidas definitiva me nte pel o s 
.tr ibu nacs supe riores dos Estados. e assim uniformisc a ju
ri spru<lcn c ia : cassando as sentenças offcnsivas do d ireito 
c m v igo r. O que se co ntrap õe a esse principio , nito C a 
descent ralisaçào, mas a ind cpc ndcncia dos t ribu nacs locaes 
!-,Up e riorcs . Note-se que o projcc to , apc1.a r de c rca r dua s 
mag istrat uras , estabe lece ern parte essa subordina çi10, pois 
confere ao sup remo tribuna l federa l a attribu:ção de julg ar 
as decisões dos tribuna es dos Estados sobre babcns-rorjius , 
bem corno a de rever os feito::; c rim es. A j ustiç a sc ri:I uma 
só , desde que se der a m es ma ::;ubo rdina ção em m atcria 
civi l e co mrncrc ia l. 

O recurso de rev ista é o in stituto neccssario para unificar 
a justiça e mante r a unid ade do direito . (Disc . do senador 
J . Hygino, cm scss:10 de 5 de Janei ro de 189 1, c it . ANN ., 
11 , pag. 66.) 

E o mini stro da justi ça, autor da organi sação 
judiciaria da União, d izia a este proposito, na 
sessão de 7 de janeiro de 189 1: 

« ... Os no bres represe nta ntes dizem que accitmn a 
a organisação do projccto , comtnnto que se amplie a com 
pctcncia c ivi l do supremo tri bun al, dando-se-lhe a tt ri
buiçào para jul3ar todos os fe itos da al çada. ta l como se 
acha constituido na Suissa , onde , na opinião dos nobres 
rep resentantes , manifcs t~1-sc a tcndc nc ia un ificado ra. - Sc
nh o res, na Su issa n i10 ex iste t cnd e ncia alguma para a un i
dad e judic iaria : o que hl apparcce é a te ndcncia subver
siva, perniciosa , co1u.lcrn nada pelos bo ns espiri tos, cgua l a 
isso que V. Ex. que r tra zer para a nossa orga nisaçilo , de 
ampliar a esphcra de com pctcncia do tr ib!.rnal, abrangendo 
as causas de ce.rt a nat ureza ou de certo va lor, como as 
que resulta m do c :1sa mcnto , etc. 

<, Mas esta tcn<lt!ncia tcrn e nco ntrado os m ais e nergicos 
protestos, in c lu sivam e nte o de um dos rn ais conspicuos 
m e mbros do sup re m o trihuna ) s ui sso .. . Devemos. porém , 
considera r qu e nossas circ um ~ta nc ias s il o bcrn divl.'rs;is das 
da Suissa . Bastd confrontar o seu t c rritorio com o nosso ... 

« Quer-se adjudicar ,í competenc ia do tribunal fede ral o 
jul ga men to em ultim a ins tancia d e todos os fei t os. Mas, 
neste caso, qu e restar;\ do syst cm:1? A que fi c:1 r~l reduzida 
a ind eJ c nJ c nci a e a sobera nia dos tribun acs locacs , s i as 
suas sentenças ficarem subo rdinadas ~t d ecisi10 supre m a do 
tribunal federa l , (A~N - cit. , pags . 125 e 402). 

A eme nda , submettida á votação com o a rt . 
58 do projecto, não foi aceita pelo congresso, 
approvando e~te o arti go, sem a radical modifi
cação que lhe trazia el la. (ANN . cit. , 11 , pag . 
136.) 

Ainda essa emenda, na sesssão de 26 de ja
neiro de 189 1, reappareceo em identicos termos . 
(ANN . cit., pag . 465). Impu g nou-a então o 
deputado J. A. de Freitas (na sessão de 29 ele 
j aneiro de 189 1) : 
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Nao c exprcssamente consagrado na Const, 
dos Estados Unidos N. A. semelhante recurso, 
mas infere-se de seo art. 3, sect;. 2a, verb.: hi- 
nll other cases before tneucioncd, the Supreme Court 
SHALL HAVE APPELLATE JURISDICTION, tendo sido 
dccidido pcla Cdrte Suprema que a jurisdicijao 
do recurso abraija tambem as causas definitiva- 
mente julgadas polos tribunaes dos Estados 
(Story, Comment, cit. § 941). 

O congresso, em virtude de poderes dedu- 
zidos d'aquella e da clausula final da secf. cit.: 
and under such regulation as the concres shall 
make», o regulou no importante Judiciary Act., 
de 1789. E, accrescenta Walker, apesar da 
grande opposi^ao que soffreo dos advogados da 
supremacia dos Estados, ningucm pode por em 
duvida que tern produzido resultados os mais 
eminentemente salutares. (Jntrod. to Amcr. Law 
189s, pags. 124). 

D'ahi foi transplantado para nosso direito fe- 
deral. O projecto Americo Braziliense estabc- 
Iccia que as decisoesflnaes dasjusti^asestaduaes 
poriam termo aos processes e questoes susci- 
tadas nos Estados,menos quantoa—1 habeas-cor- 
pus, II condemnacoes por crimes publicos e 111 
questoes sobre espoliodeixado por estrangeiros, 
sempre que por tratados ou conven^ocs nao es- 
tivesse providenciado (art. ^1). E facultava 
recurso n'esses casos para 0 supremo tribunal 
federal. 

O projecto Werneck-Pestana estatuia : 

Acs jul/.cs 0 tribunaes infcriorcs compete Jecidir em ap- 
pcila^'ao e ultima instancia das causas concemcntcs ao 
dtrcito federal privado, julgadas pela magistratura nao fe- 
deral. Hsta appcllacao far-se-a directamcnteao juiz federal, 
qualqttcr quer que seja a categoria a que pertenga o juiz 
niio federal.»(Art. 136.) 

O projecto da commissao do governo provi- 
sorio scguio, n'este ponto, o projecto Americo 
Braziliense (art. 70). E o do governo (Deer, 
n. 510, de 23 de junho en. 914 A, de 23 de 
outubro de i8qo, art. 60) estabeleceo o recurso 
nos casos i0e5, dos do art. si do projecto 
Americo Braziliense e nos do art. 70 do da com- 
missao, accrescentando a disposi^aoseguinte; 

Art. 5S, § l," Das scntengas da justiga dos Hstados cm 
ultima instancia liavera recurso para o supremo tribunal 
federal: 

a) quando se questionar sobrc a validade, ou a applica- 
bilidade de tratados c leis federacs, e a decisao do tribunal 
do Hsta do for contra ell a; 

/') quando se contcstara validade de leis ou actos dos go- 
vcrnos dos Hstados cm tace da Constituigao, ou das leis 
fcdcraes, e a decisao do tribunal do Hstado considerar va- 
lidos os actos, ou leis impugn ad as. 

Submettido o projecto a commissao pelo 
congresso constituinte eleita de seo seio, a elia 
foi presente, com outras, aseguinte emenda : 

No art. 5S fagam-se cstas alteragoes :  
... 2.,,Ju1gar( em grao de revista, as causas decididas 

dcfinitivamcntc pelos tribunaes ou Juizes inferiores, scgundo 
as rcgras tjuc a lei prcscrcvcr, sempre que liottvcr violagao 
do direito, pela nao applicagao d'este ou por sua falsa ou 
indevida applicagao.—siinphilophio. 

Mas, discutida na commissao com as outras 
emendas que a acompanharam, alterando o 
piano da Constituifao, nao foi approvada essa 
que convertia 0 supremo tribunal em tribunal 
de revista, ou corte de cassa^ao. (Ann. do 
Conor. Const., vol. I, pag. 1 iq). 

Entrando em discussao no congresso consti- 
tuinte o projecto de Constitui^ao com o pa- 
recer da commissao, a referida emenda foi 
novamente apresentada nos mesmos tcrmos. 
(Ann. cits. II, pag. 45.) 

Urn dos mais esfortjados adversaries do sys- 
tema judiciario da Constituiyao assim defendia 
essa emenda: 

— 0 principio da untdade da justiga pede que os tri- 
bunaes superiores dos Hstados se subordinem a um tribunal 
central que, em grao de recurso c nos casos previstos por 
lei, julgucm as questoes rcsolvidas defmitivamcnte pelos 
.tribunaes superiores dos Hstados. e assiin uniformise a ju- 
nsprudencia, cassando as scntengas oHensivas do direito 
em vigor. O que se contrapdc a csse principio, nao c a 
descentralisagao, mas a indcpendencia dos tribunaes locaes 
superiores. Notc-se que o projecto, apezar de crear duns 
magistraturas, cstabelece em parte essa subordinagao, pois 
conferc ao supremo tribunal federal a attribuigao dejulgar 
as decisoes dos tribunaes dos Estados sobre habcas-corpus, 
bem como a de rcver os feitos crimes. A justiga sera uma 
so, desde que se der a mcsma subordinagao em matcria 
civil e commercial. 

O recurso de revista c o instituto neccssario para unificar 
a justiga e manter a unidadc do direito. (Disc, dosenador 
J. Hygino, cm scssao de 5 de Janeiro de 1891, cit. Ann., 
il, pag. 66.) 

E o ministro da justiga, autor da organisafao 
judiciaria da Uniao, dizia a cste proposito, na 
sessao de 7 de Janeiro de 1891 : 

«... Os nobres representanles dizem que accitam a 
a organisagao do projecto, comtanto que se amplic a com- 
pctencia civil do supremo tribunal, dando-se-llic attri- 
buigao para julgar todos os feitos da algada, tal como se 
acha constituido na Suissa, onde, na opiniao dos nobres 
representantes, manifesta-se a tendencia unificadora.—Sc- 
nhores, na Suissa nao existe tendencia alguma para a uni- 
dadc judiciaria: o que hi apparece e a tendencia subver- 
siva, perniciosa, condcmnada pelos bons espiritos, egual a 
isso que V. Ex. quer trazer para a nossa organisagao, tic 
ampliar a csphcra de compctencla do tribunal, abrangtndo 
as causas de ce.rta natureza ou de ccrto valor, como as 
que resultam do casamento, etc. 

«Mas esta tendencia tern encontrado os mais energicos 
protestos. inclusivamcnte o de um dos mats conspicuos 
membros do supremo tribunal suisso... Devemos, porcm, 
considerar que nossas circumstancias sao bem diversas das 
da Suissa. Bastrf confrontar o sen territorio com o nosso... 

«Qiier-sc adjudicar a competencia do tribunal federal o 
julgamento em ultima instancia de todos os feitos. Mas, 
neste caso, que restura do system a ? A que ficara rcduzida 
a indcpendencia e a soberania dos tribunaes locaes, si as 
suas scntengas flcarem subordinadas a decisao suprema do 
tribunal federal r (Ann. cit., pags. 125 e 402). 

A emenda, submettida a vota^ao com o art. 
sS do projecto, nao foi aceita pelo congresso, 
approvando este o artigo, sem a radical modifi- 
ca^ao quo Ihe trazia ella. (ann. cit., II, pag. 
136.) 

Ainda essa emenda, na sesssao de 26 de ja- 
neiro de 1891, reappareceo em identicos tcrmos. 
(Ann. cit., pag. 46,). Impugnou-a entao o 
deputado J. A. de Freitas (na scssao de 29 de 
janeiro de 1891): 
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<,Estabelecendo a competencia do supremo tribunal fe
deral di sseram ( os qu e sust entava m essa emenda) : 

<< Ao supremo tribunal cabe: 
«l .º Julgar, em grrio de revis/a, as rausas decididas deji-

11ilivnm t" 11le pelos lrib1111nes e juiz.cs inferiores, segundo n 
alrada e regras que n lei prescrever, sc ,i,pre que houver vio
lação do direito /1cla uiio applica;iio deste, 011 por sua fnlsn 
011 iudevidn npplicaçiio. » · 

«Sr. presidente , ou eu não cornprehendo o alcance deste 
prece ito legislativo , ou é verdade que os auto res da emenda 
admittiram uma terceira in stancia para o ju lgamento dos 
pl eitos. . . 

«Quando a tendencta mode rna entre os povos li vres é 
para a unifi caçi10 das insta ncias, como va~ succedendo na 
Suissa, onde os cantões de Genebra e Zunch t ee rn os se us 
tribun acs commercial!s unicos , porque a Sui ssa co mpre
hendc que , á medida que augrnenta a respo nsabilidade do 
representante do poder jucl iciario, desenvo lve-se o esti mulo 
para o ex:ic to cumprimento dos deveres, pelo desappare
cimcnto desta s ubordinação hi crarchi ca , os nobres signa
t arios da em end a vem dar-nos trcs in stancias ! 

Não co rnprehendo hypoth ese ele um a dec isão proferida , 
qu e não possa ser s uspe ita de erro ou injustiça , porque as 
partes co ntend o r:1s te rão o di re ito de d izer se.mpre , que o 
julgamento não se baseou nas provas produzidas, 9ue o 
d ireito fo i violado , qu e o d ireito foi fa lsam ente appltcaclo. 

E' ainda , cm nome da uni forrniclacle da jurisprudencia, 
que se pretende c rea r essa terce i.ra in stan cia, •Í. qual com
petir:, profe rir o julga mento definitivo! 

Essa uni fo rmidad e, al ém de ter sido irreali1. 2. ve l em todos 
os paizes, a despeito da creação de tribunnes semelha ntes a 
esse, qu e se proj ec ta na emend a, só pode ser leg it im a. só 
pode assent:ir na razã o, qua ndo ell a fór o resu ltado verda
deiro cio fi el, do exacto cumprimento da lei, o que se con
seguir.', necessa riamente co m uma jud iciosa o rgani saç;"10 do 
pode r judiciario nos Estados, independente da exi st cnci a 
deste tribunal superior. » ( ANs. cit. , pags . 602- 3 .) 

Po r occasião de vota r-se a em enda , a inda secr 
autor chamou a atten ção do cong resso e insis
t entemente fez ver que por ella se conferia ao 
supremo tribuna l a fawlrfade da revisão do direito 
privado. (ANN . cit., vo l. III , pag.84). E o con
g resso novam ente a rejeitou (pag. 85 ). 

Do exposto se vê que a emenda tinha po r fim 
ampli ar a revisão ás decisões sob re direito pri
vado, indo muito a lém do que pretendia o pro
jec to e fund ava-se na all egada necess idade de 
esta belecer o recurso de rev ista, como inst ituto 
necessa ri o pa ra unificar a justiça e m ante r a 
unidade do di rei to; mas o congresso, conten
t and o-se com a revi são para os casos restri ctos 
do projecto, pelas razões que se allega ram de 
se r a emend a contra ria ao system a federativo, 
multiplicar inconvenientem ente as instancias e 
não ter deci siva efficacia para a pret endida uni
form idade, rejeitou essa emenda todas as vezes 
que clla lhe fo i apresentada . 

E em vi sta d ' isto , poder-se-i hoje dar ú 
Constitui ção, nesta pa rte, por via de interpre
tação, uma intelligencia contraria ao pensa
mento , tão clara e termin antemente ma ni festado 
na disc ussão e votação, · do congresso consti
tuinte? Não será interpretar, será reformar . 

a) Sobre a validade ou a applicação de 
tratados e leis federaes . Por va lidade ha 
de entend er-se: 

1° a legitimidade constituciona l do acto, sua 
co nfo rmidade com a Con stituição, com os prin 
cípios nella consag rados . 

Uma lei pode se r in co nstitucional, quér po r 
que verse sobre objecto a respeito do qual o 

cong resso· não possa leg islar, por não se compre
hender na sua competencia ( que é limitada aos 
assumptos enumerados na Constituição, ou 
dell es deco rrentes por necessari a inferencia, ou 
nelles incluidos por obvia comprehensão)-quér 
po r ser , em suas determinações, contraria a di s
posições const itucio naes . Em taes condições 
um acto legislat ivo não tem validade. Suscitan
do-se sob re elle questão em juizo e em forma 
processual adequada, da deci são em ultima in. 
stanc ia nas justiças estaduaes,é cabido o recurso 
para o supremo tribunal federa l (que so berana
men"te. dec ide ) no caso ela sentença ter sido 
contra á validade ela lei, - e não no caso contra
ri o, porquanto presumindo-se valida a lei, não 
ha que reformar decisão conforme a legislação 
federal e que não prej udica as prerogativas e 
interesses da União. · 

2° a con fo rmidade do processo parlamentar 
ou formação da lei com os respectivos pre
ceitos da Co nstituição. 

A le i ao ser elaborada deve passar pelos 
transmites constitucionaes estabelecidos; ha de 
ser feita nos moldes para isso e_stat ui dos, e não 
a a rbítrio dos legisladores, com infracção de 
formu las e cautelas que se julgaram indi spen
saveis para a sua fact ura e que são ga rantias de 
ordem tal que os const ituintes entenderam não 
se poder prescindir d 'ellas, não as deixa ndo ao 
tal ante dos legisladores ordinarios . 

Sobre isto !e-se o seguinte, n ' um importante 
trabal ho do Conselheiro Ruy Barbosa, ultima
m ente publicado na imprensa jo rn alí stica desta 
Capital ( Vide O Paiz, de 25 de fevereiro de 
1892: 

1a elabora ção das leis podem occorrer an omalias, 
la cunas, m acul as, que tirern ao .teto pretensamente legis-

• lativo o caracter e a mesma cxistencia de lei s. J:.'t os 
romanos entendiam não se deve rem observar as leis, a 
respe ito das quacs se ni10 ho uvesse m obse rvado as formas 
prescri ptas. ( L. 8. Cod. De lcg. e/ cous/. priu., 1. 14 '. 
L. 1 Cod. Tbcod .. De ro11s/. pri11. e/ edicl, 1. 1.) Mas 
quacs sfto essas formas, em virtude de cuja om issão ou 
tran sgressão as le is nudorilnle cnrenul? 

Moretti, na sua monograph ia do assumpto ( l n Jintz.ione 
frgislnlivn, p. 21 4) , propõe a ques tã o de sabe r si um acto 
promulgado corno le i, mas do qua l se possa demonstrar 
qu e a « a sua de li bera ção fo i irregular », tem c íli cacia de 
lei , nossa respos ta não hes ita, diz ell e . « Respond emos 
que nã o é va lid o esse acto.» Ma s es ta so lu ção, co m a 
sua "ª$'ª for mula de irregularidade na de liberação , me 
parece 1r nim iam ente lo nge . 

A th eo ria gera lmente aceita eh\ por null as as leis , na 
gestação das quaes não se obse rvarem as formas impostas 
pela Constitui ção ao processo legislativo . E, o que mais 
é, quando os actos inculcados por leis apresentam defeitos 
dessa naturez a, o poder judi ciario· 11,10 lhes deve dar 
execução , ai nda nos paizcs onde os tribunaes não exe rce m 
a au to ridade , reco nhecida na Ame ri ca, aos tribun aes fcdc
rncs, de pronunciarem a in constituc iona lidade das le is . 
( A. Bru ni alti : Dir . ro11slit11z. io11 .. , li , p . 592.) 

l\1a s essa indagação se ence rra em limites breves e pre
cisos . O que o poder judi ciario t em de examinar é o 
concurso dos trcs o rgãos legislativos, isto é, verifica r s i as 
camaras de liberaram , si o chefe do estado sa ncc io nou , s i 
se opero u devida mente a promulgação e a public:tção do 
acto. ( A rm an n : 1/ potere cxcrnlivo e la. pro11111lgaz io11e 
dei/e frggi. Na Revista 1/nliaun per le Sricuz.e Ciuridicbe 
v. A. , p. 45-Pacifici- Mazzon i : /si di dir . riv . il . v. 1. , p. 
27. n. 10-Snredo Tratt: ddlc lcggi, p. 146-7, 355-6-
Fadd a e Bensa, not. a Wiudsbcid, 1. 1, p. 107-111-
Brunia lli : Op. ri/ , 11 , p. 59l-J .) 
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<.Estabelcccndo a competencia do supremo tribunal fe- 
deral disseram (os que sustcntavam essa emcnda): 

«Ao supremo tribunal cabe: 
Jiilgar, em grao de revista, as causas deeididas dcft- 

nilivainciile fclos In'buitacs e juigcs infcriores, segundo a 
a!\-ada e regras que a lei prescrever, sempre que houver vio- 
laj-do do direito pela ndo appHca;do deste, on por sua falsa 
on iudevida applicaeao.» 

Sr. prcsidente, ou eu nao comprehendo o alcance deste 
prcceito legislativo, ou e verdade que os autorcs da emcnda 
admittiram uma terecira instancia para o julgamento dos 
pleitos, 

«Quando a tendencia moderna entre os povos llvres e 
para a unifica^ao das instancias, como vac succedendo na 
Suissa, onde os cantoes de Gcncbra c Zurich teem os seus 
tribunaes commerciaes unicos, porque a Suissa comprc- 
hende que, a mcdida que augmenta a responsabilidade do 
representante do poder judiciario, desenvolve-sc o estimulo 
para o cxacto cumprimcnto dos devercs, pelo dcsapparc- 
cimento desta subordina^ao hierarchica, or nobres signa- 
tarios da cmenda vcm dar-nos trcs instaneias ! 

Nao comprehendo hypothesc de uma dccisao proferida, 
que niio possa ser suspeita de crro ou injustii;a, porque as 
partes contendoras terao o direito de direr seirpre, que o 
julgamento nao se bascou nas provas produr.idas, que o 
direito foi violado, que o direito foi falsamente applicado. 

F ainda, em nonie da uniformidade da jurisprudencia, 
quo sc pretende crear e-ia tcrcetra instancia, a qual com- 
pctira profcrir o julgamento definitivo! 

Hssa uniformidade, alem de tcr sido irrealizavel em todos 
os paizes, a despeito da crca^iio de tribunaes semelhantes a 
esse, que se projecta na emenda, so pode ser legitima, so 
podc assentar na razao, quando ella for o resultado vcrda- 
deiro do ficl, do exacto cumprimcnto da lei, o que se con- 
seguira ncccssariamentc com uma judiciosa organisa^ao do 
poder judiciario nos Hstados, independente da existcncia 
deste tribunal supcrior.» ( Ann. cit., pags. 602—3.) 

Por occasiao de votar-se a emenda, ainda sea 
autor chamou a attenfao do congresso e insis- 
tcntemente fez ver que por ella se conferia ao 
supremo tribunal a facuhladc da revisdo do dirciio 
privado. (Ann. cit., vol. Ill, pag.84). E o con- 
gresso novamente a rejeitou (pag. 85). 

Do exposto se ve que a cmenda tinha por fun 
ampliar a revisao as decisoes sobrc direito pri- 
vado, indo muito alem d(5 que pretendia o pro- 
jecto c fundava-se na allegada necessidade de 
estabelecero recurso de revista, como instituto 
necessario para unificar a justiga e manter a 
unidade do direito; mas o congresso, conten- 
tando-se com a revisao para os casos restrictos 
do projecto, pelas razoes que se allegaram de 
ser a emenda contraria ao systema federativo, 
multiplicar inconvenientemente as instaneias e 
nao ter decisiva efficacia para a pretendida uni- 
formidade, rejeitou essa emenda todas as vezes 
que ella Ihe foi aprcsentada. 

E em vista d'isto, poder-se-a hoje dar a 
Constitui^ao, nesta parte, por via de interpre- 
tacao, uma intelligcncia contraria ao pensa- 
mento, tao clara e terminantemente manifestado 
na discussao c votafao, do congresso consti- 
tuinte ? Nao sera interprctar, sent reformar. 

a) Sobre a validade ou a applicaqao de 
tratados e leis federaes. Por validade ha 
de entender-se: 

10 a legitimidade constitucional do acto, sua 
conformidade com a Constitui^ao, com os prin- 
cipios nella consagrados. 

Uma lei pode ser inconstitucional, qucr por 
que verse sobrc objecto a rcspcito do qual o 

congresso nao possa legislar, por nao se compre- 
hender na sua competencia ( que e limitada aos 
assumptos enumerados na Constitui^ao, ou 
delles decorrentes por necessaria inferencia, ou 
nelles incluidos por obvia comprehensao)—quer 
por ser, em suas determinagoes, contraria a dis- 
posigoes constitucionaes. Em taes condigocs 
um acto legislativo nao tern validade. Suscitan- 
do-se sobre elle questao em juizo e em forma 
processual adequada, da decisao em ultima inv 
stancia nas justigas estaduaes.e cabido o recurso 
para 0 supremo tribunal federal (que soberana- 
merita decide ) no caso da sentenga ter sido 
contra a validade da lei,—e nao no caso contra- 
rio, porquanto presumindo-se valida a lei, nao 
ha que reformar decisao conforme a legislagao 
federal e que nao prejudica as prerogativas e 
interesscs da Uniao. 

20 a conformidade do proccsso parlamentar 
ou formagao da lei com os respectivos pre- 
ceitos da Constituigao. 

A lei ao ser elaborada deve passar pelos 
transmites constitucionaes estabelecidos; ha de 
ser feita nos moldes para isso estatuidos, e nao 
a arbitrio dos legisladores, com infracgao de 
formulas c cautelas que se julgaram indispen- 
saveis para a sua factura e que sao garantias de 
ordem tal que os constituintes entenderam nao 
se poder prescindir d'ellas, nao as deixando ao 
talante dos legisladores ordinaries. 

Sobre isto le-se o seguinte, n'um importante 
trabalho do Conselheiro Ruy Barbosa, ultima- 
mente publicado na imprensa jornalistica desta 
Capital (Fide O Paif, de 25 de fevereiro de 
1892: 

Na claboni^ao das leis podem occorrcr anomalins, 
lacunas, maculas,- que tircm ao acto pretcnsamcnle legis- 

-lativo 0 caractcr e a mcsma existcncia de leis. Ja os 
romanos cntendiam nao se deverem observar as leis, a 
respeito das quaes se nao houvessem observado as fdrmas 
prescriptas. (L. S. Cod. De leg. et const. pn'n.t I. 14f 
L 1 Cod. Thcod., De const, pn'n. et edict, 1. 1.) Mas 
quaes sao essas formas, em virtu de de cuja omissao ou 
transgressao as leis auctorilafc car cant ? 

Moretti, na sua monographia do assunipto (La fuu^ione 
legislativa, p. 214), propoe a questao dc saber si um acto 
promulgado como lei, mas do qual se possa demonstrar 
que a «a sua delibera^ao foi irregular)), tem eflicacia dc 
lei, nossa resposta nao hesita, diz elle. «Rcspondemos 
que nao e valido esse acto.» Mas csta soiu<;ao, com a 
sun vaga formula dc irregularidadc na dclibera^ao, me 
parece ir nimiamente longe. 

A thcoria geralmente aceita da por nullas as Ids, na 
gestaqao das quaes nao se observarem as formas impostas 
pela Constituigao ao processo legislativo. E, o que mais 
c, quando os actos inculcados por leis apresentam defcitos 
dessa natureza, o poder judiciario nap Ihes deve dar 
exeemjao, ainda nos paizes onde os tribunaes nao cxerccm 
a autoridade, reconhecida na America, aos tribunaes fede- 
raes, de pronunciarem a inconstituctonalidadc das leis. 
(A. Brunialti: Dir. constitution., II, p. 592.) 

Mas essa indaga^ao sc encerra em limites breves e pre- 
cisos. O que o poder judiciario tem de examinar c o 
concurso dos tres orgaos legislatives, isto e, vcrificar si as 
camaras deliberaram, si o chcfc do cstado sanccionou, si 
se operou devidamente a promulga^uo c a publicaqao do 
acto. (Armann : // pot ere execuiivo c la proniulgatione 
delle leggi. Na Revista Italian a per Ic Science Ginridiche 
v. A., p. 45—Pacifici-Mazzoni: 1st di dir. civ. if. v. I., p. 
27, n. 10—Saredo Tratt ; delle leggi, p. 146-7, 355-6— 
Fad da c Bcnsa, not. a Wind she id, 1. 1, p. 107-111 — 
Brunialli : Op. cit. 11, p. 593-3.) 
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São _a c tos succcss ivos1 que se concre t izam materi alm ente : 
a ~l eliberaç~o , . a sancção, a promulgação , a publi
caçao . A Justi ça tem de conhecer-lh es da existencia 
para _conhece r da ex iste nc ia da lei . Mas nüo exe rce . a t ,.'t 
respe ito , a menor funcção cl isc rec ionari a. A Co nstitui ção 
t ra_ço u, _nos arts . .36 e 40 as· regras de e laboração legis
la tiva 11111 osta n_os tr~s. fa cto rcs,_ de cuja coopera ção 
depende .~ formaçao leg1t1ma das leis . Si al g um as dessas 
regras _ lor ~11atcnalmcnte conculcada , ou post ergada, e 
dc~sa '." fi~~cçao flagra nte se conse rva r a prova auth entica 
nos p, o/>1 10.< ?rios 1º Congresso 011 do go'UCr110, dcsliundos a 
alies/ar n dcl,bcrnçno , ~ .<nu:çiio, a / ro1111,lgnçiio . lei não ha; 
porque a sua e labora çao nao se consumou . Os tribunaes 
portanto , não pode m appli ca l-a. ' 

Em um a palavra , t oda con tra venção mate ri al das fo rm as 
const1tu: 1onac~. a~1th en~i~amcnk. provada , no processo de 
e l:1bo ra~ao lcg.' slat 1va , v1 c1a e null111 ca o acto ci o legislador. 
Nao nss1m a s imples v10lação de formas rcgimru/ncs . 

3° a vige ncia da lei , do tratado . Declarar 
que um ou outro não está mais em v io-or é deci
dir _que não tem valor , que perdeo su~ fo rça de 
olmgar, sua 1mpcraf1vidade, que não é valido . 
A~sim o tem com razão entendido o supremo 
tri buna l federal : 

<,Conside rand o q ue nos t erm os dest a di sposição (art. 59 
n. 111 , ~ -1 a) se co mp rchend em os casos cm qu e as scntcnçns 
cl~s JU_st1ças cst ~du acs se fundnm sobre a revogação ou o 
nao vi g or de le is f~de raes, qu alq uer que seja a causa de 
qu e tal_ fal ta de validade resul te; 

Co11 s1 dera 11 d? _q ue. _co m cffe ito, declarar revogad a ou de
rogada uma l_c 1 e dcc1d1r contra sua valid ade ... (Accs. 11 . 78 
de 27 de maio , 11 . 74 de 8 de agosto, 11. 85 de 19 de ou
tu bro el e 1896 e outros). 

Ou applicação. C2!.1anto ao sentido da Ia
lavra-app li cação- , ha a observar o seguinte: 
o que se passou ao ser discutida e votada a pre
sente di sposição no cong resso const ituinte, Ieo-i
tima e autori sa, de modo indu bitave l, a opin ião 
de que aquella palavra va le no artigo o mesmo 
que npplicabihdnde (de onde resulta que o re
curso aqui estabelecido não cabe de sentença 
que tiver appl icado neste ou naquelle sentido 
alg uma lei federa l, mas da que houver declarado 
não ser e!la app licavel, não caber no caso sua 
applicação). 

Isto é de maxima importancia, porque restitue 
ao text0 constitucional seo genuino sen tido e 
faz prevalecer a intenção, tão firm emente reve
lada pelos constituintes, ele não admittirem, no 
systema judiciario que adoptaram , o recurso 
ordinario de revista das deci sões elas justiças 
cstaduaes sobre o direito privado, recu rso am
plissimo que an nullaria a autonomia do poder 
judiciario cios Estados, em contravenção com o 
que preceituam os arts . 61 e 62 , e que poria o 
congresso constituinte em contradicção com o 
que fez e com o que quiz . 

Instruamo-nos nos ANN AES, que nestas mate
ri as deve ser a nossa primeira Ii c:ção e ten hamos 
em mente que ,<a lettra mata e o cspirito vivi
fica>. Delles si verifica que, finda a votação 
ultima dos artigos e emendas , declarou o presi
dente do congresso constituinte que o projecto 
ele Constituição com as emendas approvadas ia 
á com missão para redacçiio flllnl DE ACCÔRDO COM 
o VENCIDO. (Ann. cit. , 111 p. 240). 

No projccto redi gido pela commissão co11 fon11e 
o vencido, o art. 60 § 1 a), que fôra objccto da 

emenda r~jeit~da acima transcripta, traz a pala
vra «appltcaçao» em vez de «app licabi li dade > 
que alli estava desde o projecto do governo, e a 
qual, durante todas as discussões e votações 
passara em emenda alguma que puzessc outra 
palavra em seu Jogar. 

Esse projecto redi g ido pela comm1ssao não 
consta dos ANN AES, sensivel lac una n'elles · 
apenas foi impresso em avu lso e no « Diario d~ 
Cong resso Nacional», n. 43 de 22 de fevereiro 
de 189 1. O parecer que lhe precede é ele 2 1 

de fevereiro de 1891 ; a disposição em questão 
acha-se á pag. 29 d'elle. 

Essa reclacção, tendo soffriclo emendas ao ser 
discutida (nenhuma porém n'este ponto) ,voltou 
com e!las á commissão (ANNAES cit., pag . 258 e 
270-1) que deo parecer aceitando alg umas (ibid. 
pag. 280) e foram approvadas (pag. 283), sendo 
na conformidade d 'e ll as redigido definitiva
mente o texto ela Constitui ção promulgada pelo 
congresso e constante ci os ANNAES cits. (pag. 
289) e ahi se encontra á pag. 296, no art . 59 
§ 1 (nli11ea a) a palavra «applicação» por appli
cabilidade, e sem duvida como equipo lente, na 
mesma accepção, com o mesmo sig n ificado . 

Que objcctar a isto? O valor material, di
gamos, da palavra ,< app licação »? Não é ellc 
o que em caso de duvida se deve Ie, ar cm 
conta . Bem ou mal empregadas, as palavras 
da lei valem pela intenção com que fo ram 
usadas . Prior ac pote11 tior e,sf , q11a111 ·vox, me11s 
dice11fis. E a intenção no caso vertente é cla
ri ssima. O sentido a dar áq uella palavra ou é 
o mesmo da q ue fôra anteriormente empregada 
no lugar onde veio a ficar (pois não houve pro
posito de alterar com ella a disposição, como 
demonstram bem os ANNAES), - ou será um sen
tido vicio~o, contrad ictorio do systema consti
tucional acloptado e destructivo d' elle . E é 
elementar preceito de hermeneut ica que o inter
prete deve arredar o sen tido vicioso, anormal, 
contrad icto rio e absurdo. 

Que importa o uso de uma exp ressão impro
pria, si a intenção com que foi empregada, si o 
pensamento ele quem cl' ella usou é sabido e 
claro ? Desde os romanos se sabe que 11011 lex 
est quod scr1ptu111 est; sed q11od legislator vo!uit, 
quod judicio SI/O probavit et recepit. 

E cumpre não perder de vista, como dos 
ANNAES se ev idencia, que o emprego da nova 
expres ão não te, e o proposito de alterar o sen
tido cio artigo emendado : 

1° A commissão foi a primeira a repellir in 
li111i11e a emenda que trazia esse resu ltado. Em 
voto venc ido se dizia justificando a dieta emen
da: ,< O supremo tribunal, além das funcções 
declaradas na Constituição, terá tambem as de 
tribunal de cassação ... » Rejeitando a emenda, 
a commissão quiz que o supremo tribunal não 
tivesse esse caracter . 

2 ° Essa foi eg-ualmente a intenção do con
g resso, rejeitando por duas vezes, depois de 
g randes discussões, a emenda perante cll c reno
vada . E a commissão vio assim sancciona<lo 
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Sao actos succcssivos, que se concrctizam materialmcnte: 
a dclibcra^ao, a sanc^ao, a promulga^ao, a publi- 
caqao. A justii;a tcm dc conhecer-lhes da cxistcncia, 
para conhcccr da existencia da lei. Mas nao excrcc. a tal 
respeito, a mcnor func^ao discrecionaria. A Constituicao 
tra^ou, p.os arts. ^6 c 40 as rcgras dc clabora^ao Icgis- 
lativa imposta aos trcs factores, de cuja cooperaijao 
depende a fornia^iio legitima das Icis. Si algumas dessas 
rcgras for materialmcnte conculcada, ou pestergada, e 
dessa infracqao (lagrante se conservar a prova authentica 
110s profrios arlos do Coiigresso ou do govcruo, dcslinados a 
attcstar a dctibcrnrdo, a sancfao, a /romnlgafdo, lei nao ba; 
porque a sua elaboraqao nao se consumou. Os tribunaes, 
portanto, niio podem applical-a. 

Em uma palavra, toda conlraven^ao material das formas 
constitucionaes, authenticamente provada, no proccsso de 
clabora^ao legislative, vicia c nullifica o acto do legislador. 
Nao assim a simples violacao de fonuas vegimentacs. 

30 a vigencia da lei, do tratado. Declarar 
que um ou outro nao esta mais em vigor c deci- 
dir que nao tern valor, que perdeo sua for^a de 
ohrigar, sua impcratividade, que nao e valido. 
Assim o tcm com razao entendido o supremo 
tribunal federal : 

r.Considonmdo que nos termos desta disposicao (art. 59 
n. Ill, § 1 a) se comprehcndem os casos em que as sentengas 
das justigas estaduacs se fundam sobrc a rcvogagao ou o 
nao vigor dc Icis federaes, qualqucr que seja a causa de 
que tal falta dc validade rcsulte ; 

Considerando quo, com cfi'cito, declarar revogada ou dc- 
rogada uma lei e decidir contra sua validade... (Accs. n. 7S 
de 27 dc maio, n. 74 de S dc agosto, n. 85 dc 19 dc ou- 
tubro dc 1S96 c outros). 

Ou applicagao. Quanto ao scntido da pa- 
lavra—applicagao—, ha a observar o seguinte: 
o que se passou ao ser discutida e votada a pre- 
sente disposicao no congresso constituinte, legi- 
tima c autorisa, de modo indubitavel, a opiniao 
de que aquella palavra vale no artigo o mesmo 
que applicabilidadc (de onde rcsulta que o re- 
curso aqui estabelecido nao cabc dc scnten<;a 
que tiver applicado neste ou naquclle sentido 
alguma lei federal, mas da que houver declarado 
nao ser ella applicavel, nao caber no caso sua 
applicagao). 

Isto e de maxima importancia, porque restitue 
ao texto constitucional seo genuino sentido e 
faz prevalecer a inten^ao, tao firmemente reve- 
lada pelos constituintes, de nao admittirem, no 
systema judiciario que adoptaram, o recurso 
ordinario de revista das decisoes das justifas 
cstaduaes sobre o direito privado, recurso am- 
plissimo que annullaria a autonomia do poder 
judiciario dos Hstados, em contravenfao com o 
que prcceituam os arts. 61 062, e que poria o 
congresso constituinte cm contradicfiio com o 
que fez c com o que quiz. 

Instruamo-nos nos Annaf.s, que nestas matc- 
rias deve ser a nossa primeira lic^ao c tenhamos 
em mente quo «a lettra mata e o cspirito vivi- 
rica». Delles si verifica que, finda a votafao 
ultima dos artigos e emendas, declarou o presi- 
dente do congresso constituinte que o projecto 
de Constituicao com as emendas approvadas la 
a connnissao para redaefdo final de accordo com 
o vencido. (Ann. cit.. Ill p. 240). 

No projecto rcdigido pela connnissao confonnc 
0 vencido, o art. 60 § 1 a), que fora objccto da 

emenda rejeitada acima transcripta, traz a pala- 
vra «applica9ao» em vez de «applicabilidade» 
que alii cstava desde o projecto do governo, e a 
qual durante todas as discussoes e votafocs 
passara sem emenda alguma que puzesse outra 
palavra em sen logar. 

Esse projecto redigido pela connnissao nao 
consta dos Annahs, sensivel lacuna n'elles ; 
apenas foi impresso em avulso e no «Diario do 
Congresso Nacional», n. 43 de 23 de fevereiro 
de 1S91. O parccer que llie precede e de 2t 
de fevereiro de 1891; a disposifao em questao 
acha-se a pag. 29 d'elle. 

Essa redacijao, tendo soffrido emendas ao ser 
discutida (nenhuma porem n'este ponto),voltou 
com ellas a commissao (Annaf.s cit., pag. 258 e 
270-1) que deo parccer aceitando algumas {ibid. 
pag. 280) e foram approvadas (pag. 283), sendo 
na conformidade d'ellas redigido definitiva- 
mente o texto da Constituifao promulgada pclo 
congresso c constante dos Annaf.s cits. (pag. 
289) e ahi se encontra a pag. 296, no art. 59 
§ 1 (alinea a) a palavra «applica9ao» por appli- 
cabilidadc, e sem duvida como equipolente, na 
mesma accepcao, com o mesmo significado. 

due objcctar a isto ? O valor material, di- 
gamos, da palavra « applicagao » ? Nao e cllc 
o que em caso dc duvida se deve levar cm 
conta. Hem ou mal empregadas, as palavras 
da lei valem pela intempao com que foram 
usadas. Prior nc polcnlior cst, qnam vox, mens 
diccntis. E a intenfao no caso vertente e cla- 
rissima. O sentido a dar aquella palavra ou e 
o mesmo da que fora anteriormente empregada 
no lugar onde veio a ficar (pois nao houve pro- 
posito dc altcrar com ella a disposicao, como 
demonstram bem os Annaes),—ou sera um scn- 
tido vicioso, contradictorio do systema consti- 
tucional adoptado e destructivo d'elle. E e 
elementar preceito de hermeneutica que o intcr- 
prete deve arrcdar o sentido vicioso, anormal, 
contradictorio e absurdo. 

Que importa o uso de uma exprcssao impro- 
pria, si a intencao com que foi empregada, si o 
pensamcnto de quern d'ella usou e sabido e 
claro? Desde os romanos se sabe que non lex 
csl cjnod scriptuni cst; scd quod legislator volnil, 
quod jndicio suo probavit et rcccpit. 

E cumpre nao perder de vista, como dos 
Annaes se evidencia, que o emprego da nova 
expressao nao teve o proposito de altcrar o sen- 
tido do artigo emendado : 

10 A commissao foi a primeira a repellir in 
liminc a emenda que trazia esse rcsultado. Em 
voto vencido se dizia justificando a dicta emen- 
da : « O supremo tribunal, alem das funccocs 
declaradas na Constituicao, tera tambem as dc 
tribunal de cassacao...» Rejeitando a emenda, 
a commissao quiz que o supremo tribunal nao 
tivesse esse caracter. 

2° Essa foi egualmente a intencao do con- 
gresso, rejeitando por duas vezes, depois dc 
grandes discussoes, a emenda pcrante clle reno- 
vada. E a commissao vio assim sanccionado 
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pe lo co ngresso, e do modo o mais term inante e 
so lem ne, o seo procedimento, a sua repulsa 
áquella emenda. 

3º Assi m vencedora a co111m issão, - si no 
acto de redigir para ap provação fina l o projecto 
de Constitui ção definitivamente votado, va ri ou 
ell a de expressão, no ponto disc utido, - certa-
111 ente com isso não q ui z, não podia ter querido, 
alterar, e de 111odo radica l, o que, de accordo 
com ella, o congresso acabava de votar . E as 
pessoas incu111bidas da redacção eram os mesmos 
111 e111bros da commissão que hav iam dado o 
primitivo parecer e repe li ido a emenda. E seria 
crive i qu e á ultima hora, reso lvida soberana
mente a materia, e sem ap resentar emenda ne111 
justifi ca r a mudança de opinião , em assumpto 
tão grave, ti vesse 111 ell es vo ltado atraz? Se ria 
crive i que de proposito in si nuasse 111 no texto 
definitivo da Const itui ção um a pa lavra que ell es 
entendessem se r de sentido diverso e opposto 
ao qu e tinha sido aceito? Para ad mitti l-o r· ra 
necessa rio admi ttir tambem que elles tiveram o 
propos ito de ill aquear a boa fé do congresso e 
zombar d 'e ll e, i11 re Sl'1..'ern jocari ... 

4° O ar t . 62 do regimento do cong resso con
sti tuinte determinava : 

« Termi nada a discu ssão e approvada a Con
stitui ção, o presid -nte a re111etterá co111 ns c111e1lllas 
APPROVADAS, á commissão especial para rcdigil-n 
co11fon11c O 'lXllcido» . (ANN . DO CONGR . CONST ., 
I. pag. 64) . 

O parecer que acompanhou a redacção da 
com mi ssão, ass im começava: 

« A comm issão especial do congresso, em 
cu mprim ento do disposto no art. 63 do regi
mento, apresenta n Co,,stitniçáo redigida de co11-
Jom1idade com o veucido . 

«A lguns artigos·do projecto mereceram parti
cu lar estudo e para elles a commissão chama a 
attenção do congresso afi m de que verifique si a 
redacção proposta está de inteiro accordo com o 
voto expresso.>). E passava a indicar os arts. 23 
e 24, em que notava certa confusão e con tra
d icção, o art. 35, ns. 23, 24 e 25, onde achava 
incong ruencia, e ns. 27 e 29, que a 111inori a da 
com missão considerava superíluos, e fin almente 
a commissão dava conta da alteração de pa lavras 
que fizera ao art. 47 . Mas, - e isto é bem para 
nota r-se, - quanto ao ponto de que nos occupú
mos nenhuma refe rencia nem menção fez . E é 
1 em de ver que, si tivesse entendido que com a 
troca da palavra npp!icabilidade por applicnção ia 
envolvida alteração no dispositivo da Consti
tuição, sem duv ida alguma esse ponto teria sido 
tambem indicado á attenção do congresso . E' 
clari ssi1110, po is, que essa troca de expressões 
nada innovou, conservando a dispos ição em que 
ell a se deo o mesmo sent ido, com que fora vo
tada nas discussões anteriores . 

Provado assim, á toda a luz, que a mudança 
de palavra não fo i feita com proposito de alterar 
o texto (si é que não foi, como cremos, simples 
erro de copia) nem de da r-lhe outro diverso sen
tido, a que fica reduzido o argu111 ento dos qu-e se 

agarram á lettra e estribam-se na differença lex i
co logica entre applicação e applicabilidade ? Pelo 
que tica exposto ve-se, claramente visto, que a 
aquella mudança de palavra não teve por intuito 
mudar o sentido da lei, - isto é irrecusavel em 
face dos ANNAES. - Póde a sig nificação das duas 
palav ras divergir, mas á que fi cou no texto, 
assim alterado, é preciso não attribu ir sinão o 
se ntido ou accepção que exprime o pensam ento 
do congres. o. Plem111q11c d11/I/. p roprie!ns 'l:cr
bom111 attwdit11r, se11 s11 s veritatis 0111ittit11r. 

Que importa a lettra da lei desqu itada d,: seo 
esp irita? SclRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM 
TENERE, scd vim ac potcstn tm, e si o não tivesse 
dicto ha seculos o juri sconsulto romano Celso 
(Fr. 17 , Oig . de leg .), era o caso de crea r-se este 
aphorismo, e111 vista da di sputa travada sobre a 
di sposição lega l que disc ut i111 0s . 

E si os lex icos estabe lecem di stincção entre 
aquelles dous vocabulos, nem por isso pode111 os 
rejeitar a accepção co111 que pelos legisladores 
foi empregado o de que elles.se serviram. 

Entre da r á pa lavra e111 questão o sentido am
plo que se lhe quer attribuir e põe os legisla
dores em contradicção co111sigo mesmos, des
truindo o que elles constru iram, e adaptar a 
intelligencia que se fir111a no historico da lei, 
deduz-se de seos trabalhos preliminares e·d iscus
sões, e harmoni sa-se co111 os prin cípios capitaes 
do regi111 en estabelecido pela Constituição. 
não ha hes itar. No11 d11bi11111 est i11 lcge111 co111-
111 itterc, e11111 q11i, verbr,, lcgis a111plex11s, contra leüis 
11itit11r 'l-'ol1111tatc111. (L. 5. Cod . de lcgib.) "' 

Pelo que fica exposto ve-se que não exorbitou 
o congresso nac ional no declarar que «a si111p les 
interpretação ou app li cação do direito civi l, 
commercial ou penal, embora ob ri gue e111 toda 
a Republica co1110 leis geraes, não basta para 
legitimar a in terposição do recurso» de que se 
trata (lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, 
art. 24) e que 111uito acertadamente ass iri, o 
te111 entendido e ju lgado o supre111 0 tr ibunal, 
desde antes 111es1110 d'essa lei. (Accs . n. 56, de 
3 1 de janeiro de 1894 , e 111uitos outros). 

Sobre as condições e li mitações do recurso 
v ide os arts. 99 (que lhe deo a bem adequadade
no111inação de cxtraordi,wrio) a 10·2 do regi111 ento 
do supremo tri bunal federal , de 8 de agosto ele 
189 1, e com ment. supra aotitulo d 'estasecção Ili. 

Recurso para o Supremo Tribunal. 
Quadra111 be111 neste luga r, em elucidação da 
materia, os segui ntes trechos do bem elaborado 
opusculo que sobre ella escreveo u111 dos di s
tinctos mini stros do nosso supremo tribunal 
fede ral: 

n) O recurso extraord inario é exclusivamen te inte rp os to 
para o supremo tr ibunal federa l ; 

b) Só se admitte de decisões proferidas cm ul t ima 
instancia ; e 

e) Prec isa que a questão que o provoca tenha s ido 
effl!ctivamentc susc itada e decidida. 

n . A exclusiva competencia do supremo trihuna! federa l 
para conhece r d'cstc recurso é ninda um co llornrio da 
int.lepcnJcn1.:ia que a nossa organisaçüo judiciaria rcpu-
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pclo congresso, c do modo o mais terminante e 
solemne, o seo procedimento, a sua repulsa 
aquella emenda. 

3° Assim vencedora a commissao, — si no 
acto de redigir para approvagao final o projecto 
de Constituifao dcfinitivamentc votado, variou 
ella dc cxpressao, no ponto discutido,—ccrta- 
mentc com isso nao quiz, nao podia ter qucrido, 
altcrar, e de modo radical, o que, de accordo 
com ella, o congresso acabava de votar. E as 
pcssoas incumbidas da redacgao cram os mesmos 
membros da commissao quo haviam dado o 
primitivo pareccr c rcpellido a emenda. E seria 
crivel que a ultima bora, resolvida soberana- 
mcnte a materia, e sem apresentar emenda nem 
justificar a mudanga de opiniao, em assumpto 
tao grave, tivesscm elles voltado atraz? Seria 
crivel que de proposito insinuassem no texto 
dclinitivo da Constituiyao uma palavra que elles 
entendessem scr dc scntido diverse e opposto 
ao que tinha sido accito ? Para admittil-o fora 
necessario admittir tambem que elles tiveram o 
proposito dc illaquear a boa fe do congresso e 
zombar d'elle, in re snvra jocari... 

4° O art. 62 do regimento do congresso a n- 
stituinte determinava : 

« Terminada a discussao e approvada a Con- 
stituiyao, 0 prcsidente a remcttera cpm ascnicinhs 
approvadas, a commissao especial para miigil-a 
confonnc o vcncido*. (Ann. 00 concr. const., 
I, pag. 64). 

O parecer que acompanbou a rcdacyao da 
commissao, assim comeyava : 

« A commissao especial do congresso, em 
cumprimento do disposto no art. 63 do regi- 
mento, apresenta a CoiisiHiii(do miigida dc con- 
formidnda com 0 vcncido. 

«Alguns artigos do projecto mcreceram parti- 
cular estudo e para elles a commissao chama a 
attenyao do congresso afim de que verifique si a 
rcdacyao proposta esta de inteiro accordo com o 
voto cxprcsso.». E passava a indicar os arts. 23 
c 24, em que notava certa confusao e contra- 
dicyao, o art. 3s, ns. 23, 24 e 2^, onde achava 
incongruencia, e ns. 27 e 29, que a minoria da 
commissao considerava superfluos, e finalmente 
a commissao dava conta daalterayao de palavras 
que fizera ao art. 47. Mas,— e isto e bem para 
notar-se,— quanto ao ponto de que nos occupa- 
mos nenhuma referencia nem menyao fez. E e 
bem de ver que, si tivesse entendido que com a 
troca da palavra applicabilidadc por applica^do ia 
cnvolvida alterayao no dispositive da Consti- 
tuiyao, sem duvida alguma esse ponto teriasido 
tambem indicado a attenyao do congresso. E' 
clarissimo, pois, que essa troca de expressoes 
nada innovou, conservando a disposiyaoem que 
ella se deo o mesmo sentido, com que fora vo- 
tada nas discussoes anteriores. 

Provado assim, a toda a luz, que a mudanya 
dc palavra nao foi feita com proposito de alterar 
o texto (si e que nao foi, como cremos, simples 
crro de copia) nem de dar-lhc outro diverse sen- 
tido, a que lica reduzido o argumento dos que sc 

agarram a lettra e estribam-se na ditferenya lexi- 
cologica entre applicagao c applicabilidade ? Pelo 
que tica exposto ve-se, claramente visto, que a 
aquella mudanya de palavra nao teve por intuito 
mudar 0 sentido da lei,— isto e irrccusavel em 
face dos Annaf.s.— Pode a significayao das duas 
palavras divergir, mas a que ficou no texto, 
assim allerado, e precise nao attribuir sinao o 
scntido ou accepyao que exprime o pensamento 
do congres.o. Plenimqne dnm propridas ver- 
bornm aitendilur, sensns vcritalis omitiiinr. 

(gue importa a lettra da lei desquitada de seo 
espirito ? Scirk leges non hoc est verba earum 
tenere, scd vim ac poicslnicm e si o nao tivesse 
dicto ha seculos o jurisconsulto romano Celso 
(Fr. 17, Dig. dc leg.), era o caso de crear-se este 
aphorismo, em vista da disputa travada sobre a 
disposiyao legal que discutimos. 

E si os lexicos estabelecem distincyao entrc 
aquelles dous vocabulos, nem por isso podemos 
rejeitar a accepyao com que pelos legisladores 
foi cmpregado o de que elles.se serviram. 

Entrc dar a palavra em questao o sentido am- 
ple que se Ihe quer attribuir e poe os legisla- 
dores em contradiccao comsigo mesmos, des- 
truindo o que elles construiram, e adoptar a 
intelligencia que se firma no historico da lei, 
deduz-se de seos trabalhospreliminares e discus- 
socs, e harmonisa-se com os principios capitaes 
do regimen estabelecido pela Constituiyao,— 
nao ha hesitar. Non dnbium csi in legem com- 
inillcrc, enm qni, verba legis amplcxns, conirn legis 
nititnr vohmtalem. (L. s. Cod. dc legib.) 

Pelo que fica exposto ve-se que nao exorbitou 
o congresso nacional no declarar que «a simples 
interpretacao ou applicayao do direito civil, 
commercial ou penal, embora obrigue em toda 
a Republica como leis geraes, nao basta para 
legitimar a interpooicao do recurso» dc que se 
trata (lei n. 221, de 20 de novembro de 1804, 
art. 24) e que muito acertadamente assim 0 
tern entendido e julgado o supremo tribunal, 
desde antes mesmo d'essa lei. (Accs. n. sb, de 
3 1 de Janeiro de 1S94, e muitos outros). 

Sobre as condiyoes e limitayoes do recurso 
vide os arts, qq (que Ihe deo a bem adequadade- 
nominayao de cxlraordinnrio) a io'2 do regimento 
do supremo tribunal federal, de 8 de agosto de 
1891, e comment, supra aotitulod'esta secyaolll. 

Recurso para o Supremo Tribunal. 
Quadrain bem neste lugar, em elucidayao da 
materia, os seguintes trechos do bem elaborado 
npusculo que sobre ella escreveo um dos dis- 
tinctos ministros do nosso supremo tribunal 
federal: 

n) 0 recurso cxtrnordinario e exclusivamcnte interposto 
para o supremo tribunal federal; 

b) So se admitte de decisocs proferidas em ultima 
instancia ; c 

c) Preeisa que a questao quo o provoca tenha sido 
clTectivamentc suseitada e dccidida. 

a. A exclusiva competencia do supremo tribunal federal 
para eonbeccr d'c.tc recurso e ainda um collorario da 
independeneia quo a nossa organisajao judieiaria rcpu- 
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blicana quiz deixar iis justiças dos Est ados, poi s seria 
desconhece i-a o subj ei tar-lh es as dec isões d efi nitivas ao 
contraste dos juizes fedcraes de prime ira instancia. · 

b. Que só de dec isões defini tiv as cabe o recurso é indu
bitave l, exp resso e co nseq uente de sua propria índole: 
in'dubita vc l , pois nunca o vimos posto em questfto o nde 
que r qu e fosse; ex presso , nos tex t os q ue estabelece m o 
recurso, sa lvo no art. 6 1 1 qu e só indircc tarn cntc exprime 
esta idéa ; e conseque nte de sua inclole I porque o con trario 
se ria perturbad or da indcpencle ncia e reg ul a r funcciona
men t o das justiças locaes, além de opposta ú propria 
di g nidad e e preern inencia do supremo tribun al , p·o is ridiculo 
fàra leva r-lh e o co nheci mento de méros intc rl ocutor ios 
cl' aquc llas justiças . 

e. Para que caiba es lc recurso, é necessario que a 
questf10 que o provoca te nh a s id o effcc tivam ente ag itada 
cm processo movido peran te as just iças cstad uaes e lú tenha 
sido julgada : não basta que t al questito se possa ou 
pud esse susci tar naque ll a ordem judicia riu. Isto é expresso 
no Judirinn- Acl , a que mais de uma vez nos t emos refe
ri do como a o ri gem remota do nosso recurso : 

811 / to nulhorize lhe 1·1·111ot·n l 1111der //mi 
nrl , il 111os / npprnr by lhe record, cilhcr 
expresse i_;· or by tfrnr nud uccessnry i11-
twd111 c11 /, lhn l .10111,• 011 c of lhe e1111111c
rnfrd q11eslio11s did nrise · in lhe Slnle 
courl , n11d wns lherc pnssed 11j,o11. li is 
110/ s11jjici1• 11/ lha/ 111ighl hnve nris,· 11 or 
beeu npplicnblc. 

Ainda nest e ponto assentou o supremo tribunal a sã 
doutri na no Acco rdam de 1 1 de maio de 189; . (Lucio ele 
Men<lonça ,- <.: Do Rec urso ex trao r<linario >> pag. z{j-27 .) 

E fi ca , além disso, entendido que é preciso 
t ambem, para legitimar o recurso extraordi na
ri o, que a sentença reco rrida tenha decidido em 
contrari o á valid ade ou applicabilidade de leis 
fede raes ou pela validade contestada de actos 
legislativos ou execut ivos dos gove rnos dos 
Estados, em face da Constituição federa l,- o 
que é assim exp li cado pelo Acc . n. 7 1 de 1 1 de 
abril de 1896 : 

«Nos termos do arl. 6 1 da Constitu içito as decisões dos 
tr ibunaes dos Estados ern ma te ria de sua competenc ia, põem 
termo aos processos e ús questões; e desde que estas não 
vers.,rem sobre nenhu ma das excepções mencionadas nn 
art. 59 ~ r. ' , nem sob re as do referido art. 6 1, d'c ll as não 
ca be recurso ex traordinario. Admitti r-sc o contrario se ri a 
estabelecer para as se ntenças dos Estados uma terce ira 
instan c ia , po is de todas interpo riam rec urso os pl e iteantes 
venci dos, dand o-se lata e incab ive l interpreta~·i10 ao cit. 
art. 59 § 1." da Consti tui ç:10, o qu e importa r ia ai nda em 
inte rvir a justiça federa l em questões subrn e tti clas aos 
tribunaes cios Est ados, com infracç,, o do a rt. 62 . .• » 

Quaes os rernrsos que se comprehertdem na 
di sposição deste art. 59 n . li, dil-o especia l
mente o art. 149 do reg imento do supremo tri
buna l federal , de 8 de agosto de 189 1, appro
vado pela lei n. 221, de 20 de novembro de 
1894, art. 85 . 

Tratados. Incluem-se n ' esta denominação , 
para os effeitos dest e art. , todos os pactos, 
aju stes, conve nios, de qualque r natureza e 
sob re quaesquer assump tos, entre a União e 
governos estrangeiros. E é obv io que , tra
tando-se assim de inte resses de ordem in te r
nacional, não fiqu e a ul t ima palavra ás justiças 
estaduaes quando acaso , mesmo indirecta e 
in cidentemente, el les venham ~l ba ila em ques
tões perante ellas intentadas . 

E' da maior g ravidade e pode trazer compli 
cações e perigos para a Uni ão. a declaração de 
nullidade ou não applicabilidade de tratados, 
em que se acham compromett idas a fé e a honra 
da nação. O recurso ex traordinario evitarú 
que venham a ser sac rificados tão altos inter
essesda nação . 

- Qjiid no caso de sentença, em ultima 
instancia, de tribunal estadua l, contra a vali 
dade uu applicab ilidade de nj11stes ou co11 ve11 çôes 
entre Estados? Nas questões entre Estados a 
justi ça é a da União (art. 59, l e). Mas assim 
como os tratados federaes podem v ir a ser d is
cutidos , segundo prevê a Constituição (art. 59 
§ 1 n), perante as just iças estaduaes , tambem 
podei-o-ão se r as convenções interestaduaes . E 
assim como da decisão contraria áquelles , e 
para salvaguardai-os, fo i estabelecido o recurso 
extraordinario, por egual deve-se entender ex
tensiva esta providencia tambem aos aj ustes e 
convenios entre Estados . Porquanto : 

1 . 0 Nen hum dos Estados contractantes 1.em 
jurisd icção sobre o outro, - q uér porqu e, como 
Estados, são todos da mesma categoria, sendo 
em prerogativas e direitos todos eguaes, -quér 
porque ainda o são como partes contractantes, 
não te ndo uma, sobre o que consta do con
tracto, maio r autoridade que a out ra para dec idir 
as du v idas e contendas que se suscitem . 

2 . 0 Taes convenções regulam relações in tcr
estaduaes que no regimen federativo ficam sob 
a superintendencia da Un ião (vide comment. 
supra, á lettra e) deste art.) e é por isso qu e a 
Constituição as subordina a autoridades fede
raes (arts . 4, 34 n. 10, e 48 n. 16). 

E as contendas sob re taes ajustes e conven
ções, escapando assim á autori dade excl usiva 
dos Estados, fi car iam inteiramente sem effectiva 
sancção , si não lh 'a garanti ssem os poderes 
fede raes- pelo orgam a isso apropriado, que no 
caso é o j udici ario; pelo meio ma is adequado, 
qu e é a rev isão; e pelo tribunal a quem sómente 
deve esta competir , que é o supremo tribunal 
federal, cuj as dec isões são a mais alta e auto
ri sada expressão da justi ça nacional. 

Leis federaes. Não se incluem aqui as 
leis subsidiarias, decidio o Acc. do supremo 
tribunal federal, n . 50 de 9 de setem bro de 1893 . 

«E porque, versando a decisão reco rri da sobre a applica
bilidade da doutrina do direito romano , não é caso de re
curso , o qual se limi ta, co nforme o art. 59, ~ 1 n) da Co n
stituição Federa l, {1s sentenças estadu acs que decidi rem a 
questionada validade ou applicaçào elas leis foderaes , e es
t as nào são os preceitos daquelledireito , que ape nas podem 
subsidia i-o na ju risprudencia» ( 4

). 

No mesmo sentido o Acc . de 3 1 de Agosto 
de 1894. 

Tambem não cabe o recurso sob a allegação 
ele se r a lei contrari a aos principios abstractos 
de ju st iça , po:·que o pode r judiciari o não tem o 

(") J:i :t c:irta de ld ,!e J de 110 \'Cl11t, ro de 1768 § )'', 3 que~ refere o 
t! r.:r.: . dr.: 10 llc 1lr.:1e111hro ,!..! 1S;o, :1 r1 . 8 . est:1bdecia que: 11:io c r:i caso tie 
~~i: i~~\:i ::;:fr:m;:io das di sposii;-úcs do llirt:i to ro1mrno, 111:1s t:IO sómente :t d:is 
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blicana quiz deixar as justi<?as dos Estados, {>ois seria 
desconhecel-a o subjeitar-Ihcs as decisoes definitives ao 
contraste dos juizes federaes de primeira instancia, 

b. Qiie so de decisoes definitivas cabe o recurso e indu- 
bitavel, expresso e consequente de sua propria Indole: 
indubitavel, pois nunca o viinos posto em questao onde 
quer que fosse; expresso, nos tcxtos que estabclecem o 
recurso, salvo no art. 6i, que so indircctaniente ex prime 
estuidea; e consequente de sua indole, porque o contrario 
seria perturbador da independ'encia c regular funcciona- 
mento das justi^as locaes, alem de opposta a propria 
dignidade e preeminencia do supremo tribunal, pois ridiculo 
fora ievar-lhe o conhecimento de meros intcrlocutorios 
d'aquellns justiqas. 

c. Para que caiba esle recurso, e necessario que a 
questao que o provoca tenha sido effectivamente agitada 
em processo movido perante as justi^as estaduaes c hi tenha 
sido julgada : nao basta que tal questao se possa ou 
pudesse suscitar naquella ordem judiciaria. Isto e expresso 
po Judiciary Act, a que mais de uma vez nos temos refe- 
rido como a origem remota do nosso recurso : 

But to authorise the removal under that 
act, it most appear by the record, cither 
expressedv or by dear and necessary in- 
tendment, that some one of the ennme" 
rated questions did arise in the State 
court, and was there passed upon. It is 
not sufficient that might have arisen or 

• been applicable. 

Ainda neste ponto assentou o supremo tribunal a sa 
doutrina no Accordam de n de maio de 1895, (Lucio de 
MenJonqa,—<v Do Recurso extraordinario» pag. 26—27.) 

E fica, alem disso, entendido que e precise 
tamhem, para legitimar o recurso extraordina- 
rio, que a sentemja recorrida tenha decidido em 
contrario a validade ou applicabilidade de leis 
federaes ou pela validade contestada de actos 
legislatives ou executives dos governos dos 
Estados, em face da Constitui(;ao federal,—o 
que e assim explicado pelo Acc. n. 71 de 11 de 
abril de 1896 : 

«Nos termos do art. 6! da Constituiijao as decisoes dos 
tribunaes dos Estados em materia de sua competencia, poem 
termo aos processes e as questoes ; e desdc que estas nao 
vers.xrem sobre nenbuma das excep^oes mencionadas no 

59 I•l^ nem sobre as do referido art. 61, d ellas nao 
cabe recurso extraordinario. Admittir-sc o contrario seria 
estabelccer para as senten^as dos Estados uma terceira 
instancia, pois de todas interporiam recurso os pleiteantes 
vcncidos, dando-se lata e incabivel interpretacjao ao cit. 
art. 59 § I," da Constitui(:ao, o que importaria ainda cm 
intervir a justitja federal em questdes submettidas aos 
tribunaes dos Estados, com inirac^ao do art. 62.. .s> 

Qtiaes os reenrsos que se compreheridem na 
disposiijao deste art. 59 n. II. dil-o especial- 
mente o art. 149 do regimento do supremo tri- 
bunal federal, de 8 de agosto de 1891, appro- 
vado pela lei n. 221, de 20 de novembro de 
1894, art. 85. 

Tratados. Incluem-se n'esta denominafao, 
para os effeitos deste art., todos os pactos, 
ajustes, convenios, de qualquer natureza e 
sobre quaesquer assumptos, entre a Uniao e 
governos estrangeiros. E e obvio que, tra- 
tando-se assim de interesses de ordem inter- 
nacional, nao fique a ultima palavra as justiijas 
estaduaes quando acaso, mesmo indirecla e 
incidentemente, elles venham a baila em ques- 
toes perante ellas intentadas. 

E' da maior gravidade e pode trazer compli- 
cacoes e perigos para a Uniao. a dedara^ao de 
nullidade ou nao applicabilidade de tratados, 
em que se acham compromettidas a fe ea honra 
da nafao. O recurso extraordinario evitard 
que venham a ser sacrificados tao altos intcr- 
essesda naijao. 

— Qjtid no caso de sentemja, em ultima 
instancia, de tribunal estadual, contra a vali- 
dade ou applicabilidade de njiisics ou coiivcn(des 
cntra Estados? Nas questoes entre Estados a 
justi<;a e a da Uniao (art. 59, 1 r). Mas assim 
como os tratados federaes podem vir a ser dis- 
cutidos, segundo preve a Constitui^ao (art. 59 
§ 1 a), perante as justi?as estaduaes, tambem 
podel-o-ao ser as convemjoes interestaduaes. E 
assim como da decisao contraria aquelles, e 
para salvaguardal-os, foi estabelecido 0 recurso 
extraordinario, por egual deve-se entender ex- 
tensiva esta providencia tambem aos ajustes e 
convenios entre Estados. Porquanto : 

1.0 Nenhum dos Estados contractantes tern 
jurisdicfao sobre o outro,—quer porque, como 
Estados, sao todos da mesma categoria, sendo 
em prerogativas e direitos todos eguaes,—quer 
porque ainda o sao como partes contractantes, 
nao tendo uma, sobre o que consta do con- 
tracto, maior autoridade queaoutra para decidir 
as duvidas e contendas que se suscitem. 

2.0 Taes convemjoes regulam relagSes inter- 
estaduaes que no regimen federative ficam sob 
a superintendencia da Uniao (vide comment. 
supra, a lettra c) deste art.) e e por isso que a 
Constitui^ao as subordina a autoridades fede- 
raes (arts. 4, 34 n. 10, e 48 n. 16). 

E as contendas sobre taes ajustes e conven- 
9oes, escapando assim a autoridade exclusiva 
dos Estados, ficariam inteiramente sem effectiva 
sancfao, si nao Ih'a garantissem os poderes 
federaes—pelo orgam a isso apropriado, que no 
caso e o judiciario; pelo meio mais adequado, 
que e a revisao; e pelo tribunal a quern somente 
deve esta competir, que e o supremo tribunal 
federal, cujas decisoes sao a mais alta e auto- 
risada expressao da justifa nacional. 

Leis federaes. Nao se incluem aqui as 
leis subsidiarias, decidio o Acc. do supremo 
tribunal federal, n. 50 de 9 de setembrode 1893. 

«E porque, versamlo a decisao recorrida sobre a applica- 
bilidade da doutrina do direito romano, nao e caso de re- 
curso, o qual se limita, conforme o art. 59, § I a) da Con- 
stitui<;ao Federal, as senten?as estaduaes que dccidirein a 
questionada validade ou applica<;ao das leis federaes, c es- 
tas nao sao os preceitos daquelledireito, que apenas podem 
subsidial-o na jurisprudenciau ('). 

No mesmo sentido o Acc. de 31 de Agosto 
de 1S94. 

Tambem nao cabe o recurso sob a allega^ao 
de ser a lei contraria aos principios abstractos 
de justifa, porque o podcr judiciario nao tcm 0 

(A };, a carta de lei de 3 de -novembro de 1768 g 30, a qnc se refcrc o 
dee. de =0 de dezembro dc'1830, art. 8. cstabelecia que nao era caso de re vista a infrac-ao das disposUoes do direito romano, mas tao some 11 tc a das 
ieis patrias. 
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direito de declarar inva lido por esse fund amento 
um acto legislat ivo . (lredell. J. apud Marshall's 
W ritings, p. 522) . Elle app li ca o direito consti
tuído, legislado. 

- QJt id com relação aos regu lamentos expe
di los pelo governo federal ? Ell es são actos 
complementares das leis, contendo os meios e 
medidas adequados á sua boa execução, são actos 
necessari os á rea li zação das provi dencia nellas 
determinadas, dão-lh es v igor e effic iencia pra
ti ca. Exped idos pelo presidente ela Republica no 
uso e nos limites da faculdade que para isso lhe 
dá a Const. (art. 48 n. 1), têm força de obriga r, 
t êm autoridade de lei. E para manter-se e bem 
o-arantir-se essa autoridade, deve pravalecer a 
~espeito d'elles tambe m a providencia const itu
cional cio recurso extraordinari o . De o utra 
fó rma, a fiel execução das leis federaes, a que se 
refere o art. cit., ficaria dependente dos Estados, 
contra a índole e regul ar pratica do systema. 

(Esta força obrigatoria, porém, os regulamen
tos feitos pelo govern o mediante autorisação do 
cong resso não a tem, visto que a este fallece 
competencia para delegar poderes. Taes regula
mentos são inconstitucionaes. Vide commen
tario ao art. 15, verb . «E' perti nente», etc). 

- Fi nalmehte, cumpre não perder de v ista, 
que « a ConsÚtu ição creou este recurso, não 
para corrig ir qualquer erro na applicação ela lei 
federa l, mas para restabelecer a autoridade desta, 
quando negada pela just iça local» . ~cc . do SL~

premo tribunal fed eral , no recurso extraord1-
nario n . 155, de 28 de setembro ele 1898 . 

· b) De leis ou de actos dos governos 
dos Estados. O recurso extraordinario neste 
caso corri ge as exorbitancias e usurpações da 
autoridade estadual legislativa ou executiva, e 
contra ell e defende a federal, que de outra sorte 
fi ca ria annullada, perd endo a supremacia que 
lhe cabe quanto aos assumptos de sua compe
tencia. 

Na palavra leis comprehencle111-se as munici
pacs, infringentes da Constituição e elas leis 
fedc raes . Acc. do supremo tribuna l federal, no 
recurso ex traordinari o n. 9 1 de 9 de dezembro 
de 1896 . 

Em face da Constituição ou das leis 
federaes. Estas palavras excl uem cio recu rso 
as sentenças dos tribunacs estad uaes resolvendo 
sobre validade de lei do E tado cm face da Con-

stituição respectiva . (Vide Accs . do supr. trib. 
fed., n. 254, de 6 e n. 73 de 20 de julho de 
1898) . 

Casos desta natureza são da exclusiva juri s
dicção estadua l. E as decisões n' ell es pro'.eri ~as 
em ulti111a instancia prevalecem ante a Justiça 
federal (B AKER, An not . Const. , pag . 229 n . 4, 
CootEY apud Marshall 's Writings, App., pag· . 5 13, 
WALI<ER, ·lntrod . to Amer. Law . , 1895, pag. 124 
nota a). 

E com e!feito, nada tão confo rme ao regi -
111en federativo como decidi rem os pro pri os 
Estados, pelo orga111 competente, as contro
versias que n ' elles occorra111 por motivo de con
flicto en tre as leis pelas quaes se constituíram 
e as suas leis ordi narias . Do contrario, depen
dendo até n ' isso do govern o central, elles mais 
se ri a111 proví nci as do que Estados. 

Das decisões das assembléas dos Estados e111 
jul o-amento de natureza política tambem não o . . 
cabe o recurso extraordmano para o supremo 
tribunal federal, como não cabe o de revi são 
crime, do n. III deste art . 59 - Assim o detcr-
111in ani a natureza de taes deci ões (Vide sup ra 
commentario ao titulo desta secção Jil) e o 
caracter não judiciario da autoridade, que as 
profere (Acc. do supr. tri b . fed., n. 104, de 1 1 
de outu bro de 1895 e n . 343, de 22 de julho ele 
1899) . Nos termos ela Constitui ção, dá-se o 
recurso : «Das sentenças das justiças dos Estados» 
e a lei n. 22 1, de 20 de nove111bro de 1894, 
a rt . 24, di z : « das sentenças dos trib111racs cios 
Estados». Estas expressões repellem evidente
mente as decisões de quaesquer autori dades e 
corporações que não pertençam á or0em judi
cia ri a . 

- A lei n. 221 de 20 de novembro de 1894 , 
art. 58, estabelece determinações gara ntidoras 
ela interposição do recurso extrao rcl inari o e da 
execução da sentença nelle proferida, e di spõe 
que: 

« § 3 Si por qua lquer modo íór obstada ou impedida .ª 
exec ução das scntenç~1s do supremo t ri buna l (cd c n-tl , o m1-
ni stcrio publico apresc ntan'l denunc ia contra o opp?sitor ou 
opposi tores, pelo crim e clcíinido no art. 1 11 cio cod 1go pen:tl 
e tanto ell c corno as partes interessadas pod crüo pro mover 
a execução das mesmas sentenças pcrnntc o juiz fCJcral , re
cu sand o-se o local » . 

A Constitu ição autorisa a intervenção fede ral 
nos Estados p nra cxccur;iio das se11/cuças f edcracs 
(art. 6 § 4) . 

§ 2 .( 
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direito de declarar invalido poresse fundamento 
um acto legislative. (Iredell. J. apud Marshall's 
Writings, p. 522). Elle applica o direito consti- 
tuido, legislado. 

— Qjiid com rela^ao aos regulamcntos expe- 
didos pelo governo federal ? Hlles sao actos 
complementares das leis, contendo os meios e 
mcdidas adequados asuaboa execuqao, sao actos 
necessaries a realiza?ao das providencias nellas 
dcterminadas, dao-Ihes vigor e efliciencia pra- 
tica. Expedidospclo presidente da Republica no 
uso e nos limites da faculdade quo para isso Ihe 
da a Const, (art. 48 n. 1), tern forga de obrigar, 
tem autoridade de lei. E para manter-se e bem 
garantir-se essa autoridade, deve pravalecer a 
respeito d'clles tambem a providencia constitu- 
cional do recurso extraordinario. De outra 
forma, a fid exccuqdo dns la's federaes, a que se 
refere o art. cit., ficaria dependente dos Estados, 
contra a indole e regular pratica do systcma. 

(Esta forfa obrigatoria, porem, os regulamen- 
tos feitos pelo governo mediante autorisa^ao do 
congresso nao a tem, visto que a este fallece 
competencia para delegar poderes. Taes regula- 
mcntos sao inconstitucionaes. K/V/e commen- 
tario ao art. 15, verb. «E' pertinente», etc). 

— Finalmehte, cumpre nao perdcr de vista, 
que « a Consrttuiqao creou este recurso, nao 
para corrigir qualquererro na applicafao da lei 
federal, mas para restabelecer a autoridade desta, 
quando negada pela justi^a IocaI». Acc. do su- 
premo tribunal federal, no recurso* extraordi- 
nario n. 155, de 28 de setembro de 1898. 

b) De leis ou de actos dos governos 
dos Estados. O recurso extraordinario neste 
caso corrige as exorbitancias e usurpa96es da 
autoridade estadual legislativa ou executiva, e 
contra elle defende a federal, que de outra sorte 
ficaria annullada, perdendo a supremacia que 
Ihe cabe quanto aos assumptos de sua compe- 
tencia. 

Na palavra leis comprehendem-se as munici- 
paes, infringentes da Constitui^ao e das leis 
federaes. Acc. do supremo tribunal federal, no 
recurso extraordinario n. 91 dc 9 de dezembro 
de 1896. 

Em face da Gonstir.uigao ou das leis 
federaes. Estas palavras excluem do recurso 
as sentcngas dos tribunals estaduaes resolvendo 
sobre validade do lei do Estado cm face da Con- 

stituifao respectiva. (F/de Accs. do supr. trib. 
fed., n. 254, de 6 e n. 73 de 20 dejulho de 
1898). 

Casos desta natureza sao da exclusiva juris- 
dic^ao estadual. E as decisoes n'elles proferidas 
em ultima instancia prevalecem ante a justifa 
federal (Bakfr, Annot. Const., pag. 229 n. 4, 
Cooley q/wrf Marshall's Writings, App.,pag. 513, 
Walker, Introd. to Amer. Law., 1895, pag. 124 
nota n). 

E com effeito, nada tao confmme ao regi- 
men federativo como decidirem os proprios 
Estados, pelo orgam competente, as contro- 
versias que n'elles occorram por motive de con- 
flicto entre as leis pelas quaes se constituiram 
e as suas leis ordinarias. Do contrario, depen- 
dendo ate n'isso do governo central, tiles mais 
seriam provincias do que Estados. 

Das decisoes das assembleas dos Estados em 
julgamento de natureza politica tambem nao 
cabe o recurso extraordinario para o supremo 
tribunal federal, como nao cabe o de revisao 
crime, do n. Ill deste art. 59—Assim 0 deter- 
minam a natureza de taes decisoes (Fide supra 
commcntario ao titulo desta secfao III) e o 
caracter nao judiciario da autoridade, que as 
profere (Acc. do supr. trib. fed., n. 104, de 11 
de outubro de 1895 e n. 343, de 22 de julho de 
1899). Nos termos da Constitiiii;ao, da-se o 
recurso; «Das sentemjas dasjnsli^as dos Estados» 
e a lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, 
art. 24, diz: « das sentenfas dos iribuuaes dos 
Estados ». Estas expressoes repellem evidente- 
mcnte as decisoes de quaesquer autoridades c 
corporajoes que nao pertenfam a ordem judi- 
ciaria. 

— A lei n. 221 de <20 de novembro de 1894, 
art. 58, estabelece determina^oes garantidoras 
da interposiqao do recurso' extraordinario e da 
execugao da sententa nelle proferida, c dispoe 
que : 

« § 5 Si por qualquer modo for obstada ou impedida a 
exccu^ao clu.s senten^as do supremo tribunal federal, o mi- 
nistcrio publico apresentara dcmmcia contra o oppositor ou 
oppositores, pelo crime defmido no art. I tl do cod i go penal 
e tanto cllc como as partes intercssadas poderao promover 
a cxccugao das mesmas sentempts perante o juiz federal, re- 
cusando-se o local». 

A Constituifao autorisa a intcrvcngao federal 
nos Estados para cxccn^no das scnlengas federaes 
(art. 6 § 4). 



ccs. do supr. trib . 
je 20 de julho de 

da exclusiva juris
! S n 'elles proferidas 
cem ante a justi ça 
,t. , pag . 229 n . 4, 
1gs,App .,pag. 5 13 , 
,w . , 1895, pag. 124 

~onforme ao rcgi 
j1 rem os prop ri os 
etentc, as contro
por motivo de con-
1es se constituiram 
) cont rario, depen
central, elles mais 
ados . 
:as dos Estados em 
líti ca tambem não 
o para o supremo 
cabe o de revi são 

) - Assim o dctcr
leci sões (Vide s11pra 
ta secção Ili) e o 
utoridade, que as 
·ed., n. 104, de 11 
, de 22 de julho de 
stituição, dá-se o 
1stiças dos Estados» 
ovembro de 1894, 
s dos trib1111aes dos 
repellem evidente
quer autoridades e 
:am á or0em judi-

10vembro de 1894, 
ações gara nti doras 
!Xtraordi nario e da 
)roferida, e di spõe 

obst ada ou impedida a 
tribunal fed era l. o mi
\ co ntra o oppoS ito r o u 
rt. 1 1 1 do cod igo pcn:d 

ad as pode rã o promover 
rnntc o juiz fi:d cral, rc-

:ntcrvcnção federa l 
1s s1!11/mçns f i!dcraes 

r 

ARTIGO 59 247 

§ 2 . 0 Nos casos em que houver de app li car leis 
dos Es!ados,a justi ça federal consultará a jurisprudencia 
dos !ribun aes locaes, e vice-versa, a justip dos Estados 
consu ll:trá a juri sprudencia dos tribunaes fcd eraes , 
quando houver de interpret ar leis da União . 

(Decretos n. 5 10 de 22 de junho e n. 9 14 A de 23 êle ou tubro 
de 1890.) 

§ 2 Applicar leis dos Estados, bem 
se vê, não é tarefa peculiar da justiça fed eral ; 
para isso têm elles suas jurisdicções proprias. 
Mas, cabendo aos tri bunaes da União con hece r 
das questões entre dous Estados (n. 1 e deste 
ar ti go),-entre um Estado e cidadãos de ou tro, 
e entre cidadãos de Estados diversos (art. 60 d), 
occorrerá n' isso occasião e necessidade de inter
pretar e applicar leis estaduaes . Em casos taes 

a justiça federal consultará a juris
prudencia dos tribunaes locaes, e 

1° - Vae n ' isto uma homenagem aos poderes 
estad uaes, faze ndo-se que negoc ios por ell es re
gulados , sejam decid idos, não sob diverso crite
rio e estabe lecendo-se novas interp retações, mas 
respeitados os arestas estabelecidos pelas suas 
just iças . 

2° - Com este expediente, remove-se o que 
poderia vi r a ser uma fonte de desgostos , 
discord ias e coníl ictos entre a União e os Esta-

§ 2.0 Nos casos em que houver de applicar 
leis dos Estados,a justiça federal consultara a JU
risprudencia dos t ribunaes locaes, e vice-versa, as 
justiças dos Estados consultarão a jurisprudencia 
dos tribunaes federaes, quando houverem de inter
pretar leis da União. 

dos . As decisões profe ridas de um modo con
forme á juri sprudencia d'estes não têm por 1ue 
lhes desagradem . As justiças federaes decidem 
segundo en casos identi cos o têm feito em 
ulti ma instancia as estad uaes . 

3° - E' presumível que , muito melho r que 
estranhos, entendam as leis de um Estado seos 
magistrados, affe itos como são ao estudo e appli
cação d' ell as . E assim, seguir o que se acha 
consagrado em seos ju lgados fo rmando aresto, é 
uma garantia ele acerto. 

E vice-versa. E' obv io que a jurispru
dencia federal deve ser respeitada pe las justiça 
locaes. Elia vale por lei e ob ri ga a todas as 
jurisdicções. E si ass im não fosse, o direito 
federal viria a ser vario, multi fo rme e in certo . 
Cada Estado o poderi a en tender e applicar a seo 
modo e, quando qu izesse, estabeleceria nova 
jurisprudencia para seo uso . 

ARTIGO 59 247 

§ 2.0 Nos casos cm quo houvor de applicar Icis 
dos Eatados,a jListifafederal consultara a jurisprudcncia 
dos tribunacs locacs.c vice-versa, a justifa dos Estados 
consultara a jurisprudcncia dos tribunacs fedcracs, 
quando houver dc interprctar Icis da Uniao. 

(Decrelos n. 510 de 22 de junho e n. 914 A de 23 tie outubro 
de 1890.) 

§ 2 Applicar leis dos Estados, bem 
se ve, nao e tarefa peculiar da justifa federal; 
para isso tern elles suas jurisdicfoes proprias. 
Mar, cabendo aos tribunaes da Uniao conhecer 
das questoes entre dous Estados (n. 1 r deste 
artigo),—entre urn Estado e cidadaos de outro, 
e entre cidadaos de Estados diversos (art. 60 d), 
occorrera n'isso occasiao e necessidade de inter- 
prctar e applicar leis estaduaes. Em casos taes 

a justiga federal consultara a juris- 
prudcncia dos tribunaes locaes, e 

10 — Vae n'isto uma homenagem aos poderes 
estaduaes, fazendo-se que negocios por elles re- 
gulados, sejam decididos, nao sob diverse crite- 
rio e estabelecendo-se novas interpretagoes, mas 
respeitados os arestos estabelecidos pelas suas 
justifas. 

20 — Com este expediente, remove-se o que 
poderia vir a ser uma fonte de desgostos, 
discordias e conflictos entre a Uniao c os Esta- 

§ 2.' Nos casos em que houver de applicar 
leis dos Estados,a justiga federal consultara a ju- 
risprudcncia dos tribunaes locaes, e vice-versa, as 
justigas dos Estados consultarao a jurisprudencia 
dos tribunaes federaes, quando houverem de inter- 
pretar leis da Uniao. 

dos. As decisoes proferidas de um modo con- 
forme a jurisprudencia d'estes nao tern porque 
Ihes desagradem. As justigas federaes decidem 
segundo em casos identicos o tern feito em 
ultima instancia as estaduaes. 

30—E' presumivel que, muito melhor que 
estranhos, entendam as leis de um Estado scos 
magistrados, affeitos como sao ao estudo e appli- 
cagao d'ellas. E assim, seguir o que se acha 
consagrado em seos julgados formando aresto, c 
uma garantia de acerto. 

E vice-versa. E' obvio que a jurispru- 
dencia federal deve ser respeitada pelas justigas 
locaes. Ella vale por lei e obriga a todas as 
jurisdicgoes. E si assim nao fosse, o direito 
federal viria a ser vario, multiforme e incerto. 
Cada Estado o poderia entender e applicar a seo 
modo e, quando quizesse, estabcleceria nova 
jurisprudencia para seo uso. 
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Art. 69. Compele aos 
juízes ou tribun acs fede
raes decidir : 

a) as ques tões entre 
os cidadãos e o gove rno 
federa l ou cios Estados, 
oriundas ele violação ele 
preceito const itucional ou 
ele leis f deracs; 

b) as questões ou li
tíg ios cios estrangeiros 
qu e se basearem qu ér em 
cont ractos celebrados co m 
o gove rno federa l ou cios 
Estados, quér em trata
dos e convenções co111 as 
nações est ra nge iras. 

e) a~ questões so bre 
presas e rep resas e cm 
gera l as ele ordem civ il ou 
crimin al baseadas no di 
reito internacional. 

(P rojeclo da commiss:'10 do 
governo provisorio.) 

Arl. 59. Compele aos 
juízes ou tribunaes fcde
raes decidir: 

/l) as causas em lUC 
alguma elas partes estri
ba r a acção, ou a defesa, 
e111 disposição da consti
tui ção federal; 

(Decretos n. 5 1 o de 22 de 
junho e n. 9 14 A de 23 de 
oUlubro de 1890.) 

b) os litíg ios entre um 
Estado e cicl~clãos de ou
t ro, ou entre cidadãos de 
Estados diversos . 

(Decreto n. 5 10 de 22 de ju
nho de 1890). 

b) os lití g ios entre um 
Estado e cidadãos de ou
t ro, ou entre cidadãos de 
Estados diversos, diversi
fi cando as leis destes; 

(Decreto 11. 914 A de 23 de 
outubro ele 1890.) 

e) os pleitos entre es
tados estrangeiros e ci
dadãos brazi lei ros; 

d) as acções 111ovid:1s 
por estrangeiros e funda
das, quer em contractos 
co111 o governo da União, 
que r em convenções ou 
t ratados da União co 111 
ou t ras nações; 

e) as questões de di
rei to mar ítim o e navega
ção, assi m no oceano 
como nos rios e lagos cio 
paiz; 

J) as questões de di
reito crimin al ou civ il 
internacion al; 

g) os crim es pol íticos. 
(Decretos n. :; 1 o de 22 de ju

nho e n. 9 14 A de 23 ele ou
tu bro ele 1890.) 

Art. 60. Compete aos Jmzes e tri
bunaes federaes. O art . 55 estabe lece que, 

Arl. 59. Subst itua-se 
a expressão - decidir -
por es!:is-processa r e jul
gar. - Ado!pbo Gordo e 
outros . 

(Emenda npprov,1clt1 em 9 e 
18 ele fevereiro de 189 1 .) 

Substitua-se pelo se
g uinte o art. 59 a) : 

As causas em que al
guma das partes fundar a 
acção ou a defesa em 
di sposições ela Co nstitui
ção federal .-McJra,·s Bar
ros . 

(E1nenda approv:1d.t em 8 de 
j aneiro de 189 1 ). · 

Acc rescen te-se li clispo
siçào eh lcttra-a, cio 
art. 59 : 

1. Ju lgar todas asca u
SH propostas co ntr~ o 
governo da União ou f:1-
zenda nacional, fundadas 
em disposições da Consti
tuição, leis, regul amentos 
do pode r executivo, em 
contractos ce lebrados com 
aquelle governo. 

li. Julga r as causas pro
venientes de co mpensa
ções, reivindicações, in
demnização de prejuízos 
ou quaesq u_er outras, pro
postas pelo governo la 
União contra parti cula res 
ou vice-versa .-L. de Bu
/bõcs. 

( Emenda rtpprov:1da em 9 e 
18 de feve reiro de 189 1 .) 

Supprimarn-se as pala
vras do art. 59 b) : 

Ou entre cidadãos de 
estados diversos, d iver
sificando as leis destes. 
- Moraes Barros. 

(Emenda rejeit:1cla em 8 de 
j aneiro ele 189 1 .) 

Art. 60 . Compete aos 
juizes ou tribunaes fe
deraes processar e jul
gar: 

, a) as causas em que 
alguma das artes fun
dar a acçã o, ou a de
fesa, em disposiçã o da 
Constituição Federal : 

b) todas as causas 
propostas cont;·a o g o
verno da União ou fa
zenda nacional, fun
dadas em disposições 
da Constituição, l eis e 
reg ulamentos do poder 
executivo, ou em con
tractos celebrados com 
o mesmo g overno. 

r) as causas prove
nientes de compensa
ções, reivindicações, in
demnização de prejui
zos ou quaesquer ou
tras , propostas pelo 
g overno da União con
tra particulares ou vi
ce-versa. 

d) os litígios entre 
um Estado e cidadãos 
de outro, ou entre ci
dadãos de Estados di
versos, diversificando 
as leis destes ; 

e) os pleitos entre 
estados estrangeir os e 
cidadãos brazileiros ; 

f) as acções movidas 

por .estrangeiros e fun
dadas, quér em con
tractos com o governo 
da União, quér em con
venções ou tratados da 
União com outras na
ções ; 

g) as questões de di
reito marítimo e nave
gação, assim no oceano 
como nos rios e lag os 
do paiz; 

b) as questões de di
reito criminal ou civil 
internacional ; 

i) os crimes politicos. 

a lém do supremo tribunal federal, haja j11ires e 
trib1111rres, creados por lei ordinaria do con-
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Art. 69. Compete nos 
juizcs ou tribunacs fcde- 
raes dccidir : 

a) as questocs cnlre 
os cidadaos e o govcrno 
federal ou dos Estados, 
oriundas de violafao de 
prcceito constitucional ou 
de leis fcderacs; 

b) as questocs ou li- 
tigios dos cstrangeiros 
que se bascarcm quer em 
contractos cclebradoscom 
o govcrno federal ou dos 
Estados, quer cm trata- 
dos c convcnfoes com as 
nafocs cslrangeiras. 

c) at questocs sobre 
presas e reprcsas c cm 
geral as de ordcm civil ou 
criminal bascadas no di- 
rcito intcrnacional. 

(Projecto da commissao do 
governo proyisorio.) 

Art. 59. Compete aos 
juizcs ou tribunacs fcde- 
racs dccidir: 

a) as causas cm que 
alguma das partes estri- 
bar a acfao, ou a defcsa, 
cm disposifao da consti- 
luifao federal; 

(Decretos n, 510 de 22 de 
junho e n. 114 A de 23 de 
outubro de 1S90.) 

b) os litigios cntrc um 
Estado e cidadaos do ou- 
tro, ou cntrc cidadaos do 
Estados divcrsos. 

(Decreto n. 5«o de 22 de ju- 
nho de 1890). 

h) os litigios entre um 
Estado c cidadaos do ou- 
tro, ou entre cidadaos de 
Estados divcrsos, divcrsi- 
ficando as leis dcstcs; 

(Decreto n. 914 A de 23 de 
outubro de 1890.) 

c) os plcilos cntrc es- 
tados cstrangeiros c ci- 
dadaos brazileiros; 

d) as acfdes movidas 
por cstrangeiros e funda- 
das, quer em contractos 
com 0 governo da Uniao, 
quer cm convcnfoes ou 
tralados da Uniao com 
outras nafocs; 

e) as questocs de di- 
reito maritimo c navcga- 
fao, assim no oceano 
como nos rios e lagos do 
paiz; 
/) as questocs de di- 

reito criminal ou civil 
intcrnacional; 

g) os crimes politicos. 
{Decretos n. sio de 22 de ju- 

nho e n. 914 A de 2) de ou- 
tubro de 1890.) 

Art. 59. Substitua-sc 
a cxprcssao — dccidir — 
por cstas—processor e jul- 
gar.—Adolpho Gordo c 
outros. 

(Hmenda approvada em 9 e 
18 de fevereiro de 1891.) 

Substitua-sc pelo se- 
guinte 0 art. sp a) : 

As causas cm que al- 
guma das partes fundar a 
acfao ou a defesa cm 
disposifoes da Conslitui- 
fao federal.—A/o/'jcs Bar- 
ros. 

(Rmend:i approvada em 8 de 
Janeiro de iSgi)* 

Accrcsccntc-sc a dispo- 
sicao da lettra—a, do 
art. 59; 

I. Julgar todas ascau- 
sas propostas contra o 
govcrno da Uniao ou fa- 
zenda nacional, fundadas 
cm disposifoes da Consti- 
tuifao, leis, rcgulamentos 
do podcr executivo, em 
contractos celebrados com 
aquelle govcrno. 

II. Julgar as causas pro- 
venicntcs de compcnsa- 
focs, rcivindicafocs, in- 
demnizafao de prcjuizos 
ou quacsqucr outras, pro- 
postas pelo govcrno da 
Uniao contra particularcs 
ou vice-versa.—/,. da Bu- 
Iboes 

(Hmenda approvnda em 9 e 
j8 de fevereiro de 1891.) 

Supprimam-se as pala- 
vras do art. =,q b ) : 

Ou cntrc cidadaos de 
estados divcrsos, divcr- 
sificando as leis dcstcs. 
—Moraes Barros. 

(Hmenda rejeitadu em 8 de 
Janeiro de 1891.) 

Art. 60. Compete aos 
juizes ou triliunaes fe- 
dcraes processar e jul- 
gar: 

, uj as causas em que 
alguma das'partes fun- 
dar a acgao, ou a de- 
fesa, em disposigso da 
Constituigao Federal : 

b) todas as causas 
propostas contra o go- 
verno da Uniao ou fa- 
zenda nacional, fun- 
dadas em disposigoes 
da Constituicao, leis e 
regulamentos do poder 
executivo, ou em con- 
tractos celebrados com 
0 mesmo governo. 

r) as causas prove- 
nientes de compensa- 
goes, reivindicagoes, in- 
demnizagao de' prejui- 
zos ou quaesquer ou- 
tras , propostas pelo 
governo da Uniao con- 
tra particulares ou vi- 
ce-versa. 

d) os litigios entre 
um Estado e cidadaos 
de outre, ou entre ci- 
dadaos de Estados di- 
versos, diversificando 
as leis destes; 

c) os pleitos entre 
estados estrangciros e 
cidadaos brazileiros; 
/) as acgoes movidas 

por .cstrangeiros e fun- 
dadas, quer em con- 
tractos com 0 governo 
da Uniao, quer em con- 
vengoes ou tratados da 
Uniao com outras na- 
goes ; 

as questoes de di- 
reito maritimo e nave- 
gagao, assim no oceano 
como nos rios e lagos 
do paiz; 

h) as questoes de di- 
reito criminal ou civil 
internacional; 

i) os crimes politicos. 

Art. 60. Compete aos juizes e tri- alem do supremo tribunal federal, haja jui^s e 
bunaes federaes. O art. 55 estabelece que, Irihiiimcs, creados por lei ordinaria do con- 
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gresso nac ional , isto é , tribunaes inferi ores . 
Destes ui ti mos nem um ainda t emos . O con
g resso os estabelece rá si e quando as necess ida
des do serviço nacional exig irem. 

O dec . n. 848 de 1 890, a rt. 14, fez de cada 
Estado , ass im com o do di stricto federal, uma 
secção judicia l com um só juiz. A estes juizes 
seccionaes compete toda a jurisdi cção estabe
lecida no presente art igo . Das dec isões porém 
qu e proferirem ha recurso para o sup remo 
tribunal federal (a rt. 59 n. 11). 

- Em vista do que di spõem a Constitui ção , 
art. 55, o dec . n. 848 de 11 de ou tu bro de 1890, 
a rt. 13, e a lei n. 221 de 20 de novembro ele 
1894, a rt , 2°, não se póde deixa r de reconh ece r 
qu e a cada ju iz fede ra l devem competir as causas, 
qu e ve rsa rem sobre questões o riun das de factos 
passados na respecti va · secção, - assim decid io 
o supremo tribunal federa l, por Accs . nos Aggr. 
n .230, de2 cl e fe1·ereiroe n. 242 de 15 de junho 
de 1898 , em questões prop stas con tra a União . 

a) As causas. Est a expressão é aqui em
pregada em se nti do lato, abrange ndo q,uaesq uer 
acções propo tas em ju izo pa ra reco nhecimento 
ou declaração de um direito . Comprehende 
as questões não sómente civeis, mas ainda as 
criminaes (qu e t odas se podem fund ar em di s
posição constitucional) . 

Já em nossa ant iga juri spende ncia a palav ra 
causa envolvia em seo se nti do qu alquer demand a 
criminal (Pereira e Souza, Dice . júrid.) Do 
mesmo m odo no dire ito norte-ameri ca no a re
speito da palav r::i cases, traduzida na constituição 
arge ntina por «ca usas » , de onde, com o mesmo 
valor, pa sso u pa ra a nossa . ( Const. dos E. U. 
N. A., a rt. 3°, sccç. 211

, n. 1 ; Const. Argent., 
a rt. 100 ; J. Sto,y Con~me nt. cit . § 292 ; Wa l/ier , 
Intr. t o Amer. Law, 189:; , § 49, n. 1, et c.) 

Com a mes ma exten são ve mol-a empregada 
n' o utra pa rte ela nossa Contitui ção ( a rt. 72 
§ 23 ). E uma t al intelligencia acha-se já firm ada 
em nossa juri sprudencia , como se vê do Acc . 
n. 11 de 15 de março de 1893, de accorclo com 
o pensa mento qu e preva leceo no acto orga nico 
da j usti ça federal (Oecr. n . 848, de 1 1 de ou tubro 
de 1890), e conform~ ao que ex poz em seo 
relatori o o ministro autor dessa o rgani sação 
(Rei. do mini sterio da justiça, 1891 , pag . 32) . 

Em disposição da Constituição Fe
deral. As causas a qu e allude esta clausula, 
explica Story, comm entando o art. 3 , secção 2" , 
n. 1, da Con stitui ção N. Ameri can a, são as q ue 
concernem a questões regidas d irectamente pela 
C9nstitui ção, as que d ize m respeito aos poderes 
conferidos, ás garant ias asseguradas e ás prohi
bi ções feitas pela Consti tu ição independe nte
mente de toda lei especial (*). 

(•) H:unilton, cxemplific:1min, rcforc-sc ás restricçõcs postas :i s h:gislatn
ras dos Estados. Ec;t as . di,:, n:io podcr:io emitti r papel mocd..i; mas esta pro• 
h ibiç.ão resulta ela Const ituição sem cnnnex;in alguma cmu qu:llquer lei da 
U 11 i:io. Supponha-se que uni (los Estudos foz i:1 um:i cmis~:io dessas : todas as 
contestações que se lcv:111l:1ssem ;1 esse re ... pcito, deveriam ser dccidid:1o:; pd:1 
Consti:uiç.:io, e n:io pelas lei~ dns E:.tados Uni,los . E :1ssim n'nnlros casos 
( Fcderalist, Cap. 811

1 n. 1). Nesse,; <, outros ca'-0S» estio o trat:uncnto dcs
cgual dado por um Est:uto, quanto a direito~ dc cicfadio c :1 rccus:1 dc.lÓ~:l 
qual i.t:idc aos cidadãos de outro Estado,-n supprcssãn do ju lg:um:nto pdn ~\:?:~~e. i(Jt;!is-;:r;, j/~~~~!I)r1lº no Est:ido onde se commcltcr:1 O crime, 

Julgando causa em que se a ll egava lesão de 
direitos pela t ransgressão das di sposições cont i
das no art. 72 § § 17 e 24, o suprem o t ribun al 
federa l, considerando que nem o di rei to de pro
priedadé nem a li berdade de indust ria são re
g idos directamente pe los ci t. ~~ e q ue , ao 
contrario de pendem de leis especiaes que lhes 
regul em o exe rc icio e estão suj eitos a restr;c
ções, ent re as quaes as disposições de poli cia 
adm ini trat iva e hygie nica, - consagrou no Acc. 
em Aggr. n. 185, de 3 de abril de 1897, aq uella 
interpretação do sabio commentador . E, accres
centa o cit. Acc . , a da r- e ma io r ampli tud e ao 
art. invocado, «não só se ri a u ma in util idade o 
art. 59 § 1 da Con stitui ção, como ainda viri am 
a pertencer á esphe ra da ju sti ça federal, . todas 
as causas que se agitassem na Republica, v isto 
como todas tende m a reraração de uma lesão 
de d ireito e todos os d ireitos en contram base na 
Constitui ção ; e inuteis se ri am , por sua vez, as 
demais especi íicações cont idas no art. 60 . Vide 
Accs . do su pr. tri b . federal , n. 98 de 17 de 
julho ele 1895 , n. 112 de 19 ele set embro de 
189 5, n. 146 de 8 de julho de 1896, n. ·18 5 de 
3 de abril de 1897, n. 260 de 24 de agosto e 
n. 75 de 17 de set mbro de 1898 . 

E já por Acc. n . 297 de 20 de abril de 1892 
pelo mesmo tribunal havia sido firm ada essa 
intelli genc ia, sendo então julgado q ue «a es
phera ju risdiccional do poder ju dicia ri o federa l , 
limita- e ás célmas de interesse d irecto , gera l e 
princi pal da União, sal vo uni camente os casos 
de excepção especial contidos no art. 59 n. II e 
III da Const. » 

Nessa con fo rmid ade se tem estabelecido a 
juri sprudenci a do su premo tribunal , por innu
meras dec isões, das q uaes ci tare mos os Accs . 
nas Appel. n. 252 de 26 de maio , n. 247 de 30 
de junho de 1897, n. 231 de 12 de fevereiro , 
n. 2 54 r:!e 6 de julho, n. 260 de 24 de agosto e 
n. 287 de 30 de novem bro de 1898 . A ult ima 
das citadas decisões traz o seguinte: 

Considerando que, fundando-se a acçêo, em que se pede 
• a restituição do impost o de heranças e legad s. indeviéa

mcntl! pago, na inconsti tucionalidade do art 10. n. 2, d.o 
dec . es tadua l n . 274, de 29 ele junho ele 189 1. que sujeitou 
.:Í referida t axa a transm issão rnusa 111orlis 1 de apoiices da 
d ivida pu blica nacional, com ílagranle violaçào do art . 1 O 

da Constitui ç,10 Federa l, tendo se t ravado sobre este ponto 
de vista a questào da va lidade d'aque lla d isposição. dava-se 
o caso, não do art . 60 a) mas sim o do art. 59 ~ 1 b) da 
mesma Const.; pelo que pertencia a alludida acção mlione 
mnteria, á esphera da j ustiça loca l, perante a qua l cumpria 
que fosse proposta 1 intent;111do-se oppo rtunaml' nte o recurso 
cxtraordinano pa ra este tribunal , si a decisllo da ultima 
instancia fosse no sentido da validade da disposição a rguida 
de inconsti tucional , sendo esta a doutrina consagrada pela 
jurispruclcncia do tribunal , como consta de uma grande 
serie de arestas . 

Assim. q ue , em v ista de taes dec isões, pódc-se 
fo rmular a segui nte regra : 

Quando a acção ou a defeza fundar-se em 
di sposição constit ucional, que haja sido violada 
por acto legislat ivo ou executivo do poder fe
deral, a competencia é das justiças da União, 
(art. 60 a). Q!.1ando se fundar em disposição 
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gresso nacional, isto e, tribunaes inferiores. 
Destes ultimos nem um ainda temos. O con- 
gresso os estabelecera si e quando as necessida- 
des do servi^o nacional exigirem. 

O dec. n. 848 de i8qo, art. 14, fez de cada 
Estado, assim como do districto federal, uma 
secgno judicial com um so juiz. A estes juizes 
seccionaes compete toda a jurisdicijao estabe- 
lecida no presente artigo. Das decisoes porem 
que proferirem ha recurso para 0 supremo 
tribunal federal (art. 59 n. II). 

— Em vista do que dispoem a Constituigao, 
art. 55,0 dec. n. 848 de 11 de outubro de 1S90, 
art. 13, ea lei n. 221 de 20 de novembro de 
1894, art, 20, nao se pode deixar de reconhecer 
que a cada juiz federal devem competir as causas, 
que versarem sobre questoes oriundas de factos 
passados na respectiva-scccao, — assim decidio 
o supremo tribunal federal, por Accs. nos Aggr. 
n". 230, de 2 de fevereiro e n. 242 de 15 de junho 
de 1898, em questoes propostas contra aUniao. 

a) As causas. Esta expressao e aqui em- 
pregada em sentido lato, abrangendo quaesquer 
accoes propostas em juizo para reconhecimento 
ou declaracao de um direito. Comprehende 
as questoes nao somente civeis, mas ainda as 
criminaes (que todas se podem fundar em dis- 
posiijao constitucionitl). 

Ja cm nossa antiga jurispendencia a palavra 
causa envolvia cm seo sentido qualquer demanda 
criminal (Pcrcira e Souza, Dice, jtirid.) Do 
mesmo modo no direito norte-americano a re- 
speito da palavra cases, traduzida na constituii;ao 
argentina por «causas», de onde, com o mesmo 
valor, passou para a nossa. (Const, dos E. U. 
N. A., art. 30, scci;. 2", n. 1; Const. Argent., 
art. 100 ; y. Sloiy Comment, cit. § 292 ■, Walker, 
Intr. to Amer. Law, iSq,, §49, n. 1, etc.) 

Com a mesma extensao vemol-a empregada 
n'outra parte da nossa Contituigao (art. 72 
§ 2^). E uma tal intelligencia acha-se jafirmada 
em nossa jurisprudencia, como se ve do Acc. 
n. 14 de 15 de mar^o de 1893, de accordo com 
o pensamento que prevaleceo no acto organico 
da justiga federal (Deer. n. 848, de 11 de outubro 
de 1890), e conforme ao que expoz em seo 
relatorio o ministro autor dessa organisacao 
(Rel. do ministerio da justifa, 1891, pag. 32). 

Em disposiqao da Gonstituicao Fe- 
deral. As causas a que allude esta clausula, 
explica Story, commentandoo art. 3, seccao 2", 
n. 1, da Constitui^ao N. Americana, sao as que 
concernem a questoes regidas directamente pela 
Constituigao, as que dizera respeito aos poderas 
cohferidos, as garantias asseguradas e as prohi- 
biijoes feitas pela Constitui^ao independente- 
mente de toda lei especial (*). 

(*) Hamilton, excmpUficando, rcfcrc-sc as restrkxoes postas as Icgislatu- ras dos Estados. Hstas, diz, nao podcrao eintttir pa pel tuocda; mas esta pro- hibi<;uo resulta da Constitni^ao scm connexao alguma com qualquer lei da 
Uniao. Supponha-se que tun 'dos Kslados fazia uma emissao dessas ; lodas as contesta<;oes que se levantassem a essc respeito, deveriam ser dectdidas pela Conslitukao, e nao pclas Kris dos Hstados Unidos. E assim n'ontrtis casos 
(Federalist, Cap. S", n. 1). Nesses «toutros casos» estao o tratamento des- ugual dado por um Estado, quauto a dircitos de cidadao e a rccusa, dessa qualidade aos cidadaos de outro Estado,—n suppress.io do julgamento pcio jury,—o tmpedir-se o julgamento no Estado onde sc commcltcra o crime, etc., etc. (t'l./e Story, locQcit). 

Julgando causa em que se allegava lesao de 
direitos pela transgrcssao das disposifoes conti- 
das no art. 72 §§ 176 24, o supremo tribunal 
federal, considerando que nem o direito de pro- 
priedade nem a liberdade de industria sao re- 
gidos • directamente pelos cit. ^ e que, ao 
contrario dependem de leis especiaes que Ihes 
regulem o exercicio e estao sujeitos a restric- 
foes, entre as quaes as disposigoes de policia 
administrativa e hygienica,—consagrou no Acc. 
em Aggr. n. 185, de 3 de abril de 1897, aquella 
intcrpreta^ao do sabio commentador. E, accrcs- 
centa o cit. Acc., a dar-se maior amplitude ao 
art. invocado, «nao so seria uma inutilidade o 
art; 59 § 1 da Constituigao, como ainda viriam 
a pertencer a esphera da justiga federal, todas 
as causas que se agitassem na Republica, visto 
como todas tendem a reparaqao de uma lesao 
de direito e todos os direitos encontram base na 
Constituipao ; e inuteis seriam, por sua vez, as 
demais especificacoes contidas no art. 60. Vide 
Accs. do supr. trib. federal, n. 98 de 17 de 
julho de 1895, n. 112 de 19 de setembro de 
1S95, n. 146 de 8 de julho de 1896, n. "185 de 
3 de abril de 1897, n. 260 de 24 de agoslo c 
n. 75 de 17 dc setembro de 1898. 

E ja por Acc. n. 297 de 20 de abril de 1S92 
pelo mesmo tribunal havia sido firmada essa 
intelligencia, sendo entao julgado que «a es- 
phera jurisdiccional do poder judiciario federal, 
limita-se as causas de interesse dirccto, gcral e 
principal da Uniao, salvo unicamonte os casos 
de excep^ao especial contidos no art. 59 n. II e 
III da Const.» 

Nessa conformidade se tern estabelecido a 
jurisprudencia do supremo tribunal, por innu- 
meras decisoes, das quaes citaremos os Accs. 
nas Appel. n. 232 de 26 de maio, n. 247 de 30 
de junho de 1897, n. 231 de 12 de fevereiro, 
n. 254 de 6 de julho, n. 260 de 24 de agoslo e 
n. 287 de 30 de novembro de 1898. A ultima 
das citadas decisoes traz 0 seguinte : 

Considerando que, fundando-se a actjjio, em que se pede. 
a rcstitui^o do imposto dc hcran^as e legadns. indevIda- 
men te pago, na inconstitucionalidade do art 10. n. 2, do 
dec. estadual n. 274, de 29 de junho de 1891, que sujcitou 
a rcferida taxa a transmissao causa mortis, dc apolices da 
divtda publlca nacional, com flngrante viohujao do art. 10 
da Constitui<;ao Federal, tendo se travado sobre este ponto 
de vista a questao da validade d'aquella disposi^ao, dava-se 
o caso, nao do art. 60 rt) mas sim o do art, 59 § I /?) da 
mesma Const,; pelo que pertencia a alludida ac^ao .'mltone 
maferia' a esphera da justiija local, pernnte a qual cumpria 
que fosse proposta, intentando-se opportunamente o recurso 
extraordinano para este tribunal, si a decisao da ultima 
instancia fosse no sentido da validade da disposi^ao arguida 
de inconstitucional, sendo csla a doutrina consagrada pela 
jurisprudencia do tribunal, como consta de uma grande 
seric dc arestos. 

Assim que, em vista de taes decisoes, pode-se 
formular a seguinte regra : 

Quando a ac^ao ou a defeza fundar-sc em 
disposi<;ao constitucional, que haja sido violada 
por acto legislative ou executive do poder fe- 
deral, a competencia e das justifas da Uniao, 
(art. 60 a). Quando se fundar em disposi^ao 



• 

• 

2150 ARTIGO 60 

constitucional q ue haja sido v iolada por acto 
do poder legislat ivo ou executi vo dos poderes 
dos Estados, a competencia é das just içàs esta
duaes, com recu rso pa ra o supremo tr ibu nal 
(art . 59 § 1). 

E dest ' arte o poder de declarar nu llos e i nef
fi cientes , por contrari os á Constitui ção Federal, 
actos legislativos e executi vos , é tanto da União 
como dos Estados e neste sentido pode-se di zer 
que ell e é de jurisd icção concurrente . Da qu es
tão le consti tucionalidade conhecem os tri bu
naes todos do paiz, nac ionaes e locaes , mas 
estes a pro posito de leis e de actos de autori
ri dades do Estadq e aquc ll es quanto aos da 
legislat ura e da adm in ist ração fede raes suj eitas 
ent retanto as decisões fin aes da magist ratura 
estad ual á rev isão pelo supremo tr ibu nal federa l , 
q uando considerarem va lidos os actos impu
g nados como inco nstitucionaes . 

b) Todas as causas propostas contr~ 
o governo da União ou fazenda nacio
nal... Esta e a seguinte alin ea e) não v inham 
nos projectos preliminares, nem no q ue o go
govcrn o submettco ao cong resso constituinte; 
resu ltara m de emenda addit iva a esta pa rte da 
Cons~ituição ANNAES, vol. Ili, pags . 85 e r 56) . 
Em n go r,tanto uma como outra eram escusadas ; 
não se tinha creado uma just iça federa l para 
fi car á margem e irem-se agitar as questões de 
direito e interesse federal perante as justi ças dos 
Es tados, estabe lecidas para outra ord em de ne
gocios . Mas occo rre mencionar que, ao tempo 
em que a referida emenda fo i apresentada, havia 
triumphado no cong resso o principio da leo-is
lação sepa rada (ANNAES cit. vol. li, pags . r 37 e 
393 , n. 24) e cada Estado poderi a, conseguinte
mente, regular por leis suas as relações de 
direito_ c~mmum. Parece que, devendo-se rege r 
pelo d1re1to commu1r os assumptos de que co
g itava a emenda, considerou-se qu e havia certo 
r isco em não reserva i-os exp ressa mente ás jus
t iças da União; os Estados seri am tentados
uma vez que o direito iri a ser de feitura ou con
sagração sua - a entende r q ue o appli cal-o por 
v ia jud iciari a a quaesquer pendencias haveri a 
de caber-lhes tambem como prerogati va propria . 
A emenda v inha im pedir-lhes essa possível ten
dencia . 

Mas fôra apresentada tam bem emenda resta
belect!ndo a disposição do projccto q ue consa
g rava a unidade de legislação (ANNAES , vol. 111, 
pag . 49) . E o cong resso, por maiori a de 7 vo
tos, voltando sobre seus passos, approvou-a 
(ANN ., pag. cit. e 50) . Ma is tard e adoptou entre 
mui tas outras tambe m aq ue ll a . (ANNAES cit. 
pag . 85) . E a fin al, na votação defi niti va das 
emendas cm segu nda d iscussão, ma nteve ambas 
(ANNAES cit., pags . 147 e 156) . 

e) Ou quaesquer outras, propostas pelo 
governo da União.- er ia incong ruencia (diz o 
Acc . n. 14 do sup remo trib unal federa l, de 15 
de março de 1893) não poder a União, q uando 

p rejudicada, invocar a autoridade de seos pro
prios tribunaes em defeza de seos direitos, sendo 
fo rçada a reco rrer para tão legitimo fim , á 
just iça dos Estados.-

Com effeito, importaria isto a inutilida le da 
justiça federal e estabeleceria uma relaç-ão de 
dependencia e subordinação das prerogati vas e 
interesses da União á autoridade dos Estados . 

A ex pressão q11 aesq11er 011trns (causas) abrange 
todas as especies de questões que possam ser 
levadas a juizo, um a vez qu e versem sobre 
obj ecto de interesse da União, - provú1ham ele 
cont ractos, quasi-contractos, deli ctos, quasi
deli ctos ou clirectamente da lei. 

Ou vice-versa. Por egual , si os parti
culares tem de accionar a Uni ão, o govern o fede
ral , a faze nda nacional, est á v isto q ue o fóro não 
póde ser o dos Estados . Pa ra tratar contencio
samente in teresses nacionaes ha no apparelho 
federa l um orgam para isso proprio, a sua jus
tiça . E a ell a deve m reco rrer os q ue ti ve rem 
de contender com a União, sobre a qual não ha 
poder alg um quanto ao que lhe di z respeito e 
porta nto só a um elos proprios poderes d' ella 
caberá profe rir decisão - e isto está na missão 
de sua magistratura. 

Mas, releva ponderar que, si as causas inten
tadas pela faze nda nacional ou contra ella só 
pódem correr perante a justiça federal , não lhe 
cabem entretanto procedimentos jud iciaes espe
ciaes seos, di stinctos dos que prevalecem para 
os parti culares . 

Mal av isada nesta pa rte, a legislação proces
sual repu blicana conservo u a anomalia de priv i
legios fi scaes que não se compadecem com a 
natureza e índole cio novo regím en. A fazend a 
nacional , quando entra na arena forense , não 
vem sinão como litigante e ahi é egual a qual
q uer outro , não póde pretender uma posição 
excepcional e superi or aos demais ple iteantes . 
Pri v il egios exp li ca-se que os tivesse a f aze11rfa 
real, n ' um regím en qu e era de priv ilegias e que 
até os aclmittia na legislação penal, ·v . g r., pu
nindo di versamente o fid algo e o plebeo ; mas 
hoje a faze nda não é do rei, é nacional, e a 
nação pro fessa o dogma da egualdade . 

Já os constituintes de 1823 , n' aquella assem
biéa de patriotas que reunio tão g rande numero 
de homens illustres, tinham se apercebido da 
injusti ça dessa situação sin gular e injustificavel 
da faze nda, e tratara1~1 de supprimil-a. Seo 
monumenta l projecto de Constitui ção, elaborado 
por estad istas da estatura de Antonio Carlos 
(relator), José Boni fac io, Pedro de Arauj o Lima 
(depois Ma rqu ez de Olinda), m onsenhor Muniz 
Tava res e outros g randes vu ltos , lavníra esta 
sentença : 

Art . 225 O j uizo e execução cm mat eri a de faze nda se
guiní n mesma regra que o juizo e execução dos particu l:. rcs , 
sem pri vi legio de tó ro . 

Nós outros conservamos com esmero a anti
gualha carunchosa, repudiada por aquelks g ran-
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constitucional que haja sido viplada por acto 
do poder legislative ou executivo dos podcres 
dos Estados, a competencia.e das justipas esta- 
duaes,- com recurso para o supremo tribunal 
(art. 59 § ')• - 

E dest'arte o poder de declarar nullos'e inef- 
flcicntes, por contrarios a Constituipao Federal, 
actos legislativos e executivbs, e tanto da_ Uniao 
como dos Estados e neste sCntido pode-se .dizer 
que elle e de jurisdicpao concurrente. Da ques- 
tad de constitucio'nalidade conhccem os tribu'- 
nacs tOdos' do paiz, nacionaes e locaes, mas 
estcs a proposito'de leis e de-actos de autori- 
ridades do Estadq e aquelles quanto aos da 
legislal.ura e da administrapao fedtraes suje'itas 
entretanto,'as deusoes finaes da magistratura 
cs'tadual a revisao pelo supremo tribunal federal, 
quando considerarem validos os actos impu- 
gnados'como inconstitucionaes. 

h) Todas as causas "propostas contra 
o governo da Uniad ou fazenda nacio- 
nal... Esta e a seguinte alinea c) nao vinham 
nos projectos preliminares, nem no que o go- 
govcrno submetteo ao congresso constituinte ; 
resultaram de emenda additiva a esta pafte da 
Ccnstituipao (Annaes, vol. Ill, pags. 85 6 -156). 
Em rigor,tanto Uma como outra eram escusadas; 
nao se tinha creado uma jusflca federal para 
ficar a margem e irem-se agitar as questoes.de 
direito e interesse federal perante as justipas dos 
Estados, estabelecidas para outra ordeni de ne- 
gocios. Mas occorre mencionar que, ap tempo 
em que a referida emenda foi apresentada, havla 
triumphado no congresso o principio da legis- 
lafao separada (Annaes cit. vol. II, pags. 137 e 
393, n. 24) e cada Estado poderia, conseguinte- 
mente, regular por leis suas as rclapoes de 
direito commirm. Parece que, devendo-se reger 
pelo direito commum, os assumptos de que co- 
gitava a emenda, considerou-se que havia certo 
risco em nao reserval-os' expressame'nte as jus- 
tipas da Uniao ; os Estados seriam tentados— 
uma vez que o dircilo iria ser de feitura ou con- 
sagrapab sua — a entender que 0 applical-o por 
via judiciaria a quaesquer pendercias haveria 
de caber-lhes tambem como prerogativa propria. 
A emenda vinha impedir-lhes essd possivel.ten- 
dencia. 

Mas fora apresentada tambem emenda resta- 
belecfendou disposipao Jp projccto que consa- 
grava a unidade de legislapao (Annaes, vol. Ill, 
pag. 49). E 0 congresso, por maioria de 7 vo- 
tes, voltando sobre sens passes, approvou-a 
(Ann., pag. cit. e 50). Mais tarde adoptou entre 
muitas outras tambem aquella. (Annaes cit. 
pag. 85). E a final, na votapao definitiva das 
emendas cm segunda discussao, manteve ambas 
(Annaes cit., pags. 147 c 156). 

c) Ou quaesquer outras, propostas pelo 
governo da Uniao.—Scria incongruencia (diz o 
Acc. n. 14 do supremo tribunal federal, de 15 
de marpo de 1S93) nao poder a Uniao, quando 

prejudicada, invocar a autoridade de seos pro- 
prios .tribunaes.Cm defez'a de seos direitos, sendo 
forpada a recorrer para tao legitimo fim, a 
justi'pa dos Estados.— 

Com effeito, impo'rtafia is'to a inutilidade da 
justipa federal e estabeleceria uma relacao de 
dependencia e subordinapao -das prcrogativas e 
interesses da Uniao a autoridade dos Estados. 

A expressao quaesquer blifras (causas) abrange 
tpdas as especies'de questoes que possam ser 
levadas a juizo, uma vez que versem sobre 
objecto de interesse da Uniao,—provenham de 
contractos, quasi-contractos, delictos, quasi- 
delicfos'ou directamente da lei. 

Ou vice-versa. Por egual, si os parti- 
culares tern de accionar a Uniao, 0 governo fede- 
ral, a fazenda nacional, esta visto que o ford nao 
pode-ser o dos Estados. Para trataf contencio- 
samente interesses nacionaes ha no apparelho 
federal uirr or gain para isso proprio, a sua jus- 
tipa. E a ella devem recorrer os que tivcrem 
de contender com a Uniao", sobre a qual nao ha 
poder algum quanto ao que Ihe diz respeito e 
poi'tanto so a urn dos proprios poderes d'ella 
cabeni proferir decisao — e isto esta na missao 
de sua magistratura. 

Mas, releva ponderar que, si as causas inten- 
tadas pela- fazenda nacional ou contra ella so 
podem correr perante a justipa federal, nao Ihe 
cabeni entretanto procedimentos judiciaes espc- 
ciaes seos, distinctos dos que prevalecem para 
os particulares. 

Mai avisada nesta parte, a legislapao proces- 
sual rcpublicana conservon a anomalia de privi- 
legios fiscaes que nao se compadecem com a 
natureza e indple'do novo'regimen. A fazenda 
nacional quando entra na arena forense, nao 
vein sinao como litigante e ahi e egual a qual- 
ouer outrO, nao pdde pretender uma posipao 
excepcional e superior aos denials pleiteantes. 
Privilegios explica-se que os tivesse a fazenda 
real, n'um regimen que era de privilegios e que 
ate os admittia na legislapao penal, v. gr., pu- 
nindo diversamente o fidalgo e o'plebeo ; mas 
hoje a fazenda nao e do rei, c nacional, e a 
nacao professa o dogma da egualdade. 

Ja os constituirites de 1823, n'aquella assem- 
blea de patriotas que reunio tao grande numero 
de hdmens illustres, tinham se apercebido da 
injustipa dessa situapao singular e injustificavel 
da fazenda, e trataram de supprimil-a. Seo 
monumental projecto de Constituipao, elaborado 
por cstadistas da estatura de Antonio" Carlos 
(relator), Jose Bonifacio Pedro de Araujo Lima 
(depois Mafquez de Olinda), monsenhor Muniz 
Tavares e butros grandes vultos, lavrara esta 
sentenpa: 

Art. 225 tO juizo e exccuqao cm matcria de fazenda se- 
guira a mesma regra que o juizo c execu^ao.dos particulares, 
sem pri^ilegio de toro.. 

Nos outrbs conservamos com esmero a anti- 
gualha carunchosa, repudiada por aquelles gran- 
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des esp iritos e inteiramen te in compativel com 
regimen liberal e de egualdade estabelecido pela 
noya Consti tui ção, embora tenha esta exp ressa
men te abo lido (art. 83) tudo o q ue lhe é con
trario e que aberra, não só de seo texto, mas dos 
principies q ue o in spiram ... (Vide ú,jrn, com
menta i-io ao art. 72_§ 23, nota). 

d) Os litigios entre um Estado e cida
dãos de outro, ou entre cidadãos de Estados 
d iversos, foram comprehendidos na juri sd icção 
federal , po r amor ás boas relações e harm onia 
entre os di ffere ntes membros da União e como 
essencial á paz d'esta. 

E, em verdade , não poderia um Estado ficar 
com a facu ldade de, por suas leis e pelos jul
gados dos seos t ri bunaés, sacri fica r o direito e 
prejud ica r os in teresses dos cidadãos de outro, 
e de crea r assim discord ias e rivalidades pertur
badoras do reg imen adoptado para tranquillidade 
e bem esta r da commun hão nacio nal. E isso 
succederia fac ilmente si as causas de que se 
trata não fossem arredadas das justiças lo
caes . 

<< Ningucm pódc ser JUIZ em causa propria ou em causa 
cm cuja decisão possa ter ainda o minimo interesse e isto 
lrnsta para ser attribuida aos tribunacs fcdcraes a decisão 
das contcStações entre os diffcrc ntcs Estados e scos cida
cl11os ... (Hamilton, Fcderal ist , cap . 80). 

« A disposição da Const1tuiçiio, ex tendendo o poder judi
ciaria da União its co ntroversias e ntre cidadãos de diffe
rcntes Estados, teve sua rnzão de ser no receio de que as 
prcoccupações e predilccções rcgi onaes poclessem affcctar 
de modo prejudicia l a adm inistração da justiça nos tr ib u
naes dos Estados». (Paschal, Anot. à la Const. , trad. de 
Ca lvo , n' 452). 

« Mes mo adrn ittindo que a justiça seja tão bem e tão 
fi rm emente administrada pe los tr ibunacs estaduaes como 
pelos da União, não o crení o espirita publico, e o ma l 
scr:í cgualmente grave, porque a administração da j ustiça 
nüo deve só estar fóra de toda a inculpaçito, mas aind a 
:'teima de toda a suspeita. E j:í. são muitas as causas de 
ciumes ent re os Estados para deixa r-se-lhes m ais esta, tão 
importante, da duvida sobre a imparcialid ade dos tribun aes 
-(J. Sto ry , Comment. cit. , § 924) .» 

Cidadãos. Os proj ectos que precederam á 
Constitui ção traziam esta m esma palav ra , -
menos um d 'elles (We rneck-Pestana, art. 135), 
que não traduzio ass im o CITIZENS da Consti
tuição dos Estados Unidos norte-americanos, 
_como fizeram os ou tros, mas empregou o termo 
-habitantes- , mais apropriado e cujo sent ido 
está consagrado na j u risprudencia d' aq u.elle paiz 
por equivalen te ao que deve ter aq uella palavra 
nesta clausula constitucional (Walker, lntrod . 
t o Amei'ic . Law, 1895, pag . 12 1, n. 7, Paschal, 
Anot. á la Const ., cit. n. 206). 

E é este o sentido que na pratica está admit
ti do entre nós , nunca tendo os tribunaes, para 
os effeitos da presente di sposição, ex ig ido a 
q11nlidade de cidadão, mas contentando-se com 
u facto da residencia, como se veri fica de g rande 
numero de decisões (entre outras, os Accs. do 
supremo tribunal federal n. 167, de 19 de outu-
bro de 1896, que no seo «cons iderando» final 
estabelece a sy nonimia- cidadaos 011 babita11/es
e n. 223 de 27 de fevere iro de 1897, verb.: <dnd i-

viduo hab itante em outro Estado> . Tambem a 
lei_ organicà da justiça federa l , dec reto n. 848, 
àrt . 15 b) e e), em vez de cidadãos, disse corre
c~mente babita11tes (o que abrange os que acaso 
nao tenham os direitos de cidadãos, embora 
sejam nacionaes, e os estrangei ros) . 

Nem de modo. diverso se poderia entender , 
pois não sendo o caracter das partes, mas a si
tuação d 'ell as, o que determina aqu i a juris
d icção (Paschal, cit.), não haveria razão para 
sómente incl ui r n ' ell a as causas dos cidndaos e 
privar de semelhante garanti a as dos demais 
habitantes do Estado . E, ai nda por isso , hão 
de se comprehender na presente clausula, nao 
só as causas indiv id ualmente in tentadas por 
quaesquer habitantes, mas tambem as que o 
fore m por corporações, institutos, soc iedades, 
companh ias ex isten tes em Estado diverso d 'a
quell e em que a acção tenh a de co rrer.- Tal 
é tambem a nossa jurisprudencia, attestacla por 
innum eros julgados (Acc. n. 86, de 11 de j ulho 
de 1895, n . 114 de 22 de janeiro e n. 167 ele 19 
de outu bro de 1896, n. 302 de 15 de n ovembro 
de 1897, etc .) 

De Estados diversos . ESTARÃO coMPRE
HEND IDAS NESTA CLAUSULA AS QUESTÕES ENTRE 
HABITANTES DE UM ESTADO E DO DJ STRICT0 FE
DERAL? Pela affirmativa resolveo o supremo 
tribunal federa l, por accordãos n. 167 de 19 de 
outubro de 1896, n. 187 de 20 de abril de 1897 
e out ros. A' segunda dessas decisões oppuze
mos o seguinte voto : « Vencido, - neguei pro
vimento porque o Districto Federa l não é um 
Estado, e portanto no caso vertente não se trata 
de questão e11tre babitautes de Estados diversos . 
E que não é um Estado vê-se do § 1 do art . 3 
da Constituição : E[!ecf11ndn a 11111da11çn da Capi
tal, o act11al districto federa l passará a co11stit11ir 
11111 Estado, e verifi ca-se de sua organisação como 
municipio, sem direito de escolher seo chefe, 
sem o de regular sua organisação política, de 
revel-a e refo rmai-a, e sendó, a li ás, a principal 
de suas autoi:idades adm ini st rativas, sua justiça 
e sua poli cia nomeadas por um poder est ranho 
(Const., art. 34 n. 30 e art. 67; decreto n. 1.030, 
de 14 de novembro de 1890, art. 14 e 23 a 26; 
lei n. 85, de 21 de setembro de 1892, art. 18) . 

« O decreto n . 848, de 11 de outubro de 1890, 
planejava uma organi sação judiciaria, na qua l 
aforava á justiça federal as causas (sic) entre um 
Estado e os habitantes de outros 011, do districto 
federa l; mas a Constituição que quasi verbatim 
reproduzio essa di sposição, teve o cu idado de 
elim inar a referencia ao districto federal, como se 
evidencia do confronto do texto do art . 15 b) e 
c) d'aquelle decreto com o do ar t. 60 d) da 
mesma Constituição, correcção que não é de 
s imples redacção e q ue está de accôrdo com a 
doutrina e jurisprudencia norte-americana, se
g undo a qual o cidadão do districto federa l não 
é considerado cidadão de um Estado para os 
eITeitos da clausu la ele que se trat t1 . Isto se le 
na A11110!. Co11St. of !be U. S., by J. A. Baker, 
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des espiritos e inteiramente incompativel torn 
regimen liberal e de eguaidaide estabelecido pela 
nova Cbnstituifao. embora tenha esta expressa- 
mente abolido (art.-83) tudo o que IheF e coi- 
trario e que aberra, nao so de seo text'o', nnas dos 
principios que o inspiram... (K/dtf com- 
mcntario ao. art.-yq ^ 23, nota).. ' 

d) Os litigios entre um Estado e cida- 
daos de outro, ou entre cidadaos de Estados 
diversos, foram comprehendidos najurisdicgao 
federal, por amor as boas relacoes e barme nia 
entre os differentes membfos da Uniaq-e'como 
cssencial a paz d'esta. 

E, em verdade, nao. poderia um Estadq ficar 
com a faculdade de, por suas leis e pelos jul- 
gados dos seos tribunacs.-.sacrificar o direito e 
prejudicar os intcresses dos cidadaos de outro, 
e de crear assim discordias e riyalidades pertur- 
bad tras do regimen adopfado para tranquillidade 
c hem cstar da communhao r cional. E isso 
succederia facilmente Si as causas de que se 
trata nao fossem arredadas das justifas lo- 
cacs. 

« Ninguem pode ser juiz em causa propria ou em causa 
cm cuja dccisao possa ter ainda o minimo interesse e isto- 
basta para ser attribuida. aos tribunacs federaes a decisao 
das contesta^des entre os difTerentes Estados e seos cida-t 
daos... (Hamilton, Federalist, cap. 80). 
,« A disposi^ao da Constitui^ab, £extendendo o ppder'judi- 

ciario da Uniao as contro'versias -entre' cidadaos de diffe- 
rentes Estados, teve sua razao de ser no receio de que as 
preoccupatjoes e pi'edilCc^oes regionaes podesscm affcctar 
de modo prejudicial a administragao da justi<;a nos tribu- 
naes* dos Hstados». (Paschal, ,Anot. a' la Const., trad, dc 
Calvo, n" 452). 

« Mesmo admittindo que a justi?a seja tao bem e tao 
firmemente admintstradn pelos triininacs 'cstaduacs como 
pelos da Uniao, nao o crera o espirito publiCo,- e o raal 
sera cgualmente grave, porque a admipistra^ao .da justi^a 
nao deve so estar fora de toda a inculpa^ao, mas ainda 
acima de toda-a suspeita. E ja sao muitas as causas de 
ciumes entre os Estados para deixar-Se-lhes mats esta,- tao 
importante, da duvida sqbre a-imparcialidade dos tribunaes . 
—(J. Story, Comment. clt.,,§ 924).» 

Cidadaos. Os projectos que precederam a 
Constituifao traziam esta mesma palavra, — 
menos um d'elles (Werneck-Pestana, art. 135), 
que nao traduzio assim o citizens da Consti- 
tuiijao dos Estados Unidos norte-americanos, 
como fizeram os o'utros, mas empregou 0 termo 
'—habitantes—, mais apropriado e cujo sentido 
"esta consagrado na jurisprudencia d'aquelle paiz 
por equivalente ao que deve ter aquclla palavra 
ncsta clausula constitucional (Walker, In trod, 
to Amefic. Law, 1895, pag. 121, n. 7, Paschal, 
Anot. a la Const., cit. n. 206). 

E e esto 0 sentido qiie na pratica esta admit- 
tido entre nos, nunca tendo os tribunaes, para 
os elTeitos da presente disposiqao, exigido a 
qualidade de. cidaddo, mas contentando-se com 
o facto da residencia, como se verific'a de grande 
numero dc decisoes (entre outras, os Accs. do 
supremo tribunal federal n. 167, de 19 dc.outu- 
bro de 1896, que no seo « considerando » final 
estabelcce a synonimia—z/Vfazfribr ou hahitantcs— 
e n. 223 de 27 de feverciro dc 1807, wb.: «indi- 

vidub habitante em outro Estado ». Tambem a 
lei_organica da justiija federal, decretd n. S48, 
art. 15 y e c), em Vez de cidadaos, disse corre- 
ctamente habitallies (o que abrange- os que acaso 
nao tenham os .direito's de cidadaos, -embora 
sejam nationaeS, e os estrangeiros). 

Nefn de modo ■ divcrso se, poderia entendcr, 
ppis nao sendo o cnractcr das jiartes, mas-a,5/- 
.tua^do d'ellas, -o que determina aqui a juris- 
dic^ao (Paschal, cit.)', nao haveria razac para 
somente incluir. n'ella as causas dos cidadaos. e 
privar de semelhante garantia as dos demais 
habitantes do Estado. E, ainda por isso, hao 
de se cornprehender .na presente clausula, niio 
so as diusas individualmente intentadas por 
quaesquer .habitantes, mas tambem as.que o 
fore'm por enrporafoes, institutes/ socicdades, 
companhias existentes em Estado diverse d'a- 
quelle em que a abfao tenha de correr.— Tal 
e tambem'a nossa jurisprudencia, at.testada por 
in.numeros julgados (Acc. n! 86; de'11 dejulho 
de iSq:;, n. 1 T4 de 22 de Janeiro e n. 167 de 19 
de outubro de'iSgb, n. 302 de 1 5-de Jiovcmbro 
de ■897, etc.) • 

De Estados diversos. Estarao qJmpre- 
HEKDIDAS' NESTA CLAUSULA AS QUESTOES ENTRE 
HABITANTES DE" UM ESTADfi E DO DISTRICTO FE- 
DERAL ? Pela-alTirmativa resolveq o,supremo 
tribunal federal, por accordaos n. 167 de 19 de 
outubro de 1896, n. 1S7 de 20 de abril dc 1897 
e outrosi A' segunda dessas decisoes oppuzc- 
nios o seguinte voto ;• « Vcncido, —neguei pro- 
vimento porque o Districtp Federal nao c um 
Estado, e portahto no caso vertente nao se trata 
de questao cnirc halitantes"cic Estados diversos. 
E que nao e, um'Estado, ve-se do § 1 do art. 3 
daiConstituifao :,.Ejjecfiiada a unidanga da Capi- 
tal, 0 attual districto federal pdssara a consiitvir 
niii Estado, e verifica-sc de sua organisa9ao.como 
municipio, sem direito de escolher seo chcfe, 
sem <> de regular sua organisaqab .politica, de 
revel-a-e reformal-a", e sendo, alias, a principal 
de suas autofidades administrativas, suajustiqa 
6 sua policia nomeadas por um poder estranho 
(Const., art. 3I n. 30 e art. 67; decreto n. 1.030, 
de 14 de novembro de 1890, art. 14 e'23 a 26 ; 
lei n; 83, dc 21 de setembro de 1892, art.'iS). 

« O decreto n. 848, de l 1 de outubro de 1890, 
planejava iima organisa^ao. judiciaria, na qual 
afiirava a justica federal as causas (sic) entie um 
Estado e bs habitantes de outros on do districto 
federal; mas a Constitui^ao que quasi vcrbaiim 
reproduzio essa disposifao, teye o cuidado de 
eliminara referenda ao districto federal, comqse 
evidencia do confronto do texto do art. 15 &) e 

c) d'aquelle decreto com o do art. 60 d) da 
mesma Constituifao, correc^ao que nao e de 
simples redaccao e que e'sta'de accordo coin a 
doutrina e jurisprudencia norte-americana, se- 
gundo a qual o cidadao.do districto federal nao 
e considerado cidadao de um Estado para os 
effeitos da clausula de que se trata. Isto se le 
na Aituol. Const, of the U. S., by j. A. Baker, 
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1891, pag. 130, n. 74 :-A citizeu o/tbe District 
o/ Col11111bia is 11ot a citi11ze11 o/ a S tate, i11 tbe 
111ea 11i11g o/ tbe Co11s!it11cio11, -Hepburn v . Ellzey, 
e é attestado por Pascha l, Anot. á la Const., 
trad . de Calvo , n. 206: « Esta clausul a não 
ab range os casos em que uma das pa rtes é cida
dão de um territo ri o ou do Distric to de Col11 111bia ,» 
Harts horn v. Wrig ht, etc. 

« Nem contra isto prevalece o d ispos to no art. 
365 do referi do dec reto n. 84 , equ iparando, 
para seos effeitos, o d istr icto federal aos Esta
dos , po is esse decreto é anteri or á promu lgação 
da Constitu ição , a qua l mu ito de industria sup
primi o as citadas pa lav ras Districto Federa l. O 
p roprio decreto c it . presc reve (a rt. 387) que se 
tome como subsid iari a a juri sprudencia norte
ameri cana e esta , no caso , é a que fi ca refe
rida» . 

Não se dão a respeito da ju st iça local cio 
d ist ri cto federa l as razões qu e arredam das 
ju sti ças cstaduaes as causas entre cidadãos de 
°Estados diversos . Ella é o rga nisada e se u pes
soal é nomeado pelo propri o gove rn o da União 
e não por autori dade de caracter local, a cuja 
in flue ncia possa fi ca r subordinada. Não func
c iona em um meio na q ual possam reinai: 
ve lleidades regionaes . Ofl'e rece as desejaveis 
cond ições de boa ad mini stração de ju stiça ,ass im 
aos habitantes da cap ital federal, com o aos dos 
Estados, aos individuas que n ' clla venham plei
tea r seos direitos . 

E com relação a li ti g ios que c idadãos do 
di st ri cto federal tenham de prupôr co nt ra c ida
dãos ele a lg um Estado , ha a considera r que os 
motivos de ·di sse nção e riva li dade , neste pa rti
cu la r, entre o di stricto fede ra l e os Estad os, 
em vi sta da o rga ni sação d 'e lle e de sua ctepen
dencia do gove rn o ela União, acham-se natu ra l
me nte tão attenuados que tudo leva a espera r 
que pouco ou nada actu a rão para torn ar parciaes 
os tribunaes de Estado . ão ha, assim, razão 
para mutilar-lhes a competencia. 

- Quanto a ca usas entre um Estado e cida
dãos cl 'e lle, é v isto que ficam na ju ri ~di cção 
elas ju stiças des~e mes mo Estado. Acc. cio su
premo tribun al federa l, n . 406, de 30 de novem
bro de 1898 - E a c i rcu mstancia de se r pa rte 
um estrange iro domici li ado no Estado não basta
parn estabelecer a competencia da j usti ça fe
dera l. Acc . n . 8 1 de 13 de julho d e 1895 . 

A JURI SDLCÇÀO FEDERAL EXTENDE- SE AO CONHE

CIMENTO DAS CAUSAS EM QUE OS E STA DOS SEJAM 

ACCIONADOS EM CARACTER DE RÉOS? Esta ques
tão, leva ntada como preli m ina r em julga mentos 
no supremo tribunal fed era l, D i por ell e afTi r
mativamente resolvida (Acc. na App . n. 360, de 
11 ele jun ho de 1898 e n . 440 de 16 de set em
bro de 1899). 

Em decla ração de voto na segunda dessas de
cisões, dissemos, ju stifi can do-a, o segu int e : 

A disposição do art. 60, lettra d) d a Constitui ção, 
affcctando .í justiça federa l «os liti gios entre um Estado e 
cidad~t s de outro», abrange os casos em que um Estado 
é autor " aque ll es cm que cll<! é réo : 

I. º A Consti tui ção nen huma distincção faz a esse re
spei to, nem no citado ar ti go nem e m alg um ou tro, e tal 
dist incçâo tão pouco se pôde estabe lecer por inferenc ia , 
pois a isto se oppõe 1 nã o o texto só, mas o espi rita tam
bcm das di sposições consti tuci onaes; 

2." Essa di st in cçâo não se e nco ntra em nenhum dos 
projcctos pre limi nares dos m embros da co mm issâo no
mea,la pelo governo proviso rio pa ra e laborar a Cons ti
tui ç:10; - nilo se acha tarnbem no proj ecto organi sado 
por essa comrnissâo, - nem ainda cm al g um dos que , pe los 
dec retos ns. 5 10 e 91 4 A, de 1890, o gove rno p roviso rio 
pub li cou e submettco ao co ng resso co nstitu inte; - tüo 
pouco foi c ll a aven tada nesse co ngresso pe la commissf10 
competente, ou por alg um representante. E é c laro que 
aquellcs · que orga ni za ram , emendaram e approva ram o 
projecto de constituiçi,o , conheciam bem a co nstituiçilo 
norte-ar11cricn 1rn c..:om suas emendas ou artigos addicionaes 
e si tivessem tido o pensamento de desafo rar da jus ti ça 
federa l os Estados demandados por part iculares , não t e
riam esq uecido estabe lece r esta restricçào, transp lantand o- a 
da emenda XI das addicionaes ;Í const ituiçfo dos Estados 

nidos da Am erica do Norte, que ,í nossa se rvia de pa
mdi g ma ; 

3 .º A co nstitui ção argentina ta rnbem imitou a o rg:111 i
zação constituciona l nortc-:11neric;111a 1 mas não consagrou 
cm se u texto a emenda XI c itada ( a rt. 100 ) e esta não 
pod ia se r tambe m desconhecida dos co nsti tuintes a rgen
tinos . ( Fó ra ratificada pelos Estados cm 1798 e a co nsti
t uiçi,o arge ntina é de 25 de se temb ro de 1860 ); 

E o notavc l- pub licista arge ntin o N. A. Ca lvo, a propo
!,;i to da menc ionada emend a XI, diz, na sua traducção de 
Paschal: 

«Nossa con stituição não contém di sposição alg uma deste 
ge ne ro e como se verá nrnis adea nte, fo i esta umn /i>i dt 
rirr11111s/n11rin nos Estados Unidos .» 

E o texto por ell e traduzido aflirnrn que a emenda foi 
motivada pela sentença profe rida pela Có rte Suprema no 
caso te Chiskso lm 'V. Sco rgia » 1 decidi ndo qtie os Estados 
podi am se r trazid os :'t jti sti ça federa l como réos . << As 
causas co ntra os Estados era m principa lmente por di nh e iro 

~eq ucstra do o u con fiscado em pode r dos devedores dos 
1ng le,.es realista s. ,, (Anot . ú la Co nst. de Estados Unidos, 
1888, 1, 11. 270); 

4. 0 A prevalecer esta rega lia excepcional e cxo ti ca, os 
Estad os fi carfto co m o privi legi o de co ll ocn rcm-se assi m 
intcir.11n ente fó ra da acç:'10 judi c ial e a cav,dl ei ro de se us 
credores , se ndo exc luid a a j ustiça feder.ti e regul and o os 
Estados sua propria justi ça, anti.! a qua l só responderão 
( c..:omo nos Estados çia Uniilo America na), s i e ll es mesmos 
conse ntirem no chama mento a e ll a. 

« Resu lta desta disposiç,10 add ic iona l ( diz A. Ca rli er) 
que cad a Estado tem o arb itri o de cumprir ou n~ o se us 
cornp rnm issns para com e~trnngeiros e mesmo contra na
c io nats de ou tro Est:1do da Unii'w, segundo sua maior ou 
me no r boa ft!: poi s n:"lO existe meio alg·um de força i-os a 
isto perante os tr ib unaes dos Estados Unid os . 

<, A conscicncia publica protesta co ntra es ta omnipotcn
c ia... Este abuso tem g rand emen te prejudicado a cons i
dcr:icão de rnu itos Estados am ericanos, qu e nilo só no 
passado 1 mas ;.1i 11 da rece ntemente . co ll ocando-se po r traz 
de in cxpug navc l murallrn , teem repudiado dividas leg it i
ma men te contrahidas.» ( Ln Refubl. A1111!r ., vai. I / , png. 
1S5.) 

Afi m de não preparar para se u paiz uma situ:1 çiio dessa 
natureza, os co nstituintes bra z il e iros se abst ive r.1111 de co n
sagrar uma tal causa de desmo rnl i1.açi'10 e descred ito; pre
feriram o primitivo texto const ituc io nal no rte-amcric:1110 1 

e submcttcn.1 111 as causas da natureza da presen te i, justiça 
federa l, jurisd icçüo ex treme de pred ilccçõcs locaes e inte ira
men te imparcia l entre os d iffe rentts Estad os e entre quaes
qu er destes e os particulares que co m ellcs liti garem . 

Diversificando as leis d 'estes. Não 
vi nham estas palav ras cm nenhum dos pro
jectos preli minares, nem no que o govern o 
prov isori o publi cou com o clecr. n. 5 10 ele 22 
junho de 1890, cujo art. 59, qu e ao presente 
corre ponde, não contém semelhante restricção . 
Consagrou-a porém o clecr. o rga nico da ju stiça 
federal, n . 848, de 11 de outubro seguin te , 
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1891, pag. 130, n. 74 .—A ciliten of ihe Dtstricl 
of Columbia is not a cilin^cn of a Stale, in the 
meaning of ihe Conslitncion,—Hepburn v. Ellzey, 
e e attestado por Paschal, Anot. a la Const., 
trad, de Calvo, n. 206: «Esta clausula nao 
abrange os casos em que uma das partes e cida- 
dao de um territorio oil do Districto de Columbia,» 
Hartshorn v. Wright, etc. 

«Nem contra isto jirevalece 0 disposto no art. 
365 do referido decreto n. 84S,, equiparando, 
para seos eficitos, o districto federal aos Esta- 
dos, pois esse decreto e anterior a promulga^ao 
da Constitui^ao, a qual muito de industria sup- 
primio as citadas palavras Districto Federal. O 
proprio decreto cit. prescreve (art. 387) que se 
tome como subsidiaria a jurisprudencia norte- 
americana e esta, no caso, e a que fica refe- 
rida ». 

Nao se dao a respeito da justifa local do 
districto federal as razoes que arredam das 
justifas cstaduaes as causas entre cidadaos de 
Estados diversos. Ella e organisada e sen pes- 
soal ci nomeado pelo proprio governo da Uniao 
e nao por autoridade de caracter local, a cuja 
inlluencia possa ficar subordinada. Nao func- 
ciona em um meio na qual possam reinar 
vcllcidades regionaes. Offerece as desejaveis 
condifoes de boa administragao de justiga.assim 
aos habitantes da capital federal, como aos dos 
Estados, aos indhiduos que n'clla venham plei- 
tcar seos direitos. 

E com relagao a litigios que cidadaos do 
districto federal tenham de propor contra cida- 
daos de algum Estado, ha a.considerar que os 
motivos de dissenfao c rivalidade, neste parti- 
cular, entre o districto federal e os Estados, 
em vista da organisafao d'elle e de sua depen- 
dencia do governo da Uniao, acham-se natural- 
mente tao attenuados que tudo leva a espcrar 
que pouco ou nada actuarao para tornar parciaes 
os tribunaes de Estado. Nao ha, assim, razao 
para mutilar-lhes a competencia. 

— Quanto a causas entre ,um Estado e cida- 
daos d'elle, e visto que ficam na jurisdici^ao 
das justiqas desse mesmo Estado. Acc. do su- 
premo tribunal federal, n. 406, de 30 de novem- 
bro de 1898 — E a circumstancia de ser parte 
um estrangeiro domiciliado no Estado nao basta- 
para estabelecer a competencia da justi^a fe- 
deral. Acc. n. Si de 13 de julho de 1895. 

A JURISOLOJAO FEDERAL EXTENDE-SE AO CONHE- 
CIMENTO DAS CAUSAS EM QUE OS ESTADOS' SEJAM 
ACCIONADOS EM CARACTER DE REOS ? Esta qilCS- 
tao, levantada como preliminar em julgamcntos 
no supremo tribunal federal, foi por elle allir- 
mativamente resolvida (Acc. na App. n. 360, de 
11 de junho de 1898 e n. 440 de 16 de setem- 
bro do 1899). 

1 |m declaragao de r'oto na segunda dessas de- 
cisoes, dissemos, justifkando-a, o scguinte : 

A disposicjao do art. 60, Icttra d) da Constitui^iio, 
affectando a justiija federal «os litigios entre um Estado e 
cidadaos de outro», abrange os casos em que um Estado 
c autor e aquelles cm que elle e rco : 

1A ConstituiQao nenhuma distinc^ao faz a esse re- 
speito, ncm no cltado artigo nem em algum outro, e tal 
distinccao tao pouco se pode estabelecer por inferencia, 
pois a isto se oppoe, nao o texto so, mas o espirito tam- 
liem das disposigoes constitucionaes; 

2." Hssa distinccao nao se encontra em nenhum dos 
projectos preliminares dos membros da commissao no- 
meada pelo governo provisorio para claborar a Consti- 
tuicao; — nao se acha tambem no projecto organisado 
por essa commissao,— nem ainda em algum dos que, pelos 
decretos ns. 510 e 914 A, de 1890, o governo provisorio 
publicou e submetteo ao congresso constituinte ;—tao 
pouco foi clla aventada nesse congresso pela commissao 
compctentc, ou por algum representante. E e claro que 
aquelles' que organizaram, emendaram e approvaram o 
projecto de constitui^ao, conbeciam bem a constitui^ao 
norte-americana com suas emendas ou artigos addicionaes 
e si tivessem tido o pensamento de desaforar da justi(;a 
federal os Estados demandados por p.articulares, nao te- 
riam esquecido estabelecer esta restricQao, transplantando-a 
da emenda XI das addicionaes a constitui^ao dos Estados 
Unidos da America do Norte, que a nossa servio de pa- 
radigm a ; 

3/ A consfituiQao argentina tambem imitou a organi- 
zatjao constitucional norte-americana, mas nao consagrou 
em seu texto a emenda XI citada (art. joo) e esta nao 
podia ser tambem desconhecida dos constituintes argen- 
tinos. ( Fora ratificada pelos Estados em 1798 e a consti- 
tui<;ao argentina e de 25 de setcmbro de 1S60); 

E o notavebpublicista argentine N. A. Calvo, a propo- 
, sito da mencionada emenda XI, diz, na sua traduc^ao de 

Paschal: 
«Nossa constltui^ao nao contem disposi^ao alguma deste 

genero e como se vera mais adeante, foi csfa uma lei de 
circumstancia nos Estados Unidos.» 

E o texto por elle traduzido affirma que a emenda foi 
motivada pela scntcn<;a proferida pela Corte Suprema no 
caso «Chisksolm v. Scorgia ■►>, decidindo que os Estados 
podiam ser trazidos a justi^a federal como reos. As 
causas contra os Estados eram principalmente por dinheiro 

fequcstrado ou confiscado em poder dos devedores dos 
'nglezes realistas. » (Anot. a la Const, de Estados Unidos, 
1888, I, n. 270); 

4.0 A prevalecer esta regalia excepcional e exotica, os 
Estados ficarao com 0 privilegio de collocarem-se assim 
inteiramente fdra da ac^ao judicial e a cavalleiro de sens 
credorcs, sendo excluida a justi?a federal e regulnndo os 
Estados sua propria justlca, ante a qua! so responderao 
( como nos Estados da Uniao Americana ), si elles mesmos 
consentirem no chamamento a ella. 

«Resulta desta disposicao addicional (diz A. Carlier) 
que cada Estado tem o arbitrio de cumprir ou nao scus 
compromissos para com estrangeiros e mesmo contra na- 
cionaes de outro Estado da Uniao, segundo sua maior ou 
mcnor boa fe; pois nao existe meio algum de fonjal-os a 
isto perante os tribunaes dos Estados Unidos. 

A consciencia publica protesta contra esta omnipoten- 
cia... Este abuso tem grandemente prejudicado a consi- 
deracao de muitos Estados americanos, que nao so no 
passado, mas ainda recentemente, collocando-se por traz 
de inexpugnave! muralha, teem repudiado dividas legiti- 
mamentc contraliidas.» (La Republ. Arncr., vol. II, pa*. 
,S5.) 

Afim de nao preparar para seu paiz uma sitiuujao dessa 
naturcza, os constituintes brazileiros se abstivcram de con- 
sagrar uma tal causa de desmoraliza^ao e descredito; pre- 
feriram o primitive texto constitucional norte-americano, 
e submetteram as causas da naturcza da presente a justi^a 
federal, jurisdic^uo extreme de predilccijoes locaes e inteira- 
mente imparcial entre os difierentcs Estados c entre quaes- 
quer destes e os purticulares que com cllcs Htigarem. 

Diversiflcando as leis d'estes. Nao 
vinham estas palavras em nenhum dos pro- 
jectos prcliminares, nem no que o governo 
provisorio publicou com o deer. n. 510 de 22 
junho de 1890, cujo art. 39, que ao presente 
corrcsponde, nao contem semelbante restricfao. 
Consagrou-a porem o deer, organico da justiija 
federal, n. 848, de 11 de outubro seguinte, 
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art. 1 5 e), vcrb. :- « q11a11do sobre o objeclo da 
ncçâo bo11ver diversidade 11as respectivas legislações, 
caso em que a decisão deverá ser proferida de 
accordo com a lei do fó ro do contracto» . O 
projecto novamente publicado , em 23 do mesmo 
rnez, com o decr. n . 9 14A . adoptou a limitação, 
a rt . 59 , verb . : «- dive rsifica ndo as leis destes . >> 

No congresso consti t uinte, o representante 
Moraes Barros propoz a su pp ressão de taes pa
lav ras e era isso cu ri al, desde que o proj ec to 
não con se ntia a d iversidade de legislação (art. 
34, n. 24). Mas , na ·occasião, a tendencia do 
co ng resso era para per111itt il-a aos Estados e 
com ta l intu ito i'à ra offe recida uma emenda, do 
representan te Bu lhões, colll 70 assignatu ras. 
Na votação, e!ll primeira d iscussão , o cong resso 
cong ruen tem ente rejeitou aq uella e adoptou 
esta. Per!ll aneceram assilll as referidas palav ras . 
(A NN . do Cong resso Const . v. 11 , pags . 19, 97, 
136, 137 e 392, n . 24). Na segu nda d iscu ssão, 
porélll , sendo (a li ás por escassa !llaioria) appro
vada u rna e!llenda subst it u ti va, do deputado 
Fil g ueiras (ANN . cit . , v . Ili , pag . 49), fic ou 
restabelec ido o texto do projec to e com ell e a 
un idade de leg islação; mas não fo i emendada a 
clausu la de q ue no presente co rnmentario t ra
tamos e ficou de pé a re ferenc ia a urna diver
sidade que o con gresso reje itára. (ANN . cit . , 
vol. 111 , pag . 147 e 156, a rt. 59 b). 

Poder-se-á referir a clausula ás leis proces
suaes dos Estados ( pois estabeleceo-se sómente 
a unidade do di reito substant ivo , a rt. 34 n. 23 e 
art. 65 n. 2) ? Pela negat iva decidiram os 
Acc. do Supr. Trib. Fed . , n . 197, de 20, e 
n. 189 de 24 de ab ril de 1897, declara ndo o 
primeiro d 'elles: 

- que a cx prcss=:to-d/'i:tTsijiraudo ns leis d 'esfrs-nâo pódc 
refe rir-se {1 le is proccssu.ies; porquanto , assistindo aos Es
tados a faculdade de estabe lece rem as i'eg ras pa ra as diíl'e
rc11tes acções que se: agitarem pera nte os scos rcspcl'..tivos 
jui1.os , cvic.lcntcmentc basear a co rnpctcncia dos tribunacs 
fcde rn es na di vc rsi d:1d e d'cssa~ leis processuacs, (}U C nüo 
o fl~nd cm o ohjc:c to do litigio em sua substan cia , seria de
cretar a an:1n.:hia judi c iaria , pois que dar-se-ia absorpç~t0 
das justiças locacs pelas da União, com o comp l~to a11ni
qui lamento da índole do systema federativo aceito e procla
mado pelo nosso pacto fundamental. 

O Acc. na Appell. n . 223, de 27 de fev erei ro 
de 1897, declaro u : 

- que o juizo federal é compet ente sempre que a acção 
se move entre um Estado e indi vid uo hab it:mtc cm outro 
Estado: pois a clausu la de diversidade d as respec tivas le is 
no fina l do art. 60, lettra d) da Constituição se refe re ao 
caso de acçüo entre habitantes de Estados diffcrentes , o 
que se manifesta-j:1 da legislação anterio r , dec r. n . 848, 
de 11 de outubro de 1890, art. 15, b) e e) , onde os dois 
casos vem se parndos,- já da le ttra da Co nst itui çiio, visto 
que o demonstrativo-estes- sómente a Estados se pódc 
referi r e nüo a Estado . 

Vejam-se a inda sobre esta materia os Accs. 
n . 86 de 27 de j ulho, n. 127 de 15 de outubro 
de 1895, n. 188 de 24 de ab ril , n . 128 de 25 de 
setembro e n . 302 de 15 de novembro de 1897, 
etc. Em alg uma destas dec isões a unidade de 
legislação niio se rvio de embaraço á compe
tencia federal. 

E em rigor, a diversidade legislat iva não é a 
causa determinante da competencia federa l no 
caso, mas a que, em resumo, se acha assig na
lada no § 948 dos Co mrncni ar ios de J. Story : « A 
Constituição presumio que as predilecções dos 
Estados, suas preoccupações, seos ze los ou scos 
interesses parti culares, pod iam travar ou impe
dir a administração regular da justiça . E eis 
porqu e as contestações entre Estados, entre ci
dadãos de difl'erentes Estados ... submet lem as 
pa rtes ás leis do cong resso e á ju risdicção dos 
tri bun aes da União.» (Vide rnpra, verb. : « Os 
litígios entre um E-tado e cidadãos de outro.») 
Ora, este fundam ento preva lece a inda que não 
seja uni fo rm e e un a a legislação dos Estados , e 
exige que as causas de que se trata passem ao 
conhecimento e decis:ío de juízes em qu em se 
encontre a mais plena isenção, de todo a lheios a 
possi ve is su~mestõcs dos gove rn os e dos i n [cres
ses locaes, fora de toda inspiração qu e se possa 
t orna r avessa aos dictames da justiça . 

Assim, pois, si o inconve niente, como é 
obvio, se prod uz ta nto no regímen da unida de 
como no da di ve rsidade da legislação, nada mai s 
j us to, nada mai s jurídico do que a pplica r- lhe o 
11-1 esmo remedio . Aqui a regra de hermeneu
tica qu e não admitte palavras inuteis na lei 
cede ao ele!ll en t0 historico, que reve la « as cir
curn sta ncias especificas em que o legislador a 
concebeo, a rasão e o fim que o determ inaram a 
fazei-a.» 

E esta int elligencia da clausu la constitu cional 
que commentamos, sendo a que Illa is quad ra ao 
assurnpto é por isso prefe rível : .i11tcrprela/10 
ilia s11111md11, qux 111ag is co11vc11it sub/cctx /1 .at_,rix. 

e) Estados estrang eiros. As questões 
entre nações est range iras e Estados bra zi le iros 
aforam-se na ju sti ça federal, po r m ot ivo de in
teresse internacio na l. ( V ide rnpra, cornment. 
ao a rt. 59 d). 

O mesmo 1Í1otivo preva lece quanto ás que 
Estados estrangeiros agitem contra os da 
União . 

Cumpre aqu i recordar , com Story, que um 
Estado-estran geiro não póde ser obri gado a apre
sentar-se ante os tribunaes da União, nem na 
qualidade de autor nem na de réo . Si pois o faz, 
seo consentilllento é o que estabelece a juri s
d icção . ( 929) . 

Por av iso n. 5, de 1 ele março de 189 1, do 
mini st erio da justi ça, foi respo ndid o ao das re
lações exteriores, que- em t odos os casos em 
q ue um co nsu l appa rece em juizo na sua quali
dade de em pregado estran gei ro, de mandatario 
de sua nação, ag indo na esp hera de suas attri
bui ções consulares propriamente dietas, pelo 
facto de representa r elle em determinadas rela
ções de direito pri vado a nação de que é func
ciona rio, esta constitue-se uma das pa rtes do 
pleito e o caso pertence ao con hec imento dajus
t iça federal. (Decr. n. 848, a rt. 1 5 e) e f) e art . 9, 
n . li , § un . a) e e) . 

Vid.: Aviso de 19 de janeiro de I 830. 
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art; 13 c), verb.:—xqiiando sobrc 0 objecio da 
p. cdo bonvcr diversidade 11 as respect has legist a toes, 
caso em que a decisao devera scr proferida de 
accordo com a lei do foro do contractor. O 
projecto novamentc publicado, em 23 do mcsmo 
mcz, com odecr. n. 914 A, adoptou a limitacao, 
art. 30, verb.; «—diversificando as leis destes. » 

No congresso constituinte, o reprcsentante 
Moraes Barros propoz a supprcssao de taes pa- 
lavras e era isso curial, desde que 0 projecto 
nao consentia a diversidade de legislacao (art. 
34, n. 24). Mas, na occasiao, a tendencia do 
congresso era para permittil-a aos Estados e 
com tal intuito lora offerecida uma emenda, do 
reprcsentante Bulhoes, com 70 assignaturas. 
Na votaqao, em primeira discussao, o congresso 
congruentemente rejeitou aquella c adoptou 
esta. Pcrmaneceram assim as rcferidas pala > ras. 
(Ann. do Congresso Const, v. II, pags. ig, 97, 
130, 137 e 392, n.24). Na segunda discussao, 
porem, sendo (alias por escassa maioria) appro- 
vada uma emenda substitutiva, do deputado- 
Filgueiras (Ann. cit., v. Ill, pag. 49), ficou 
restabelecido o texto do projecto e com elle a 
unidade de legislacao; mas nao foi emendada a 
clausula de que no presente commentario tra- 
tamos e ficou de pe a referenda a uma diver- 
sidade que o congresso rejeitara. (Ann. cit., 
vol. Ill, pag. 147 e 136, art. 59 b). 

Bodcr-se-a reierir a clausula as leis proces- 
suacs dos Estados (pois estabeleceo-se somente 
a unidade do direito substantivo, art. 34 n. 23 e 
art. 63 n. 2) ? Pcla negativa decidiram os 
Acc. do Supr. Trib. Fed., n. 107, de 20, e 
n. 189 de 24 de abril de 1897, declarando o 
primeiro d'elles ; 

— que a expressao—diversificando as Ids d'esfes—nao potlc 
reterir-se a leis processuaes; porquanto, assistindo aos Fs- 
tados a faculdade de cstabelcccrem as rcgras para as diHc- 
rontes ac^ocs que sc agitarem pcrante os seos respeclivos 
juizos, evidcntcmentc basear a conipetcncia dos tribunaes 
fed ernes na diversidade d'essas leis processuaes, que nao 
olTendem o ohjccto do litigio em sua substancia, seria de- 
crctar a anarchia judiciaria, pois que dar-sc-ia absorpqao 
das justi?as locaes pelas da Uniao, com o completo anni- 
qiiilamento da indole do system a federative accito e procla- 
mado pelo nosso pacto fundamental. 

O Acc. na Appell. n. 223, de 27 de fevereiro 
de 1897, declarou; 

— que o juizo federal e compctente sempre que a actjao 
se move entre um Estado e individuo habitantc em outro 
Hstado; pois a clausula de diversidade das respectivas leis 
no final do art. 60, lettra d) dz Constituiqao sc referc ao 
caso de act;ao entre habitantcs dc Estados diffcrentes, o 
que se manifesta—ja da legislacao anterior, deer. n. S4S, 
dc 11 de outubro dc 1890, art. 15, b) e c), onde os dois 
casos vem separados,—ja da lettra da Constitui^ao, visto 
que o demonstrativo—estcs—somente a Estados se pddc 
referir e nao a Estado. 

Vejam-se ainda sobre esta materia osAccs. 
n. 86 de 27 de julho, n. 127 de 15 de outubro 
dc 1895, n. iS8de24 de abril, n. 128 de 25 de 
setembro e n. 302 de 15 dc novembro de 1807, 
etc. Em alguma destas decisoes a unidade dc 
legislacao nao scrvio dc cmbarafo a compe- 
tencia federal. 

E em rigor, a diversidade legislativa nao e a 
causa determinante da competencia federal no 
caso, mas a que, em resumo, se acha assigna- 
lada no § 948 dos Commcntariosde J. Stor)-; «A 
Constituicao presumio quo as predileccoes dos 
Estados, suas preoccupacocs, scos zelos ou seos 
intcresses particulares, podiam travar ou impc- 
dir a administragao regular da justiga. E cis 
porque as contestagoes entre Estados, entre ci- 
dadaos dc diflerentes Estados... submetlem as 
partes as leis do congresso e a jurisdicgao dos 
tribunaes da Uniao.» (ride supra, verb. : « Os 
litigios entre um Estado c cidadaos dc outro.») 
Ora, este fundamento prevalece ainda quo nao 
seja uniforme e una a legislagao dos Estados, e 
exige que as causas de que sc trata passem ao 
conhecimcnto e decisao dc juizes cm quern se 
encontre a mais plena isengao, de todo alheios a 
possiveis suggestocs dos governos e dos intcres- 
ses locaes, fora de toda inspiragao que se possa 
tornar avessa aos dictames da justiga. 

Assim, pois, si o inconveniente, como c 
obvio, se produz tanto no regimen da unidade 
como no da diversidade da legislagao, nada mais 
juslo, nada mais juridico do que applicar-lhe o 
raesmo remedio. Aqui a regra de hermeneu- 
tica que nao admitte palavras inuteis na lei 
cede ao elemento historico, que revela « as cir- 
cumstancias especificas em que o legislador a 
concebeo, a rasao e o fim que o detcrminaram a 
fazel-a.» 

E esta intclligencia da clausula constitucional 
que commcntamos, sendo a que mais quadra ao 
assumpto e por isso preferivel : .inlerprelnho 
ilia suineiida, qua' magis convcnit snhjccia; ii:at:ricv. 

c) Estados estrangeiros. As questoes 
entre nagoes estrangeiras e Estados brazileiros 
aforam-se na justiga federal, por motive de in- 
tcresse internacional. (ride supra, comment, 
ao art. 39 d). 

O mesmo motive prevalece quanto as quo 
Estados estrangeiros agitem contra os da 
Uniao. 

Cumpre aqui recordar, com Stoiy, que um 
Estado-cstrangeiro naopode ser obrigado a apre- 
sentar-se ante os tribunaes da Uniao, nem na 
qualidade de autor nem na de reo. Si pois o faz, 
seo consentimento e o que estabelece a juris- 
dicgao. (929). 

Por aviso n. 3, de 1 de margo de 1S91, do 
ministerio da justiga, foi respondido ao das rc- 
lagoes exteriores, que— em todos os casos em 
que um consul apparece em juizo na sua quali- 
dade de empregado estrangeiro, de mandatario 
de sua nagao, agindo na espbera de suas attri- 
buigoes consularcs propriamente dictas, pelo 
facto de representar elle em determinadas rela- 
goes de direito privado a nagao de que e func- 
cionario, esta constitue-se uma das partes do 
pleito e o caso pertence ao conhecimento dajus- 
tiga federal. (Deer. n. 848, art. \ 3 c) &f) c art. 9, 
n. I!, § un. a) c c). 

Vide Aviso lie. 19 de janeiro de 1830. 
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/ ) Por estrangeiros e fundadas em 
contractos com o governo da União. 

0111 prehende-se q ua i poderia se r a sorte dos 
contractos feitos coma União, si as q uestões a 
el lcs referentes fi cassem á decisão das justi ças dos 
vinte Estados d'c lla; nem ha rasão para ass um
pto como este, inteiramente fede ral, escapar á 
jurisd icção dos t ribunaes crcaclos pa ra conhecer 
justamente dos negocios d'essa natureza . 

Ne m carec ia mencionarem-se aqui taes ques
tões, po is já se achavam comprehenclidas na 
ali11ea e), que em seos termos abrange-às tam
bcm, quando se refere a q11aesq11er 011tras (causas) 
propostas contra a União por parliwlares (ve rb . : 
OU VICE-VERSA) . 

Em convenções ou tratados com ou
tras nações. Pelo ca racter internacional ci o 
negocio, as qu estões fundadas em conve nções 
ou t ratados entram na competencia das j ust iças 
da União . Q1rn ndo assim não o ex ig issem os 
principios reauladores da materia, estavam-n 'o 
impondo altas razões de prude ncia po lit ica . A 
Un ião é responsavel pelos tratados e convenções 
com as outras nacões, e a exacta cxecucão 
cl 'clles im porta ao ~redito do pa iz, á fé publi~a, 
á segurança ge ral. 

Não é i'sso objccto para d ' cllc decidirem auto2 

ridadcs locacs . Um caso de denegação de j us
ti ça, uma decisão inj usta, poderi a produzir um 
cns 11 s belli; e o proced imento de um cios mem
bros da União vi ri a assim a t razer-l he g rave 
peri go e enorme da mn o. 

« A paz do todo não deve ficar á mercê de 
um ::i das partes, e a União responde pera nte as 
nações estrange iras pe lo proced imento dos mem
bros ele q ue se compõe . (H ami lton, Federalist . , 
cap. 80)» . 

Note-se que a simples quali dade de estran
geiro não é o que afóra no juizo fede ral os que o 
sendo pleiteam as causas de que trata esta a/i11ea 
J ) ; é preciso que a acção seja fun dada em con
trac to com o governo o u cm conve nção ou t ra
tado d ' este com outras nações . Não sendo 
assim, desde que nenhuma disposição constit u
cional dá aos estra ngeiros para seos negocios o 
foro fe deral, ci tes têm o fo ro comm um , o local, 
do mesmo modo que os cidadãos e mais habi
t antes do paiz, ex cepto. tratando-se dos ca os ela 
presente nli11ea e em todos aq uclles em que, pela 
qu alidade da pessoa ou pela nat ureza da causa, 
esta é das que a Const itui ção incl uc na juri sdi c
ção ft:dcra l, 

Vide Accord , do Supr. Trib, Fcd., n. 357 , de 
4 de agosto de 1900 , 

g) As questões de dir eito marítimo e 
navegação . A União tem o po.icr de regu lar 
o commcrcio intern ac ional, bem como o dos 
Estados ent re ~i . (art . 34, n. 5°),- ele legislar 
sobre a navegação ele ri os que ba nhem mais de 
um Estado ou se cxtendam a tcrritori o estra n
ge iro (id. n . ü)-e de mante r as relações com os 
Estados estrange iros (a rt . 48, n. 14). 

E 'b d - 1 
• em e ve r que nao poderiam cong rucn-

temente se r coníiadas ás juri sdi cções locaes , as 
causas agitadas sobre taes objectos, ele ev idente 
caracter federal, de in teresse internacional un s e 
in te restadual outros . Reclamam-n'as para o 
juizo federa l a logica cio systema, os principios 
que lhe servem de base e razões de conve ni encia 
e prove ito para a concordia entre os membros 
componentes da Un ião e paz entre esta e as na
ções estrange iras . 

No oceano. Esta expressão, traduzindo a 
idéa do mar em ge ral, abrange os mares terri
toriaes e adjacentes, a parte do oceano qu e fi ca 
entre a costa e a chamada li11/Ja de respeito, e 
tambem toda a vasta extensão cl 'ell e além d'essa 
linha. Foi naturalmente com o pro posito el e 
dar á disposição que ora commentamos, esse 
sentido lato, qu e a Consti t ui ção usou da palavra 
ocea110, em vez da palavra mar , que fora empre
gada na di sposição a esta correspo ndente cio 
decreto n. 848 , de 1 1 el e outu bro ele 1890, 
(art . 15, ali11ea g) . 

Nos rios e lagos do paiz . Entende-se 
cl'aquell cs , cuja navegação dependa ele regu la
mentação fede ral, e se comprehendam na di s
posição cio art. 34, n . 6 . Vide co111111e11/ .. aos 
arts. 13 e 34, n . 6. (Acc. cio Supr. Tri b. Fed ., 
n , 2, ele 28 de maio de 189 2 e lei n . 109, el e 14 
el e outubro ci o mesmo anno. ) 

De direit o marítimo. QuAES sÃo AS 
QUESTÕES D'ESTA NA TUREZA QUE TOCAM A C0M PE
TENCIA FEDERAL ? cl il-o o art . 15 g) cio dccr . 
n. 848, DE 1890 : 

- as questões relat ivas á p1oprieclaclc e posse 
de cm barcações , sua construcção, reparos, vis
tori a, registro, alienação , penhor, hy pothcca 
e pessoa l ; 

- as que Ycrsa rem sobre o ajuste e soldada 
ci os oíliciacs e gente el a t ri polação ; 

- sobre contractos ele fretamento el e na\· ios, 
din he iros a ri sco, seguros marit imos; 

- sobre naufragios e sa lvados, arr ibadas fo r
çadas, clamnos por abalroação, abandono, ava
ri as ; e -

- em geral as questões resu ltantes do dire ito 
maritimo e navegação, tanto no mar como nos 
rios ele excl usiva j uri sclicçã da União, co111prc
/Jmdidas 11ns disposições dn segm,da parte do Co
digo Co111111ercial (arts. 457 a 796) . 

Os te rmos cio cit . art. 1 5 g), o qu al o supremo 
tribunal fede ral tem considerado em v igor, ex
cl uem cl::\ competencia federal as questões con
cernentes ás pequenas embarcações, barcns, ln11-
cbc1s, snveiros, fnllÍns, caudas e 011tros q11ncsq11cr 
barcos de 11nt11-rez.a sc111clbn11fe, mencionados, não 
na Parte li , cio cocl igo commcrcial, mas no art . 
1 18 ele sua Parte 1. 

Que o supremo tribunal tem co nsiderado em 
vigor o r fer ido art. 1 ~ g) cio dec reto n. S48, 
quér na sua parte cxcmpl iíi cati v::i, qu ér em sua 
synthcsc final, ve-sc ci os Accs. n . 184, ele 26 de 
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f) Por estrangeiros e fundadas em 
contractos com o governo da Uniao. 
Comprehende-se qual poderia ser asortc dos 
contractos feitos coma Uniao, si as questoes a 
ellcs refcrentes ficassem a decisao das justifas dos 
vinte Estados d'ella ; nem ha rasao para assum- 
pto como estc, inteiramente federal, escapar a 
jurisdic^ao dos tribunaes creados para conhecer 
justamente dos negocios d'essa natureza. 

Nem carecia mencionarem-se aqni taes ques- 
toes, pois ja se achavam comprehendidas na 
alinea c), quo em seos termos abrange-as tam- 
bcm, quando se referea quacsqiter otifras (causas) 
propostas contra a Uniao porpariicnlares(verb.: 
ou vice-versa). 

Em convenqoes ou tratados com ou- 
tras nagoes. Pelo caractcr internacional do 
ncgocio, as questoes fundadas em conven^oes 
ou tratados entram na competencia das justi^as 
da llniao. Quando assim nap o exigissem os 
principios reguladores da materia, estavam-n'o 
impondo altas razoes de prudencia politica. A 
Uniao e responsavel polos tratados econvenpoes 
com as outras nafoes, e a exacta execu^ao 
d'elles importa ao credito do paiz, a fc publica, 
a scguranpa geral. 

Nao e i'sso objecto para d'clle decidircm auto" 
ridades locacs. Um caso de dcncgaqao de jus- 
tii^a, uma dccisao injusta, poderia produzir um 
casns belli; e o procedimento de um dos mem- 
bros da Uniao viria assim a trazer-lhe grave 
perigo e enormc damno. 

« A paz do todo nao deve ficar a mercc de 
uma das partes, e a Uniao responde perante as 
najocs cstrangeiras pelo procedimento dos mem- 
bros de que se compde. (Hamilton, Federalist., 
cap. So)*. 

Note-sc quo a' simples qualidade de estran- 
gciro nao e o que afora no juizo federal os que o 
sendo pleiteam as causas de quetrata esta alinea 
j) ; e precise quo a accao seja fundada em con- 
tracto com o governo ou cm convencao ou tra- 
tado d'este com outras na^oes. Nao sendo 
assim, desde que nenhuma disposifao constitu- 
cional da aos estrangeiros para seos negocios o 
foro federal, ellcs tern o foro commum, o local, 
do mesmo modo que os cidadaos e mais habi- 
tantes do paiz, excepta tratando-se dos casos da 
presente alinea e em todos aquclUs em que, pela 
qualidade da pessoa ou pela natureza da causa, 
esta e das que a Constituicao indue na jurisdic- 
qao federal. 

yidc Accord, do Supr. Trib. Fed., n. 3S7, de 
4 de agosto de 1900. 

ff) As questoes de direito maritimo e 
navegaqao. A Uniao tern o podcr de regular 
o commcrcio internacional, bem como 0 dos 
F.stados entrc si, (art. 34, n. 15 ),— de legislar 
sobre a navegaqao de rios que banhem mais do 
um Estado ou se extendam a territorio estran- 
gciro {id. n. b)—e de manter as refe^des com os 
Estados estrangeiros (art. 4S, n. 14). 

E e bem de ver que nao poderiam congruen- 
temente ser confiadas as jurisdiajoes locaes, as 
causas agitadas sobre taes objectos, de evidente 
caracter federal, de interesse internacional uns e 
interestadual outros. Reclamam-n'as para o 
juizo federal a logica do systema, os principios 
que Ihe servem de base e razoes de conveniencia 
e proveito para a concordia entre os membros 
componentes da Uniao e paz entre esta e as na- 
qoes estrangeiras. 

No oceano. Esta expressao, traduzindo a 
idea do mar em geral, abrange os mares terri- 
toriaes e adjacentes, a parte do oceano que fica 
entre a costa e a chamada linba de rcspciio, e 
tambem toda a vasta extensao d'elle alem d'essa 
linhaf. Foi naturalmente com o proposito de 
dar a disposicao que ora commentamos, csse 
sentido lato, que a Constituicao usou da palavra 
oceano, em vez da palavra mar, que fora cmprc- 
gada na disposiqao a esta correspondente do 
decreto n. 84S, de 11 do outubro de 1890, 
(art. 1 alinea g). 

Nos rios e lagos do paiz. Entendc-sc 
d'aquelles, cuja navegaqiio dependa de regula- 
mentacao federal, e se comprehcndam na dis- 
posiyao do art. 34, n. 6. yide connnciif., aos 
arts. 13 e 34, n. 6. (Acc. do Supr. Trib. Fed., 
n, 2, de 28 de maio de 1S92 c lei n. 109, de 14 
de outubro do mesmo anno.) 

De direito maritimo. Quaes sao as 
QUESTOES D'ESTA NATUREZA QUE TOCAM A COMPE- 
TENCIA federal? dil-o o art. 15 g) do deer. 
0.848, de 1890 : 

— as questoes relativas a piopriedadc c posse 
de cmbarcai;oes, sua construcqao, reparos, vis- 
toria, registro, alicna^ao, penhor, hypothcca 
e pessoal ; 

—- as que vcrsarem sobre o ajuste c soldada 
dos officiaes c gente da tripola9ao ; 

— sobre contractos de fretamcnto de navios, 
dinheiros a risco, seguros maritimos ; 

— sobre naufragios c salvados, arribadas for- 
cadas, damnos por abalroa^ao, abandono, ava- 
rias ; e- 

— em geral as questoes resultantes do direito 
maritimo c navegacao, tanto no mar como nos 
rios de exclusiva jurisdicgao da Uniao, compre- 
hendidas nas disposi^oes da scgnnda parte do Co- 
digo Commercial (arts. 457 a 796). 

Os termos do cit. art. 1 5 g), o qualo supremo 
tribunal federal tern considerado em vigor, cx- 
cluem da competencia federal as questoes con- 
cerncntes as pequenas embarcagoes, harcas, lan- 
chas, savciros, falitas, candas e oniros qnacsqncr 
harcos de natnre^a semelhante, mencionados, nao 
na Fartc II, do codigo commercial, mas no art. 
118 de sua Parte 1. 

Que o supremo tribunal tern considerado em 
vigor o referido art. i^.^do decreto n. 848, 
quer na sua parte cxcmplificativa, qucr em sua 
synthesc final, ve-sc dos Accs. n. 184, de 26 do 
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agosto de 1896 , n. 249 de 19 de junho , n. 29 7, 
de 4 d e dezem bro de 1897 e n. 269, de 11 e 
n. 271 , de 15 de outu bro el e 1898 . 

E que as em barcações de q ue trata o ci fadoa r
ti go 1 18 , não podem ( para o effo i to de se afora
rern na ju stiça federal as q uestões q ue lhes são 
relat ivas ) equiparar-se ás outras embarcações 
que servem ao commercio interestadL1a l e int er
nacional ,- resulta do destino das prim eiras e da 
natureza el e seo pequeno t ra fi co, de caracter local. 

E' ce rto que o segundo dos Accs . citados 
declara que « á competencia federal não obsta a 
pouca capacidade da em barcação» porqu e o de
creto n . 848 não fa z cli stincção, a qual ta m bem 
não é observada nos Estados-Un idos orte-Ame
ri canos. 

Ent retanto : 
1° . A di st in cção acha-se estabelec ida virt ual

mente, estando, como di ssemos , mencionadas as 
pequenas embarcações fó ra da Parte li cio co
cl igo comm ercial: « Do direito maritimo»,-não 
simplesmente por moti vo do tamanh o, mas pelo 
mi st ér em que se em prega m; 

2 ° . Eli a se im põe, em face da indole caracte
ri sti ca da j ll st iça federa l, que não co nhece de 
qu estões de interesse puramente local, como são 
as qll e se podem originar da peqll ena navegação 
nos portos, e nas costa s e rios, não excedentes 
dos li mites de um Estado; 

3°. S i ha cl ifferença n'este ponto entre a nossa 
e a leg islação norte-am ri cana , nada prova isto 
co nt ra a in t elli ge ncia que damos á presente 
clausula . Nossa Constitui ção não fo i estrezida 
da norte-ameri cana ; os constituintes não se li
mitara m a t radu zil-a ad litiera111; imitaram-n 'a, 
sim , adopta ncl o-lhe os pri ncípios fu ndam en
taes, - mas alg uma yez deixa ram de segui l-a 
com pleta mente, como succecleo n'esta materi a . 

« A c0 111 petencia reservada á justi ça fede ral, 
di z o autor do plano de organi sação do poder 
jL1 diciari o nacional , a com petencia rese rvada á 
ju sti ça federal é menos ampla do que a conferi da 
por q ualq ue r das outras Co nstitui ções do mesmo 
syst ema de governo, sem exceptuar as q l! e ma is 
lat itu de deram aos poderes locaes, a da União
Ameri cana e a da Sui ssa.» (Relat. do Mi n. ela 
Ju st. , janeiro de 189 1, pag . 26) . 

Cumpre, na execução d 'esta parte da Consti 
tui ção, não aba ndonar esta indicação para da r 
ao texto constituciona l uma larg ueza e extensão 
que seo espírito repelle . 

Nossa in terpretação respeita assim a intenção 
da lei e obedece ao p rin cipio di scriminai da jus
t iça da União e cios Estados, destinando á pri
meira os assumptos de clireito maritimo, quando 
envolvam interesse commum a dous ou m ais 
Estados ou assumam caracter intern ac ional , e 
att ri bui nclo as demai s questões aos t ri bunaes es
taduaes. 

b) As questões de direito crimina l ou 
civil internacional. O ca racter in te rn acio
nal el as q uestões d ' esta na tureza as colloca f · ra 
das jurisdicções locaes, improprias para conhe-

cer d 'ellas . Cabe isto á União, ao poder federal , 
a q ue m incum be o que se refere ás relaçõe com 
os Estados estrange iros . (Const. , arts . 34, n . 1 2 

e 48 , ns . 14 e 16) . 
A presente ali11e11 respeita ao direito interna

cional pri vado , e cornprehende , nas questões a 
que allude, tam bem as ele d ireito commercia l e 
admi ni strati vo, conforrn e o Acc . do supr. tri b . 
fe cl . , Rec. extr. , n. 54, de 4 de dezembro ele 1895 : 

« ... o art . 60, lcttra b) di spõe qu e ·aos j uízes ou tribu
naes fcdcracs compete processar e julgar as qu estões de 
direito cr imi nal ou civil in ternaciona l, allucl indo ah i cl ara
mente ao direi/o i11/eruacio11a/ privado, pois qu e do direito 
pub lico in ternaci ona l ou elas ge ntes se occupa o art . 59, 
n. 1, d) , att ribuindo privativa mente ao supremo tri buna l 
federa l a compctcncia de processar e julgar os lití g io, e as 
reclamações entre as nações estra ng e iras e a Un ião ou os 
Estados ; 

... o direito internacional privado é, na opi nião dos pu
bli c is tas , o compl exo de le is positi vas , ac tos, precedentes, 
rnaximas e prin cip ias, segundo os quaes as nações applica m 
suas le is ou conse ntem na appli caçflo de le is cs t rn ng ciras 
nas qu estões de ca racter p~rti cu lar, qu e affec tam s ubditos 
est rangc i ros em mnlerin de direi/o rivil, rommcrrin /1 crimr'
ual e adminislrali,•o ; pelo que o pensamento do direito in
tern ac io nal pri vado é estabe lecer as reg ras pa ra resolver o 
coníl icto das leis de nações d iffe rent es sobre o mesmo caso 
e para cuja so luç,,o ha o processo e os tr ibu naes do pa iz 
em qu e ell as se :-igi tam , em quan to que as questões de 
d ireito publico internacio nal ou das gentes não t êm um 
tri buna l superior que as decida e só podem se r pac ifica
mente resolvidas po r me io de tra tados ou con venções in
tcrnacio naes . 

i) Os crimes politicos. Nas di sposições 
que especificava m as materi as da competencia 
cios j uízes e t ri bu naes federaes, os projectos pre
liminares não i ncl u iam esta a 1i11ea. Mas, entre 
ell es , o projecto Arn eri co Brazili ense (a rt. 5 1) 
di spun ha que das co11de11 111nções por cri111es poli
ticos , proferid as pelas relações nos Estados, ha
veri a recurso voluntario para o supremo tri bu nal 
federal , bem como nos casos ele Hnbcas-corp 11s e 
de espolio de est ran ge iros não regulado por 
co nve nção intern acional. O projecto da com
missão nomeada pelo govern o prov isorio est2-
beleceo nos mesmos casos, recurso pa ra o supre
mo tri bunal das decisões dos j 11 izes e trib11 11ncs dos 
Estados (a rt. 70). Não qui z deixará merce elas 
j usti ças estacluaes o j ulgamento cios crim es 
poli ticos n 'ellas processados . 

O projecto aprese ntado pelo govern o ao con
g resso constituinte, fez mais. Mante ndo t al 
d isposição, mod ifi cou-a, entretanto, eliminando 
cl 'ella o recurso das co ndem nações por c rimes 
políticos (a rt. 60) , para , nas materi as da com
petencia dos juízes e tri bun aes federaes (me n
cionadas no a rt. 59) inclu ir (111i11ea g) os cri111cs 
politicos e assim os excluio in teiramente da ju
ri scl icção estad ual. E isso fo i a pprovado pelo 
co ng resso constituinte, como está no art. 60 i) 
da Constituição . • (ANNAES oo CoNGR. CoNST . , 
vol. li , pag . 136 e vol. III , pag . 156). 

Esta o·énese da d isposição que ora commen
tarn os, revela co rn o os const itu intes se tinh am 
preoccupado com o que dizia res pe ito aos crimes 
polí t icos . E ta l prcoccupação ainda ma is se \'e 
accentuada , q uando se nota qu e, ha\·end sido 
emendado na primeira discu ssão o projecto, para 
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agosto de 1896, n. 249 de 19 de junho, n. 297, 
de 4 de dezembro de 1897 e n. 269, de 11 e 
n. 271, de 15 de outubro de 1898. 

E que asembarcacoes de que trata o citadoar- 
tigo 118, nao podem (parao effeito de se afora- 
rem na justi^a federal as questdcs que Hies sao 
rclafivas) equiparar-se as outras embarcafoes 
que servem ao commercio interestadual e inter- 
nacional,—resulta do destine das primeiras e da 
naturezade seo pequenotrafico, de caracter local. 

E' certo que o segundo dos Accs. citados 
declara que « a competencia federal nao obsta a 
pouca capacidade da embarcacao» porque 0 de- 
creto n. S48 nao faz distincfao, a qual tambem 
nao e observada nos Estados-Unidos Norte-Ame- 
ricanos. 

Entretanto ; 
1". A distinccao acba-se cstabelecida virtual- 

nicntc, cstando, como dissemos, mencionadasas 
pequenas embarcatjoes fora da Parte 11 do co- 
digo commercial: «Do direito maritimo»,—nao 
simplesmente por motive do tamanho, maspelo 
mister cm que se empregam; 

2 . Ella se impoe, em face da indole caracte- 
ristica da justi^a federal, que nao conhece de 
qucstoes de intercsse puramente local, como sao 
as quo se podem original" da pequena navegaijao 
nos portos, e nas costas e rios, nao cxcedentes 
dos limitcs de um Estado ; 

30. Si ha differenfa n'este ponto entrc a nossa 
c a Icgislaijao norte-americana, nada prova isto 
contra a intelligencia que damos a presente 
clausula. Nossa Constituifao nao foi estrezida 
da norte-amcricana ; os constituintes nao se li- 
mitaram a traduzil-a adlHtcram ; imitaram-n'a, 
sim, adoptando-lhe os principios fundamen- 
taes,— mas alguma vez deixaram de scguil-a 
complctamente, como succcdeo n'esta materia. 

« A competencia reservada a justiga federal- 
diz o autor do piano de organisa^ao do podei" 
judiciario nacional, a competencia reservada a 
justi^a federal e menos ampla do que a conferida 
por qualquer das outras Constituigoesdo mesmo 
systcma de governo, sem exceptuaras que mais 
latitude deram aos poderes locaes, a da Uniao- 
Amcricana e a da Suissa.» (Relat. do JVlin. da 
Just., Janeiro de 1891, pag. 26). 

Cumpre, na execucao d'esta parte da Consti- 
tui9ao, nao abandonar esta indicacao para dar 
ao texto constitucional uma largueza e extensao 
que seo espirito repelle. 

Nossa interpretacao respeita assim a intenfao 
da lei c obedece ao principio discriminal da jus- 
tifa da Uniao e dos Estados, destinando a pri- 
meira os assumptos de direito maritime, quando 
cnvolvam interesse commum a dous ou mais 
Estados ou assumam caracter internacional, e 
attribuindo asdemais qucstoes aos tribunacs es- 
taduaes. 

h) As questoes de direito criminal ou 
civil internacional. O caracter internacio- 
nal das questoes d'esta natureza as colloca fora 
das jurisdicfocs locaes, improprias para conhc- 

cer d'ellas. Cabe isto a Uniao, ao poder federal, 
a quern incumbe o que se refere as relafocs com 
os Estados estrangeiros. (Const., arts. 34, n. 12 
e 48, ns. 14 e ib). 

A presente rftwen respeita ao direito interna- 
cional privado, e comprehende, nas questoes a 
que allude, tambem as de direito commercial e 
administrativo, conforme o Acc. do supr. trib. 
fed., Rec. extr., n. 54, de 4 de dezembro de 1S93: 

« ... o art. 60, lettra h) Jispoe que aos juizes ou tribu- 
naes federacs compete proccssar e julgar as questoes de 
direito criminal ou civil internacional, alludindo ahi clara- 
mente ao direilo interuacioual privado, pois que do direito 
publico internacional ou das gentcs se occupa o art. 59, 
n. 1, d), attribuindo privativamentc ao supremo tribunal 
federal a competencia de proccssar e julgar os litigios c as 
reclamagdes entrc as nappes estrangeiras e a Uniao ou os 
Estados ; 

... o direito internacional privado e, na opiniao dos pu- 
blicistas, o complcxo dc Icis positivas, actos, preccdcntes, 
maximas e principios, segundo os quaes as na96es appllcam 
suas leis ou consentem na applicagao de leis estrangeiras 
nas questoes de caracter particular, que ajfectam subditos 
estrangeiros em materia de. direito civil, commercialt crimi- 
nal c admhiisiraiivo ; pclo que o pensamento do direito in- 
ternacional privado c estabclecer as regras para resolvcr 0 
conflicto das leis de na^oes diflerentes sobre o mesmo caso 

'c para cuja solu^ao ha o processo e os tribunaes do paiz 
em que ellas se agitam, em quanto que as questoes de 
direito publico internacional ou das gentes nao lem um 
tribunal superior que as decida c so podem ser pacifica- 
mente rcsolvidas por meio de tratados ou conven^oes in- 
tcrnacionaes. 

/) Os crimes politicos. Nas disposi^oes 
que espccificavam as materias da competencia 
dos juizes e tribunaes federaes, os projectos prc- 
liminares nao incluiam esta aliuca. Mas, cntrc 
elles, o projecto Americo Braziliense (art. 31) 
dispunha que das condanna^oes por crimespoli- 
iicos, proferidas pelas relagoes nos Estados, ba- 
veria recurso voluntario paraosupremo tribunal 
federal, hem como nos casos de Hahcas-corpus e 
de espolio de estrangeiros nao regulado por 
convencao internacional. O projecto da com- 
missao nomeada pelo governo provisorio esta- 
beleceo nos mcsmos casos, recurso para o supre- 
mo tribunal das dccisocs dos juices c tribunaes dos 
Eslados (art. 70). Nao quiz deixar a merce das 
justigas estaduaes 0 julgamento dos crimes 
politicos n'ellas processados. 

O projecto apresentado pelo governo ao con- 
gresso constituinte, fez mais. Mant'endo tal 
disposicao, modificou-a, entretanto, eliminando 
d'ella o recurso das condemnacoes por crimes 
politicos (art. 60), para, nas materias da com- 
petencia dos juizes e tribunaes federaes (men- 
cionadas no art. 59) incluir {aliuca g) os crimes 
politicos e assim os excluio inteiramente da ju- 
risdiccao estadual. E isso foi approvado pclo 
congresso constituinte, como esta no art. 60 i) 
da Constituigao.. (Annaks do Conor. Const., 
vol. II, pag. 136 e vol. Ill, pag. 156), 

Esta gencsc da disposicao que ora commen- 
tamos, revcla como os constituintes se linham 
prcoccupado com o quo dizia respeito aos crimes 
politicos. E tal prcoccupacao ainda mais se ve 
accentnada, epiando sc nota que, bavendo sido 
emendado na primcira discussao 0 projecto, para 



256 ARTIGO 60 

permittir-se a diversidade de legislação, (que 
depois se abando nou), não se prescindia de, na 
mesma occasião, resa lvar para a União nac ional 
o poder de dl:fi11ire p11 11ir os cri111es politicos . (ANN. 
cit., 11. pags . 136 e 393, ns . 24 e 26). Os Es
t ados t eri am ass im liberdade para leg isla r a seo 
modo, mas o crim e político e sua punição lhes 
esca pariam em todo o caso . 

E não é patente, do hi storico d' esta disposição, 
que , tendo-se em g rand e consideração est a ma
teri a, pela sua muita importancia, e have ndo-se 
cogita do a principio de abrir excepção ás prero
gati vas dos Estados, pa ra estabelecer recurso das 
decisões ultimas das suas justiças , pareceo isso 
ainda pouco, e quiz-se , para ma ior ga ra nti a, af
fecta r o negocio a uma jurisdi cção inteiramente 
diversa , preferindo-se, como para alguns o utros 
casos, j u ízes a lheios ao meio e ás influencias 
locaes? Sem duvida, comprehendeo-se quanto 
correriam risco a ise nção e imparci alidade da 
mag istratura regional, si outra cousa se deter
minasse a este respeito . 

Hami lt on, o sabio expositor e g rande polí
t ico, cujos escriptos se podem considerar a Bí
blia do federalismo, ju stificando casos em que 
se não poderá confi <J r mu ito na j ustiça dos Es
tados, lem brava a parcia lidade 11at11rn/ dos juizes 
a. favor das prc!e11ções dos governos respectivos . 
( FEDERALISTA, trad. brazil. de 1840, tomo III, 
pag . 1 74). E taes µretenções, como todos sa
bem, são princ ipa lmente politicas. 

Nã parece mesmo que, em sua patriotica so
l icitude e persp icacia, estavam os constructores 
de no sa machina politica prevendo o modo ar
bitraria e aberrante dos sãos pri ncípios, pelo qual 
nos Estados liquidam-se certas questões, ficando 
na mais deploravel si tuação os adversarias do 
govern o loca l, di ante da fraqueza e da impoten
cia da justi ça, d'ell e dependente? 

Sensata previsão não aco nselha va, ao fazer-se 
a Constitui ção, estabelece r como ga rantia o fóro 
especial para os crimes polít icos, sem distincção 
d.: fed era es e esta d uaes ? (*) 

A prop ria natu~:eza especifica de taes crimes 
:i rrazoa em prol de um a jurisdicção distincta da 
commum, d iffcrente da que julga os faccino
rosos, os lad rões, os assassinos, os fa lsa
ri os, etc . 

Um dos mai s notaveis entre os nossos consti 
tuintes de 1823 lembrava á patriotica assembléa 
da qual o seo saber o constitu ia co mo que um 

racul o, que « nos crim es pol iticos não ha pa
drão certo e determinado de crimi nalidade, es
sencial elemento de justiça das leis penaes ; que 
aqu illo que uns julga m cr ime, outros ju lgam 
virtude ; que muita vez fa lta mesmo a imputa
ção, pois o perpetrador cuida faze r bem e não 
mal ; que o exemplo sobre os espectadores é cir-

( ' ) « Q_11alq11er que ~cj :, a i111kpcmlc11C'Ía mnr:11 lin jui7 de Est:itln, O.!õ l:iç'ls 
que o 1111c111 ,111 governo que o l'Oilncou e 111:lllh.m ~itn de t1 ;1turc,:1 .1 torn.d-o 
,u:.pcilo, -.cmprc tiuc ;11p•l.'lll' fõr inkrc~,:itlo no fdtn. Or:t, 11:i~ tlln'ipir.içôc,; , 
11 11~ aimc" roliti...:o~, cm gcr,tl, o vcncc,lor scr:1 !õcmprc o sovcrno p:ir.t a 
ju<11:tiça c11j11 c,istc11..:in sõ ti\•rcmlc d ..:llc. 

/\ g:;iranlia de uma plena bcn,;;in .!e p:1rd.ilitl.11lc n,it:i p,lrlt· c:d .. t ir cm t:u•o: 
ju l~.1111c11 t11,. Ali.1 -., 11.10 C istl· t)uc nn ... tem 1111,:,lr,1<l0 ,1 111,;l,1hilid.11lt· d.1 111.1-
.,, ~. tr,1t11r e'"-l,hl11,1l 11.1 ,: mut.,,;oc, !lo,; J;•n·cnm:, /11c.1c:. ? (O /0,1.lo· judi, i,11 ilJ 11 0 
l),-,,,i1, por M. 11:, C..:.a rv.alho tlc McnJou,..1, 18yiJ, PªC· 1y~) . 

cumscripto ao circu lo dos qu e creem criminoso 
o acto, mas não abrange os que pensam como o 
soffredor, os q uaes, julgando v irtuoso o acto, 
irritam-se com a pe na ... E' mesmo muito difTe
rente a sit uação dos criminosos políticos co m
pa rada com a dos facci norosos pa rti cu la res . 
Estes t êm por inimigos a sociedade intei ra ; 
quasi ni ng uem soffre com o mal que a ell es 
acarreta a pena , porqu e d 'esta vem a segurança 
geral. Os crim inosos polít icos, porém , não 
estão no mesmo caso ; si um partido os abor
rece e gosa com o seo castigo, outro partido os 
ama e soffre com elles; e a ma ior pa rt e da nação 
affli ge-se com o espectac ulo das dores de homens 
de c uJ a perversidade não tem apodictica con
vicção .» (ANTON IO CARLOS, Annaes da Assem
biéa Constituinte de 1823, t omo 1, pag . 128) . 

Isto mostra o t ento e circum specção com que 
se deve ju lgar e punir essaespeciede criminosos . 
E creando-se, em nossa organi sação política , 
uma jurisd icção especial e muito mai s garanti
dora que as locaes, a sabedoria políti ca estava 
aconselhando aproveitai-a pa ra con hece r de uma 
classe de crimes que outros juízes não poderiam 
julga r tão bem e enY t ão boas condições de isen
ção de es pírito e imparci alidade . 

Deve-se pois, adm ittir, que esse foi o propo
sito dos constitui ntes, com o fo ra o dos que 
lhes prepararam o plano e matcriaes da obra 
que rea li saram . 

E olhe-se agora ao contexto do art . 60 . Espe
cificando as cau sas rese rvadas aos tri bunaes da 
União , el le as vae menci onando por modo que 
salienta-lhes o caracter p11ra111c11 /e fed era l, ou 
porqu e se fundem na Const itui ção, ou porque 
se refiram a actos e contractos do gove rno na
ciona l, ou :iffectem a fazenda naciona l, ou rela 
ções de Estados com a Un ião ou d'estes entre 
si , etc.; mas, ao concluir o elencho, muda de 
methodo e diz , pura e simpl esmente : os CR IMES 
P0LITIC0S, - usa ndo de expressão ge nerica , sem 
pór-lh e alguma limitação, não se exprim indo, 
como nos outros casos , em term os que inteira
mente excl ui ssei11 materia estadual. E si crimes 
políticos podem se dar com relação tanto ao Es
tado como á União, é visto que sua menção sem 
esse discrimen é intencio na l, é feita pa ra abran
ger quér uns, qué r outros ( isto é, mate ria que 
poderia ter ficado á competenci a estadual, razões 
especiaes fizeram ser federa lisada). 

Nem isto é para se est ranha r : 

1 •0 Visto o qu e acima expomos, casando-se os 
t ermos da disposição com o intuito que a in
spi rou , que demonstrámos ter sido dos consti
t uin tes. 

E assim a nossa interpretação respe ita o que 
fi ca evide nciado se r a 111e11s lt!gis e é a que 111ap,is 
co11vl'll if s11b/cclce 111aterim. 

2 .0 Verifica-se aqu i o mes mo que se dá com a 
amni s1ia . O poder de perd oa r e mi nora r as 
penas exercem- o congresso naciona l, si se trata 
de cri111e de respo11sabilidade dc.f111,ccio11ario federal, 
e--o presidente da Republi ca 110s cri111<"s s11ieilos 
áj11rist!icçâof,:dcra l (art.34, n. 28 eart48 , n. 6). 
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pcnnittir-se a diversidade de legisla<;ao, (que 
depois se abandonou), nao se prescindio de, na 
nicsma occasiao, resalvar para a Uniao nacional 
o podcrde defnir c punir os criiih'spoJiiicos. (Ann. 
cit., II. pags. 1360 393, ns. 24 e 26). Os Hs- 
tados teriam assim liberdade para legislar a seo 
modo, mas o crime politico e sua punicao Hies 
cscapariam em todo o caso. 

H nao epatentc, dobistorico d'estadisposii;ao, 
qnc, tcndo-se cm grande considera^ao esta ma- 
teria, pela sua muita importancia, e havendo-sc 
cogitado a principio de abrir cxcepcao as prero- 
gativas dos Estados, para estabclecer recursodas 
decisocs ultimas das suas justifas, pareceo isso 
ainda pouco, e quiz-se, para maior garantia, af- 
fcctar o negocio a uma jurisdicijao iitteiramcnte 
divcrsa, prefer!ndo-se, como para alguns outros 
casos, juizes alheios ao meio e as influencias 
locacs ? Sem duvida, comprehendeo-se quanto 
correriam risco a isen^ao e imparcialidade da 
magistratura regional, si outra cousa se deter- 
minasse a este respeito. 

Hamilton, o sabio expositor c grande poli- 
tico, cujos escriptos se podem considerar a Bi- 
blia do federalismo, justificando casos em que 
se nao podera confiar muito na justifa dos Es- 
tados, lembrava aparcialidade luitiirnl dos juices 
a favor dasjprcteu goes dos govcnios rcspcclivos. 
( Ff.derausta, trad, brazil, de 1840, tomo HI, 
pag. 174). E tacs preten^ocs, como todos sa- 
bem, sao principalmente politicas. 

Nao parece mesmo que, em sua patriotica so- 
licitude e pcrspicacia, estavam os constructores 
de nossa machina politica prevendo o modo ar- 
bitrario e aberrante dos saos principios.peloqual 
nos Estados liquidam-se certas questoes, ficando 
na mais deploravel situagao os adversaries do 
govcrno local, diante da fraqueza e da impoten- 
cia da justifa, d'elle dependente ? 

Scnsata previsao nao aconselliava, ao fazer-se 
a Constituigao, estabelecer como garantia o foro 
especial para os crimes politicos, sem distinccao 
do fcdcraes e estaduaes ? (*) 

A propria natu^eza especifica de taes crimes 
arrazoa em prol de uma jurisdic^ao distincta da 
commum, difierente da que julga os faccino- 
rosos, os ladroes, os assassinos, os falsa- 
rios, etc. 

Um dos mais notaveis entre os nossos consti- 
tuintcsde 1823 lembrava a patriotica assemblea 
da qual o seo saber o constituia como que um 
oraculo, que « nos crimes politicos nao ha pa- 
drao certo c determinado de criminalidade, es- 
sencial elemento de justi^a das leis penaes ; quo 
aquillo que uns julgam crime, outros julgam 
virtudc ; que muita vez falta mesmo a imputa- 
qao, pois o pcrpetrador cuida fazer bem c nao 
mal ; que o exemplo sobre os cspectadorcs e cir- 

(•) « Qiialquer que scja a imtcpcmtcncia moral tin julz de Estndn, os la^os qtic n nuctu a" govcrnn que o collocnu c mantcm sao dc ualurcza a tornat-o snspcito, scmpre que nijiifllc for mteressado 110 feito. Ora, 11 as conspirators, 
nos crimes politicos, em geral, o vcncnlor sera scnipre o governn "para a just it a cuja cxlstoneia so depende d jlk*. A giiranlta tic uma plena iscntno de parcialidadc nao pudc cxistir cm tacs jnlg'.uncntos. Ali.is, nan istc que nos tern moslrado a iiistai>iltiUidc da ma- pistr.ititr estadnal nas muta^ocs ilt>s gtivernos locacs ? (O /wJer iuJuurio 110 por M. Ig. Carvallio dc Mctulouja, iSyy, psg. jySj. 

cumscripto ao circulo dos que crcem criim'noso 
0 acto, mas nao abrange os que pensam como o 
soflredor, os quaes, julgando virtuoso 0 acto, 
irritam-se com a pena... E' mesmo muito diffe- 
rentc a situatao dos criminosos politicos com- 
parada com a dos faccinorosos particularcs. 
Estes tern por inimigos a sociedade intcira ; 
quasi ninguem sofl're com 0 mal que a elles 
acarrcta a pena, porque d'esta vein a scguranca 
geral. Os criminosos politicos, porem, nao 
estao no mesmo caso ; si um partido os abor- 
rece e gosa com o seo castigo, outro partido os 
ama c soffre com elles; e a maior parte da nagao 
alHige-sc com o espectaculo dasdores de homens 
de cuja pcrversidade nao tern apodictica con- 
vici;ao.» (Antonio Carlos, Annacs da Assem- 
blea Constituintc de 1823, tomo I, pag. 128). 

Isto mostra o tento e circumspecijao com que 
se deve julgar e punir essaespeciede criminosos. 
E creando-se, em nossa organisacao politica, 
uma jurisdiccao especial e muito mais garanti- 
dora que as locaes, a sabedoria politica estava 
aconselhando aproveital-a para conhecer de uma 
classe dc crimes que outros juizes nao poderiam 
julgar tao bem e em tao boas condii;oes de isen- 
fao de espirito e imparcialidade. 

Deve-se pois, admittir, que esse foi o propo- 
sito dos constituintes, como fora o dos que 
Ihcs prepararam o piano e materiaes da obra 
que realisaram. 

E olhe-sc agora ao contexto do art. 60. Espc- 
cificando as causas reservadas ars tribunacs da 
Uniao, elle as vae mencionando por modo que 
salienta-lhcs o caracter puramcnte federal, oil 
porque se fundem na Constituitao, ou porque 
se refiram a actos e contractos do governo na- 
cional, ou affectem a fazenda nacional, ou rela- 
coes de Estados com a Uniao ou d'estcs entre 
si, etc.; mas, ao concluir o elencho, muda de 
methodo e diz, pura e simplesmente : os crimes 
politicos,— usando de expressao gencrica, sem 
por-lhe alguma limitatao, nao se exprimindo, 
como nos outros casos, em termos que intoira- 
mente excluissein materia estadual. E si crimes 
politicos podem se dar com relatao tanto ao Es- 
tado como a Uniao, e visto que sua mentao sem 
esse discrimen e intencional, e feita para abran- 
ger quer uns, quer outros ( isto e, materia que 
poderia ter ficado a competenciaestadual, razoes 
cspeciaes fizeram ser federalisada). 

Nem isto e para se estranhar : 
1.0 Visto 0 que acima expomos, casando-se os 

termos da disposicpio com o intuito que a in- 
spirou, que demonstramos ter sido dos consti- 
tuintes. 

E assim a nossa interpretacao rcspcita o que 
fica evidenciado ser a inens legis c e a que magis 
conveuii subjeda' fnaieria'. 

2.0 Vcrilka-se aqui 0 mesmo quo se da com a 
amnistia. O poder de perdoar e minorar as 
penas cxerccm—o congresso nacional, si sctrata 
dc crime de responsabilidade de furccionario federal, 
c—o presidente da Rcpublica nos crimes sitieilos 
d jurisdiccao federal (art.34, n. 28 c art 48, n. 6). 
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O poder vem assi m declarado e limitado ; é 
exercido sómente quanto a casos propriamente 
federaes . Tratando-se, porém, da amnisti a, já 
é outra cousa, não ha restricção alg uma : 

« Art. 34. Compete prii•ativa111enle ao con
g resso nacional : 

§ 27. Conceder a11111istia.» 
E muito de indu stri a assim se dispoz: houve 

o evidente proposito de não estabelece r limita
ções que podessem v ir embaraçar a applicação 
cl' essa med ida de alta pruclencia politi ca a cri
mes contra os pode res estaduaes . Esta in telli
ge ncia está já ca no ni sada na pratica e exe rcicio 
dos poderes publicos federaes, e os Estados a t em 
ace ito . 

Vejam-se as leis federaes ns. 174, 17 5 e 176, 
de 12 ele se tembro de 1893 , e n. 305, de 17 de 
outubro de 1895, - que a mni sti aram todas as 
pessoas directa ou indirectamente implicadas nos 
movimentos qu e deram lugar its deposições de 
autoridades estaduaes de Sa nta Catharina e Ala
goas, - nos que ti veram lugar nos rnuni cipios 
de Triumpho e outros de Pernambuco em 1892, 
- nas comarcas de Catalão e Boa-Vista, em 
Goyaz , etc. Crimes contra autoridades locaes, 
amnisti ados pelo poder federal. 

As Const itui ções dos Estados abstiveram-se 
de incluir en tre as attribuições de suas assem
bléas leg islat ivas e de seos govern adores a con
cessão de amni stias , respeitando assim esta 
prerogat i va federal e deixa ndo a ella submettidos 
os Gasos estaduaes a que se podesse applicar ta l 
med ida . (Só por excepção apartaram-se disto, 
abu sivame nte, as da Bahia, Paraná e S. Paulo, 
Vide << As Constituições dos Estados», por Fe
li sbe llo Freire , pag . 76, 11. V). 

Assim que, si dizendo a Constituição Federal: 
Co11ccdcr a11111istia.- e11tende-se isto com relação 
mesmo a crimes não fede raes, como fi ca pa
tente, -não é extraordinario que dize ndo: 
processar e j11 lgnr os cri111cs politicos, sem faze r 
nenh uma restricç:ío, se entendam tambem 
comprehendidos os crimes políticos de caracter 
estadual. 

São objectos que por moti vo superi or, em
bora sendo elles , em rigor , de natureza esta
dual, fora m f ederalisndos,-isto é, taes crimes, 
no reg im en da Constituição, passam a conside
rar-se federaes por se rem poli ticos. 

Con tra isto não vale o ter a Constitu ição, 
creando duas juri sd icções, discrimi nado da fe
deral a justiça dos Estados , cada uma para os 
as5umptos respect ivos. Não ha aq ui ataque á 

-corn petencia estadual. Entra nesta competencia 
aqui ll o que a Constituição quer . O molde fe
derati vo não é assim ríg ido e inílex ivel que seos 
principios fund amentaes não possam soffrer 
em sua applicação e dese nvolv imento as re
stricções e modificaçõõs q ue se acharem neces
sa ri as para o melhor funcci onamento do go
verno adoptado, para o bem da communhão, 
ao q ual, e não a theorias, devem as constitui
ções servir . 

Em materia de ·organisação polí t ica, os prin
cip ios presidem, é sa bido, mas tem modali 
dades q ue se impõem. Isto dá-se em todas as 
fó rmas de governo, incl uí da a organisação fe
deral republicana, ácerca da qual o mais auto
ri sado mestre no as umpto ha muito doutri
nára: « Republica federat iva é a reuni ão de so
ciedades differentes ou a associação de varios 
Estados debaixo de um só governo ; porém a. 
extensão e ns 111odificnções ddste governo e os ob
jec los sub111ettidos á s11 a. antoridade, são co11 sas p11.
ra111e11te nrbitrarias. 

Emquanto a organi sação particular ele cada 
um dos Estados não for destruida, - emquanto 
ella existir por leis constitucionaes para todos 
os objectos de ad mini stração loca l, ai11d,'1, q11e 
co111 snbordinnção absol11/a. á autoridade gera l da. 
União, persiste tanto em t heoria como em pra
tica uma associação de Estados, um governo 
federat ivo - »(Hnlllilto11, Federalist. , Cap. IX). 

Não ha, portanto, ri gorosamente, quebra de 
principios, não ha incong ru encia nem absurdo, 
ao passo que ha va ntagem e ga rantia, no ad
mittir a opinião que aqu i sustentamos, ga ranti a 
sem a qual não haverá nos Estados li berdade 
políti ca, isto é, fa lhará um dos intuitos da or
gani sação federat iva. 

Di versamente , porém , hão entendido o su
premo tri bunal federal e o congresso nacional. 
Aquelle tem decidido que a jurisdicção federal 
ácerca de crimes políti cos não abra nge os que 
affectam ás instituições e autoridades locaes 
(Acc . n. 2 , de 30 de março e: ns. 297 e 298, de 
20 de abril de 1892). O Cong resso adoptou a 
mesma doutrina, convertendo-a em lei, com 
uma restricção,-rese rva ndo para as ju stiças da 
União os crimes que forem a causa ou conse
quencia de perturbações que, nos termos do 
art. 6 da Constituição, occasionem uma inter
venção armada federal ( lei n. 22 1 de 20 de no
vembro de 1894, art. 83), o que tem prevale
cido nos julgados do supremo tri bunal. (Accs . 
n. 26 , de 1 de maio, n. 799 de 8 de junho, 
n. 8 11 de 3 1 de agosto de 1895, etc.) 

O fundamento de taes decisões (•) foi hau
rido da di stincção fundamental ent re as justiças 
federal e estaduaes, devendo áq uell a sómente 
attribuirem-se as causas que ve rsarem sobre as
sumpto de in teresse directo , geral e principa l 
da União, salvo sómente os casos de recurso 
( art. 59 ns. II e III ) e á outra , as de caracte r 
mera mente estadual ( cits . Accs. de 1892 ). 

Mas, si rea lmente é irrecusavel e fun da
mental no systema federativo a distincção das 
duas just iças, cumpre não levar isto ás ultimas 
conseq uencias . 

(") Nenhum a das d tacfni. lici.· isões, nem 1fas posta iorcs sobre o :1.ssu• 1pto 
logrou 11 nanimid:1dc de vo tos e oi- dh·c rge ntt::s fu n1l:uncnt a111 -sc cm r111 ôes 
que mui pro fn ntl:1mcntc aba lam a dout rina jud icia ln, cntc trium ph:rntc. ( l'i.l~ 
os Acc,;,. s upraci tmlo-.). 

A Rcl :iç.:i o do Es1ado tio Ri o , no Rec. crim e n . 1166, por Acco rJ . ele l i llc 
Abril de 190 1, annullnu o 1.:i to, "< con:, idcr1111Jo que :1 lei u. 22 1 ele 20 tl c 
11 0\·c mhro lfc 1894. d 1acl:1 pdo juiz " (j lW co mo pc,1, to <lc :1po io par:, sua <.'Olll
pc tc nd:t e que rrocurou difft:rcnç .i r os crimes po li tkos coutra a Uni:io, nflo 
pô,lc ser app li cad;4, pois veio cercear as :tt l ri buiçõcs tt,1 ju <: t i a federal , cnn~ i
g nadas na Constit ui ç:io, cuj:i.s di sposições t,;Ó podem ser r'cfo rn rndas nos termos 
Jc sco :trt. 90 e pa ragraphos sub!>cquc 11 tcs , e nunca por uma le i on.l inari a, 
quc no intuito de intcrpret .1 l-a s, a::i modifiquc cm Jcs.accordo com o pcns.1. 
mcnto Jo leg islador constituinh: . )> 
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O poder vein assim declarado e limitado ; e 
cxcrcido somente quanto a casos propriamente 
fedcracs. Tratando-se, porem, da amnistia, ja 
e outra cousa, nao lia rcstriccao alguma : 

« Art. 54. Compete privativamcnlc ao con- 
gresso nacional : 

§ 27. Coiiccdcr amnistia.f> 
E muito de industria assim se dispoz : houve 

o evidente proposito dc nao estabclecer limita- 
9603 quo podcssem vir embaracar a applica^ao 
d'essa medida de alta prudencia politica a cri- 
mes contra os poderes estaduaes. Esta intelli- 
gcncia esta ja canonisada na pratica e exercicio 
dos poderes publicos federaes, e os Estadosatem 
aceito. 

Vejam-se as leis federaes ns. 174, 177 e 176, 
de 12 de setembro de 1893, e n. 305, de 17 de 
outubro de iSq^,— que amnistiaram todas as 
pcssoasdirecta 011 indircctamente implicadas nos 
movimentos que deram lugar as dcposifoes de 
autoridades estaduaes de Santa Catharina e Ala- 
goas,— nos que tiveram lugar nos municipios 
de Triumphoe outros de Pernambuco cm 1892, 
— nas comarcas de Catalao e Boa-Vista, em 
Goyaz, etc. Crimes contra autoridades locaes, 
amnistiados pclo poder federal. 

As Constituii;ocs dos Estados abstiveram-se 
de incluir cntre as attribuii^oes de suas assem- 
bleas legislativas c de seos governadores a con- 
ccssao de amnistias, respeitando assim esta 
prcrogativa federal c deixandoa clla submettidos 
os casos estaduaes a que sc podesse applicar tal 
medida. (So por exccp^ao apartaram-se disto, 
abusiN'amcnte, as da Bahia, Parana c S. Paulo, 
Vide «As Constituifocs dos Estados», por Fc- 
lisbcllo Freirc, pag. 76, n. V). 

Assim que, si dizendo a Constituiijao Federal: 
Couccdcr amnistia—entende-se isto com relagao 
mesmo a crimes nao federaes, como fica pa- 
tcnlc,—nao c cxtraordinario que dizendo :— 
prccessar e Jnlgar os crimes polihcos, sem fazer 
nenhuma restric<;ao, se cntendam tambem 
comprchendidos os crimes politicos de caracter 
estadual. 

Sao objectos que por motivo superior, em- 
bora sendo elles, em rigor, de natureza esta- 
dual, foram federalisados,—isto e, taes crimes, 
no regimen da Constituifao, passam a considc- 
rar-se federaes por sercm politicos. 

Contra isto nao vale o ter a Constituifao, 
creando duas jurisdiccocs, discriminado da fe- 
deral a justiija dos Estados, cada uma para os 
assumptos respectivos. Nao ha aqui ataque a 
competencia estadual. Entra nesta competencia 
aquillo que a Constitui^ao quer. O molde fe- 
derative nao e assim rigido e inllexivel que seos 
principios fundamentaes nao possam soffrer 
em sua applica^ao e dcsenvolvimento as re- 
stricijOes e modificai;oos que se acharcm neces- 
sarias para o melhor funccionamento do go- 
verno adoptado, para o bem da communhao, 
ao qual, e nao a theorias, devem as constitui- 
foes servir. 

Em materia de 'organisacao politica, os prin- 
cipios presidem, c sabido, mas tern modali- 
dades que se impoem. Isto da-se cm todas as 
formas de governo, incluida a organisacao fe- 
deral republicana, accrca da qual o mais auto- 
risado mestrc no assumpto ha muito doutri- 
nara: «Republica federativa e a rcuniao de so- 
ciedades differentes ou a associacao de varios 
Estados debaixo de um so go\'crno ; porem a 
exlensdo c as modificagdes destc governo e os ch- 
jeetos submettidos d sna antoridade, sao cousas pn- 
ramente arbilrarias. 

Emquanto a organisacao particular dc cada 
um dos Estados nao for destruida, —emquanto 
ella existir por leis constitucionaes para todos 
os objectos de administracao local, ainda que 
com suhordiua^do absotnta a antoridade geral da 
Unido, persiste tanto cm thcoria como em pra- 
tica uma associacao de Estados, um governo 
federative — »(Hamilton, Federalist., Cap. IX). 

Nao ha, portanto, rigorosamente, quebra dc 
principios, nao ha incongruencia nem absurdo, 
ao passo que ha vantagem c garantia, no ad- 
mittir a opiniao que aqui sustentamos, garantia 
sem a qual nao havera nos Estados libefdade 
politica, isto e, falhara um dos intuitos da or- 
ganisacao federativa. 

Diversamcnte, porem, hao entendido o su- 
premo tribunal federal e o congresso nacional. 
Aqucllc tern decidido que a jurisdiccao federal 
acerca de crimes politicos nao abrange os que 
alTeclam as instituicoes e autoridades locaes 
(Acc. n. 2, de 30 de marco c^ns. 297 e 2q8, dc 
20 de abril dc 1892). O Congresso adoptou a 
mesma doutrina, convcrtendo-a cm lei, com 
uma restriccao,—reservando para as juslicas da 
Uniao os crimes que forem a causa ou consc- 
quencia de perturbacoes que, nos termos do 
art. 6 da Constituicao, occasionem uma inter- 
vencao armada federal (lei n. 221 de 20 de no- 
vembro de 1S94, art. 83), o que tern prevalc- 
cido nos julgados do supremo tribunal. (Accs. 
n. 26, de 1 de maio, n. 799 de 8 de junho, 
n. 811 de 31 de agosto de 1895, etc.) 

O fundamento de taes decisoes (*) foi hau- 
rido da distinccao fundamental entre as justicas 
federal e estaduaes, devendo aquella somente 
attribuirem-se as causas que versarem sobrc as- 
sumpto de intercsse directo, geral c principal 
da Uniao, salvo somente os casos dc rocurso 
(art. 50 ns. II e III) c a outra, as dc caracter 
meramente estadual (cits. Accs. dc 1892). 

Mas, si realmcnte e irrecusavel c funda- 
mental no systema federative a distinccao das 
duas justicas, cumpre nao levar isto ris ultimas 
consequcncias. 

(•) Nenhuma tlas cilailas decisoes, nem das posteriores sohre o assumpto logrou tinanhnidade de volos e os divergentes fundamcntam-sc cm razocs 
que intii profumlamcntc abalam a doutriua jiulicialmcnte triunipliantc. ( I't./e os Accs. supracilados), A Rcla^no do Kstado do Rio, no Rec. crime n. 1166, por Accor»f. de t2 de Abril do 1901, amnitlmi o lei to, « cunsidcrando que a lei 11. 221 de ao dc novcinbro dc 1894. citada pelo juiz (t ijuo como ponlo de apoio para sua com- petencia e que proctiroti ditferen^ar 03 crimes politicos contra a Uniao, nao 
pddc scr applicada, pnis %'cio cercear as aUribuitjocs da jusli^a federal, consi- gnadas na Constituicao, cujas disposti;6cs so podeni ser reformadas nos tennus 
dc seo art. 90 c paragraphos subscqucntcs, c nunca por uma Ici ordinaria, que no intuito dc intcrprctal-a*, as modifiquc cm dcsaccordo com o pensa- tnento do leg i si ado r eonstituinle.» 
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Os casos de recurso e de revisão, a q ue 
all udem, como excepcio naes , os citados jul 
g ados, são d ' isso evidente prova, e mai s os do 
art. 61, em seos n. º' 1 e 2. 

Pois bem, o art. 60 i) , entendido sem arbi 
traria di stincção, em se u sentido norm al e ge ne
rico, é t am bem uma excepção , como as outras, 
estabe lecida com o proposito de melhorn r o 
systema e ele ma is efficazmente garantir a segu
ra nça da Un ião, cios Estados, e dos d ireitos dos 
cidadãos. Como se fizeram , sem quebra lo 
systema, aq uell ' outras excepções, fez-se mais 
esta . Quem teve poder para cio principio fun
dam enta l ela d ivisão da justiça sepa ra r aquell es 
casos, tinha o ele fazer o mesmo com relação 
aos c rimes politicos,-e bons 111otivos não fal
tava111 para isso, com o aci111a vim os. 

Com o a rt. 83 da lei n . 22 1 pretendeo-se 
legali sa r a doutrina que o sup remo tri bun al fir
m úra, tirando da justiça federa l para a dos Es
tados o conheci111 ento dos crimes politicos, 
quando com111ettidos contra as in stitu ições e 
autoridades d'estes . Foi isso porém (data ve11ia) 
u111 erro: 

1. · O interprete final da Constituição é o 
supremo tribunal fed eral, co1110 é sabido ; não é 
o cong resso naciona l ; não se fazia necessa ria e 
nada adia nta uma lei feita pa ra dar va lor ás 
decisões d 'elle . E' inconcusso que o supremo 
tri buna l é o jui z de sua propria competenci a e 
da dos juízes inferiores, quando contestada. 
Não fo sse assim , e ell e não seria mais SI/premo, 
não se ri a o que idea ram os fund adores do 
systema, e o direito fed era l se rasga ri a e111 
reta lhos . 

2.0 A interpretação dada pela lei e art. cits . 
a ltera a de111arcação con5tituc ional entre a Uni ão 
e os Estados; e si por lei o rdi naria fo sse isso per
mittido ... era uma vez a Constitui cão, e o 
cong resso nacio na l assu miri a, á m;neira do 
par lame nto ing lez , a pleni tude do poder consti
tuinte . Outra cousa poré111 se pretendeo com 
a nossa o rgani sação federati va , que não conhece 
a omnipotencia parla111entar e que faz in violavel, 
uma vez fixada , a fronteira entre a Uni ão e os 
Estados q uan to a seos poderes e prerogativas . 

3. 0 O refe ri do a rt. 83 é t ra nsp lantad o da 
Const itu ição Suissa, a rt. 112 n. 3 . (•) . Ora , 
os que preparara111 o projecto que o cong resso 
constituinte, e111 endancl o, converteo em con
st it ui ção, conheciam es a d isposição e não a 
quizeram adaptar. E esse cong resso, sendo
lhe c\ la aprese ntada por emenda áquell e pro
jecto , não lhe fez 111 elhores acolhenças ,- rejei
tou-a peremptoria111 ente. (ANN . DO CoNG R. 
CoNsT., va is . 11 , pag . 479 e I l i, pag . 85). E 
é li cito rev iver, por d isposição de legis latura 
o rd inar ia , u111 a rti go em taes condições repellido 
pe los constituintes? Esse a rti go, contendo idéa 
dive rsa da que estes preferiram, é u111a deroga
ção, é u111a em end a á Co nst it ui ção . 

( •) «O trihnn;d fc,lcr.tl, :t~!- i~ti 1lo pelo jury, o qu:t l cstatllc sobre os 
factos, ..:onhc.:c cm 111,1tcri ,1 pcn:tl : 

<• ." dos crim es e dos dclictos roliti..:os que fôrcm a c:111 s:i. 011 consc• 
qucncia de perturbações ,1uc occasioncm um.i. intcn·rmçào armada federal. •> 

4. 0 Si essa derogação fo sse per111ittida, não 
seria conveni ente. Na Sui ssa mes mo já se tem 
verificado que é excess iva a restricção; e estu
dada a ma teria , chegou-se a votar lei ( af't. 
add iti vo ao codigo penal federal ) estatuindo 
o seguinte : 

< .. Quando cm negocios cri mina cs de sua comp etc ncia , a 
confi:m ça na ind ependcncia ou na imparcialidade dos tri
bunacs cnntonacs acha-se abal:1da cm conscqucnc ia de 
ag itações poli ticas, o co nse lho fede ral pôd e alfoctar ao 
tribunal fed eral o processo e julgamento da causa, mesmo 
não se t ra tando de c rime prev isto pelo presente cod igo .» 

Tal di sposição não logrou , é verdade , quando 
submett ida , em março de 1884, ao ref ere11d111n 
popular, a maioria necessa ri a para ficar appro
vada definitivamente e ser incorporada á legis
lação federa l ; mas o fac to de j á por duas vezes 
terem os poderes pu blicos tratado da ampliação 
da competencia fede ra l quanto a esta materia e 
o aco lhim ento que a providencia indicada me
receo do gove rn o e das camaras legislativas 
d 'aqu ell e paiz (Vide LE ÜRO IT Frn. Su1ssE, R. 
L. de Sa li s, trad. de Borel , n . 42), bastam para 
mostrar que o art . , 12, n. 3, da Const . Sui ssa 
está condem nado . No nosso cong resso const i
tuinte , sem duvida , havia muito quem so ubesse 
d'i sso , e é natural que esta ci rcum st ancia não 
ti vesse iníluido pouco para a rejeição da emend a 
que vi nh a enxertar em nosso systema politi co 
aq uillo que alheia experiencia estava aco nse
lhando repcllir-se. 

E hoje, pa sados j á dez annos el e pratica do 
novo regimen, a nossa propria ex peri encia est á 
protestando contra a intellige ncia dada á Con
stit ui ção em tão melindroso assumpto, com sa
crificio da li berdade e garantias dos cidadãos nos 
Estados. A Const itui cão ann uncia-se e111 seo 
« pream bu lo » como , destinada a dar-nos um 
regimen democratico e livre. A este primordial 
intuito estão subordinadas todas as suas dispo
sições . E não haverá liberdade onde os gover
nadores de Estado, arrogam-se o poder de 
organi sa r a ju st iça á feição de seo pa rtido e de 
seos interesses, como desgraçada mente se tem 
visto entre nós. E' da maior evidencia que 
juizes creaturas dos gove rn ado res e quasi se111 -
pre juizes politicos, são improprios para conhe
cer dos crim es contra essas e as mais auto ridades 
locaes... Não o quizeram , não podiam tel-o 
querido, e mostraram qu e o não queriam os 
con stituintes , qu ando reprovaram a emenda 
im portada da Suissa . 

Em resu m o, - a interpretação que att ri bue 
exclu sivamen te á ju stiça federa l o conh ecimento 
dos crim es politicos sem excepção, tem por si, 
como demonstrado fica : 

, .º a lettra do t exto constitucional , cujos ter
m os amplos e ge nericos não admittem restric
ções ; 

2 .0 o elem ento hi stori co e systematico d 'essa 
parte da Constitu ição, notando-se desde os pro
jectos preliminares o proposito de coll ocar os 
crimes politicos contra os Estados e suas auto-
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Os casos de rccurso e de revisao, a que 
alludem, como excepcionaes, os utados jul- 
gados, sao d'isso evidente prova, e mais os do 
art. 61, em seos n.os i e 2. 

Pois bein, o'art. 60 i), entendido sem arbi- 
traria distinc^ao, em sen sentido normal e gene- 
rico, c tambem uma excep^ao, como as outras, 
estabelecida com o proposito de melhorar o 
systema e de mais efficazmente garantir a segu- 
ranga da Uniao, dos Estador, e dos direitos dos 
cidadaos. Como sc fizeram, sem quebra do 
systema, aquell'outras excepfoes, fez-se mais 
csta. Quern teve poder para do principio fun- 
damental da divisao da justi^a separar aquelles 
casos, tinha o de fazer o mcsmo com relagao 
aos crimes politicos,—e bons motives nao fal- 
tavam para isso, como acima vimos. 

Com o art. S3 da lei n. 221 pretendeo-se 
legalisar a doutrina que o supremo tribunal fir- 
mara, tirando da justifa federal para a dos Es- 
tados o conhecimento dos crimes poliiicos, 
quando commettidos contra as instituicoes c 
autoridades d'estes. Foi isso porem (data venia) 
um erro : 

i.- O interprete final da Constitui^ao e o 
supremo tribunal federal, comoesabido; nao e 
0 congresso nacional; nao se fazia necessaria e 
nada adianta uma lei feita para dar valor as 
decisocs d'elle. E' inconcusso que o supremo 
tribunal e o juiz de sua propria competencia e 
da dos juizes inferiores, quando contestada. 
Nao fosse assim, e elle nao seria mais supremo, 
nao seria o que idearam os fundadores do 
s_ystema, e o direito federal sc rasgaria em 
retalhos. 

2.0 A interpretai;ao dada pela lei e art. cits, 
altera a demarcai;ao constitucional entre a Uniao 
c os Estados; e si por lei ordinaria fosse isso pcr- 
mittido... era uma vcz. a Constituicao, e o 
congresso nacional assumiria, a maneira do 
parlamento inglez, a plenitude do poder consti- 
tuinte. Outra cousa porem se pretendeo com 
a nossa organisa^ao federativa, que nao conhece 
a omnipotencia parlamentar e que faz inviolavel, 
uma vez fixada, a fronteira cntre a Uniao e os 
Estados quanto a seos poderes e prerogativas. 

3.0 O rcferido art. 83 e transplantado da 
Constituifao Suissa, art. 112 n. 3. (*). Ora, 
os que prcpararam o projecto que o congresso 
o mstituinte, emendando, convcrteo em con- 
stituicao, conhcciam essa disposi^ao e nao a 
quizeram adoptar. E essc congresso, sendo- 
Ihc clla aprescntada por emenda aquelle pro- 
jecto, nao Ihc fez melhorcs acolhencas,—rejei- 
tou-a peremptoriamente. (Ann. do Conor. 
Const., vols. II, pag. 470 e III, pag. 85). E 
e licito reviver, por disposifao de legislatura 
ordinaria, um artigo cm taes condifoes repellido 
pelos constituintes? Esse artigo, contendo idea 
diversa da que estes preferiram, e uma deroga- 
gao, e uma emenda a Constituigao. 

(*) «0 trib«ij.il federal, assistido pclo jury, 0 qnal cstaluc sobrc os fact os, conliccc cm matcria penal : 
<«3.u dos crimes c dos dclictos politicos que fdrem a causa o» consc- qucncla de pcrturba^ocs que occasion cm uma inlcrvcn^ao armada federal,»> 

4.0 Si essa derogagao fosse permittida, nao 
seria conveniente. Na Suissa mesmo ja se tern 
verificado que e excessiva a restricgao; e estu- 
dada a materia, chegou-se a votar lei (art. 
additive ao codigo penal federal) estatuindo 
o seguinte : 

«Quando cm ncgocios criminacs de sua competencia, a 
confiam;a na independencia ou na imparcialidadc dos tri- 
bunaes cantonaes acha-se abalada cm conscqucncia de 
agitai;ocs politicas, o conselho federal pdde affcctar ao 
tribunal federal o processo e julgamento da causa, mcsmo 
nilo sc tratando de crime previsto pelo presente codigo.» 

Tal disposigao nao logrou, e verdade, quando 
submettida, em margo de 1SS4, ao referendum. 
popular, a maioria necessaria para ficar appro- 
vada definitivamente e ser incorporada a legis- 
lagao federal ; mas o facto de ja por duas vezes 
terem os poderes publicos tratadoda ampliagao 
da competencia federal quanto a esta materia e 
o acolhhnento que a providencia indicada me- 
recco do governo e das camaras legislativas 
d'aquelle paiz (Vide Le Droit Fed. Suisse, R. 
L. de Salis, trad, de Borel, n. 42J, bastam para 
mostrar que o art. 112, n. 3, da Const. Suissa 
esta condemnado. No nosso congresso consti- 
tuinte, sem duvida, havia muito quern soubesse 
d'isso, e e natural que esta circumstancia nao 
tivesse inlluido pouco para a rejeigao da emenda 
que vinha enxertar em nosso systema politico 
aquillo que alheia experiencia estava aconse- 
Ihando ropcllir-sc. 

E hoje, passadosja dez annos de pratica do 
novo regimen, a nossa propria experiencia esta 
protestando contra a intelligencia dada tt Con- 
stituigao em tao melindroso assumpto, com sa- 
crificio da liberdade e garantias dos cidadaosnos 
Estados. A Constituigao annuncia-se em seo 
« preambulo » como destinada a dar-nos um 
regimen democratico e livre. A este primordial 
intuito estao subordinadas todas as suas dispo- 
sigoes. E nao havera liberdade onde os gover- 
nadorcs de Estado, arrogam-se o poder de 
organisar a justiga a feigao de seo partido e de 
seos intcresscs, como desgragadamente se tern 
visto entre nos. E' da maior evidencia que 
juizes creaturas dos governadores e quasi sem- 
pre juizes poliiicos, sao improprios para conhe- 
cer dos crimes contra essas e as mais autoridades 
locaes... Nao o quizeram, nao podiam tel-o 
querido, e mostraram que o nao qucriam os 
constituintes, quando reprovaram a emenda 
importada da Suissa. 

Em resumo,— a interpretagao que attribue 
exclusivamente a justiga federal o conhecimento 
dos crimes politicos sem excepgao, tern por si, 
como demonstrado fica : 

i.c a lettra dotexto constitucional, cujos ter- 
mos amplos e genericos nao admittem restric- 
goes ; 

2.0 o elemento historico e systematico d'essa 
parte da Constituigao, notando-se desde os pro- 
jectos preliminares o proposito de collocar os 
crimes politicos contra os Estados e suas auto- 
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1corporada á legis
: já por duas vezes 
1tado da ampli ação 
. o a esta materia e 
~ncia indicada me
miaras legislat ivas 
) IT Frn. Su1ssE, R. 
42), bastam para 

l , da Const. Sui ssa 
cong resso consti -

uito qu em soubesse 
circum stancia não 
rejeição da emenda 
.o syste ma poli tico 
:ia estava aco nse-

. nos de pratica do 
ia experiencia está 
·encia dada á Con
assumpto, com sa
as dos cidadãos nos 
1.nuncia-se em seo 
ada a dar-nos um 

A este primordial 
Jdas as suas cl ispo
·de onde os gover
m-se o poder de 
le seo parti do e de 
1çadamente se t em 
1ior evidencia que 
do res e quasi sem
·oprios para conh e
as mais autoridades 

não pod iam tel-o 
o não queriam os 
lvaram a emenda 

:ação que att ri bue 
ral o conhecimento 
~pção, te m po r si, 

tucional, cujos t er
) ad mittem restric-

systemati co d 'essa 
lo-se desde os pro
,si to de collocar os 
tados e suas auto-
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ridades, sob a alçada e jurisdicção nacional, e 
t endo sido pelo cong resso constituinte rejeitada 
a emenda que di spunha o contra ri o ; e 

3º . o espírito da lei constitucional, abrin do , 
para maior seg urança elos direitos e li berdades 
individuaes e políticas , n'este , como em alg uns 
outros casos, excepção :'t alçada estad ual, eviden-

§ 1° . E' vedado ao cong resso commetter qua l
quer juri sd icção federa l ás justi ças elos Estados . 

§ 2 ° . As sentenças e ordens ela magistratura federa l 
são execu tadas por offi ciaes judiciarios da União, aos 
qu aes é obrigada a prestar auxilio , quando invocada 
por ell es ~ poli cia local. 

(Decreto n. 5 10 1 de 22 de junho e n. 8 14 A, de 23 de outubro 
de 1890) . 

~- 1. .° Commetter qualquer jurisdi
cçao federal ás justiças dos Estados 
se ria violar o principio, ad mi ttido como essencial 
á organi sação federativa constitucional, da dua
lidade judiciaria com funcções parall elas e dis
t inctas para cada uma das ordens de negocios 
que lhes são respectivamente at t ribuidos . Se
paradamente constituidas, como é ind ispensavel 
que sejam , tem ellas para seo movimento appa
relhos e orgams di st inctos. E isto posto, seria 
contradicção incumbir assum ptos fede raes á 
decisão de funccionarios locaes . Veja-se rnpra, 
comment. ao art. 7 § 3. 

Mas, co-existindo no mesmo t erri torio as 
duas justi ças, e tendo como jurisd iccionados, 
cada uma em sua esphera , as mesmas pessoas, 
nada mais natural do que ser a jurisdicção na
cional, q uando preciso, auxil iada pela outra. 
Com isso, nenhuma fica prejudicada em sua 
missão propria e o concurso assim prestado 
faci lita o bom desempenho da adm in istração 
judiciar ia no paiz, coll aborando ambas d ' est' arte 
para o triumpho do di reito, fim primordial do 
estado. 

Por isso, a prohibição contida no presente § 
não deve entender-se de modo abso luto. 

E com razão o govern o proviso rio no acto 
organico do justiça federa l , dec . n . 848, incluira 
di sposição por v irtude da qual os juizes e tri
bu naes estad uaes deve m cumprir os despachos 
rogati vos de dili gencias da justi çc1 fede ral, como 
citações, inqu iri ções de testemunhas, e para 
execução de mandados e sentenças, art . 362 . 

Por egual, o cong resso nacional autorisou 
esse auxilio, comtanto que não importe de-

t emente menos gara nt idora que .1. nacional, em 
que os factos delictuosos de que se trata podem 
se r melhorm ente ap rec iados, fó ra do influxo elas 
paixões locaes e julgados com im parci alidade, 
que a este respeito não podem ter as judicatu ras 
dos Estados . 

§ 1°. E' vedado ao congresso commetter qual
quer jurisdieção federal ás justiças dos Estados. 

§ 2°. As sentenças e ordens da magistratura 
federal são executados por officiaes judiciarios 
da União, aos quaes a policia local é obrigada a 
prestar auxilio, quando invocada por elles. 

legação de juri sd icção fede ral. (Lei n. 221, de 
20 de novembro de 1894, art. 79) . 

E o supremo t rib unal assim tambem decidio, 
considerando em v igor o cit. art. 362 do de
creto n. 848 e declarando que a elle não se oppõe 
a Const ituição, em seos arts . 7 § 3 e 60 § § 1 · e 
2 · , sendo sómente prohibido ao cong resso na
cional delega r aos Estados «j uri sdicção» federal , 
deve ndo n'esta parte entender-se por delegação 
de juri sdicção a do pode r de ju lga r . Acc. (una
nime) na Appel. n. 109 , de 29 de agosto de 1895 . 

« E' claro e manifesto qu e não vae n'is to a menor in va
são de compe tencia e nenhum gc rm en de pcrturbaç:10 e 
confusão <lc lim ites jurisd iccio naes, po r isso m esmo que 
níio se trata s in ão de pedi r e prestar auxili as para a ex
ecução de di lige nci as . 

São act os de mero expediente no andamento dos feitos e 
não nos ju lg amentos . 

Esta so lução t em a dupla van t agem de facilitar a acção 
da just iça federa l, sem com tudo , offende r o princi pio fun
damenta l da separação e independenc ia das d uas justiças. 
( Preambul o do Decreto n. 848, de 1 1 de outubro de 
1890)». 

§ 2. 0 Por officiaes judiciarios da 
União. Tem a isto appli cação o que aca
bámos de dizer quanto ao § 1 e o que expen
demos sobre o art. 7 § 3, pag . 32. 

Prestar auxilio . Si por parte dos po
deres e autoridades dos Estados fó r denegado o 
auxi lio in vocado para a execução das sentenças 
e ordens da magistratura federal , será caso de 
proceder-se, confo rme as circumstancias, nos 
t erm os do disposto nos arts . 17 , 58 ~ 3, e 79 ela 
lei n. 22 1, de 20 de novembro de 1894, e art. 6 
§ 4 da Consti tuição. 
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ridades, sob a al^ada e jurisdic^ao nacional, e 
tendo sido pelo congresso constituinte rejeitada 
a cmenda quedispunha o contrario ; e 

30. o espirito da lei constitucional, abrindo, 
para maior seguran^a dos direitos e liberdades 
individuaese politicas, n'este, como em alguns 
outros casos, excepfao aalfada estadual, eviden- 

§ i0. E' vcdado ao congresso commottcr qual- 
quer jurisdicfao federal as justifas dos Estados. 

§, 2°. As sentenfas c ordens da magistratura federal 
sao executadas por officiaes judiciaries da Uniao, aos 
quacs e obrigada a prestar auxilio, quando invocada 
por clles a policia local. 

(Dccreto n. 510, de 22 de junho e n. 814 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

§. 1.° Gommetter qualquer jurisdi- 
cgao federal as justigas dos Estados 
seria violaro principio, admittido como essencial 
a organisacao federativa constitucional, da dua- 
lidade judiciaria com funcgoes parallelas e dis- 
tinctas para cada uma das ordens de negocios 
que Hies sao respectivamente attribuidos. Se- 
paradamente constituidas, como e indispensavel 
que sejam, tern ellas para seo movimento appa- 
relhos e orgams distinctos. E isto posto, seria 
contradic^ao incumbir assumptos federaes a 
decisao de funccionarios locaes. Veja-se supra, 
comment, ao art. 7 § 3. 

Mas, co-existindo no mesmo tcrritorio as 
duas justigas, e tendo como jurisdiccionados, 
cada uma em sua esphera, as mesmas pessoas, 
nada mais natural do que ser a jurLdicgao na- 
cional, quando preciso, auxiliada pela outra. 
Com isso, nenhuma fica prejudicada em sua 
missao propria e o concurso assim prestado 
facilita o bom desempenho da administragao 
judiciaria nopaiz, collaborando ambas d'est'arte 
para o triumpho do direito, fim primordial do 
estado. 

Por isso, a prohibicao contida no presente § 
nao deve entender-se de modo absoluto. 

E com razao o governo provisorio no acto 
organico do justiga federal, dec. n. 848, incluira 
disposigao por virtude da qual os juizes e tri- 
bunaes estaduaes devem cumprir os despachos 
rogativos de diligencias da justica federal, como 
citagoes, inquirigoes de testemunhas, e para 
execugao de mandados e sentengas, art. 362. 

Por egual, o conqresso nacional autorisou 
csse auxilio, comtanto que nao importc de- 

temente menos garantidora que a nacional, em 
que os factos delictuosos de que se trata podem 
ser melhormente apreciados, fora do influxo das 
paixoes locaes e julgados com imparcialidade, 
que a este respcito nao podem ter as judicaturas 
dos Estados. 

§ 1°. E' vedado ao congresso commetter qual- 
quer jurisdicgao federal as justigas dos Estados. 

§ 2°. As sentengas e ordens da magistratura 
federal sao executados por officiaes judiciarios 
da Uniao, aos quaes a policia local e obrigada a 
prestar auxilio, quando invocada por elles. 

legagao de jurisdicgao federal. (Lei n. 221, de 
20 de novembro de 1894, art. 79). 

E o supremo tribunal assim tambem decidio, 
considerando em vigor o cit. art. 362 do de- 
creto n. 848 e declarando que a elle nao se oppoc 
a Constituigao, em seos arts. 7§3e6o§§i-e 
2-, sendo somente prohibido ao congresso na- 
cional delegar aos Estados «jurisdicgao» federal, 
devendon'esta parte entender-se por delegagao 
de jurisdicgao a do poderde julgar. Acc. (una- 
nime) na Appel.n. 109, de 29 de agosto de 1S95. 

« H' claro e manifesto que nao vae n'isto a mcnor inva- 
sao de compctcncia e nenhum germen de pcrturba^ao c 
confusao dc limitcs jurisdiccionaes, por isso mesmo que 
nao sc trata sinao dc pedir e prestar auxilios para a cx- 
ccugao de diligencias. 

Sao actos dc mero expediente no andnmcnto dos fcitos e 
nao nos julgamcntos. 

Hsta solu<;ao tem a dupla vantagem dc facilitar a ac^ao 
dajusti?a federal, sem comtudo, offender o principio fun- 
damental da scpara^ao e independencia das duas justifas. 
(Preambulo do Decreto n. 848, de 11 de outubro dc 
1890)))- 

§ 2.° Por officiaes judiciarios da 
Uniao. Tem a isto applicagao o que aca- 
bamos de dizer quanto ao § i e o que expen- 
demos sobre o art. 7 § 3, pag. 32. 

Prestar auxilio. Si por parte dos po- 
deres e autoridades dos Estados for denegado o 
auxilio invocado para a execugao das sentengas 
e ordens da magistratura federal, sera caso de 
proceder-se, conforme as circumstancias, nos 
termos do disposto nos arts. 17, 58 § 3, e 79 da 
lei n. 221, de 20 dc novembro de 1894, c art. 6 
§ 4 da Constituigao. 
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Arl. 70. As decisões elos juízes 
e lrib un aes cios Esta los porão lermo 
aos processos e qu estões, me nos 
quanto a 

1 .0 Habeas-corpus ; 

Art. 60. As decisões dos juízes 
ou t ribu nacs cios Est;,cios, nas ma
terias de sua co mpctencia, porão 
termo aos processos e questões, 
sa lvo qua nto a 

Art. 61. As decisões dos juí
zes ou tribunaes dos Estados, 
nas materias de sua competen
cia, porão tern10 aos processos 
e ás questões, salvo quanto a :i . " oncl cmnação por crim es po

lít icos ; 
1 .º, habeas-co rpu s, ou 

3 ." Q!.1cslões sobre espolio ele 
csl rn ngc iro, semp re qu e ocas 11 :10 
esti ve r providenciado cm algum 
lrat:1do u convcnçi'lo . 

:i. º, espolio de cs tr:1ngc iro,q u:m
do a cspecic não estiver prevista 
cm co nvenção ou tr:1tado. 

1. 0 , <C habeas-corpus ll, ou 
2. 0

, espolio de estrangeiro, 
quando a especie não estiver 
prevista em convenção, ou tra
tado . Nestes casos poder~ have r re

curso parn o supremo tribu nal. 
(Projeclo do com missão do governo. ) 

Em t;1cs casos have rá rec urso 
vo lun tar io para o supremo tribunal 
fc lera!. 

(Decretos n. 5 10. de 22 de junho e n . 8 1-4 
A de 23, de omubro de 1890 .) Em taes casos, haverá re

curso voluntario para o supremo 
tribunal federal. 

Art. 61. Nas materias de sua com
petencia. A competcn cia judicia ria cios Es
t ados abra nge todos os objcc tos não rese rvados 
á União, coníorm e a reg ra gera l cio art. 65 § .'.!. 

1 evcm , porém , as ju sti ças cstacluacs, nas 
qu es tões de direito privado interno, applicar aos 
casos occ urrcntes a legislação estabelecida pe lo 
poder legisla ti vo federa l, art. 34 n. 23 . Para 
o processo no fóro estadual, as asscmbléas dos 
Estad os têm competencia para estabelecer os 
neccssa ri os codi gos (arts . cits., com binados) . 

P orão termo aos processos e ques
tões . E' isto a consagração ela indepencl cncia 
ela ju "l iça cios Estados dentro de sua leg itima 
esphcra. A Constitui ção a quer ga ra ntida em 
toda a plenitude, como co nvém e é direito dos 
Es tados . De outro modo t er iam elles um poder 
judi c ia ri a ( que lhes compete na sua mesma 
q ualidade de estados) redu zido a simples simu
lac ro; e assumpto de exclu sivo carac ter local , 
nos quaes as a utoridades cstacluaes devem dizer 
a ultima pa lavra, fi ca ri am subordin ados a alheia 
com pctcncia, o que por modo a lg um se com
padece ri a com a inclole e csscncia do regimen 
federativo . 

Salvo. Ao prin cip io da autonomi a e inde
pcndcncia ela ju stiça estad ual o nexo federativo 
im põe , para certos casos cspeciacs, alg umas 
rcstri cções . Tacs restri cçõcs se fundam ou a) 
na necess idade de resguardar a compctencia ela 
j ust iça fed eral contra as in vasões ela s dos Es
tados ou a das ju sti ças des tes en tre si, ou b) na 
1c ma nter a supremacia d:1 Constituição federal, 

elas leis e tratados feitos de confo rmidade com 
clla, ou e) na de melhor garantir o direito do 
cicladfo ou certos interesses que im portam á 
União, embora estaduacs . 

E' assim que ficara m resen ·ados á União, ao 
poder judiciari a fede ral : 

an) a so lução dos conflictos dos jui zes e tri
bu nacs fcderaes com os esta d uaes, assi 111 como 
os dos j u izcs e tri bu nacs de um Estado com os 
de outro ( a rt. 59 e); 

bb) o co11hcc i111 ento, cm recurso, das dcci
s~cs cm ultima in stancia, da s justi ças dos Es
tados co ntra a va lidade ou a pplica bilidade de 
tratados e lei s fedcraes, ou pela , ·alidade de leis 

e ac tos cios o-ovem os locaes impug nada em 
face da Constitu ição ( a rt. 59 § 1 ) ; e 

cc) a rev isão cios processos find os , em matcri a 
criminal (a rt. 59, n. 111 ) e, pelo prcse ntca rt. 6 1, 
o conheci mcnto cm recurso, das decisões elas 
justiças dos Estados em materia de b11bcas-cor
p11s e espoli o de estra nge iro, quando a espcc ic 
não esti ve r prev ista em convenção ou tra
tado. 

« Na orga ni saçiio ( da justiça nac iona l ) mereceo o ma
ximo cu id ado a di scrimina ç:io das du ,1s j uri sdi cçôcs, a fc
ckral e a dos Est ados, de mod o a se r respc it:ido o do
minio lcg· itimo de cada um a. Dentro da sua csphcra é 
m.1ntida a indcpcndcncia ela justi ça dos Eslados cm toda a 
sua pl enitude . Sem pro va de dcc is,10 contraria i, appl i
cabilidacl c das leis fCdera cs ou dos tra tados, não c:1bc re
curso algu m de suas dec isões para as ju risd icçõcs da 

ni fio, salvo, cm g·aranti a ele todos os c icbd ãos, o b.1bt•t1s
cor/ws e a revisão dos processos crim inacs 1 e no empenho 
el e fi rmar as reg ras do direito internac ional privado , o das 
dec isões relativas ;l succcssào de estran ge iros, guand o o 
caso n,10 fci r previ sto por tratado ou co nvcnçiio. ( Rcl at. do 
Min . da Jus t. , cm janeiro de 189 1, pag . 26 ) . 

1 ° Habeas-corpus. A Constituição, para 
dar a maior segurança de exito, a mais com
pleta efficacia a este prompto e he roico recurso 
contra as pri sões arbi trari as e ill egaes , deixa-o 
atravessar todas as a lçadas até chegar á mais 
elevada jerarchi a judiciaria da nação . 

O mais obscuro cidadão, o mai s humilde ha
bita nte cio paiz, ainda das mais long inquas pa
rage ns, póde por si ou por outrem fazer subir até 
ahi sua reclamação contra a prepotcncia , contra 
o a ttentado á sua li bercladc ,praticado porquacs
q uer autoridades . 

E' dado a nacionaes e est rangeiros co nfiar na 
acção , que por qualquer póde ser in vocada, de 
um tri bun al collocado ác ima de todas as juris
di cçõcs, como g uarda e ba lua rte da li bet=d<)dC e 
que aos perseguidores, aos que abusam do poder , 
aos q ue reduzem a victimas os fracos, os des
proteg idos , descon hecendo-lhes seos dii·eitos, 
está na altura de dizer aquellas palav ras da Bi-
blia : S1: lrescr is eos, vociferab1111tnr ad me et ego 
a11di11111 cl11111orem eor11,111. 

Gra nde ío rtuna é para um povo o possu ir 
esta bclla, salutar e inest imave l in stitui ção e faz 
honra aos nossos constituintes o modo e a lar
g ueza com que a trataram em nosso cod igo fun
damental. 
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Art. 70. As dccisocs dos juizcs 
e Iribunacs dos bstados porao tcnno 
aos proccssos c qucslocs, incnos 
cjuanto a 

1I Inbcas-corpus ; 
2." Condcirmafao por crimes po- 

liticos ; 
3." Questocs sobrc cspolio dc 

estrangciro, scmprc quc o caso nao 
cstivcr providenciado cm algum 
tratado ou convcn^ao. 

Ncstcs casos podera haver rc- 
curso para o supremo tribunal. 

(Projecto da commissao do govcrno.) 

Art. 60. As dccisocs dos juizes 
ou tribunacs dos Estados, nas ma- 
tcrias dc sua compctcncia, porao 
tcnno aos proccssos c questocs, 
salvo quanto a 

1habcas-corpus, ou 
2.0, cspolio rlc estrangciro,quan- 

do a cspccic nao cstivcr prcvista 
em convcnfao ou tratado. 

Em tacs casos havcra rccurso 
volunlario para o supremo tribunal 
federal. 

(Decretos n. S'o. tie 22 de junho c n. 81^ 
A dc 23, dc outubro dc 1890.) 

Art. 61. As decisoes dos jui- 
zes ou tribunaes dos Estados, 
nas materias de sua competen- 
oia, porao termo aos processos 
e as questoes, salvo quanto a 

1.°, ((habeas-oorpusn, ou 
2.°, espolio de estrangeiro, 

quando a especie nao estiver 
prevista em eonvenQao, ou tra- 
tado. 

Em taes casos, havera re- 
curso voluntario para o supremo 
tribunal federal. 

Art. 61. Nas materias de sua com- 
petencia. A competencia judiciaria dos Es- 
tados abrange todos os objcclos nao rcscrvados 
a Uniao, confonne a rcgra gcral do art. 65 § 2. 
Devon, poreni, as justi^as estaduacs, nas 
questoes dc dircito privado intcrno, applicar aos 
casos occurrcntcs a legislafao cslabclccida pelo 
poder Icgislalivo federal, art. 34 n. 23. Para 
0 processo no foro estadual, as asscmblcas dos 
Estados tem competencia para cstabclecer os 
ncccssarios codigos (arts, cits., combinados). 

Porao termo aos processos e ques- 
toes. E' isto a consagrafao da indcpcndcncia 
da justifa dos Estados dentro dc sua legitima 
esphera. A Constituigao a qucr garahtida em 
toda a plenitude, como convcm e c direito dos 
1 jtados. Dc oulro modo teriam elles um poder 
judiciario (que Hies compete na sua mesma 
qualidadc dc estados) reduzido a simples simu- 
lacro; c assumpto dc exclusivo caractcr local, 
nos quacs as autoridades cstaduaes devem dizcr 
a ultima palavra, ficariam subordinados a alheia 
competencia, o que por modo algum se com- 
padcccria com a indolc e csscncia do regimen 
federativo. 

Salvo. Ao principio da autonomia e indc- 
pcndcncia da justiija estadual o nexo federativo 
impoc, para certos casos cspcciacs, algumas 
restrici^oes. 'I'acs rcstriccocs sc fundam ou ci) 
na ncccssidade de resguardar a competencia da 
justifa federal contra as invasoes das dos Es- 
tados ou a das justigas destes cnlre si, ou b) na 
dc mantcr a supremacia da Constitui^ao federal, 
das leis e tratados fcitos de conformidadc com 
clla, ou c) na de mclhor garantir o direito do 
cidadao ou certos intercsscs que importam a 
Uniao, cmbora estaduaes. 

E' assim que licaram rcscrvados a Uniao, ao 
poder judiciario federal: 

an) a solu^ao dos conflictos dos juizes e tri- 
bunacs federaes com os cstaduaes, assim como 
os dos juizes c tribunaes de um Estado com os 
dc outro (art. 39 <•); 

hb) o conhccimcnto, cm rccurso, das dcci- 
socs em ultima instancia, das justigas dos Es- 
tados contra a validade ou applicabilidade dc 
tratados c leis federaes, ou pela validade de leis 

c actos dos govcrnos locacs impugnada cm 
face da Constitui^ao (art. 50 ^ 1); c 

cr) a rcvisao dos processos lindos, em materia 
criminal (art. 59, n. Ill) e, polo prcsenteart. 61, 
o conliccimcnto cm recurso, das decisoes das 
justifas dos Estados em materia de habcas-cor- 
pus e cspolio de estrangciro, quando a cspccic 
nao estiver prevista em conven9ao ou tra- 
tado. 

«Na organisa^ao (da justi^a nacional) mcrccco o ma- 
ximo cuidado a discriminaijao das duas jurisdiccocs, a fe- 
deral e a dos Estados, dc modo a ser rcspeitado o do- 
minio legitimo de cada uma. Dentro da sua esphera c 
mantida a indcpcndcncia da justt^a dos Estados cm toda a 
sua plenitude. Sem prova dc dccisao contraria a appli- 
cabilidade das leis federaes ou dos tratados, nao cabe rc- 
curso algum dc suns decisoes para as jurisdicqoes da 
Uniao, salvo, cm garantia dc lodos os cidadSos, o habeas- 
corpus c a revisao dos proccssos criminacs, c no cmpeuho 
dc firmar as regras do dircito intcrnacional privado, o das 
dccisocs rclativas a successao dc cstrangciros, quando o 
caso nao for prevfsto por tratado ou convcnfao. ( Rclat. do 
Mtn. da Just., cm Janeiro dc 1891, pag. 26). 

1° Habeas-corpus. A Constituiijao, para 
dar a maior scguranfa de exito, a mais com- 
pleta cfficacia a estc prompto e heroico recurso 
contra as prisoes arbitrarias e illegaes, dcixa-o 
atravessar todas as alqadas ate chegar a mais 
elcvada jerarchia judiciaria da na^ao. 

O mais obscuro cidadao, o mais humildc lia- 
bitante do paiz, ainda das mais longinquas pa- 
ragons, pode por siou por outrem fazer subirate 
alii sua rcclamaijao contra a prcpotcncia, contra 
o altentado a sua libcrdadc,praticado porquaes- 
quer autoridades. 

E' dado a nacionaes c cstrangciros con Tot na 
ac^ao, que por qualquer pode scr invocada, de 
um tribunal collocado acima dc todas as juris- 
diccocs, como guarda c baluarte da libcrdade c 
que aos pcrseguidores, aos que abusam do poder, 
aos que reduzem a victimas os fracos, os des- 
protegidos, desconhecendo-lhes scos dircitos, 
csta na altura de dizer aquellas palavras da Bi- 
blia : Si Icvscris cos, vocifcrahuntur ad mc ct ego 
auiMam clamorcm comm. 

Grande fortuna c para um povo o possuir 
csta bclla, salutar c incstimavel instituifao efaz 
honra aos nossos constituintes o modo c a lar- 
gucza com que atrataram em nosso codigo fun- 
clamental. 
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Vide art . 72, § 22. Questão foi esta a principio muito controv r-
- Do theo r d 'este art. 6 i, dominad o pelo tida n s tribunaes e no parlamento. (*) Para a 

princip io discriminativo dasjurisdicções federal solução negativa all egava-sc a natureza espec ial 
e estadual, resulta que as excepções que ell e €S- e st ri cta da jurisdicção orig inaria do supremo 
tabelece á competencia defin it iva das justiças t ri buna l, na qual a Constituição não mencionou 
locaes, referem- se a decisões porellas proferidas O Habens-co,pus (art. 59, 11 • 1) , o respeito á or-
em ultima in stancia, das quaes não haja mais de111 hierarchica jud iciari a e homenagem á au-
autoridade judiciaria estadual a que recorrer ou to nomia das ju stiças locaes. 
por terem sido esgotados todos os recursos per- Para ª a/Tirmativa adduzia-se que o recu rso 
mitt idos, tendo sido percorridas todas as instan- fóra eStabelecido sómente para O caso de clcnc-
cias, ou por que, nos termos ela legislação re- gação da ordem de Hnbeas-co1p11s ou pe lo juiz 
spectiva, não caiba recurso . E isto equ ivale a secciona l (decreto 11 • 848, art. 9, 11 • 4 e art. 49), 
dizer que n 'esses casos de exccpção, sómente ou pelas ju tiças dos Estados nas materias de 
1, o·s de te. 1,·cto a L1lt1'111a fJa lavra a co111pe sua compctencia, mas que ha tambem casos em l t:J) 1 · 1 l < e -

t ente auto ridade judiciari a estadua l, é que o que O Hnb(J(l s-co,pus é autorisado sem ser cm 
- d · recu rso, nas materias da competencia da União, negocio passa, por provocaçao a parte mteres-

sada, ao con hecimento da justiça federal. De di spond0 os arts . 47 e 48 do cit. decreto- que 
ond e lecorre que esses casos excepcionaes hão O sup remo tribunal fará passa r de prompto a 
ele subi r á insta ncia federal un ica, para elles au- ord em soli citada o q ue i11depe11du11!c de petição 
torisada pe la Constituição, sem que seja pretc- poderá qualquer juiz ou tribunal federal expc-
rida qualquer das instancias cstaduaes. (*) dil-a, quando no curso de um processo chegue 

" a seo conh ecimento a ill egalidacle da prisão ou 
Do mesmo art igo, combin ado com o art. 60, detenção de alg um cidadão. 

se ev idencia que não ha recurso ela justiça local O reg imento ci o supremo tribunal fede ral, de 
pa ra os ju izes scccionaes, nem nos dou s casos cio 8 de agosto ele 189 1, atendo-se ao decreto 
art . 6 1, nem n'outros quaesquer . A instancia 11 • 84 cit., já consagrava a competencia ori g i-
para revi são de julgadosestaduaes, nos limi tados naria para o conhecimento da illega lidacle das 
casos que a Constituição a admit te, é sempre o prisões ou constrangimentos ord enados por qua l-
supremo tribunal federal , qualquer que seja a quer autoridade (excepto a militar com relação 
natureza do neg cio e o valor ela causa. E os a militares), qu ér lh e fosse requerido o /;nbeas-
referidos casos do artigo de que nos occupamos co1p11s, quér ex-o!Jicio no caso de no curso de 
accrescc m áj11risdirçiío e111 g;ráo de rcc11rso, esta- q ualquer processo achar motivo legal para a 
belec ida pelo art. 59, n. li. concessão (art . 15 § 3°). E esse regimento fóra 

Isto é de toda a e,· idencia. A Constituição organisa lo pelo proprio supremo t ri buna l, ex-vi 
d:1 o recurso sómente das deci sões que sem elle do decreto n. 84 ' , arts . 349 e 364, e do decreto 
pori am termo á causa, isto é, qua ndo n 'esta se n. 1 de 26 de fevere iro de 1 9 1, art. 3. 
tenham esgotado todas as instancias locacs e A lei n. 22 1 el e 20 ele novcm bro de 1894, que 
esteja ella finda. Não ha razão para mutilar-se no art. 83 mandou cumprir o mesmo reg imento 
a jurisd icção estadual. na parte não alterada por ella, cli spoz (art. 23 

1) t I d t b I d d • i11 princ.) que o supremo tribunal é col//pete11/e orou ro a o, es a e ecer recurso as ec1- pnra conceder orig;i11nria1111mle n ordem de HABEA Ssões das mais altas autoridades j ucliciarias cios 
CORPUS : Estados para os J·uizes inferi ores ela União, fóra . 

- q uando proceder o constrangim ento, ou incurial e deprimente. . . . 
a meaça d'este, el e autoridade CUJOS actos estcJam 

Mas o supremo tribunal federal nâo tem sujeitos á jurisdicção do tribunal, 
qua nto a Habcns-co,pns sómente a competencia - ou fôr exercido con tra juiz ou fu nccionario 
qu e lhe confere o art . 6 1, n. 1, de conhece r federa l, 
d'c ll e quando interposto por via de recurso das - ou tratar-se de crim es sujeitos á juri s-
cl ecisões das justiças locaes. Na attr ibuição que dicção fed eral, 
lhe clá o art. 59, n. II , de conhecer e111 g;rl,o de - ou ai nda no caso de immi nente perigo ele 
recurso das deci sões dos juízes e tribunaes fede- consumar-se a violencia antes ele outro juiz ou 
raes, comprehencle-se o conhecimento das por tribunal poder tomar conhecimento da especie 
ell es proferidas quanto a Hnben~-corp11s . E já en1,.primeira insta ncia. 
pelo decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, Semelhante artigo embora não se possa dizer 

· a rt. 9, n. IV , essa competencia lhe era attri- perfeitamente constitucional em todos as suas 
buicla expressamente. partes (pois alargou, em lei ordinaria, a corn-

petencia orig inari a do supremo tri bunal e não 
PÓDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEPEN -

cfciXOLI de restring ir um pouco a jurisdicção 
DENTEMENTE DE RECURSO, NO USO DE JU R ISDICÇÃO fi • · estadual) parece haver posto 1111 a controvers1a, 
OR IGINARIA E DIRECTA, CONCEDER Hnbens-co,p11s _? 

( º ) O'i'lto np:1rtou-sc o :tl'l. :?), ~ 1mh:n, da lei 11 . n1, tlc 10 de 110-
vembr~ .!e 1~9.1,- tio·{,. : " imh:pemlcnte ,te decis:in de jnit. ou tribun.i~s 
de .3~ 11~st.1 11 c13,>, ~l:1!11m l:1 cvidcnte1m:11tc contraria ao espíri to e ao Jrlauo 
ud1c1ar10 ,ln Conslltu1 çào . 

( º) l'i.lr, cn tn: oulrtJs, U!> .Aud11/,1111 , 1/u .rnJ,1·t11w /1 i/t 1111nl ft.ln ·,ll , n 
217, de 13 e n. ZJ.1 ele 23 ,lc fevereiro, o. z97 e 29-~. de lO, ns-. 301, 304 e .Jo6 
de ;o de ;1bri l ,te 18gzj n. 319 dez 1lc m:iio, n. 414 de 3o_llc ~go~lo ~I~ 1~J , 
e1c.-.l11111at.1 tio ,,wr,ln, 18cJ 1, vol. V ,p:tg. ~6;-0rgaursnr,w J11'11.;Mnt1 e 
policfol , pelo dczcmbar ador Souza M;irtin:., not. ;8. 
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ISidc art. 72, § 22. 
— Do theor d'este art. 61, dominado pelo 

principio discriminativo das jurisdicgoes federal 
e estadual, resulta que as cxccpfoes que elle es- 
tabelccc a competencia definitiva das justi^as 
locaes, rcfercm-se a dccisoes por ellas proferidas 
em ultima instancia, das quaes nao llaja mais 
autoridade judiciaria estadual a que recorrer 011 
por tercm sido esgotados todos os recursos per- 
mittidos, tendosido percorridas todas as instan- 
cias, ou por quo, nos termos da legisla^ao re- 
spectiva, nao caiba recurso. E isto equivale a 
dizer que n'esses casos de excepfao, somente 
depois dc ter dicto a ultima palavra a compe- 
tcnte autoridade judiciaria estadual, e que o 
negocio passa, por provoca^ao da parle interes- 
sada, ao conhecimento da justiga federal. De 
ondc decorrc que esses casos cxcepcionacs bao 
de subir a instancia federal unica, para ellcs au- 
torisada pcla Constitui^ao, scm que seja prcte- 
rida qualquer das instancias cstaduacs. (*) 

Do mesmo artigo, combinado com o art. 60, 
se evidcncia que nao ha recurso da justiga local 
para os juizes seccionacs, nem nos dous casos do 
art. 61, nem n'outros quaesquer. A instancia 
para revisao de julgadosestaduaes, noslimitados 
casos que a Constituigao a admitte, e scmpre o 
supremo tribunal federal, qualquer que seja a 
nature/a do negocio c o valor da causa. E os 
rcferidos casos do artigo de que nos occupamos 
accrescem iijun'sdiiydo em gnio de recurso, esta- 
belccida pelo art. 59, n. II. 

Isto e de toda a evidencia. A Constituigao 
da o recurso somente das decisoes que sem elle 
poriam tcrmo a causa, isto e, quando n'esta se 
tenham esgotado todas as instancias locaes c 
esteja ella fmda. Nao ha razao para mutilar-sc 
a jurisdicgao estadual. 

Por outro lado, estabelecer recurso das dcci- 
soes das mais altas autoridades judiciarias dos 
Estados para os juizes inferiorcs da Uniao, fora 
incurial c deprimcnte. 

Mas o supremo tribunal federal nao tern 
quanto a Habcas-corpus somente a competencia 
que Ihe conferc o art. 61, n. 1, de conhcccr 
d'cllc quando intcrposto por via dc recurso das 
decisoes das justigas locaes. Na attribuigao que 
Ihe da o art. 59, n. 11, de conhcccr cm gnio de 
recurso das decisoes dos juizes c tribunaes fede- 
raes, comprehende-sc o conhecimento das por 
ellcs proferidas quanto a Haheas-corpus. E ja 
pelo decreto n. S48, de 11 dc outubro de 1890, 
art. 9, n. IV, essa competencia Ihe era attri- 
buida expressamente. 

Poor o supremo tribunal pederal, indepen- 
DENTEMENTE DE RECURSO, NO USO DE JURISDICCAO 
ORIG1NAKIA E DIRECTA, CONCEDER HnbcUS-COIpUS ? 

Questao foi esta a principio muito controver- 
tida nos tribunaes e no parlamento. (') Para a 
solugao negativa allcgava-se a natureza especial 
c stricta da jurisdicgao originaria do supremo 
tribunal, na qual a Constituigao nao mencionou 
o Haheas-corpus (art. 59, n. I), o rcspeito a or- 
dem hicrarchica judiciaria e homenagem a au- 
tonomia das justigas locaes. 

Para a aflirmativa adduzia-se que o recurso 
fora estabelecido somente para o caso dc dcnc- 
gagao da ordem de Habcas-corpus ou pelo juiz 
seccional (dccreto n. 84S, art. 9, n. 4 e art. 49), 
ou pelas justigas dos Estados nas materias dc 
sua competencia, mas que ha tambem casos em 
que o Habuas-corpus e autorisado scm ser cm 
recurso, nas materias da competencia da Uniao, 
dispondo os arts. 47 e 48 do cit. dccreto—que 
o supremo tribunal fara passar de prompto a 
ordem solicitada c que itidepeitdeiile de peli(do 
podera qualquer juiz ou tribunal federal expe- 
dil-a, quando no curso de um processo chegue 
a seo conhecimento a illegalidadc da prisao ou 
dctengao de algum cidadao. 

O regimcnto do supremo tribunal federal, de 
8 de agosto de 1891, atcndo-sc ao dccreto 
n. 848 cit., ja consagrava a competencia origi- 
naria para o conhecimento da illegalidadc das 
prisoes ou constrangimentos ordenados por qual- 
quer autoridade (excepto a militar com relagao 
a militares), quer Ihe fosse requerido o habcas- 
corpus, quer cx-ofjicio no caso de no curso de 
qualquer processo achar motivo legal para a 
concessao (art. 1 <; § 30). E esse regimento fora 
organisado pelo proprio supremo tribunal, cx-vi 
do decreto n. 848, arts. 349 e 364, e do dccreto 
n. 1 de 26 dc fevereiro de 1891, art. 3. 

A lei n. 221 dc 20 de novembro dc 1894, que 
no art. 83 mandou cumprir o mesmo regimento 
na parte nao altcrada por ella, dispoz (art. 23 
inpriuc.) que o supremo tribunal c compclcnlc 
para conceder nrigiuariamcutc a ordem dc habeas- 
corpus; 

— quando procedcr o constrangimcnto, ou 
ameaga d'este, dc autoridade cujos actos cstejam 
sujeitos a jurisdicgao do tribunal, 

— ou for cxcrcido contra juiz ou funccionario 
federal, 

— ou tratar-se dc crimes sujeitos a juris- 
dicgao federal, 

— ou ainda no caso de imminente perigo de 
consumar-sc a violencia antes de outro juiz ou 
tribunal poder tomar conhecimento da especie 
envprimcira instancia. 

Scmelhantc artigo embora nao se possa dizer 
perfeitamentc constitucional em todos as suas 
partes (pois alargou, em lei ordinaria, a com- 
petencia originaria do supremo tribunal e nao 
dcixou de restringir um pouco a jurisdicgao 
estadual) parece haver posto fun a controvcrsia, 

(*) D'isto apartou-se o art. 23, § unico, lei n. 221, »le 20 ile 110- vetnbro de 189^,—-verb. :a indepeiulc*nte do decisao de juiz 011 tribunaes de 2* iiistaiicia», clatisula cvidentemcntc contraria ao csririto e ao piano udiciario da Con&tituifdo. 

f*) VUe, entre oulros, os sJccm J.uiis Jo supremo tt ihuiial feJer.il, n 
217, de 13 e n. 234 dc 23 dc fevereiro. n. 297 c 298, dc 20, ns. 303,' 304 c 306 de 30 de abril de 1893; n. 379 de 2 dc maio. n. 414 de 30 de agosto de 1895, etc.—Jinnats Jo setulJo, 1891, vol. V.pag. 36;—Orgauisaf.w judiciaria e policial, pelo dczcmbargador Souza Marlins, not. 38. 
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tendo sido ell e aceito e executado pelos tribu
naes, sem mais questão de constitucionalidade. 
Para isso deve ter contribuido o se haver, com 
essa disposição de lei, tornado ainda mais 
prompta , larga t! segura a efficacia de tão pre
ciosa ga rant ia da li berdade indi vidual. 

Os juizes seccionaes fi caram tambem com 
competencia para a concessão de babeas-co,pus, 
dentro de sua jurisdicção, ainda que a pri são ou 
ameaça d'esta seja feita por autori dade estadual, 
desde que se trate de crimes da ju ri sdicção fe
dera l ou o acto se de contra funccionario da 
União (Decr . e art. cit .) 

2 ° Espolio de estrangeiro é ev idente
mente materi a de competencia das justi ças esta
duaes, como resu lta dos termos d'este art igo , 
estabelece ndo elle recurso das decisões finaes, 
de ultima instancia, proferidas pelos juizes e 
tribunaes dos Estados, para o supremo tribunal 
federal. E fo i com toda a razão. que, tendo a 
legação portug ueza pedido providencias no sen
tido de ser reconhecida á justiça federal compe
t encia para o inve ntario e liquidação dos espolios 
pertencentes a estrangeiros, declaro u-lhe o go
verno que isso não se poderi a admittir, pois, 
seg1111do o art. 6 1 da Co11 stituição a arrecadação 
dos cspolios dos estrangeiros fa !lecidos ,,w Brazil 
compete IÍs auloridade,s CJ lad11ae,s e só e111 rewrso 
cabe IÍ j u8tiça federa l co11beccr da e,specie - Aviso 
n. 20 de I de novembro de 1892. 

Quando a especie não estiver prevista 
em convenção ou tratado. D'esta clau
sula t em-se. concl uido a coutrario que, si a 
especie estiver prevista, o caso passa a ser da 
compctencia federal. ( Vide Carvalho de Men
donça, « O poder judicia ri o no Brazi l », pag. 
12 5, Accs. do Supr. Trib. Fed,. n. 5 de 2 5 de 
tuaio, n. 53 de 2 1 de agosto de 1895, etc .) 
Dissenti mos d' esta in telligencia. 

O art. 6 1 firma um preceito geral : 
- as decisões dos j uize,s e tribunaes es laduaes, 

nas materi as de sua competencia, porão tcr1110 
os processos e q1wslões, - ( proclamada ass im a 
separação autonom ica, a independencia das 
justi ças locaes da federal.) 

E a esse preceito faz o mesmo art . duas 
excepções, declarando que ·niío porão Ji111 aos 
processos e questões : 

- 1 •0 as decisões das justiças dos Estados 
sobre babeas-co1pus ( sem limitação ), e 

- 2. 0 as deci sões d'essas justi ças sob re 
espo lio de est ra ngeiro, mas com esta li m itação : 
sómente quando taes decisões versarem sobre 
espec ie não reg ulada por t ratado . Logo, ha 
outras espec ies desta natureza, das quaes as 
justiças estaduaes tambem conhecem- ( e são 
aq uellas a respeito das quaes houver tratado.)-

Em outros termos : Regra gera l ,- os assum
ptos de competencia estadu al são defi ni tiva
mente julgados pela magistratu ra dos Estados . 
Excepções-menos tratando-se de babeas-co1p11s 
(qualquer que seja o caso) e de espolio de es
tra ngeiro (unicamente no caso de haver tratado 

ou convenção regulando a especie); de onde 
resul ta que, existindo tratado ou convenção, a 
decisão das justiças estaduaes, porão termo ao 
processo ou questão sob re o espolio (isto é, 
en tra o caso na regra geral). 

Este modo de entender o presente artigo har
monisa-se com o primordia l intuito d 'elle, que 
é firmar a separação e autonomia do judiciario 
estadual e obedece ao principio de exegese 
j uridica, segundo o qual as excepções são strich 
juris, não se ampliam . 

Allega-se que as questões de espolio de estran
geiros, nas especies prev istas em tratado, envol
vendo interesse internacional , são por isso da 
alçada da União. 

O facto porém de tratar-se de objecto regu
lado por convenção internacional não induz 
necessa ri ame nte competencia judiciaria federa l ; 
e isto é tão certo que apropria Constitui ção, em 
termos expressos e irrecusaveis, diz no art. -59 § 
1 a) que «Das sentenças das j ustiç.1s dos Estados em 
ultima instancia baverlÍ recurso para o supremo 
tri bunal federa l quando se questionar sobre 11 

validade on app!icação DE TRATADOS» • • • 

Em taes casos haverá recurso. 1 No 
caso de HABEAS- COR PUS, dá-se o recurso sómente 
si a decisão é denegatoria; ass im tem sido jul
gado pelo supremo tribunal ( Acc. n. 396, de 
5 de julho de 1893 e outros), assim o dispõe 
a lei organ ica da justiçà federa l (Decr . n . 848 , 
arts. 9 n. 1 V e 49 ) e isto se conforma com o 
espirito liberal da Constitui ção e da nova legis
lação republicana, na qual não se dá ao juiz 
nem ao ministerio publ ico a attribuição de re
correr dos despachos que negam a urdem de 
babeas-co1p118 ou a de soltura dos pacientes . 

No preambulo do decr. cit. !é-se: 

• O mes mo ,.elo pela liberdad e individua l presidio :'i s dis
posições relativas ao bnbc,1s-corpus. As fo rmulas mai s 
si nge las, mais promptas e de maior efTicac ia foram ad
optadas; e, como uma so lida ga rantia em favo r d'aquc ll e 
que soffre o constrangin1 cnto , ficou estabe lec id o o recurso 
para o supremo t ri buna l feJera l em lodos os cnsos de di'lle
gaçno de orJem de babcas-corj•us .» 

li. Em caso de espolio de estrange iro, ha a 
distinguir : 

Si a especie não está prevista em fratado, a 
decisão da justi ça loca l adm itte recurso para o 
supremo tr ibunal federal, sob qualquer funda
mento, dos que autorisam appell ação, como 
damno, injustiça, nullidade . E não fo i inteira
mente sem razão que a lei n . 22 1, de 20 de 
novembro de 1894, art. 54 n. IV , chamou de 
,< appellação » o recurso neste caso. 

Si a especie está prev ista em tratado, a de
cisão sobre ella proferida pela justiça local ad
mitte o recurso de que trata o art. 59 § 1 • a) 
da Const ituição, comm um a todas as causas 
nas condições ahi estabelecidas . 

Esta dist incção resulta da combinação do 
mesmo art. 59 § · 1 ° a) com o art. 6 1. Si, es
tando prev isto o caso em tratado ou convenção, 
a decisão do t ribunal do Estaçlo fó r contraria á 
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tendo sido die aceito e executado pelos tribu- 
naes, sem mais questao de constitucionalidade. 
Para isso deve ter contribuido o se haver, com 
essa disposifao de lei, tornado ainda mais 
prompta, larga e segura a eflicacia de tao pre- 
ciosa garantia da liberdade individual. 

Os juizes seccionaes ficaram tambem com 
competencia para a concessao de habms-corMs, 
dcntro de sua jurisdic^ao, ainda que a prisao ou 
ameafa d'esta seja feita por autoridade estadual, 
desde quc se trate de crimes da jurisdicfao fe- 
deral ou o acto se de contra funccionario da 
Uniao (Deer, e art. cit.) 

2° Espolio de estrangeiro e evidente- 
mente materia de competencia das justiyas esta- 
duaes, como resulta dos termos d'este artigo, 
cstabelecendo elle rccurso das decisoes finaes, 
de ultima instancia, proferidas pelos juizes e 
tribunaes dos Estados, para o supremo tribunal 
federal. E foi com toda a razao que, tendo a 
legafao portugueza pedido providencias no sen- 
tido de ser reconhecida a justiya federal compe- 
tencia para o inventario e liquidafao dos espolios 
pertencentes a estrangeiros, declarou-lhe o go- 
verno que isso nao se poderia admittir, pois, 
scgiiiuio o art. 6i da Constiiuigdo a arrecada^do 
dos espolios dos estrangeiros faltccidos no Brazil 
compete as antoridades cstadnaes c sA em reenrso 
cabc a Jtisiiga federal conheccr da cspecie — Aviso 
n. 20 de i de novembro de 1892. 

Quando a especie nao estiver prevista 
em convengao ou tratado. D'esta clau- 
sula tem-se concluido a contrario que, si a 
especie estiver prevista, o caso passa a ser da 
competencia federal. ( F/rfe Carvalho de Men- 
donga, «0 poder judiciario no Brazil», pag. 
125, Accs. do Supr. Trib. Fed,, n. 5 de 25 de 
uiaio, n. 53 de 21 de agosto de 1895, etc.) 
Dissentimos d'esta intelligencia. 

O art. bi firma um preceito geral: 
— as decisoes dos juices e tribunaes cstadnaes, 

nas materias de sua competencia, pordo tenno 
os processos e qucstocs,— (proclamada assim a 
separagao autonomica, a independencia das 
justigas locaes da federal.) 

E a esse preceito faz o mesmo art. duas 
excepgoes, declarando que ndo pordo fun aos 
processos e quesides: 

— 1.0 as decisoes das justigas dos Estados 
sohra haheas-corpus {stm limitagao), e 

— 2.0 as decisoes d'essas justigas sobre 
espolio de estrangeiro, mas com esta limitagao ; 
somente quando taes decisoes versarem sobre 
especie nao regulada por tratado. Logo, ha 
outras especies desta natureza, das quaes as 
justigas estaduaes tambem conhecem—(e sao 
aquellas a re^peito das quaes houver tratado.)— 

Em outros termos: Rcgra geral,—os assum- 
ptos de competencia estadual sao definitiva- 
mente julgados pela magistratura dos Estados. 
Excepgoes—menos tratando-se de habeas-corpus 
(qualquer que seja o caso) e de espolio de es- 
trangeiro (unicamente no caso de haver tratado 

ou convengao regulando a especie); de onde 
resulta que, existindo tratado ou convengao, a 
decisao das justigas estaduaes, porao termo ao 
processo ou questao sobre o espolio (isto e, 
entra o caso na regra geral). 

Este modo de entender o presente artigo har- 
monisa-se com o primordial intuito d'elle, que 
e tirmar a separagao e autonomia do judiciario 
estadual e obedece ao principio de exegese 
juridica, segundo o qual as excepgoes sao stricti 
juris, nao se ampliam. 

Allega-se que as questoesde espolio de estran- 
geiros, nas especies previstas em tratado, envol- 
vendo interesse internacional, sao por isso da 
algada da Uniao. 

O facto porem de tratar-se de objecto regu- 
lado por convengao internacional nao induz 
necessariamente competencia judiciaria federal; 
e isto e tao certo que a propria Constituigao, em 
termos expresses e irrecusaveis, diz no art.-59 § 
1 a ) que «Das sentcufas das justigas dos Estados cm 
ultima instancia haverd rccurso para o supremo 
tribunal federal quando so qucstiouar sobre a 
validade on applicafdo de TRATados»... 

Em taes casos havera recurso. I No 
caso de habeas-corpus, da-se o recurso somente 
si a decisao e denegatoria; assim tern sido jul- 
gado pelo supremo tribunal (Acc. n. 39b, de 
5 de ju.lho de 1893 e outros), assim o dispoe 
a lei organica da justiga federal (Deer. n. 848, 
arts. 9 n. IV e 49) e isto se conforma com o 
espirito liberal da Constituigao e da nova legis- 
lagao republicana, na qual nao se da ao juiz 
nem ao ministerio publico a attribuigao de re- 
correr dos despachos que negam a ordem de 
habeas-corpus ou a de soltura dos pacientes. 

No preambulo do deer. cit. le-se : 

«0 mesmo zelo pela liberdade individual presidio as dis- 
posiqoes relativas ao habeas-corpus. As formulas mais 
singelas, mais promptas e de maior efiicacia foram ad- 
optadas ; e, como uma solida garantia em favor d'aquelle 
que sofire o constrangimento, ficou estabelecido o recurso 
para o supremo tribunal federal em loJos os casos de dene- 
gacao de ordem de habeas-corpus.» 

II. Em caso de espolio de estrangeiro, ha a 
distinguir: 

Si a especie nao esta prevista em tratado, a 
decisao da justiga local admitte recurso para o 
supremo tribunal federal, sob qualquer funda- 
mento, dos que autorisam appellagao, como 
damno, injustiga, nullidade. E nao foi inteira- 
mente sem razao que a lei n. 221, de 20 de 
novembro de 1894, art. 54 n. IV, chamou de 
«appellagao » o recurso neste caso. 

Si a especie esta prevista em tratado, a de- 
cisao sobre ella proferida pela justiga local ad- 
mitte o recurso de que trata o art. 59 § r a) 
da Constituigao, commum a todas as causas 
nas condigoes ahi estabelecidas. 

Esta distincgao resulta da combinagao do 
mesmo art. 59 § i0 a) com o art. 61. Si, es- 
tando previsto o caso em tratado ou convengao, 
a decisao do tribunal do Estado for contraria a 



espec ie ); de onde 
, ou convenção, a 
s, porão termo ao 
o espolio (isto é, 

·esente arti go bar
intuito d 'elle, que 
mia do judiciario 
:ipio de exegese 
:cepções são strich 

espolio de estran
: 111 t ratado, envol
, são por isso da 

de objecto regu
:ional não induz 
jud iciari a federa l ; 
Constitui ção, em 

s, di z no art. •59 § 
•'ç.1s dos Estados em 
J para o supremo 
711estio11ar sobre a 
\DOS» ... 

recurso. I No 
) recurso sóme nte 
;im tem sido jul
Acc. n. 396, de 
, assim o d ispõe 
·a i ( Decr. n. 848, 
confo rm a com o 

> e da nova legis
ão se dú ao j uiz 
ltt ri buição de re
g·am a c; rdem de 
>s pacientes. 
!é-se : 

vidu al presidi o :'t s d is-
As fo rmu las mais 

r efficacia fora m :id
a em fov o r d 'aq ucll e 
; t abclec id o o rec urso 
!odos os cnsos de d1'11<'-

estrange iro, ha a 

;ta em t ratado, a 
te recurso parn o 
qualquer funda

tppellação, como 
E não foi inteira
. 22 1, de 2 0 de 
. IV, chamo u de 
caso. 
111 tratado, a de
justiça local ad-

art. 59 § 1 · a) 
todas as causas 

combinação do 
a rt. 6 1. Si, es

o ou convenção, 
i fó r con t ra ria á 

..-· 
1 ., 

ARTIGOS 61 E 62 263 

validade e applicação do tratado, cabe o recurso 
por esse moti vo, na fórma da di sposição que 
acabamos de citar ; e assim se resguarda a vi
ge ncia das convenções internac ionaes sobre a 
materia. Versando porém a decisão estadual 
sobre espolio ácerca do qual não ex ista t ra tado, 
o recurso é conhecido pelo supremo t ri bu nal 
na plenitude de sua jurisd icção appell ada . 
Naq uelle caso , está adstricto á questão da vali
dade ou applicabilidade do t ratado ou conven-

ção, - no outro o t ribuna l ad quem conhece da 
questão ab i11 tegro e póde repa rar quaesq uer 
aggravos, fi cando investido na mesma extensão 
de poderes do j uizo inferi or. E a esta intell i
gencia serve o art . 10 2 § un. do Regimento do 
supremo t ri bunal, app rovado pela cit. lei n. 22 1, 

a rt. 85 . 
E deste fe it io, o recurso garante o interesse 

geral, ligado ás relações internacionaes , e o in
teresse das partes . 

Art. 6 t. A j us ti ca dos Estados 
não póde intervi r en~ q uestões su b
mett idas aos t rib un aes fcderaes, 
nem annul la r, altera r ou suspende r 
as suas sen tenças, ou ordens. 

Acc rescente-se ao art. 6 t : Art . 62. As justiças dos Es
tados não podem intervir em 
questões submettidas aos tri
bunaes federaes, nem annullar, 
alterar ou suspendei; as suas 
sentenças , ou ordens: E, r eci
procamente, a justiça federal 
não póde intervir em quest ões 
submettidas aos tribunaes dos 
Estados, nem annullar , alterar 
ou suspender as decisões ou 
ordens destes, exceptuados os 
casos expressamente declarados 
nesta Constituição. 

(Decretos n. :; 10 de 2 2 de junho e n . 9 14 
A de 23 de outubro de 1890.) 

E, rec ip rocam ente, a justi ça fe
dera l não póde inl erv ir em q uestões 
s ubm ettidas aos t rib u naes dos es
tados , nem an n ull ar, alte rar ou 
su spender as decisões ou ordens 
destes, exceptuados os casos ex
press~m entc declarados nesta Con
sti t ui ção. - Moracs Barros . 

( Emenda .i pprov ada em 8 de j ane iro de 
189 1). 

Art . 62. As justiças dos Estados 
não podem intervirem questões submett idas aos 
tri bunaes federaes, nem ann ullar, alterar ou 
suspender as suas sentenças, ou ordens. As 
razões que determinam a ex istencia de um po
der judiciario proprio e excl usivo da União, im
põem tam bem a inviolab ilidade da sua esphera 
ju risdiccional e vedam a immixtão n'ella das 
jtuisdicções locaes (salvo , qua ndo invocado, o 
au xil io destas nas condições que a lei tem esta
belecido.) Vide supra Comment . ao art. 60 
§§ 1 e 2 . 

E reciprocamente. A esphera jurisd iccio--
na! estadual é tambe m autonoma , e por sua vez 
independe nte da federal. Compete-lhe conhe
ce r das questões que a esta não pertençam por 
sua natu reza ou pela quali dade das partes; de
cide todos os casos não federaes, os não com
prehendidos nos arts. 59 e 60 como pertencentes 
ás justiças da Un ião . O principio pri mordial 
da federação, estabelecido no art . 65 § 2 ° deixa 
ás jurisdicções locaes todo esse vasto domin io e 
o art. 6 1 'proclama que, dentro deli e, e lias não 
tem superior,- suas decisões 11ns 111aterias de sua 
co111petencin POR ÃO T ERMO AOS PROCESSOS E Ás 
QU EST ÕES. E cong ruentemente, este ar t. 62 as 
resguarda da intrusão da inag istratu ra federal. 

Ex ceptuados os casos expressamente de
clarados na Constitui ção . As excepções se 
acham mencionadas ácima, no com ment . ao 
art . 6 1, verb.: sa lvo , e constam do Acc . do su
premo t ri bunal federal, n . 43 de I de julho de 
1893. 

V ide supra comment. á epig raphe da secção 
III , « Do poder jud iciario» . 

- A di spos ição que se contém neste art. 62 , 

não vinha em nenhum dos projectos preli mi
nares .- D'ella o projecto do governo prov isorio 
apenas inclui a a prime ira parte . O cong resso 
const itu inte, porém , não se contento u com isso . 
Era pouco garantir a acção da j usti ça federal 
contra quaesq uer obstaculos oppostos e in va
sões possi veis pelas dos Estados. Pa receo con
ve ni ente am p.arar tambem estas e tornar sa
li ente que a divisão do poder judiciari o, em na
cional e estadual, constit ue duas j ustiças sepa
radas, cada uma com sua jurisdicção div.: rsa ,
pa rallelas, mas não ri vaes, nem tampouco su
bordi nada qualquer deltas á out ra nas materias 
de sua respect iva e exclusiva competencia . D'ahi 
a emenda, approvada na sessão de 8 de janeiro 
de 189 1, que é a segunda parte do art igo, sig ni
ficat iva manifestação do zelo dos constituintes 
pelas prerogat ivas cstaduaes . 
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validade e applicable) do tratado, cabe o recurso 
por esse motive, na forma da disposiblo que 
acabamos de citar; e assim se resguarda a vi- 
gencia das convenbSes internacionaes sobre a 
materia. Versando porem a decisao estadual 
sobre espolio acerca do qual nao exi ,ta tratado, 
o rccurso e conhecido pelo supremo tribunal 
na plenitude de sua jurisdicblo appellada. 
Naquelle caso, esta adstricto a questao da vali- 
dade ou applicabilidade do tratado ou conven- 

Art. 6i. A justica dos Estados 
nao pode intcrvir cm qucstocs sub- 
mcttidas aos tribunacs fedcracs, 
ncm annullar, altcrar ou suspender 
as suas sentenfas, ou ordens. 

(Dccrelos n. vo tie 22 de junho e n. 914 
A de 23 de oulubro de 1890.) 

Art. 62. As justigas dos Estados 
nao podem intervirem questoes submettidas aos 
tribunaes federaes, nem annullar, alterar ou 
suspender as suas sentenbas, ou ordens. As 
razoes que determinam a existencia de um po- 
der judiciario proprio e exclusivo da Uniao, im- 
poem tambem a inviolabilidade da sua esphera 
jurisdiccional e vedam a immixtao n'ella das 
jurisdicboes locaes (salvo, quando invocado, o 
auxilio destas nas condiboes que a lei tern esta- 
bclecido.) K/rff supra Comment, ao art. 60 
§§ 1 e 2- 

E reciprocamente. A esphera jurisdiccio- 
nal estadual e tambem autonoma, e por sua vez 
independente da federal. Compete-lhe conhe- 
cer das questoes que a esta nao pertenbam por 
sua natureza ou pela qualidade das partes; de- 
cide todos os casos nao federaes, os nao com- 
prehendidos nos arts. 59 e 60 comupertencentes 
asjustibas da Uniao. O principio primordial 
da federablo, estabelecido no art. 65 § 2° deixa 
as jurisdicboes locaes todo esse vasto dominio e 
o art. 61 proclama que, dentro dclle, ellas nao 
tiim superior,—suas dccisocs nas innterias de sua 
conipcteiicia porao termo aos prochssos e as 
questoes. E congruentemente, este art. 62 as 
resguarda da intrusao da magistratura federal. 

bio,— no outro o tribunal ad quern conhece da 
questlo ah inlcgro e pode reparar quaesquer 
aggravos, ficando investido na mesma extenslo 
de poderes do juizo inferior. E a esta intelli- 
gencia serve o art. 102 § un. do Regimento do 
supremo tribunal, approvado pela cit. lei n. 221, 
art. 85. 

E deste feitio, 0 rccurso garante o interesse 
geral, ligado as relaboes internacionaes, e o in- 
teresse das partes. 

Art. 62. As justigas dos Es- 
tados nao podem intervir em 
questoes submettidas aos tri- 
bunaes federaes, nem annullar, 
alterar ou suspender as suas 
sentengas, ou ordens. E, reci- 
procamente, a justiga federal 
nao pode intervir em questoes 
submettidas aos tribunaes dos 
Estados, nem annullar, alterar 
ou suspender as decisoes ou 
ordens destes, exceptuados os 
casos expressamente declarados 
nesta Constituigao. 

Exceptuados os casos expressamente de- 
clarados na Constituigao. As excepgoes se 
acham mencionadas acima, no comment, ao 
art. 61, verb.: salvo, e constam do Acc. do su- 
premo tribunal federal, n. 43 de 1 de julho de 
i893- 

Wide supra comment, a epigraphe da secglo 
III, «Do poder judiciario». 

— A disposiglo que se contem neste art. 62, 
nlo vinha em nenhum dos projectos prelimi- 
nares.—D'ella o projecto do governo provisorio 
apenas incluia a primeira parte. O congresso 
constituinte, porem, nlo se contentou com isso. 
Era pouco garantir a acglo da justiga federal 
contra quaesquer obstaculos oppostos e inva- 
soes possiveis pelas dos Estados. Pareceo con- 
veniente amparar tambem estas e tornar sa- 
liente que a divisao do poder judiciario, em na- 
cional e estadual, constitue duas justigas sepa- 
radas, cada uma com sua jurisdicglo diversa,— 
parallelas, mas nlo rivaes, nem tampouco su- 
bordinada qualquer dellas a outra nas materias 
de sua respectiva e exclusiva competencia. D'ahi 
a emenda, approvada na sesslo de 8 de janeiro 
de 1891, qu^-ea segunda parte do artigo, signi- 
ficativa manifestaglo do zelo dos constituintcs 
pelas prcrogativas cstaduaes. 

Accrcsccnte-se ao art. 61 : 
E, reciprocamente, a justiga fe- 

deral nao pode intcrvir cm qucstocs 
submettidas aos tribunaes dos es- 
tados, ncm annullar, altcrar ou 
suspender as dccisocs ou ordens 
destes, exceptuados os casos ex- 
pressamente declarados nesta Con- 
stituigao.—Morats Barros. 

(Hmenda approvada em 8 de janeiro de 
1891). 
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Titulo II, dos Estados. Vide comment. 
ao art. 1, verb. «Republica Federativa» e ao 
a rt. 2, verb. «Formará um Estado». 

O decr. n . 1 , de 15 de novembro de 1889, pro· 
clama nd o como fó rm a de gove rn o da nação 
brazi leira a REPUIJI.ICA FEDERATIVA (art. 1) eri g io 
as prov íncias do Brazi l em ESTA DOS , unidos pelo 
laço federal ( a rt. 2) e provisori amente regidos 
por govern os por e lias proclamados ou, na fa lta 
d ' estes , por govern ado res nomeados pelo chefe 
ela nação, emquanto pelos mei os regulares não 
se procedesse ;1 eleição elas legislaturas dos Es
tados ( art. 4). 

Quanto a essa eleição prov idenciou o cl ec r. 
n. 802, de 4 ele o utubro ele 1890, ordenando a 
convocaçã , pelos gove rn adores el e cada Estado, 
de asse mbléas leg islat ivas com poderes co n-

Art. 7 1. C 1d:1 Est:1do 
govc rnar-se-i1 por s u as 
proprias leis constilu cio
nacs e ordin ari as, co 111 a 
co nd ição de amold :d-:1s 
ao regi 1ncn rcpu bl icano 
e :1os prin cipios fund a
mcnl acs consig nados nes
ta Const ituido . 

Art. 72. O Estado se 
co nst itui rá I i v r e m e n t e : 
clcgc ri1 o sco gove rn ador; 
co nfi:1rú o pode r legisla
tivo a uma ou duas ca
niar:1s; adoptarú como 
cond içõcs de capacidade 
eleito1:1I :1ct iva e pass iva 
p:1ra ca rgos fcclcr:1cs a cela
el e de 21 :1nnos e os 
dema is requ isit os el a Con
stitui ção fcdcr:il , poclcn
cl o-se cs t:ibclcce r outr:1s 
cond ições par:1 os ca rgos 
do Estado ou dos muni
cipios; terú a org:1 ni s:1ção 
judiciaria qu e entender, 
crcarú :1 su a forca :1 rm :1cla , 
c:1bend o-lh c a · nomc:1c:io 
ele s os of"fic:iacs , org:i"ni
sarú a in strucção prim aria 
gra tuita pe la fórma que 
ju lg:1r 111 elhor, e co nfiarú 
ao seo poder legis lativo 
ou exec uti vo o dire it o de 
perdoar ou C0lll lllUt :H as 
penas nos cr imes com-
111uns . 

( Projecto cb commiss:'10 do 
go verao provisorio) . 

Art. 62 . Cada Estado 
reger-se-á pela Consti
tui ção e pelas leis que 
adoptar, comtanto que se 
org,1 11 iscn, sob a fórn, a 
rcpu bli c:1n:1 , não con tra
ri em os princi pi os const i
tucion:1cs da Uni ão , re
speit em osd i rei tos q uc esta 
Const itui ção assegura e 
observem as seguint es re
g ras: 

1 . 0 Os poderes exec u
ti vo , legislativo e jucli
ci,iri o serão discriminados 
e indcpcnclcnt cs; 

2. " Os gove rn ado res e 
os membros da lcgisl:itura 
loc:il serão clcct ivos; 

3 .º Não sc rú clcc ti va a 
mag istrnt ur:1; 

4. º Os m:1g istrados não 
se rão dem iss ivcis sinJo 
por sc n tcnça; 

;. º O ensino scr:1 leigo 
e li vre cm todos os gr:1os, 
e g ratuito no prim ar io ., 

( Decretos n. ; 1 o. ele 22 de ju
nho e n. 9 14 A.de 23 de o utu bro 
de 1890). 

Art. 63. Cada estado reger-se-á pela 
Constituição e pelas leis que adoptar. 
Este arti go reg istra o poder qu e tem cada um 
dos Estados da União de in stituir seo orga 
ni smo políti co. El les o tem na sua propriaquali
dade de estados . Mas desde qu e são membros de 
uma Un ião Federal, é indispensavel que sejam 
orga ni sados de modo homogeneo e compat ível 
com essa nião , a qual sem isto não subsistirá. 

fe rid os pelos eleitores para conhecerem ell as dos 
proj ec tos de constitu ição que por aque lles func
cionarios lhes deveriam ser submettidus. O pro
cesso dessa eleição foi o mesmo que havia sido 
estabelec ido para a do congresso n:icional (con
stituinte). 

Promulgada a Constituição Federal, desem
penharam as assem bi éas estaduaes o seo mandato 
constituinte e cada Estado proclamou sua con
stitui ção , que logo entrou em vigor, indepen
dentemente de conhec imento e approvação cios 
puderes federaes, qu e a Constitui ção Federa l 
não ex ig io. (*) 

( ") No Rclatorio por nris ..1p rcsc11tadn 11:1 ,1 ualiJa,lc de Mini stro dos N<• go
l·ios do lnkrior, c m :!:! de m:li o de 1S9 1, 1i.1~.; :n:h:un-:,c rcícridas :1 s Cpod1:1 s 
e occurrc11 cia s di g 11:1 s de mcn..;.:i o . t!a promul g :iç:in, pdus sovcr11:1<lorc , dos 
cst:1dos, das cons ti tuições por cites su bmcll iJ :1s :i s :issc111 bh::1 .s l"Sl :1.lu:ic-. ; e 
n' «A s Co 11 s t it11i çõcs dos Estados e a Cousti t11 iç:in federai>> pdo Dr. Fdi:.hcl lo 
Frdrc , 1 98, c~t:io inscrid:1s , apó s um minuc ioso cstuJo co 111p:1r:1do, to.la 
;is que foram promulg :11\a s por l'Ss:1s :1 sse.: m blê;1s..>. 

Art. 62 . Substitua-se 
pelo segui nte: 

C 1cla Esl:tdo rcgcr-sc-ú 
pela Const ituição e pelas 
leis qu e adoptar, rcs pci
t:1clos os principi os consti
tu cionacs da Un i,10. -
Lauro S odr/ e ou t ros . 
(Emenda :1pprov:1d;1 c111 12 dt 
jane iro de 1 89, ). 

Art. 63. Cada Estado 
reger-se-á pela C o n
stituição e pelas leis 
que adoptar, respeita
dos os principias con
stitucionaes da União. 

E eis porq ue, j;:í nos prujectos preliminares, já no 
do gove rn o prov isorio, foram com este pensa
mento estabe lecidas certa s condições ou bases. 

Pareceram , porém, exces,ivas as do projecto 
submettido ao congresso const ituinte e sua 
commi ssão propoz que se supprimissem (menos 
a ex ige ncia da fórma republicana e a da 
conform idade com os princípios da União) A NN . 

do Cong r. Con st. , 1, pag . 1 2 1 . 
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Titulo II, dos Estados. Vide comment, 
ao art. I, verb. «Republica Fetlerativa» e ao 
art. 2, verb. «Formara um Estado». 

O deer. n. i, de 15 de novembro de 1889, pro" 
clamando como forma de governo da nacao 
lirazileira a rhpuhi.ica kf.df.uativa (art. 1) erigio 
as provinciasdo Brazil cm estados, unidos pelo 
la<;o federal (art. 2) e provisoriamente regidos 
por governos por cllas proclamados 011, na falta 
d'estes, por governadores nomeados pelo chefe 
da nagao, cmqnanto pelos meios regulares nao 
sc procedesse a elci^ao das legislaturas dos Es- 
tados (art. 4). 

Qiumto a essa elei^ao providenciou o deer, 
n. 802, de 4 de outubro de 1S90, ordenando a 
convoca<;ao, pelos governadores de cada Estado, 
de assembleas Icgislativas com poderes con- 

feridos pelos eleitores para conhecerem ellas dos 
projectos de constituifao qne por aquelles fune- 
cionarios Ihes deveriam ser submettidos. O pro- 
cesso dessa eleiijao foi o mesmo que havia sido 
estabelecido para a do congresso nacional (con- 
stituinte). 

Promulgada a Constituicao Federal, desem- 
penharam as assembleas estaduaes oseo mandato 
constituinte e cada Estado proclamou sua con- 
stituigao, que logo entrou em vigor, indepen- 
dentementc de conhecimento e approva^ao dos 
poderes federaes, que a Constituicao Federal 
nao exigio. (*) 

(•) No Relatorio por nos aprcseiitado na qualuhulc ile Ministrn dos Nego- cios do Intorior, cm 22 de maio de pug. ? aeham-se referjdas as cpochas e occurrencias dignas de men^ao. da promiitga«,-an, pelos governadores dos estados, das constitni^des por elles sidnneltidas us assembleas estaduaes; c nV«As Conslitiii^ues dos Hstados e a Constituicao I'ederalo pelo I>r. I-'elisbelio Freire, 1898, estao inscridas, apds um minucioso estudu com pa ratio, totla as que t'orani promulgadas por essas asscinl>lcas». 

Ait. 71. Guin list ado 
govcmar-sc-a por suas 
proprias leis constilucio- 
naes e ordinarias, com a 
condiipio de amoldal-as 
ao regimen republicano 
c aos principios fnnda- 
mentaes consignados nes- 
la Constituifao. 

Art. 72. O Estado sc 
conslituira Ii vrementc: 
clegcn'i o sco governador; 
confiara o podcr legisla- 
livo a nma ou duas ca- 
maras; adoptara como 
condgocs de capacidade 
eleitoial activa e passiva 
para cargos federaes acda- 
de de 21 annos e os 
demais roquisitos da Con- 
stituicao federal, poden- 
do-sc eslabeleccr outras 
condifocs para os cargos 
do Estado ou dos muni- 
cipios; tera a orgauisafao 
judiciaria que entendcr, 
crcari a sua Ibrfa armada, 
cabcndo-lhc a nomcacao 
de scos olliciacs, organi- 
sani a instruccao primaria 
gratuita pcla forma que 
julgar mclbor, c confiara 
ao sco poder legislative 
ou executive o dircito do 
perdoar ou commutar as 
penas nos crimes com- 
muns. 

( Projecto da commissao do 
goverao provisorio). 

Art. 02. Cada Estado 
reger-se-a pcla Consti- 
tuicao c pclas leis quo 
adoptar, comtanto que sc 
organisem sob a forma 
rcpublicana, nao contra- 
ricm os principios consti- 
tucionacs da Uniao, rc- 
spcitcm osdiroitosqueesta 
Constituicao assegura e 
obscrvem as scguiutcs re- 
gras: 

1Os poderes cxccu- 
tivo, legislativo c judi- 
ciario scrao discriminados 
c independentes; 

2.0 Os governadores e 
os membros da legislatura 
local scrao clcctivos; 

j .0 Nao sera clcctiva a 
magi st rat ura; 

4.0 Os magistradosnao 
serao demissivcis sinao 
por sentenca; 

s.0 O ensino sera leigo 
c livrc em lodos os gnios, 
c gratuito no primario. 

(Decrelos n. 510, dc 22 de ju- 
nho e n. 91^ A,de 23 de outubro 
do 1S90). 

Art. 62. Substitua-sc 
pelo scguinte; 

Cada Estado rcger-sc-a 
pcla Constituicao e pclas 
leis que adoptar, respei- 
tados os principios consti- 
tucionaes da Uniao.— 
Laura Sodre e outros. 
(Kmenda approvada em 12 de 
Janeiro de 1891). 

Art. 63. Cada Estado 
reger-se-a pela Con- 
stituigao e pelas leis 
que adoptar, respeita- 
dos os principios con- 
stitucionaes da Uniao. 

Art. 63. Cada estado reger-se-a pela 
Constituicao e pelas leis que adoptar. 
Fsto nrtigo rcgistra o poder que tern cada um 
dos Estados da Uniao de instituir Sco orga- 
nismo politico. Elles o tern na sua propriaquali- 
dade de estados. Mas desde que sao membros de 
uma Uniao Federal, e indispensavel que sejam 
organisados de modo homogeneo e compativel 
com essa Uniao, a qual sem isto nao subsistini. 

E eis porque.ja nos projectos preliminaros.ja no 
do governo provisorio, foram com este pensa- 
mento cstabelecidas certas condigoes ou bases. 

Farcceram, porem, excessivas as do projecto 
submettido ao congresso constituinte e sua 
commissao propoz que se supprimissem (mcnos 
a exigencia cla forma republjcana e a da 
conformidade com os principios da Uniao) Ann. 
do Congr. Const., 1, pag. 121. 
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ARTIGO 63 ~6 7 

Contra ellas pronunciámo-nos, na sessão desse 
congresso, de 8 de Janeiro de 1891 : 

O regí men federativo é a fo rm a de governo pela qual os 
Estados se cong regam deba ixo d e um governo commum, 
un ic:nnentc para certos e determinados fin s, que , por s i 
n1esmo s ou 11(10 poderiam consegui r ou conseguiriam ma l e 
di fli ci lme nte. 

Nestas co ndi ções, os poderes qu e fi cam pe rtencendo a 
á Uniüo nüo podem deixa r de se r restrictos. Os pode res 
em ma ior so mrna sito os qu e ficam rese rvados aos Estados. 

Por isso t: prec iso que scja rn conferidos para os fins da 
União uni camente os poderes qu e são s trictarnentc indis
pcnsaveis para que ella possa subsis tir, para que o go
verno fed e ral possa funccionar por rnodo eflicaz , para que 
e ll c possa ciesc1npen har proficuamente s ua missilo e n i10 
mais que isso, ma ntido ;1os Estados o direito de se go
verna re m ,'i sua vontade, respeitada sua autonomia. 

E si, adaptando po r critcrio esta noção e le m entar do 
cs t:1do federa l, passarm os urna revista ainda qu e · rapida ao 
titu lo que se trata d e di sc utir, verificaremos ah i clausulas 
que excedem da compe tenc ia da Co nstitu içüo Federa l. 

O t itu lo 2° começa por uma disposi ç;10 que é realmente 
insustc ntavc l , fixand o co ndições, imp o ndo prece itos aos 
Esta ... los quanto ao m odo po r que cllcs deverão organ is:1r 
seo governo·, sua Constituiçüo (lê): 

« Cada Estad o reger-se-á pela Const itui çüo e pelas le is que 
ad o ptar, comtanto que se organisern sob a fórma repub li
cana, 11;10 contrariem os p rin c ipios const itucio naes da U nião, 
respeitem os d ireitos que esta Constitui ç flO assegura e obscr
t•em as scguiu!t:s r egras: 1> 

justamente estas regras s;10 limi tes qu e vêrn restrin gir a 
autonomia dos Es tados e attentam contra e lla , por se rem 
in co mpativ eis com as faculdades que elles tê m de se co n
stituir, de cs t,1belecer a forma , as normas por que se hão 
de rl.!gc r no se u governo, usando para isso de pode res que 
possue m , que s;10 seos , de q ue nüo pode m se r despojados e 
qu e cm caso algu m devem passa r \'1 U111;10, sob pena de 
nã o ha ver as:-- im fedcraçüo, mas rcg im c n unitario, consol i
daçüo de Estados. 

Cada Estado, se orga ni sa ndo de modo qu e n;"lO ofl'Cncia 
os direitos e faculdades da Uni;io , t er.i a li berdade de regu
lar-se e de estabelecer seo regimen, co nforrnc e ntender mais 
conveni e nte üs suas condições e c in!umstancias. 

1 este particular me parece que o projecto aferrou-se a 
1n:·10s vezos, atendo-se a antigos moldes, pa ra estabelece r 
um systcm,1 uniforme, iníl exivcl , sy m ctrico , a ser adoptado 
cm todo:-. os Estados, como si fosse licito entrar nas pre ro
gativas destes e scq u~strar aquil lo qu e é da compctencia 
dos mesmos. (ANN . li , pag. q S.) 

Na sessão do dia seguinte, ju stificando uma 
emenda subst ituti va, offe reci cla pelo dep utado 
Lauro Sod ré e demais membros da represen
tação clu Estado do Pará, dizia 

O S11. N1sA Rnmn o ( ANN . cit. pag. 163): 
Nota-se c m todo o projecto do gove rno um certo m edo 

em enfre ntar a re publ ica federativa na sua mais vasta con
cepção. as differentes disposições do project o relati vas .i 
autonom ia dos Estados e a desce nt ra lisaç~10 governamental, 
vê- se um certo constrangimento, um amor ao predominio 
da União. um as concessões feitas a m edo aos Estados, dei
xando-se sempre porta aberta á inte rve nçüo do pode r 
centra l . .. 

Estabelecem-se nesse arti go co nd ições e regras para a 
Co nstitu içüo dos Estados, qu e , além de supe ríluas e desne
cessarias , imp o rtam um a rcstri cção ~í sobera nia que nito 
lhes póde se r co ntestada. 

A eme nda substi tutiva q ue t emos a honra de sub mette r 
ú co ns ideração do co ngresso, .. consagra o princip io da sobe
rania dos Estados, recon hecendo-lhes o d ireito de se rege
rem pela Constitu içüo e pe las leis que adoptarcm , se m 
out ra rcstricção qu e não o respe ito aos principias consti
t ucionaes da Uniào . 

Diz a emenda: Cada Estado rcg,-r-sc-á pela Co11stit11içào 
e pelas leis que adoptar, respeitados os pnucipios co11slit11-
cio11acs da União . 

Ass im, fica perfcitarncntc accentuada a autonomia e a 
soberan ia dos Estados. Elles poderão constituir-se como 
ente nd e rem, uma vez que respeitem os principios constitu
ci o naes da União. 

No mesmo se ntido pronunciara m-se os repre
senta ntes Meira ele Vasconcellos e outros (cit. 
ANN., pags . 159, 189 e 159) e o cong resso pre
feri o e approvou a emenda substitutiva, presc in
dindo das clausulas restri ct i,·as do projecto, 
contraven toras do principio federat ivo. 

Respeitados os principios constitu
cionaes da União, diz o a rt. e não «respe i
tada a Constitui ção Federal »; e isto indica que 
as constit ui ções dus Estados não são obrigadas a 
seguil-a inteiramente á risca, a modelarem-se 
completamente por ell a, sem dive rg ir em alg uns 
pontos, com tanto q ue não sejam fundame ntaes. 
- E bem o comprehenderam ell es no organi sarem 
seos gove r_nos , apar tando-se em alg um a cousa do 
m odelo fede ral ( v. gr., qua nto á dualidade das 
ca maras legisla ti vas, adoptando a maioria d' ell es 
uma só asse m biéa ; quanto ao processo e julga
mento do chefe do Estado, etc.) 

Mas q uaes são esses pri11c1pios co11stif 11cio1iaes 
da. U11ião? Está v isto que não podem ser 
out ros sinão aque ll es q ue a ell a servem de base, 
sobre os quaes fi cou constituída pelo acto de 
24 de fevereiro de 189 1. Percorrendo-se o texto 
constitucio nal, desde o preambulo, veem-se 
adoptados os seguintes : 

- a li berdade individual e suas garanti as 
( regi111e11 livre, preambulo, declaração de direitos , 
tit. IV, secção II ), 

- a democ racia ( regillle11 delllocintico, pre
ambulo, arts . 15, 41, 73 ), 

- a representação políti ca ( regillle11 reprc
se11tativo, arts. 1, 2 8 , 30 ), 

- a forma republi cana ( arts . 1, 6, § 2 4 1 e 
90 § 4) , 

- o regímen federati vo (arts. 16, § 2, 30 , 
63e90§4 ) ; 

Com a fo rma republicana- a temporari edadc 
das fun cções politi cas (a rts . 17 § 2 e 28 combi
nados, e arts . 31 e 43 ), e- a responsab ilidade 
po líti ca e civ il dos gestores ele funcções pu
bli cas (arts. 53 . 57 § 2 e 82). 

Com a federação- a autonom ia e a egualcl:ide 
políti ca dos Estados (arts. 2, 4, 5, 6, 7 § 2, 30 , 
62 e 90 § 4). 

A di visão do poder pu blico nos tres ramos
Iegislat ivo, executi vo e judiciari o- sem a qual 
não pode estar segura a li berdade e antes corre 
os maiores peri gos, - bem como a faculd ade 
de emendar e de reformar a constituição ad
optada, entram como elemento fu ndamental em 
toda a orga ni sação políti ca tendente a estabe
lecer um governo liberal e del/locra tico, - são ga
rantias supremas, cuja ausencia fra udaria o 
regímen estatu ido. E pois devem considerar-se 
como clau su las indecl inaveis das constituições 
estaduaes. 

A Constitui ção Federa l tem por ex istentes no 
organismo políti co ele cada Estado os refe ridos 
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Contra ellas pronunciamo-nos, nasessao desse 
congresso, de 8 de Janeiro de 1891 ; 

O regimen federative e a forma de governo pela qual os 
Hstados se congregam debaixo de uni governo commum, 
unicamente para certos e determinados fins, que, por si 
mesmos ou nao poderiam conseguir ou conseguiriam mal e 
dUlicilmcnte. 

Nestas condi96cs, os poderes que ficam pertencendo a 
a Untao nao podem deixar de ser rcstrictos. Os poderes 
em maior somma sao os que ficam rcservados aos Estados. 

For isso e precise que sejam conferidos para os fins da 
Uniao unicamente os poderes que sao strictamente indis- 
pensaveis para que ella possa subsistir, para que o go- 
verno federal possa funccionar por modo etficaz, para que 
die possa descmpenhar proficuamente sua missao e nao 
mais que isso, mantido aos Hstados o direito de se go- 
vernarcm a sua vontade, respeitada sua autonomia. 

H si, adoptando por criterio esta noqao elementar do 
estado federal, passarmos uma revista ainda que rapida ao 
titulo que se trata de discutir, verificaremos ahi clausulas 
que excedcm du competencia da Constitui^ao Federal. 

O titulo 2a com09a por uma disposi^ao que c realmente 
insustentavel, fixando condi^des, impondo preceitos aos 
Hstados quanto ao modo por que elles devcrao organisar 
seo governo", sua Constitui^ao (le) : 

« Cada Hstado reger-se-a pela Constituiqao e pelas lels que 
adoptar, comtanto que se organisem sob a forma republi- 
cana, nao contraricm os principios constitucionaes da Uniao, 
respeitem os direitos que esta Constitm^ao assegura e obser- 
ve m as segu inles regras: » 

Justamente estas regras sao limites que vem rcstringir a 
autonomia dos Estados c attentam contra ella, por serem 
incompativeis com as faculdades que elles tern de se con- 
stituir, de estabelecer a forma, as normas por que se hao 
de reger no sen governo, usando para isso de poderes que 
possucm, que sao seos, de que nao podem ser despojados e 
que cm caso algum devem passar .a Uniao, sob pen a de 
nao haver assim federa^ao, mas regimen unitario, consoli- 
dacao de Estados. 

Cada Estado, se organisando de modo que nao oflenda 
os direitos e faculdades da Uniao, tera a liberdade de regu- 
lar-se e de estabelecer seo regimen, conforme entender mais 
conveniente as suas condi^oes c cirtfumstancias. 

Nestc particular me parece que o projecto aferrou-se a 
maos vezos, atendo-se a antigos moldes, para estabelecer 
um systema uniforme, inflexivel, symctrico, a ser adoptado 
em todos os Estados, como si fosse licito entrar nas prero- 
gativas destes e sequestrar aquillo que e da competencia 
dos mesmos. (Ann. 11, pag. 14S.) 

Na sessao do dia seguinte, justificando uma 
cmenda substitutiva, offerecida pelo deputado 
Lauro Sodre e denials membros da represen- 
ta^ao do Hstado do Para, dizia 

O Sr. Nina Riueiro (Ann. clt. pag. 163); 
Nota-se cm todo o projecto do governo um certo medo 

em enfrentar a republica federativa na sua mais vasta con- 
cep^ao. Nas difierentes disposi^oes do projecto relativas a 
autonomia dos Hstados e a descentralisagao governamental, 
ve-se um certo constrangimento, um amor ao predominio 
da Uniao umas concessoes feitas a medo aos Estados, dei- 
xando-se sempre porta aberta a intervemjao do poder 
central... 

Estabclecem-se nesse artigo condi^des e regras para a 
Constituiijao dos Estados, que, alem de superfiuas e desne- 
cessarias, importam uma restric^ao a soberania que nao 
I lies pode ser contestada. 

A cmenda substitutiva que temos a honra de submetter 
a considera^ao do congresso, consagra o prineipio da sobe- 
rania dos Estados, rcconhecendo-lhes o direito de se rege- 
rem pela Constitui^ao e pelas leis que adoptarcm, sem 
outra rcstricqao que nao o respeito aos principios consti- 
tucionaes da Uniao. 

Diz a emenda: CaJa Estado reger-se-d pela Const if uicdo 
e pelas leis que adoptar, respeitados os principios const it u- 
cionaes da Uniao. 

Assim, fica perfeitamente accentuada a autonomia e a 
soberania dos Estados. Elles poderao constituir-se como 
entendercm, uma vez que respeitem os principios constitu- 
cionaes da Uniao. 

No mcsmo sentido pronunciaram-se os repre- 
sentantcs Meira de Vasconcellos c onlros (cit. 
Ann., pags. 159, 189 e 159) c o congresso prc- 
ferio e approvou a emenda substitutiva, prcscin- 
dindo das clausulas restrictivas do projecto, 
coutraventoras do prineipio federative. 

Respeitados os principios constitu- 
cionaes da Uniao, diz o art. e nao «respei- 
tada a Constituifao Federals; e isto indica que 
as constitui^oes dos Hstados nao sao obrigadas a 
seguil-a inteiramente a risca, a modelarem-se 
completamente por ella, sem divergir emalguns 
pontos, com tanto que nao sejam fundamentaes. 
—E bem o comprehenderam elles no organisarem 
seos governos, apartando-se em alguma cousa do 
modelo federal {v.gr., quanto a dualidade das 
camaras legislativas, adoptando a maioriad'ellcs 
uma so assemblea ; quanto ao processo e julga- 
mento do chefe do Estado, etc.) 

Mas quaes sao esses principios coiistiliicioiincs 
da Uniao ? Esta visto que nao podem ser 
outros sinao aquelles que a ella servem de base, 
sobre os quaes ficou constituida pelo acto de 
24 de fevereiro de 1891. Percorrendo-se o texto 
constitucional, desde o preambulo, vcem-se 
adoptados os seguintes ; 

— a liberdade individual e suas garantias 
{regimen livre, preambulo, declnracdo de direitos, 
tit. IV, sec^ao II), 

— a democracia ( regimen democialico, pre- 
ambulo, arts. 1 41, 73), 

— a representaijao politica (regimen repre- 
sentalivo, arts. 1,28, 30), 

— a forma republicana (arts. 1, 6, § 2 41 e 
9° § 4). 

— 0 regimen federative (arts. 16, § 2, 30, 
63 e 90 § 4); 

Com a forma republicana—a temporariedadc 
das funcfoes politicas (arts. 17 § 2 e 28 combi- 
nados, e arts. 31 643), e—a responsabilidadc 
politica e civil dos gestores de funcfoes pu- 
blicas (arts. 53. 57 § 2 e 82). 

Com a federa^ao—a autonomia e a egualdadc 
politica dos Estados (arts. 2, 4, 5, 6, 7 § 2, 30. 
62 e 90 § 4). 

A divisao do poder publico nos tres ramos— 
legislative, executive e judiciario—sem a qual 
nao pode estar segura a liberdade e antes corrc 
os maiores perigos,— bem como a faculdade 
de emendar e de reformar a constituifao ad- 
optada, entram como elemento fundamental em 
toda a organisafao politica tendente a estabe- 
lecer um governo liberal e democraiico,—sao ga- 
rantias supremas, cuja ausencia fraudaria o 
regimen estatuido. E pois devem considerar-se 
como clausulas indeclinaveis das constituigoes 
estaduaes. 

A Constituigao Federal tern por existentes no 
organismo politico de cada Estado os referidos 
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tres poderes ( e a estes se refere separada mente): 
legislativo (art. 4 e 90 ) executi vo ( arts. 7 § 
3 e 17 § 3 ) e jucliciario ( arts. 59, n. 1 e) e § 1, 
60 § 1 a 62 e 64 § 4 ) . Egualmente tem como 
consagrada em todas as constitu ições esta
cluaesa fa culclacle el e reforma ( Di sp. t ra ns. , 
art. 2 ) 

QUAL O M EI O DE TORN AR EFFECTI VO E MANTER

SE O RES PEIT O AOS PR INCIPIOS CONST IT UCIONAES, 

RECOMMENDADO PELO ART. 63? 

A Constitui ção Federal o tem estabe lecido no 
art. 6 - a intervenção pnra 111n11/cr n jom,n 
/cdera livn (§ 2) e pnra nsscg-11rn1 n cxcc11 çiio dns 
leis e se,, /e11çns fed1,raes ( § 4). 

Art. 73 . lnclcpcnclcntc
mcntc ci o prazo marcado 
no arl. JJ § 1 J, pocl cr{i 
desde j /1 leg islar : .. . 3" so
bre as suas ter ras, íl o restas 
e sub-solo. 

Arl. 75. Fi carii perten
ce ndo :ios Estados, con
fo rme lei ci o cong resso, 
um a cer ta úrea ele lcrrns 
levo lutas, que será cle-

111 arca la {1 sua cust,1, co 1n 
a co ndi ção de povoa i-a e 
co loni sa l-a dent ro de prazo 
dclenn i na lo, sob p e n a 
de, niio o f:1zend o, a Un ião 
rc:1clqu iri r a pro pri edad e 
ced id a. 

Art . 76 . s Estados po
dc rfo cede r as terras, qu e 
1 he fo rem conccd id as, por 
arrendamento, afo r:1 111 cn
to, o u qu alqu e1 o utro 
titu lo de d ireito, oneroso 
ou g rat uito, a part iculares 
ou a c111prezas q uc se or
g m1i sc 111 no intu ito de 
povo: il -:is, e co loni sa l-as, 
com tan to que os adqu i
rentes assuma m perante o 
gove rn o federa l a rn csma 
uhriga~ão do Estado no 
:ir t igo anlcccdcnl c . 

( Projccto d:1 commi ss;io do 
gu \'cl'11o pro\' isorio). 

Arl. 6°. U111 :1 lei do 
co ng resso nac ional cl istri 
buir{1 aos Estados ce rt a 
cx tcnsiio de terras clcvo
lu t:1s, demarcadas ÍI custa 
dcll cs , fóra ela zona el a 
fron teira da Republ ica, 
sob :1 clausula de as po
voarem, e colon is:1rem 
dent ro cm clc tcrm inmlo 
prazo, clc vo l vc ncl o -sc, 
quando es ta rcsalva se não 
cumprir , /1 Un ifo a pro
pri ecl :1de ced ida. (Decreto 
n . 5 10 de 22 de junho de 1890) . 

Art. 67. Urna lei do 
cong resso nacional clislri 
bu i r,1 aos Est;idos cert a 
ex lcns]o de terras devo-
1 u ta s, demarcadas ,1 custa 
dc ll es , ;1q uém da zona ela 
front eira ela Republi ca, 
sob a claus ul a de as po
vo:1re 111 , e olonisa rcm 
dentro cm detcnni nado 
prazo , devo l ve nd o - se, 
qu :1 nd o essa resalv,1 se n;io 
cumprir, {1 Uni ão a pro
pri edade ced ida. (Decreto 
n. ()14 A , de 2J de ou tubro de 
1890) . 

Pmagr:1pho unico. os 
Estad os poderão tran sferir, 
sob a 111 es ma concliçi10, 
css:·1s ter ras, po r q ualquer 
ti tu lo de direit o, oneroso, 
o u g ratuit o. a indivídu os, 
o u assoc iações, q ue se 
pro ponham a povoai-os e 
co loni s:il-os. 

(Decretos n . 5 10. de 22 ele 
junho e n. 9 14 A, de 23 de 
Olltubro ele 18<JO ). 

Art. 64. Minas e terras devolutas. 
A c m111i são do cong-rcsso co nst ituinte di sse 
no seu <<Parecer": 

A m aioria d.1 .;ommis•üo, convt:'nci,la dl! que da auto
nnmi :1 rcco nhccit.l.1 :1os Estados pelo novo rcg im cn úccorrc 
o direito .is te rras devoluta"' cornprchcndidas dentro dos 

Si a Constituição ci o Estado infrin ge o ar t. 
63, attentanclo cont ra os direitos e ga rant ias 
in cl ivicluaes, qualquer pessoa que em conse
q uencia e effect ivamente ten ha si lo prejudicada 
pócle e eleve recorrer á justiça federal ( art. 60 a) 
para ser nullifi caclo o acto; a dec isão obri ga ao 
Estado; si não fô r executada por opposição, 
resistencia ou inercia cl 'el\ e, de suas autoridades 
ou ele quem quer qu e seja, o poder executi vo 
federa l a fa rá cumprir , podendo pa ra isso ir até 
ao emprego da força armada, caso necessario se 
torne chegar a esse ex tremo. 

Si por outro modo se der a in fracçã0, deverá 
se r o caso submettido ao cong resso nac ional. 
Vide s11pra, comm ent. ao art. G § 2 . 

Art. 6° . Substitu a-se : 
Pe rtence m ws Esl:1dos 

as mi nas e terras devo
lutas s itu adas nos scos 
respect ivos tcrri tor ios, ca
bendo á União só mente a 
po rção de terri tor io q ue 
fõr incli s pensave l para a 
defesa la fron leira , p:ira 
fo rtifi cação , co nstru cç:ío 
militar e es trad as ele ferro 
fcdc r:1es . 

Conse rve-se o parag ra
ph o unico.--)11/ io de Cas
lilbos e outros. (Emenda 
rc:jeit:1d.1 cm C) e :1pprovada t m 
18 de fe\·c rciro de 1891). 

Art. 6 3. Redi j:1-sedcs te 
modo : 

As terras dcvo luh s e as 
111 in as. nes tas ex istentes. 
são do do 111inio cios Es-
t :1 dos . • 

O mais co mo es t:'1 no 
arti go .-F.Pc1111a.Cba1·rs . 
(Emenda approv:1 cl:1 cm 9 e 18 
c1e fevereiro ele 189 1). 

O Snr. pres id ent e ci o 
cong resso: 

« A eme nd a ,lo Snr . Cas
ti lhos, bc111 como a do 
Snr. Feliciano Penn a, de
vem ser rcdi , idas fo r
mando um todo, porqu e 
ell:1s se co mplct:1111 ». ( Em 
18 de fevereiro de 1891. Ann:1es . 
\/o i, ;. P" g. 236). 

Os p rop ri os nac ionaes, 
que não fo rem nccessa ri os 
para se rv iços d:1 União, 
passa rão ao dom íni o dos 
Es tad os, cm cuj o terri tori o 
es ti ve rem s i tu:1d os .
La11ro Sodr/ e outros . 
(E111c1h.b :1pprov:1d:1 cm 12 de 
j :111ciro de 189 1). 

Art. 64 . Pertencem 

aos Es tados as minas e 

terras devolutas situ

adas nos seos resp ecti

vos territorios, cabendo 

á União sómente a por

ção de territorio que fôr 

indispensa vel para a de

fesa das fronteiras , for

tificações, construcções 

militares e estradas de 

ferro federaes. 

Parag rapho unico . Os 

propr ios nacionaes, que 

n ã o fôrem necessarios 

para serviços ela Uniã o , 

p assarão ao dominuo 

dos Estados , em cujo 
territorio estiverem s i

tuados . 

seus respectivos li mites. co mo parte ciu c s:i.o dos seus te r
ritorios , opi nou que o art. 6.3 da Cons tituiç ão fosse subst i
t u1do pelo seguinte : 

« Pertencem aos Es tados as t c rr:i s devo lut,1 s s ituadas nos 
seus rcspc~ ti vos tcrritorios, ca be ndo sómente ú Un iào as 
qu e existem nas frontc i ras nac io na cs co rnprehc ndid as de n
tro de uma zo na de c in co lcg uas, e as qu e fore m ncccssa
ri:1 s para as estradas de ferro fcdcracs .,> 

,..,_ 
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tre-j pnderes (e a estes .c,e refere separadamente): 
legislativo (art. 4 e go) executivo ( arti. 7 § 
^ e 17 § 3) e judiciario (arts. >59, n. I ^ e § 1, 
60 § 1 a 62 c 64 § 4). Hgualmente tern como 
consagrada em todas as constituii;oes csta- 
duaesa faculdade dc rcforma (Disp. trans., 
art. 2) 

Qual o mf.io de tornar efeectivo e manter- 
SE O RESPEITO AOS PR1NC1RIOS CONSTITUCIONAES, 
RHCOMMENDADO PELO ART. 63 ? 

A Constituifao Federal 0 tcm eslabelecido no 
art. 6 — a intervenyao para mauler a forma 
federaliva (§2) cpara assegiirai a cxccngdo das 
Ids c senien^as fcdcracs (§ 4). 

Art. 7'5. Indcpcndcnlc- 
mcnte do prazo inarcado 
no art. 45 § 13, podcra 
dcsdc ja legislar: ...3" so- 
brc as suas terras, florcslas 
e sub-solo. 

Art. 7s. Ficara perten- 
ccndo aos Fstados, con- 
forme lei do congresso, 
uma certa area de terras 
devolutas, quo sera dc- 
marcada a sua custa, com 
a condifiio dc povoal-a c 
colonisal-a dentro de prazo 
detcrminado, sob pen a 
do, nao o fazendo, a Uniao 
readquirir a propricdadc 
cedida. 

Art. 76. (isHstados po- 
derao cedcr as terras, que 
lire forem conccdidas, por 
arrcndamcnto, aforamcn- 
lo, ou qualiprei outro 
lilulo dc dircito, oncroso 
011 graluilo, a particularcs 
ou a cmprezas quo sc or- 
ganiscm no intuito dc 
povoal-as c colouisal-as, 
comlanto que os adqui- 
rcntes assumam perantc 0 
govcrno federal a mcsma 
obriga^lio do Fstado no 
artigo anteccdentc. 

( Projt'cto d.i comnussiio do 
gtivorno provisorio). 

Art. 6). Uma lei do 
congresso nacional dislri- 
buira aos Estados certa 
extensao do terras devo- 
lutas, demarcadas a custa 
dcllcs, fdra da zona da 
frontcira da Rcpublica, 
sob a clausula de as po- 
voarcm, c colonisarem 
dentro cm detcrminado 
prazo, devnl vendo-se, 
quando cstarcsalva so nao 
cumprir, a Uniao a pro- 
pricdadc cedida. (Dccroio 
n. 510 de 22 dejunho de 1890). 

Art. 63. Uma lei do 
congresso nacional distri- 
buini aos Estados certa 
extensao de terras devo- 
lutas, demarcadas a custa 
dellcs, aquem da zona da 
frontcira da Rcpublica, 
sob a clausula do as po- 
vo.arcm, e colonisarem 
dentro cm detcrminado 
prazo, dcvolvcndo-se, 
quando cssa resalva se nao 
cumprir, a Uniao a pro- 
pricdadc Cedida. (Decrelo 
n. 914 A, dc 2j} de outubro de 
1890), 

I'aragrapho unico. Os 

Estados poderao transferir, 
sob a mesma condipio, 
essas terras, por qualqucr 
titulo de dircito, oncroso, 
ou gratuilo, a individuos, 
ou associa^oes, que se 
proponham a povoal-os c 
colonisal-os. 

(Decrcios n. 510. de 22 de 
junho e n. 914 A. dc 23 de 
oulubro de 1890). 

Si a Constituifao do Estado infringe o art. 
63, attcntando contra os direitos e garantias 
individuacs, qualqucr pessoa que em conse- 
qucncia e elTcctivamcntc tenha sido prejudicada 
pode c deve recorrer a justi^a federal (art. 60 a) 
para ser nullificado o acto; a decisao obriga ao 
Estado; si nao for executada por opposi<;ao, 
resistencia ou incrcia d'clle, de suas autoridades 
ou dc quern quer que scja, o podcr executivo 
federal a fara cumprir, podendo para isso ir ate 
ao emprcgo da for^a armada, caso necessario sc 
torne chegar a esse extremo. 

Si por outro modo se der a infraccao, devera 
ser o caso submettido ao congresso nacional. 
Vide supra, comment, ao art. 6 §2. 

Rcrtcncem aos Estados 
as minas c terras devo- 
lutas situadas nos scos 
rcspcctivos tcrrilorios, ca- 
bendo a Uniao somcntc a 
porfao dc tcrritorio que 
for indispensavel para a 
defesa da frontcira, para 
fortificafno, construcpro 
militar c cstradas de fcrro 
federacs. 

Conscrve-sc o paragra- 
pho unico.—Julio dc Cas- 
lill.'os c outros. (Emcmb 
rejeittula em 9 e approvatla em 
18 de feverciro de 1891). 

Art. 63. Rcdija-sedcslc 
modo: 

As terras devolutas c as 
minas, nestas cxislentcs, 
sao do dominio dos Es- 
tados. 

O mais como csla no 
a rt igo.—F. Peuua. Cbavcs. 
(Emcnda approvada em 9 c 18 
£]e fcvcreiro dc 1S91). 

O Snr. prcsidcnlc do 
congresso: 

« A emcnda do Snr. Cas- 
lilhos, bem como a do 
Snr. Fcliciano Pcnna, de- 
vcm ser rcdigidas for- 
mando urn todo, porque 
cllas sc complclam». (Em 
18 de fevereiro de 1891. Annaes, 
Vol. ), pag. 236). 

Os proprios nacionacs, 
que nao forem ncccssnrios 
para scrvg'os tla Uniao, 
passarao ao dominio dos 
Estados, cm cujo tcrritorio 
estivcrem situados.— 
Lciuro Sodrc c outros. 
(Emcnda approvada cm 12 de 
Janeiro de 1891). 

Art. 64. Pertencem 
aos Estados as minas e 
terras devolutas situ- 
adas nos seos respecti- 
vos territories, cabendo 
a Uniao somente a por- 
gao de territorio que for 
indispensavel para a de- 
fesa das fronteiras, for- 
tificagoes, construcgoes 
militares e estradas de 
ferro federaes. 

Paragrapho unico. Os 
proprios nacionacs, que 
nao forem necessaries 
para servigos da Uniao, 
passarao ao dominuo 
dos Estados, em cujo 
territorio estivercm si- 
tuados. 

Art. 64. Minas e terras devolutas. 
A commissao do congresso constituintc dissc 
no scu « Parcccrr : 

A imiioria tl.i commissao, convcncula Je que tla auto- 
nomia rcconlieciila aos Hstailos pelo novo regimen decor re 
o dircito as terras devolutas compreliendidas dentro dos 

sens respect!vos limites, como parte que sao dos sens ter- 
ritories, opinou que o art. 63 da Constituicuo fosse substi- 
tuido pelo scguintc : 

« Pertencem aos Kstados as terras devolutas situadas nos 
scus respeclivos tcrritorios, cabendo somente a Uniao as 
que existem nas fronteiras nacionacs compreliendidas den- 
tro de uma zona de cinco leguas, e as que forem necessa- 
rias para as estradas de ferro federaes.^ 



lo infringe o art . 
re itos e ga ra nt ias 

que em conse-
1 sido prejudicada 
federal ( art. 60 a) 
jecisão ob ri ga ao 
1 por opposição, 
: suas autori Jades 

poder exec uti vo 
J para isso ir até 
: aso necessa ri o se 

infracçfo, deve rá 
1g rcsso nac ional. 
Í § 2 . 

t . 6 4 . Pertencem 
stados as minas e 
; devolutas situ
nos seos respecti
rritorios, cabendo 
ão sómente a por
: territorio que fôr 
,ensavel para a de
as fronteiras , for
:ões, construcções 
lr es e estradas de 
federaes . 
agrapho unico. Os 
.os nacionaes , que 
:irem necessarios 
;erviços ela União, 
·ão ao dominuo 
stados, em cujo 
irio estiverem si-

e silo dos seus tcr
tui ç,,o fo sse subst i-

·o lut.is situadas nos 
)mente ~'t União as 
1mprehcndidas den-
1ue fo rem neccssa-
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Sendo incon tcstavcl a necess idade de alarga r as fo ntes 
de recei ta dos Es t.1dos , a e menda c m questi'io de alguma 
so rte attc ndc a essa necessidade , fac ultando aos Estados a 
venda de suas terra s de vo lutas, ela qual tirarão cll cs abun
dantes recu rsos pai a occo rrcr aos scos pesados encargos 
futu ros. 

Os inte resses da co lo ni saçào, q ue affc~ tam mai s dirccta
mc ntc os Es tad os, fi ca m tambcm mel ho r g arantid os pe la 
nova di spos iç;,o, q ue ainda krn a vanta ge m de ev itar a 
dcscguald adc com que a Un ii"l o poderia occupar-sc desse 
im portante ramo de se rv iço . 

Nos Estad os Un idos da America do Norte prcvalccco o 
prin cipi o de pe rtence rem aos Estados as lt.!rras devolutas e 
si hoje a Uniào :i lli se acha 110 domí ni o dcll as é po rque as 
houve por compra ou co nquista aos indi os,-po r ccss;"to dos 
Estad os g ratuita ou onerosa . 

O Cong resso poré111 na pri111e ira votação µr e
feri o a seguinte e111 e111 enda, approvada na ses
são de 12 de jane iro de 189 1 : 

As minas e as terrns devolutns são do dominio ci os Es
tados, se m prcjui zo dos di reitos da U11i ;"10 a toda po rçf10 
de tc rri tori o que precisa r para a defesa das frontcirns, 
para fo rl ifit.:a ções, para constru cçôcs e cm ge ral para qual
qu i.: r Sl! rviço puüli i.:o que depe nda di rec ta e exc lusivamente 
de sua auto ridad c .- / l1J/áo 1/c Fnria .-Mou iz.. Frt'irc .» 

E na ulti111 a disc ussão approvo u os su bstitu
t ivos dos representantes Juli o de Castilhos com 
out ros e F. Penna, e destes substitutivos com
binados resultou o presente art. 64 . 

No trecho ac ima transcripto, do parece r da 
co111111i ssão do cong resso , acha111-se ex postos o 
fundam ento e propositos da di sposição acloptada . 
Co111 cll'eito, tendo sido as anti gas provincias 
brazi leiras elevadas ú catego ri a de « estados» e 
sendo destes u111 elemento essencia l o territorio , 
é patente que as te rra s ncll e co111prehendidas e 
não occupadas ou abandonadas por seus an
ti gos poss ui dores, são do domi nio cio Estado em 
que el las se ac ham . De 111odo que basta ri am 
os ar ts . 2 e 4 da Constituição para resolver a 
questão do do111inio das terras devo lutas, si não 
ex isti sse o a rt. 64, cuja presença entre as d is
posições const itucionaes menos necessa rias se 
torn ava para affi r111ar aquell e di reito dos Es
tados, do que para asseg urar á União meio de 
satisfa ze r as necessidades de caracter íede ral a 
q ue o mesmo ar ti go se refere. E por aq ui se 
ve quam desarrazoada é a g rita contra esta d is
posição, bradando-se que a União foi despojada 
de s11ns terras. (E não admira haver-se pretendido 
in stituirem-seEstados sem os direitos que, nessa 
qualidade lhes competem quanto ao territorio, 
quando se vio que rer-se que ellcs se orga ni
sasse111 sem poder judiciario seo , sem justiça 
sua , sendo a g uarda de suas leis const itucionaes 
e ordinarias confiada a um pode r estranho, a 
uma mag istratura fóra de sua juri~dicção ... ) 

Minas. O seguinte parecer da maioria da 
co111111 issão competente da ca111ara dos depu
tados resume a doutrina constitucional quanto 
á competencia legislativa so bre minas: 

A commissão de consti tui ção, legislação e justi ça a 
quem foi presente o p roj ec t o n. 47 de 189 1, q ue regu la a 
p ro priedade das minas e di, out ras providencias, vem dar 
o seu parecer: 

Dispõe o n. 29 do art. 3.\ da Constituiçào, que ao con
g resso naciona l compele fogis /nr sobre lerrns e minas de 
pro/>rirdnda dn União. 

Dispõe o art. 64 qu e perlcncr111 nos Eslndos as 111inns e 
/erras drvolulns silundns nos seus rcsprclivos lcrrilorios} cn
bl'ndo á União n porrão de ll'rrilorio que fór iudi.,pcnsnucl 
pnra n d<'fr:;_n dns Ji·ou/cirns, forlifirarôcs, rouslrurrôcs 111ili
lnres e l'S lrndns de fi-rro fi·dci-nes. 

Dispõe Íln:ilm e,i'tc a segunda parte do ~ 1 7 do art . 72 
que ns miuns /1cr/ t un·111 no jJrojirirlnrio do solo, snhins as 
li111 itnrvcs qnc forem cslnbclccidas por lei n hem dn i:xj,/ornr,io 
deste rnmo de iudustr in . 

Destas di spos ições constitucionaes se deduzem as se
gu intes conscquencia~ juridicas: 

.ª) que a niào não tem mais prop ri edade sobre as 
111111 :lS ; 

b) qu e ao congresso sô cabcr:i legislar sobre as que a 
Un ião porven tura adqu irir por qua lquer titul o transmis,ivo 
de p ropriedade, ou res ultar das· ter ras devo lutas qu e lhe 
forem rese rvadas, por virtude do art. 64, para defesa das 
fronteiras, forti fi cações, constru cções mil ita res e est radas 
de ferro fcdcraes ; 

e ) que o subso lo pertence ao proprietario do so lo cm 
relação ú cxistcncia de jazid as . 

Cons id era , pois, a co mmissf10 lim itada a compctcncia do 
congresso nacion:il ,\ lcgisla çilo sobre minas de propriedade 
da Un ião , ca be ndo aos Estad os co mpc tc nc ia in co ntcs tave l 
c m rcla ç:1o ;\s q ue es tiverem s itu adas c m seu tcrritorio, 
salvas as rc ícri,1" s rcstricçõcs do art . 64 . 

E' certo que o ~ 17 do art. 72 , estabelece qu e, cm todo 
o tcrrito ri o da Rep ubli ca, a propri edade das minas per
tence ao proprictario do so lo, sa lvas as limitações que 
fo rem estabe lecidas por leis a bem da cx ploraçito deste 
ramo de industria. 

Mas est:i bem vis to que t aes li mitações se rão estabe le
cidas por leis federacs, qua ndo ell as se destinarem a reg ular 
a exp lora çito das minas de propriedade da União; porquanto , 
as q ue forem encon tradas no tcrritorio dos Estados , e sobre 
as quacs unicamente cumpre limit :.1r o direito do propri c
tar io sobre o so lo e regular as obri g nçõcs do conccssion,1 rio 
do subsolo, eleve m se r regid as por le is emanad as de suas 
legislatura s, salvas sempre as li mitações do art. 64. 

QJ.1anto á parte fin al deste «parecem , cumpre 
entendei-a se m prej ui zo do direito, que pri va
fo,amente pertence á União (a rt. 34 n. 23), 
de legisla r sobre o direito civil sub · tanti vo. 
Os Estados, ao regul arem por lei s suas este 
assum pto , no que lhes é pertinente, estarão 
adstri ctos a respeita r os preceitos geraes da 
leg isl ação c ivil federa l. 

Terras devolutas. A lei n . 60 1, de 18 
de setembro d e 1850, defin e no art . 3 as que se 
devem comprehender n 'esta denominação . (*) 

A cada uma das provincias concedeo a lei 
n. 514 , de 28 de outubro de 1848, art. 16, no 
á iesmo ou em difTerentes luga res de seo terri
to ri o, se is leguas cm q uad ra de terras devolutas, 
exclusivamen te desti nadas á colonisação e não 
podendo ser roteadas por braços escravos. 

A lei n. 3396, de 24 de novembro de 1888, 
art. 4, destinou ás prov incias, para a mesma 
appli cação, o producto da venda das terras pu
blicas, e a lei n . 3397 , el a mesma data, cedco
lhes 360 .000 hectares dessas terras. 

E assim já no antigo reg imen , posto que não 
fossem ai nda as prov incias entidades politi cas, 
propriamente taes, tinham entretanto ( si bem 
que limitado e devido a cessão do gove rn o 
central) sco dominio territo ria l, di spunham de 
terras pu blicas suas, pertencia-lhes parte elas 

(') VidcTcxcira de Freitas, c.: Consol. das lei s eh•.» .irts. 5:: § !e ; _; . 
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Scndo incontestavcl a nccessidadc de alargar as fontcs 
dc reccita dos Hstados, a cmcnda cm questao dc alguma 
sortc attcndc a essa neccssidade, facultando aos Hstados a 
vcnda dc suas terras devolutas, da qua! tirarao dies abun- 
dantes rccursos pma occorrer aos scos pesados encargos 
futures. 

Os intcresscs da colonisatjao, que aflectam mais dirccta- 
mentc os Hstados, ficam tambcm mdhor garantidos pel a 
nova disposiqao, que ainda tem a vantagem do evitar a 
dcscguaklade com que a Uniao podcria occupar-sc desse 
importanlc ramo de service. 

Nos Hstados Unidos da America do Norlc prevalecco o 
principio dc pcrtenccrem aos Hstados as terras devolutas e 
si hojc a Uniao alii sc aclia no dominio dellas e porquc as 
liouvc por compra ou conquista aos indios,—por ccssao dos 
Hstados gratuita ou onerosa. 

O Congrcsso porcm na primeira vota^ao prc- 
ferio a scguintc em emenda, approvada na ses- 
sao dc 12 de Janeiro de 1891 : 

As minas c as terras devolutas sao do dominio dos Hs- 
tados, scm prejuizo dos direitos da Uniao a toda porgao 
de territorio que precisar para a defesa das frontciras, 
para forlilicn^bes, para construc^ocs e cm geral para quul- 
qutr scrvii;o publico que dependa directa c exclusivamente 
dc sua autoridailc.—yluiuo de Faria.— Moiii~ Freire.v 

E na ultima discussao approvou os substitu- 
tivos dos rcpresentantes Julio de Castilhos com 
outros c F. Penna, e destes substitutivos com- 
binados rcsultou o presentc art. 64. 

No trccho acima transcripto, do parecer da 
commissao do congrcsso, acham-se cxpostos o 
fundamcnto c propositos da disposigao adoplada. 
Com cITeito, tendo sido as antigas provincias 
brazilciras clcvadas a categoria de «cstados» e 
scndo dcslcs um clemcnto csscncial o territorio, 
c patenlc que as terras ncllc comprchendidas e 
nao occupadas ou abandonadas por seus an- 
tigos possuidorcs, sao do dominio do Estado em 
que ellas se acham. De modo que bastariam 
os arts. 2 e 4 da Constituiijao para resolver a 
questao do dominio das terras devolutas, si nao 
existissc o art. 64, cuja presenga entre as dis- 
posi^des constitucionaes mcnos necessarias se 
tornava para alTirmar aquclle direito dos Es- 
tados, do que para assegurar a Uniao meio de 
satisfazer as ncccssidades de caractcr federal a 
que o mesmo artigo se refere. E por aqui se 
ve quam desarrazoada c a grita contra esta dis- 
posifao, bradando-se que a Uniao foi despojada 
(/e snas terras. (E nao admira haver-se pretendido 
instituirem-seEstados scm os direitos quo, nessa 
qualidadc Ihes competem quanto ao territorio, 
quando se vio querer-sc quo elles se organi- 
sassem sem poder judiciario seo, sem justica 
sua, scndo a guarda de suas leis constitucionaes 
c ordinarias confiada a um poder estranho, a 
uma magistratura fora de sua jurisdicfao...) 

Minas. O seguinte parecer da maioria da 
commissao competente da camara dos depu- 
tados resume a doutrina constitucional quanto 
a competencia legislativa sobre minas: 

A commissao dc constitui^ao, Jcgisla^ao c justica a 
quem foi presente o projecto n. 47 de 1891, que regula a 
propriedadc das minas c da outras providencias, vem dar 
0 seu parecer: 

Dispoe o n. 29 do art. 34 da Constitui^ao, que ao con- 
grcsso nacional compete kgishir sobre terras e minas dc 
propriedadc da Uniao. 

Dispoc 0 art. 64 que pertcnccm aos Hstados as minas e 
terras devolutas sitnadas nos sens respectivos ferritorios, ca- 
hcudo a Uniao a poiydo dc territorio que for indispensavel 
para a defesa das frontciras, fortifica(bc$, construc^dcs mHi- 
tares c cslradas dc ferro fede'raes. 

Dispoc finalmcnte a segunda parte do § 17 do art. 72 
que as minas pertcnccm no proprietoria do soto, salvas as 
limita(bcs que for em estabclecidas por lei a hem da exptora^do 
deslc ramo de indnstria. 

Destas disposi(;6es constitucionaes se deduzem as se- 
guintcs conscquencias juridicas : 

a) que a Uniao nao tem mais propriedadc sobre as 
minas ; 

b ) que ao congrcsso so cabcra legislar sobre as que a 
Uniao porventura adquirir por qualquer titulo transmissivo 
de propriedadc, ou rcsultar das- terras devolutas que Hie 
forcm reservadas, por virtudc do art. 64, para defesa das 
frontciras, fortificanoes, construccoes militares c cslradas 
de ferro fedcraes ; 

c) quo o subsolo pcrtcnce ao proprietario do solo cm 
rela^ao a cxistcncia dc jazidas. 

Considcra, pois, a commissao limitada a competencia do 
congrcsso nacional a legislaijao sobre minas dc propriedadc 
da Uniao, cabcndo aos Estados competencia incontestavcl 
em relatpio as que cstiverem situadas em sou territorio, 
salvas as re fe rid as restrict des do art. 64. 

E' ccrto quo 0 § 17 do art. 72, cstabelece quo, em todo 
0 territorio da Republica, a propriedadc das minas pcr- 
tcnce ao proprietario do solo, salvas as limita^dcs que 
forem estabclecidas por leis a bem da cxplora^ao destc 
ramo dc industria. 

Mas esta bem visto que tacs limita^ocs scrao estabcle- 
cidas por leis fedcraes, quando ellas se destinarcm a regular 
a exploratjao das minas de propriedadc da Uniao ; porquanto, 
as que forem encontradas no territorio dos Estados, e sobre 
as quacs unicamcnte cumprc limitar o direilo do proprie- 
tario sobre o solo e regular as obriga^oes do conccssionario 
do subsolo, devcm scr rcgidas por icis cmanadas dc suas 
legislaturas, salvas semprc as limita^ocs do art. 64. 

Qiianto a parte final deste «parecer», cumpre 
cntendcl-a sem prejuizo do direito, que priva- 
tivamente perlcncc a Uniao (art. 34 n. 23), 
de legislar sobre o direito civil substantivo. 
Os Estados, ao regularem por leis suas eslc 
assumpto, no que Ihes e pertinente, estarao 
adstrictos a respeitar os preceitos geraes da 
legislai^ao civil federal. 

Terras devolutas. A lei n. 601, de 18 
de setembro de 1850, define no art. 3 as que se 
devcm comprchender n'esta denominafao. CJ) 

A cada uma das provincias concedeo a lei 
n. 514, de 28 de outubro de 1848, art. 16, no 
niesmo 011 em difierentes lugares de seo terri- 
torio, seis leguas cm quadra de terras devolutas, 
exclusivamente destinadas a colonisaijao e nao 
podendo scr rotcadas por brafos escravos. 

A lei n. 3396, de 24 dc novembro de 1888, 
art. 4, destinou as provincias, para a mcsma 
applica^ao, o producto da venda das terras pu- 
blicas, e a lei n. 3397, da mesma data, cedco- 
Ihes 300.000 hectares dessas terras. 

E assim ja no antigo regimen, posto que nao 
fossem ainda as provincias entidades politicas, 
propriamentc tacs. tinham entretanto (si bem 
que limitado c devido a cessao do govcrno 
central) seo dominio territorial, dispunham dc 
terras publicas suas, pertencia Ihes parte das 

(*) Kitf^Texeira dc Krcitas, «Consol. das Icis civ.» arts. 52 § 2 c 53. 
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terras devolutas . Com a orga ni sação federativa, 
tornaram-se verdadeiras entidades políticas, pas
sa ram a se r «Estados» , e gosar , n'esta quali
dade, das prerogativas e direitos inherentes, 
entre estes o domínio territorial , sem o qual não 
se concebe a existencia do « Estado», qualqu er 
que seja o reg ímen sob que se ache e seja qual 
fór sua extensão . Era natural , era fo rçoso, 
poi s, que aos Estados fi cassem as terras devo
lu tas, como se estabeleceo no art. 64 . 

Espíritos subjugados por idéas centrali sta s, 
. avezados ao governo-prov ide ncia-que de via 

remediar a tudo e ir levar o sopro v ital até as 
mais lo ng iquas paragens do imperio, crendo-se 
ser pa ra isso essencial que di spuzesse de immen
sos meios materiaes e de enormes riquezas , 
esp íritos attreitos a uma tal concepção do Estado 
e do gove rn o geral escandali saram-se com o que 
não é mais qu e urna consequencia do novo 
systerna adaptado e entra ram a proclamar a 
União empobrecida, sem meios de v ida , quasi 
mendiga . .. 

A este proposito vem aq ui de molde as se
g uintes co nce ituosas palav ras do senador Lauro 
M ü ! ler ( na sessão de 1 9 de novem bro de 
1900) : 

Niio so u dos qu e pensa m que a Co nstitu ição legislou 
ma l, passando as terras devolu tas aos Estados. 

Não; ha , a rnco ver, na cri tica 1 qu e se fo z a esta d ispo
s ição constitu c io nal , uma ve rd :1d cira illusão : attribu c-sc ao 
tex to cons titucio nal haver passado para os Estados as 
maiores riquezas que a U ni ão possuia . 

Es tas riquez as, porém , ainda e m se r, são riquezas muito 
co ntesta veis. 

A riqueza do territori o nacional podenl vir, como a de 
t odos os tc rri torios, do seu povoamento e da sua cu ltura. 

Comparemos o regímen do tempo do imperio com o 
reg ímen constitucional el a Rep ublica e vejamos qua l é 
aq uell e q ue mais onera e qual é aqu ell e q ue mais desafoga 
a Uni :io. 

No regímen d a Constitui ção do impe rio e eia sua leg is
laçft0, a U ni ito era , sem duvida , d on a dos terrenos devo
lutos . Mas, provin ha-lhe dahi alg uma riqueza' 

Ao co ntrario: o se nado sabe que a União e ra , po r este 
mesmo fac to, incumbida de povoa i-os, de ma nte r propa
ganda e de pagar passagens para este fim , de ma ndar 
demarcar tc rrito ri os, de for necer se m e ntes, de fo rnece r 
instrum e ntos, e mfim , de fazer uma dcspeza que regulava 
no ultimo contracto por 14 .000 contos annu aes, e que, pelos 
co ntra c tos e ntão ex istentes, ainda havcri:1 de eleva r-se, de 
accordo com o que fóra orçado, a ce rca de 180.000 contos. 

Tudo isso, com a passage m das t er ras d evo lutas , sahio 
das obrigações da Un iiio para fazer parte das obrigações 
dos Estados . 

Dir-sc-á , porém: « A União tinha compensação disto 
pe la ve nda das te rras.» 

Não a tinha , po rque o produ cto ela vencia elas t e rra s j:\ 
era , pe la propria leg islação do lmpe ri o, entregue ás então 
prov in c ias , para a s ua v iação . 

Assim, nesse reg im c n , as t e rras d evolutas eram uma 
fonte ele 01111s para a União, 01111s superiores a 14.000:0003 
ann uacs. 

No regímen actual, estes 01111s passa ram aos Estados que, 
se paradamente, cuid.1111 d a parte qu e a cada um com
pete. 

Onde, pois, a riqueza que se tirou da Un ião? Ond e, 
po is, a renda que se lhe foi tirar do orçamento? Est e 
fa c to pôde se r invocado, co mo se in voca , para d ize r que 
o orçamento da Uni ão tem difficul daclas, porque se lhe 
tiraram as riquezas ? 

A verdade é que, neste particular, tirou-se da Un ião um 
01111s muito grande para transferil-o aos Est ad os. 

§ unico. Os proprios nacionaes ( * ) 
ex istentes ao t e111po da promulgação da Con
stituição federal constitu em um acervo de bens 
par, partilharem-se entre a União e os Estados . 

Antes do acto add icional á Constituição do 
im perio, achava m-se enfeixados os interesses 
provinciaes com os geraes, sob a gestão su
peri or do govern o central. 

Pela refor111a de 12 de agosto d€-1834, porém , 
ê província deixou de ser simples circumscripção 
ad ministrati va e devia t er certa autonomia , 
desmemb1 a ndo-se do governo geral , em favo r 
della, direitos, funcções, prerogativas que então 
se lhe attri buiram. 

Nessa partilha não se podia deixar de fazer 
entrar a dos terrenos, ed ificios e propriedades 
at é aquella época possu idos e adm inistrados 
pelo governo geral: o acto addicional estabeleceo 
que íl cava pertencendo á prov íncia regular a 
admini stração de seus bens, sendo que uma lei 
geral ordinari a deveria discri111inar os bens que 
passa riam a pertencer ás províncias (art. 1 1 , § 4°. ) 

O aviso de 6 de abril de 1835 prometteo que 
no an no seguinte se passa ri am a ext remar os bens 
provinciaes dos que deveria111 continuar a ser 
proprios nacionaes. E o de 21 de abri l de 183 7, 
tratando de resol ução de assembléa provincial 
áce rca de t errenos devolutos, 111 andou que se 
aguardasse a divisão dos bens geracs e p rovi11 ciacs 
pro111ettida pelo acto addicional , art. 11 § 4°. 
Sobre o assumpto baixara111 ainda os av isos de 
21 de julho de 1837 e n. 346 , de 10 de agosto 
de 186 1. 

Q11anto á reali sação dessa promessa, um pro
jecto na carnara dos deputados, em 23 de junho 
de 1835, curava di sso , e em 27 de agosto de 
1838 fo i nomeada uma cem missão para cxtrc111ar 
os bens geracs dos p rovi11ciacs ( Vide Urug uay, 
«Adm in. das Provincias», vol. li , pag. 182) . 

Mas essa partilha nunca se fez ( apenas en
contramos na legislação do imperio a lei n. 779, 
de 6 de setembro de 1854 , que no art. 18 de- . 
clarou ficar pertencendo á Bahia, Minas-Geraes, 
Parahyba e Ceará um dos proprios nacionaes 
existentes em cada uma dessas províncias) ; con
tinuou a communhão e quando se proclamou a 
Republica ainda se achavam pro i11 div ,:so os bens 
a repartir com as províncias . 

E' ev idente portanto que as prov íncias eram 
consenhoras , com o governo geral, dos proprios 
nacionaes existentes ao t empo da proclamação 
da Republica. E é evidente tambem que, esta
belecido o novo regímen e com elle dada a ele
vação das provincias á categoria de Estados, em 
satisfacção á antiga aspiração federati va dellas, 
não fo i proposito da nova Constituição dar aos 
Estados menos do que tinham as províncias e 
reduzir-lhes o patrimonio. 

Fôra isto contraditorio com à espirita fede
rali sta que predominou no cong resso consti
tuinte, onde de mais a mais tinham assento 
representantes que eram testemunhas da pes-

.,, ) Vide Tc ix. de Frcitas1 <<Co nso l. das leis ci\', J'> art. ;9 

SÍ lllél 

propr 
os qt.: 
haver 
( Ore 
dá no 
que a 
da Cc 
favor 

Diz 

«Os 
os sc rv 
cujo te 

E, 
desde 
para e 
scos s 
Estad, 
achar, 
não t, 
desne 

Ex 
i'llte,p 

o 
propr 
senti e 
ceiro 
app!i( 
(Avs . 
e 25 e 
á reso 
do Ce 
ciona, 
de 2 e 

Est 
passo1 
do co 
cti ,·m 
do1111c1 

Por 
haver 
tado 1 

Par 
passa, 
ci savc1 
stalla\ 
isso v 
União 
pensa 

As 
propr: 
como 
que a: 
novoó 
que e1 
quané 

Oi 
nacio1 
fand e! 
a gen, 
recon: 
tares, 
e arre, 

270 ARTIGO 64 

terras devolutas. Com a organisa9ao federativa, 
tornaram-se verdadeiras entidades politicas, pas- 
saram a ser «Hstados», e gosar, n'esta quali- 
dade, das prerogativas e direitos inherentes, 
cnlreesteso dominio territorial, semoqual nao 
se concebe a existencia do « Estado », qualquer 
que seja o regimen sob que se ache e seja qual 
for sua extensao. Era natural, era for^oso, 
pois, que aos Estados ficassem as terras devo- 
lutas, como se estabeleceo no art. 64. 

Espiritos subjugados por ideas centralistas, 
avczados ao governo — providencia—que devia 
remedial* a tudo e ir levar o sopro vital ate as 
mais longiquas paragens do imperio, crendo-se 
scr para isso essencial que dispuzesse de immen- 
sos meios matcriaes e de enormes riquezas, 
espiritos attreitos a uma tal concepqao do Estado 
e do governo geral escandalisaram-se com o que 
nao e mais que uma consequencia do novo 
systema adoptado e entraram a proclamar a 
Uniao empobrecida, sem meios de vida, quasi 
mendiga. . . 

A cste proposito vem aqui de molde as se- 
guintes conceituosas palavras do senador Lauro 
Miiller (na sessao de 19 de novembro de 
1900): 

Nao sou dos que pensam que a Constitui^ao legislou 
ma!, passando as terras devolutas aos Estados. 

Nao ; ha, a mco ver, na crittca, que sc faz a csta dispo- 
siijao constitutional, uma verdadcira iliusao: attribuc-sc ao 
tcxto constitucional haver passado para os Estados as 
maiores riquezas que a Uniao possuia, 

Hstas riquezas, porcm, ainda em ser, sao riquezas nniito 
contcstaveis. 

A riqueza do territorio nacional podera vir, como a de 
todos os tcrritorios, do seu povoamento c da sua cultura. 

Comparemos 0 regimen do tempo do imperio com o 
regimen constitucional da Rcpublica e vejamos qual e 
aquellc que mais onera e qual c aquelle que mais desafoga 
a Uniao. 

No regimen da Constituiqao do imperio e da sua legis- 
la^ao, a Uniao era, sem duvida, dona dos tcrrcnos devo- 
lutos. Mas, provinha-lhc dahi alguma riqueza? 

Ao contrario, o senado sabe que a Uniao era, por cste 
mcsmo facto, incumbida de povoal-os, de mantcr propa- 
ganda e de pagar passagens para este fim, de mandar 
detnarcar territories, de forneccr sementes, de forncccr 
instrumentos, emfim, de fazcr uma despeza que regulava 
no ultimo contracto por 14.000 contosannuacs, c que, pclos 
contractos cntao existentcs, ainda haveria de elevar-se, de 
accordo com o que fora or^ado, a cerca de 180.000 contos. 

Tudo isso, com a passagem das terras devolutas, sahio 
das obriga^ocs da Uniao para fazer parte das obrigagoes 
dos Estados. 

Dir-se-a, porcm; «A Uniao tinha compensa^ao disto 
pcla venda das terras.» 

Nao a tinha, porque o producto da venda das terras ja 
era, pcla propria legisla<;ao do Imperio, entrcgue as entao 
provincias, para a sua via9ao, 

Assim, ncsse regimen, as terras devolutas eram uma 
fonte de onus para a Uniao, onus supcriores a 14.000:000$ 
annuaes. 

No regimen actual, estes onus passaram aos Estados que, 
separadamente, cuidam da parte que a cada urn com- 
pete. 

Onde, pois, a riqueza que se tirou da Uniao ? Onde, 
pois, a renda que se Ihe foi tirar do or^amento? Este 
facto podc ser invocado, como sc invoca, para dizer que 
o orqamento da Uniao tern difiiculdadas, porque se Ihc 
tiraram as riquezas? 

A verdade e que, nestc particular, tirou-se da Uniao um 
onus muito grande para transfcril-o aos Estados. 

§ unico. Os proprios nacionaes (*) 
existentes ao tempo da promulga^ao da Con- 
stituifao federal constitnem um acervo de bens 
para partilharem-se entre a Uniao e os Estados. 

Antes do acto addicional a Constituigao do 
imperio, achavam-se enfeixados os interesses 
provinciaes com os geraes, sob a gestao su- 
perior do governo central. 

Pelareforma de 12 de agosto de-i834, porem, 
a provincia deixou de ser simples circumscripfao 
administrativa e devia ter certa autonomia, 
desmembiando-se do governo geral, em favor 
della, direitos, funcfoes, prerogativas que entao 
se Ihe attribuiram. 

Nessa partilha nao se podia deixar de fazer 
entrar a dos terrenes, edificios e propriedades 
ate aquella epoca possuidos e administrados 
pelo governo geral: oacto addicional estabeleceo 
que ficava pertencendo a provincia regular a 
administra(;ao de sens bens, sendo que uma lei 
geral ordinaria deveria discriminar os bens que 
passariam apertencerasprovincias(art. 11, §4°.) 

O aviso de 6 de abril de 1835 prometteo que 
no anno seguintese passariam a extremaros bens 
provinciaes dos que deveriam continual" a ser 
proprios nacionaes. E 0 de 21 de abril de 1837, 
tratando de resokujao de assemblea provincial 
acerca de terrenes dcvolutos, mandou que sc 
agnardassc a divisdo dos hens gcracs e provinciaes 
promettida pelo acto addicional, art. 11 §4°. 
Sobre o assumpto baixaram ainda os avisos de 
21 de julho de 1837 e n. 346, de 10 de agosto 
de 1861. 

Quanto a realisaijao dessa promessa, um pro- 
jecto na camara dos deputados, em 23 de junho 
de 1835, curava disso, e em 27 de agosto de 
1838 foi nomeada uma ccmmissao/wra exfmnar 
os bens geracs dos provinciaes ( Vide Uruguay, 
•xAdmin. das Provincias», vol. II, pag. 182). 

Mas essa partilha nunca se fez (apenas cn- 
contramos na legisla^aodo imperio a lei n. 779, 
de 6 de setembro de 1854, que no art. 18 de-. 
clarou ficar pertencendo a Bahia, Minas-Geraes, 
Parahyba e Ceara um dos proprios nacionaes 
existentes em cada uma dessas provincias); con- 
tinuou a communhao e quando se proclamou a 
Republica ainda se achavam pro indiviso os bens 
a repartircom as provincias. 

E' evidente portanto que as provincias eram 
consenhoras, com o governo geral, dos proprios 
nacionaes existentes ao tempo' da proclama9ao 
da Republica. E e evidente tambem que, esta- 
belecido o novo regimen e com elle dada a ele- 
vafao das provincias a categoria de Estados, em 
satisfacfao a antiga aspira^ao federativa dellas, 
nao foi proposito da nova Constitui^ao dar aos 
Estados menos do que tinham as provincias e 
reduzir-lhes o patrimonio. 

Fora isto contraditorio com 6 espirito fecle- 
ralista que predominou no congresso consti- 
tuinte, onde de mais a mais tinham assento 
representantes que eram testemuhhas da pes- 

•) VuU Tcix. de Frcitas, «Consol. das leis civ.,» art. 59 
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sima ad mini stração e quasi geral aba ndono dos 
proprios nacionaes nas prov incias, exceptuados 
os que eram occupados com repart ições geraes, 
havendo muitos chegado a estado de ruinas . 
(O .relatori o do mini steri o da fazenda, de 1896, 
dá noticia d 'essa má admi ni stração .) De modo 
que a interpretação doart. 64 paragrapho unico, 
da Constituiçã Federal não póde se r si não em 
favo r dos Estados, salvo a limitação nelle feita. 

Diz a di spos ição citada: 

«Os proprios na c ionaes que não forem neccssar ios para 
os serviços ela U ni ão , passarão ao dominio dos Estados cm 
cujo tcrritorio est iverem si tuados .» 

E ahi está a base para a partilha, promettida 
desde o acto addici onal: do acervo separem-se 
para quinhão da União os proprios mcessariosaos 
seos serviços; nos ou tros ficam aq uinhoados os 
Estados, cabendo a cada um destes os bens que se 
acha rem em seus respecti vos territorios e que 
não tenham tocado á União pelo-facto de serem 
desnecessarios aos serv iços della . 

Ex a1decede11tib11s et co11 seq11e11 tib11s, opti111a jit 
iute,p retatio. 

O governo federal tem sustentado que os 
proprios nacionaes são ainda necessa ri os, no 
sentido da Constit uição para o serviço fin an
ceiro da União, podendo ella vendei-os para 
app licar o producto ás despezas a seo caro-o 
(A vs . do mini sterio da fazenda, n. 4 de feve rei~o 
e 25 de 14 de novembro de 1899, e razões deveio 
á resolução legislativa que transferia aos Estados 
do Ceará e Matto-Grosso diversos proprios na
cionaes n' elles sit uados, Diana do Co11gr. Nac. 
de 2 de Nov . de 1895). . 

Esta singular idéa, porém, com certeza não 
passou pelo cerebro de nenhum dos membros 
do congresso constitui nte! Nos annaes respe
cti,·os nada ha que auctorise ou recorde esse 
do1111er et rete11 ir . .. · 

Por nenhum representante fóra apresentada e 
haveri a sido comba tida, si algum ti vesse aven
tado tão pereg rina lembrança . 

Para as pro vincias, erigidas em Estados, iam 
passar novos e despe ndiosos serviços, que pre
cisavam df:ê ed ificios, material apropriado e in
stallação conveniente; e os representantes que 
iss~-votavam, ao mesmo passo entregavam á 
Un1ao a massa dos proprios nacionaes, indi s
pensaveis a esses serviços?! 

As provincias já eram quinhoeiras nesses 
proprios por se acharem elles ainda p ro i11diviso 
como acima mostrámos, e os representantes 
que as converti am em Estados e lhes attribuiam 
novos onus poderiam acaso despojai-as da parte 
que era d' ell as n' aquella propriedade, justamente 
quando iam mais precisar de seo uso e goso? 

O veto citado recusa a entrega dos proprios 
nacionaes acs Estados, porque (textual) «as al
fa ndegas acham-se em máo estado, reclamando 
a generalidade dellas reparos im portantes, sinão 
reconstrucção completa ; que os serviços mili
tares, os de correios e teleg raphos, os de hygiene 
e arrecadação das rendas internas e todos emfim 

, ão fun cc ionam com a pr:cisa regularidade por 
fa lta de boas accommodaçoes ... 

<1Propri os nacionaes da União pódem não se 
prestar em um momento dado para o estabe
lecimento de certo serviço, mas quando não 
possam se r permutados, seo valor ou o preço de 
seo a_lL!g_uel será muitas vezes suffic iente para a 
acqu1s1çao, no mesmo Estado e até na mesma 
locali dade em que esti ver situado, de u111 outro 
que offereça as condicções exigidas . .. » 

De maneira que, segundo esta idéa, os con
stituintes, no ~rt. 64, paragrapho unico, tnge
nharam a seguinte burla: «Os proprios nacionaes 
passarão aos Estados em que se acharem , com 
excepção dos que esti verem occupados com re
partições federaes, fi cando, porém , os demais em 
poder da l!nião para ella os aluga r, permutar ou 
ve nder, e com a receita reconstruir e ir con
certando os outros á medida que de reparo fo rem 
ne<:_essitando, isto é, os proprios nacion aes pas
samo aos Estados, mas ficarão com a União ! ! ! 

A administração na monarchia protrahio e 
evitou a partilha orde nada pelo acto add icional, 
na Rep~1 blica, ella sophi ~m~ : recusa a entrega 
deter111111ada _pela Const1tu1 çao. Q1_1od uo11 fe
cem11t barban, fecem11t Berberi11i, bem poderão 
di zer os Estados. 

Nem ao menos o governo central tem sabido 
tirar dessa massa de bens o proveito qu e ell es 
poderiam dar ( não fa llando dos que são occu
pados com repartições publ icas) . Nas pro
vi ncias não havia serviço de conservação d'ell es · 
estragados mu itos, eram arrendados por vi~ 
preços e não poucos arruinavam-se a ponto de 
ficarem sem. ut ili ~ação 7 :m a~andono até ( o 
o que se ev1denc1a do acima citado relatorio ). 

E tem _reinado tal confusão e neg lige ncia 
neste serviço , que, havendo o gove rno federal 
tratado de regulari sa l-o , até hoje não tem ainda 
o tomba111 ento completo dos proprios nacionaes 
e não se sabe exactamente o va lor d' ell es (e 
estamos no 13. 0 anno da Republica). 

Isto con sta do relatorio da commi ssão do 
tombamento dos proprios nacionaes, publicado 
no Diario Officia / em feve reiro e março do 
de 190 1, onde se esma esse valor em 43 5 :000$ 
(incluindo 341 .84 1 :999$844, cu sto das estradas 
de ferro da União) e send o de 33 mil contos 
o valor correspondente aos bens situados nos 
Estados . Quanto a receita, segundo o mesmo 
documento, exceptuando a das estradas de ferro 
arrendadas, não passa elle de 188: 586$973, 
sendo 124 :423$9 73 dos bens si tos no di stri cto 
federal e no Estado do Rio e 64: 163$ 180 dos 
nos out ros Estados (Diar . Off. cit . pag. 11 62)! 

A lei n. 652, de 22 de novembro de 1899, 
art. 44, ns . 9 e I o, autorisou o governo a vender 
os proprios nacionaes, sem at tenção ao direito 
dos Estados, con sagrando assim um ve rdade iro 
esbulho e revogando a dispo.sição con stitucional 
que lhes garantia sua parte nesses bens. E 
alguns Estados já tem comprado á União bens 
que são proprios d'el les e dos quaes tanto não 
precisa ella, que os tem ve ndido .. • 
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sima administrafao e quasi geral abandono dos 
proprios nacionaes nas provincias, exceptuados 
os que eram occupados com repartifoes geraes, 
havendo muitos chegado a estado de ruinas. 
(O relatorio do ministerio da fazenda, de 1S96, 
da noticia d'essa ma administrafao.) De modo 
quo a interprctafao do art. 64 paragrapho unico, 
da Constitui^an Federal nao pode ser sinao em 
favor dos Estados, salvo a limitafao nelle feita. 

Diz a disposigao citada : 

«Os proprios nacionaes que nao forcm neccssanos para 
os services da Uniao. passarao ao dominio dos Estados em 
cujo territorio estiverem situados,» 

E ahi esta a base para a partilha, promettida 
desde o acto addicional; do acervo separem-se 
para quinhao da Uniao os proprios mxessariosaos 
seos services; nos outros fleam aquinhoados os 
Estados, cabendoa cadaumdestes os bens que se 
acbarem em seus respectivos territories e que 
nao tenham tocado a Uniao pelo facto de serem 
desnecessarios aos servifos della. 

Ex aulecedeutibus ci cotiscqmcutibtis, optima fit 
interprctatio. 

O governo federal tern sustentado que os 
proprios nacionaes sao ainda necessarios, no 
sentido da Constituicao para o servi^o finan- 
ceiro da Uniao, podendo ella vendel-os para 
applicar o producto as despezas a seo cargo 
(Avs. do ministerio da fazenda, n. 4 de fevereiro 
e 25 de 14 de novembro de 1899, erazoes Atvcto 
a resolugao legislativa que transferia aos Estados 
do Ceara e Matto-Grosso diversos proprios na- 
cionaes n'elles situados, Dian'o do Congr. Nac. 
de 2 de Nov. de 189^). 

Esta singular idea, porem, com certeza nao 
passou pelo cerebro de nenhum dos membros 
do congresso constituinte ! Nos annaes respe- 
ctivos nada ha que auctorise ou recorde esse 
donncr ct relenir... 

For nenhum representante fora apresentada e 
haveria sido combatlda, si algum tivesse aven- 
tado tao peregrina lembranfa. 

Para as provincias, erigidas em Estados, iam 
passar novos e despendiosos servifos, que pre- 
cisavam de edificios, material apropriado e in- 
stalla^ao conveniente; e os representantes que 
isso votavam, ao mesmo passo entregavam a 
Uniao a massa dos proprios nacionaes, indis- 
pensaveis a esses servifos?! 

As provincias ja eram quinhoeiras nesses 
proprios por se acbarem elles ainda pro indiviso 
como acima mostramos, e os representantes 
que as convertiam em Estados e Ihes attribuiam 
novos onus poderiam acaso despojal-as da parte 
que erad'ellasn'aquella propriedade, justamente 
quando iam mais precisar de seo uso e goso ? 

O veto citado recusa a entrega dos proprios 
nacionaes acs Estados, porque (textual) «as al- 
fandegas acham-se em mao estado, reclamando 
a generalidade deltas reparos importantes, sinao 
reconstruc^ao completa; que os services mili- 
tares, os de correios e telegraphos, os de hygiene 
e arrecadafao das rendas internas e todos emfim 

nao funccionam com a precisa regularidade por 
falta de boas accommoda^oes... 

iProprios nacionaes da Uniao podem nao se 
prestar em um momento dado para o estabc- 
lecimento de certo service, mas quando nao 
possam ser permutados, seo valor ou o prefo de 
seo aluguel sera muitas vezes sufTiciente para a 
acquisifao, no mesmo Estado e ate na mesma 
localidade em que estiver situado, de um outro 
que offere^a as condicfoes exigidas...» 

De maneira que, segundo esta idea, os con- 
stituintes, no art. 64, paragrapho unico, enge- 
nharam a seguinte burla: «Us proprios nacionaes 
passarao aos Estados em que se acharem, com 
excepfao dos que estiverem occupados com re- 
partifoes federaes, ficando, porem, osdemais em 
poder da Uniao para ella os alugar, permutar ou 
vender, e com a receita reconstruir e ir con- 
certando os outros a medida quede reparo forem 
necessitando, isto e, os proprios nacionaes pas- 
sarao aos Estados, mas ficarao com a Uniao!!! 

A administraijao na monarchia protrahio e 
evitou a partilha ordenada pelo acto addicional, 
na Republica, ella sophisma e recusa a entrega 
determinada pela Constituicao. Chiod 11011 fc- 
cenint harhari, fcccruut Berbcrini, bem poderao 
dizer os Estados. 

Nem ao menos o governo central tern sabido 
tirar dessa massa de bens o proveito que elles 
poderiam dar (nao fallando dos que sao occu- 
pados com repartifdes publicas). Nas pro- 
vincias nao havia service de conservacao d'elles; 
estragados muitos, eram arrendados por vis 
precos e nao poucos arruinavam-se a ponto de 
flcarem sem utilisacao e em abandono ate (o 
o que se evidencia do acima citado relatorio). 

E tern reinado tal confusao e negligencia 
neste service, que, havendo o governo federal 
tratado de regularisal-o, ate hoje nao tern ainda 
o tombamento completo dos proprios nacionaes 
e nao se sabe exactamente o valor d'elles (e 
estamos no 13.0 anno da Republica). 

Isto consta do relatorio da commissao do 
tombamento dos proprios nacionaes, publicado 
no Diario Official em fevereiro e mai'co d > 
de 1901, onde se esma esse valor em 435:000$ 
(incluindo 341.841:9q9S844, custo das estradas 
de ferro da Uniao) e sendo de 33 mil contos 
o valor correspondente aos bens situados nos 
Estados. Quanto a receita, segundo o mesmo 
documento, exceptuando a das estradas de ferro 
arrendadas, nao passa elle de i88:586$973, 
sendo 124. i)23$973 dos bens sitos no districto 
federal e no Estado do Rio e 64:i63$i8o dos 
nos outros Estados (D;hr. Off. cit. pag. 1162)! 

— A lei n. 652, de 22 de novembro de 1899, 
art.44, ns. gc 10, autorisou o governo a vender 
os proprios nacionaes, sem attencao ao direito 
dos Estados, consagrando assim um verdadeiro 
esbulho e revogando a disposidio conslitucional 
que Ihes garantia sua parte nesses bens. E 
alguns Estados ja tern comprado a Uniao bens 
que sao proprios d'elles e dos quaes tanto nao 
precisa ella, que os tern vendido... 
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1 ERTENCEM Á UN IÃO OU AOS ESTADOS OS TER
RENOS DE MARINHA? (*) 

Em 1834, por força da le i de orça m ento do 
imperi o, passúra para a ca m ara municipal da 
córte a facu ld ade , exerc ida até en tão pelo go
ve rno gera l, de . aforar lcrre110s_ de 111~ri11br1 n_o 
cli s tri c to d a ca pita l, cabend o a rece ita muni
cipal o p roducto d s fó ros. E em 1887 legi,s
lo u-se a transferencia á m esma camara do afo
ra m ento dos t e rrenos accrcscidos aos ele marinha , 
:1ssim como ás lem a ís municipalidades o ci os 
f<J rrc110s de 111 r1 ri11ba e accrcscidos nos respectivos 
municípi os, passando a pertencer á rece ita d as 
m esmas corporações a renda que d 'ahi pro
v iesse . V e-se po r essa fórma que a Republi ca j~t 
ve io encontra r esse do111 i11io dos t e rrenos de ma
rinha e accresc ídos pertencendo ás municipali
dades ( RODR IGO ÜCTA v10, « Do cl ominio ela 
União e cios Estados segu ndo a Co nstitui ção 
Federa l », pag . 80). 

A' União não pode m pertencer t aes t erre nos 
pelo mesmo principio porque não lhe perte n
ce m as t erras devolutas; ella só tem os que ex
pressa m ente lhe a ttribue , pa ra seos fin s, a Co n
st itui ção Federal e terú os qu e vier a adquirir, 
como acima fica exposto. 

Além di sso , as 111r1ri11br1s não estão expli cita, 
nem implicitam e nte considerad as na Co nsti
tui ção co mo perten ce ntes ú União e pois o di
re ito ou poder a ellas referentes cabe aos Esta 
dos, os qua es no uso delle podem alterar o u 
deixa r subsis tente a antig,l legis lação so bre este 
ob jecto . Is to decorre do principio fundam ental 
estabelecido no a rt. 65 § 2. O a rt. 27 do pro
jccto \1/ern ek-Pestana est <1 belecia: « O sub-solo 
e os t e rren os ele m arinha nos Estados não perten
ce m á União.» E tem os dem o nstrado qu e assim é . 

PERTENCEM OS BENS VAGOS Á UNIÃO OU AOS 
ESTADOS? (º) Os bens que nos Estados se en
contram se m dono pertencem-lh es como parte 
o u accessorio de seo domínio t errito ri a l. E a 
Co nstituição por nenhuma clau sula ex plicita ou 
implícita os rese rvo u para a União; o direito a 
e ll es acha-se ass im comprehe ndid o entre os que 
o art. 65 § 2 reco nh ece nos Es tados . Isto é d e 
t a l m o do evidente e certo e ntre nós, em face 
dos princípios e de nossa lei fund a menta l, que 
bem podem os dizer com o Walker : 'Tbe proprietv 
of lbc slnlc t11/ú11g proper!y by cscben l , 'i.cbc11 it bns 
110 o/bcr ow11er. is too obvio11s to 111·cd co111111c11t. 
(lntrod. to Am er. law., 1895, pag . 4 17). 

Mas embora a ev idencia seja n'is5o tama nh a 
qu e .no dizer do celebrejuri sco nsu lto e publi cis ta 
amer icano, torna esc usado qualquer commen
tario , tra sladamos em seguida , para m ais illus
trar a materi a, o autori sado voto do então mi
ni s t ro Barradas , do supremo tribunal federal, 
no Accó rda rn , proferido no co níli cto de juris
dicção n. 18, de 26 de julho de 1893 , que co n
siderou 11r1cio1,acs os bens yagos : 

(•) 1·;.1~ Tci ,. de Frcilas , «Consol. d.t s lei s riv.1' , :trls. r, 4 a r;7. 
(· · ) l'i, I,· Tci , . de Frd111 -. , «Conso l. das lei s civ.1>1 art . ;:: §!e rcspccti,·as 

notas =! a :: r; . e art. 1;:;, 

õh ~~~,1i~11~L:·\f~:,:c .. c~;11;l~c~;6t~f~lld:s6 ('~~1;~11:1(~~~ ~!~ .s~~:t~~ri 1r:rtcncc11tcs 

Os bens vagos , de d cfun c tos e ausentes, quando não 
appa rccc quem os reclame, são d o dominio casual do Es
tado , onde o de cujus tinha sco domicilio e n;to da Uni :io, 
po is in c id em so b a soberan ia territorial desse Estad o . 

As Orde nações do Reino e toda legisla ç,io poste rior 
:'1ccrca da vocação da Naçfio e da sua anomala succcssf10 
cm tn cs bens, torn,írnm-sc obsoletas depois Jo rc3;im c n 
foJcra ti vo, proclamado pelo art . 3 1 do dec reto de 15 de 
novembro de 1889 sob a base da sobera nia dos Estados, 
e adoptado pe lo a rt. 1 ' da Co nstitui ç,io Federal. 

A' esta soberani a tcrritori;d 1 (]UI.! é o dominio eminente ... 
fo i o/•t legis t ransle ri do o d irei t o rea l d a Ord . li v. 2 ' tit .. J3 
ou o dominio cn su:d da Naçilo reco nh ec id o no Decreto de 
15 de junho de 1859. 

A fo rma federa ti va troux e esta m odifi ca,;ào no dire ito 
civil , como succedco cm todos os povos que o adoptararn. 

Assi m : na A meri ca do Norte, o assumpto é regido pe los 
codi gos civis dos Estados e o chance ll er Kent e \ ,Va lkc r 
( A111t:riran Lmu) ni"to hcsitarn em aflirmar que a succcssão 
b,· csrh1•nl cabe aos Estados, e Carli e r ( Rt/>. //111,•rir.) 
tambcm o aílirma , cita ndo o cod. civ. da Ca liíornia ; n,1s 
Republicas Argentina e Ve nezuelana esses ben s sflo arre
cadados c m benefi c io cios in stituto s de instrucç:i o e ca ri
dade do domi~ilio do de cujus ; 11 ..1 Suissa 1 o Col l. Ft,frr11/ 
das obrig.1çõcs ni'io os men~iona , ab,111d onand o-os :'1 leg is
laç.io peculiar dos Cantões, como o de Grisõcs , art. 499; 
na All cmanha do No rte o p rojccto do cod . civ. do im
pcrio, art. 1974 , os aJjudica no dominio privad o do Es
t.ido , dornicilio do dt· rujus, e po r /_;"s tndo , dizem Brnnn c, 
Hegc ncl e Ver Hees (Droil. Ciuil Allc111,111d, n. 639) fll

toul..:-sc uào o /111/wr io. mns o I::slndo J1nrlirular. J\dhcrio a 
esta d ou trin a o p roj ccto do cod. civ . hras ile iro do se
nador Coe lh o Rodrigues no ;irt. 2425 a 2.JJ0. 

C:1d uc;Íra m, poi s, a Ord. l'. it . 1 e le is subsequentes, in
c lusive o Decreto de 15 de junho d e 1S59, por co ntra rio, 
ao esp irita da s novas instituições. O que regul a :1l'.tua l
mcntc esta mate ri a nüo ~ só o art. 83, 11.1 s o a rt. 6.5 n. 2 
da Co nstituiç,io Fede ral. 

Os poderes e di rei tos d :t U11iúo s:~o sô mcntc aciu c ll cs, 
que a mesma Constituiçi"10 lh e outorg ou ; todos os mai s pe r
tencem aos Estad os, e nes ta rese rva n i"10 se in d ucm so
mente as f~1 cu_ld,~dcs po liti c;.1s, co mo ;dg uns prete nd em , 
mas todos os d1rc1tos , f]Uacsqucr qu e sejam , qu e pos::-am 
competir ao Estad o como indi vidu o ou pessoa juridi..:a. E' 
bc~·n sig11 ifi c.1tiva locuç;io-todo e f]Ualqucr pod e r ou 1fi
rnlo-dc que usa a Co nstitui ç;io, quando allud e ;Í somma 
das faculdades outo rg,1das :ias Estados , nào se podendo 
;1drniltir nas le is palavras oc iosas ou plco1rnsticas : como 
se daria si as duas palavras-fvd,,,- ou dirtilo-fossc m 
mera rcpctiçi"10 . 

Fi rmado o principio de que :10 domi ni o pri v,1do do Es
t:1do pertence m os bens vagos e as hcra nç,1 s vacantes, a 
conc lu s:io logica é que compete exclus ivame nte ,í justiça 
loc al a arre..:adaçi"10 , a decl.1ra ,:ão da vac,111cia e a devo
lu çüo dos m esmos bens ao fisco estadual. ( ' ) 

E para rem ate to mamos das boas paginas ela 
m o nographi a << Do Do míni o da União dos Es
t ados>), do Dr . Rodri go Octavio, a qual ante
cedco ao citad o Accorda111 do suprem o tribunal 
(fo i concluída em maio de 1893, pag . 108), as 
seguintes linhas : 

<< Fi rm ado o prin cipio da sob,.,-.111i11 /i'rrilorinl , do domi-
11io n11i11t·11 ft· do Estado, é facil chegar-se :1 co nclu :"1s0 da sua 
prop ri edade plena nos ben s qu e se e ncon tre m se m dono, 
por uma rea l conso lid aç.üo do dominio. 

Entre nós, como esse attributo de sohfrnuia 11;"1 0 é 
d'aqucll cs que pertencem ;Ís re lações intcrnacio nacs, caso 
c m que seria d a p ri vativa compctcnc ia da U ni i"10 1 nem te nd o 
esta rcse rv~1do para s i esse dire ito no Pacto federal , esses 
be ns, por via ele reg·r.i , se encorpor 1.rn1 .1os Estados parti
cu lares c rn cujos tcrrito ri os estiverem sit 11 :1do~, cabendo :Í 
U nii"1 0 apena s aquc ll cs que se mani festa re m no Districto 
Fede ral ou c ,n territo rio que a cJ J;, pe rten ça. (Pags . S7 e S8). 

( • ) T:d fo i tambc111 :1 orini ;io !t us lc nt:i ll:1 no senado, cm 1891 , 11c lo 
rcprcscnt:mtc Campos Satlcs , 11111 dos autores do projcctn de const it11iç:io. 
(A:-.s. oo !)ENAOO, 189 1, \'OI. V. pag . -1 ':i ). De acconlo se pro111111ciar:11n pos
teriormente os dous di stin ctos professores de direito , o Dr. Clo\·is Bc.vilaqua, 
k!1tc ~lc _lci; islaç.i_o co111 11a .r:1tl:i, e Dr. João Vi i:ira, que fez p_a r~c do Co 11 ~~cso 
Cõnst1tm11tc. V ,.fe <• Revista Acat!cmu::1 d:a F:i culctadc de D1rc1to do Rcc11us», 
1894, p:1g . -19, onde l11cid:11ncntc :,e cxpl.rna a matcria, 
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Peutencgm a Uniao OU AOS Estados OS TER- 
UEN'OS DE MARINMA ? (*) 

Em 183^1, por foi\a da lei de orfamcnto do 
impcrio, passara para a camara municipal da 
cortc a faculdadc, cxcrcida ate cntao pelo go- 
vcrno geral, de aforar tcrrcnos de tuarinha no 
diAricto da capital, cabcndo a receita muni- 
cipal 0 producto dos loros. E em 1887 legis- 
lou-se a transfcrcncia a mesma camara do afo- 
ramento dosterrenos accrcscidos aos de marinha, 
assim como as demais municipalidadcs o dos 
lennios dc tnarhiha c accrcscidos nos respcctivos 
municipios, passando a pertencer a receita das 
mesmas corporafocs a renda que d'alii pro- 
viesse. Ve-se por essa forma que a Republica ja 
veio encontrar csse dominio dos terrenes de ma- 
rinba c accrcscidos pertencendo as municipali- 
dades (Roorigo Octavio, «Do dominio da 
Uniao e dos Estados segundo a Constituii;ao 
Ecdcral>>, pag. 80). 

A' Uniao nao podem pertencer tacs tcrrenos 
pelo mcsmo principio porque nao llic perten- 
cem as terras devolutas; ella so tern os que cx- 
prcssamcntc llic attribue, para seos lins, a Con- 
slitui^ao Federal e tera os que vier a adquirir, 
como acima lica exposto. 

Alem disso, as umrinhas nao cstao explicita, 
nem implicitamente consideradas na U.onsti- 
tui<;ao como pertcnccntcs a Uniao c pois o di- 
rcilo on poder a cllas rcferentes cabe aos Esta- 
dos, os quaos no uso dellc podem alterar ou 
dcixar subsistcnte a antiga legislacao sobre cstc 
objccto. Islo decorrc do principio fundamental 
c .tabelecido no art. 65 § 2. O art. 27 do pro- 
jcclo Wcrnek-Ecstana estahelecia: «0 sub-solo 
c o.; terrcnosdc marinha nos Estados nao pcrtcn- 
cem a Uniao.» E tcmosdemonstrado que assim e. 

FeRTENCEM OS BENS VAGOS A UNIAO OU AOS 
Estados? (**) Os bens que nos Estados sc en- 
contram sem dono pertenccm-lhes como parte 
ou accessorio de seo dominio territorial. E a 
Constituii;ao por nenhuma clausula explicita ou 
implicita os reservou para a Uniao; 0 direito a 
clles acha-sc assim comprehcndido entre os que 
o art. 05 § 2 reconhccc nos Estados. Isto e dc 
tal modo evidente c ccrto entre nos, em face 
dos principios c dc nossa lei fundamental, que 
bem podemos dizcr como Walker : The propricly 
of Ihc stale taking property by escheat, when it has 
110 other owner, is loo obvious to need comment. 
(Introd. to Amcr. law., 1805, pag. 417). 

Mas embora a evidencia seja n'isso tamanha 
que,no dizcr do celcbrcjurisconsulto epublicista 
americano, torna cscusado qualquer commen- 
tario, trasladamos cm scguida, para mais illus- 
trar a matcria, o autorisado voto do cntao mi- 
nistro Barradas, do supremo tribunal federal, 
no Accordam, profcrido no conflicto de juris- 
dici^ao n. iS, dc 26 de julho de 1803, que con- 
siderou nacionaes os bens vagos: 

*) f 'i.h Tcix. ilc I'rcitas, «CoiisnI. ilas lets civ.», arts. 54 a **) I'i./i* Tcix. dc Krcitas, «CoiisoL das lets civ.»>, art. 52 § 2 e respectivas 
not as 22 a 25, c art. ss, Nos bens vagos se comprclicndem os chamados do cvento, ja pertcnccntcs as provincias dcstlc a lei n. 856 Jc dc 6 sctcmbro de 1850, art. 10. 

Os bens vagos, dc defunctos e auscntes, quando nao 
apparecc queni os reclame, sao do dominio casual do Hs- 
lado, ondc o dc cujus tinha seo doniicilio e nao da Uniao, 
pois incidem sob a sobcrania territorial dessc Hstado. 

As Ordcmujoes do Reino c toda legislacao posterior 
accrca da vocatjito da Na^ao e da sua anomala succcssao 
em tacs hens, tornaram-sc obsoletas depots do regimen 
fcdcrativo, proclamado pelo art. 3, do dccreto dc 13 de 
novembro dc 1889 sob a base da sobcrania dos Estados, 
c adoptado pelo art. 1° da Constitui(;ao Federal. 

A' csta sobcrania territorial, que e o dominio cmincntc... 
foi ope legis translerido o direito real da Ord. liv. 2" tit. 45 
ou o dominio casual da Natjito rcconhecido no Dccreto de 
15 dejunho dc 1859. 

A forma fcdcrativa trouxe esta modifica^ao no direito 
civil, como succedco cm todos os povos que o adoptaram. 

Assim : na America do Norte, o assumpto e regido pclos 
codigos civts dos Estados e 0 chanceller Kent e Walker 
(American Law) nao hesitam cm aflirmar que a succcssao 
by escheat cabe aos Estados, e Curlier (Rep. Am eric,) 
tambem o aflirma. citando o cod. civ. da California; nas 
Republicas Argentina e Venezuelana esses bens sao arre- 
cadados cm bcneficio dos institutes dc instrucqao c cari- 
dade do domicilio do de. cujus; na Suissa, o Cod. Federal 
das ohrigafdes nao os menciona, abandonando-os a legis- 
lacao peculiar dos Cantocs, como 0 de Grisoes, art. 409; 
na Allemanha do Norte a projecto do cod. civ. do im- 
pcrio, art. 1974 os adjudica no dominio privado do Es- 
tado, domicilio do de cujus, c por lisfado, dizem Brannc, 
Hcgcncl c Ver Hees (Droit. Civil Allcmaud, n. ^>9) cu- 
iendc-se udo 0 Impcrio, mas 0 listado particular. Adherio a 
esta doutrina o projecto do cod. civ. brasileiro do sc- 
nador Coelho Rodrigucs no art. 2425 a 2430. 

Caducaram, pois, a Ord. cit., c ieis subsequcntcs, in- 
clusive o Decrcto dc 15 dejunho do 1S59, Por conlrarios 
ao cspirito das novas institui^des. O que rcgula actual- 
mcnte csta matcria nao e so o art. 85, nas o art. 63 n. 2 
da Const!tui^ao Federal. 

Os podcres e dircitos da Uniao sao somcnte aqucllcs, 
que a mesma Const!tui^ao llic outorgou; todos os mais pcr- 
teneem aos Estados, c ncsta rcsei va nao se incluem so- 
mcnte as faculdades politicas. como alguns prctendem, 
mas todos os dircitos, quacsqucr que sejam, que possam 
competir ao Estado como individuo ou pessoa juridica. R' 
bem signiflcativa locu^ao—-lodo u qualquer podcr ou di- 
reito— dc que usa a Constitui^iio, quando allude a somma 
das taculdades outorgadas aos Estados, nao se podendo 
admittir nas Icis palavras ociosas ou plconasticas; como 
se daria si as duas palavras—poder ou direito — fossem 
mera repcti^ao, 

Finuado o principio de que ao dominio privado do Es- 
tado per tone em os bens vagos c as he ran? as vac antes, a 
conclusao logica e que compete cxclusivamentc a justi?a 
local a arrecada?ao, a declara?ao da vacancia e a devo- 
lu^ao dos mesmos bens ao fisco estadual. (*) 

E para rematc tomamos das boas paginas da 
monographia « Do Dominio da Uniao dos Es- 
tados», do Dr. Rodrigo Octavio, a qual ante- 
cedco ao citado Accordam do supremo tribunal 
((oi concluida cm maio dc 1893, pag. 108), as 
seguintes linhas: 

« Firmado o principio da sobcrania territorial, do domi- 
nio emiueutc do Estado, e facil chegar-se a concluaso da sua 
propricdade plena nos bens que sc encontrcm scm dono, 
por uma real consolida?ao do dominio. 

Entre nos, como essc attributo dc sobcrania nao c 
d'aquellcs que pcrtcncem as rela?6cs intcrnacionaes, caso 
em que scria da privativa compctcncia da Uniao, ncm tendo 
esta rcservado para si esse direito no Facto federal, esses 
bens, por via do rcgrn, sc cncorporam aos Estados pnrti- 
cularcs cm cujos territorios estivcrcm situados, cabendo a 
Uniao apenas aqucllcs que sc manifestarcm no Districto 
Federal ou cm territorio que a ella perten?a. (Fags. 87 c 88). 

(*) Tal foi tambem a opiniuo sustenfaila no senailo, cm 1891, pelo 
rcprcsentante Campos Sallcs, «m dos nntores do projecto de constitiiKao. (Ann. do sksado, 1891, vol. V, pag. 4^). l.^e accordo sc promtnciaram pos- 
terionnente os dous distinctos professorcs de direito, o Dr. Clovis Bevilaqua, lentc de lcg;isl:i<,-an comparada, a Dr. Joao Vioira, que fez parte do Congrcso 
Constitujate. Z'iJt « Kcvista Acudemica da Kaculdade dc Direito vlo Reciiesv, '894, pag. 49, oudc lucidaincntc sc cxplaim a matcria. 
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ARTIGOS 64 E 65 273 

Fronteiras. O dec reto legislati vo n. 733, 
de 2 1 de dezembro de 1900 , regula o estabele-

Art. 74. E' liv re aos 
Es tados celebra r, entre si, 
~ju stes ou ,1ccó rd os par
ci:1es se m c:1r:1 cter pol iti co . 

Arl. 11 ó. Tudo quanto 
n~o se acha cle íiniclo nes ta 
Constitui ção, co mo per
tencendo ao poder federa l, 
é da co 111pclencia excl u
siv:1 ci os Es tados. 

( Projccto d:l co1111niss~o do 
governo prov isorio ). 

Art. 64. E' facultado 
aos Estad os : 

, . ° Celebrar entre si 
aju stes e co nve nções sem 
ca racter politi co (Art. 47 
n. 16) . 

2 .° Em gera l lodo e 
qua lqu er pode r, ou cli rei lo, 
qu e lh es não fõr negado 
por clausula expressa na 
Co nstitui ção, ou impli ci
tamente contida na orga
nização poli t ica, que ella 
estabe lece. 

(Decretos n. 5 10 1 de 22 de 
junho e n. 9 14 A , de 23 de 
outubro de 1890). 

Art. 65. E' facultado aos Estados. 
Vide commcnt. ao art. 1, 1•erb. « Rep ubli ca fe
derativa.» (Pag. 8 ) 

§ 1. Celebrar entre si ajustes. Esta 
di sposição ve io dos projcctos Wern eck-Pestana, 
(art. 32) e Magalhães Castro (art. 109, § 3) au
tori sando negociações entre os Estados « sobre 
materia de suas attri bui ções e de seo mutuo in
teresse, para combinar reciprocamente os seos 
se rviços, regulari sa r a gerenc ia de seos negocios 
commun s, mediante approvação cio cong resso.» 
Vide commcnt. ao art. 48, n. 1G. (Pag . 196 ) 

Exemplo de ajuste cl'essa natureza temos na 
conve nção celebrada entre os Estados de Per
nambuco e Alagoas para regular a cob ra nça ele 
impostos na zo na fi sca l limitrophc dos referidos 
E tados. 

O gove rn o federal a pprovou-a por decreto 
n. 2.328, ele 17 de outubro de 1895 . V ide com 
ment. ao ~rt. 9, § 2 e lei n. 4 10, de novembro 
de 1896, art. 1. 

Sem caracter político. Esta limitação , 
oriunda tambem dos citados projcctos, visa 
manter o plano constitucional quanto á orga ni
sação homogenca dos Esta los e á manutenção 
da situação poli t ica em que por esse plan o fica
ram elles coll ocaclos uns pa ra com os outros, 
como para com a União . E' assumpto que não 
podia fi car-lhes ao arbitri u. O contrari o da
ria lugar a estabelece rem-se pequenas confe
derações dentro do (<Estado-federa l>~, isto é, a 
perversão e ruina do systema . 

.f'5 2 ° Todo o poder ou direito que lhes 
.nao fôr n egado por clausula ex pressa ou 
implicitamente contida nas clau su las ex pressas 
da Consti tui çã , pertence aos Estados . 

O projccto da comm issão do govern o proYi
sori o dizia: «Tudo qua nto não se acha defin ido 
nesta Constitu ição como pertencendo ao poder 
federal , é da competencia dos Estados» . Mas a 
these assim estabelecida esquecia os poderes 

cimento e admini stração das colonias militares 
destinadas á defesa das fronteiras. 

Ao n . 2 do art. 64 : 
Diga-se-por clausula 

expressa ou impl ic itamen
te conti la nas clausu las 
ex pressas ela Constitui ção. 
Emcncta d:t comm issito do con
gresso (:1pprovi1da cm 12 de ja
ne iro de , 89 1 ). 

Art. 65. E ' facultado 
aos Estados: 

1.u Celebrar entre si 

ajustes e convenções 
sem caracter politico 
(art. 48, n. 16); 

2.0 Em geral todo e 
qualquer poder , ou di
reito que lhes não fô,r 

negado por clausula ex
pressa ou implicita

mente contida nas clau

sulas expressas da Con

stituição. 

concurrentes, os que pertencem á União, mas 
não pri vativamente (arts. 12 e 35 da Const.) A 
di sposição parallela do projecto do govern o pro
visorio sanou esse defeito. O cong resso consti
tuinte ape nas alterou-lhe a redacção . Um artigo 
aclditivo ao 10° desse projecto , propondo que 
sómente se con siderassem da competcncia 
ela União aquell es poderes que lhes eram 
exprcssaJ//c11/e outo rgados, - fo i rejeitado pelo 
cong resso (ANN . oo CoNG R. CoNsT., vol. 1, 
pag . 327) . Visava dar a maior ex pansão ao 
p rincipio autonomico; mas seguramente ia além 
cio pensamento de seo autor , pois, redigido 
como se ac hava, tolhia á União o uso dos po
deres im plicilos e sem ell es sua mi ssão se ria 
muitas vezes prejudicada . 

Tal se dera t ambcm nos Estados Unidos Norte
americanos, por occasião ela X emenda das 
elas addi cionaes á Constituição d' aquella repu
blica . Não se adm ittio a in se rção da palavra 
,, ex pressamente>), considerando-se que um dos 
g randes defeitos da confederação fóra a cla usula 
que prohi bia o exercido de todo o poder não 
expressamente delegado , o que manietava o 
cong resso e o tinha levado a u~ar ele alg un s 
poderes não outorgados, mas que as circum
stancias tornavam necessa rios . Sto1y, Comment. 
§ 1. 05 1 , edição Ca lvo ( IV). 

A li sposição deste art. 65 § 2 pode se con i
derar a chave mestra da federação . E' a regra 
aurea da disc rimi nação das competencias . 

O plano ela Constituição federal é o estabele
cimento de um govern o gera l, a cujo cargo 
ficam os negoc ios el e ordem nacional ; com tal 
proposito, ci o complexo de poderes que en tram 
na esphera do gove rn o ele uma nação, 5cparou 
ella os que tem aquelle ca racter e, para cnfi.:i 
xa l-os na mão da autoridade central que creou 
para exerce i-os (governá federal), teve que espe
cificar desig nadamente tacs pode res e dec lara i-os 
inherentes á Un ião . Os demais poderes, que 
não entram no numero desses assim separados , 
ev identemente escapam á competcncia federal, 
fi cam todos com os Estados. 
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ARTIGOS 64 E 65 273 

Fronteiras. O decreto legislative n. 733, cimentocadministra^ao das colonias militarcs 
de 21 de dezembro de iooo, regula o estabele- destinadas a defesa das fronteiras. 

Art. 74. E' livre aos 
Estados cclcbrar, cntrc si, 
ajustcs ou accordos par- 
ciacs scm caractcrpolitico. 

Art. r 16. Tudo quanto 
nao scacha defmido ncsta 
Constituijao, conio pcr- 
tcnccmlo ao podcr federal, 
e da conipctcnLia cxclu- 
siva'dos Estados. 

( Prejecto da conimisszo do 
governo provisorio). 

Art. 64. E' facultado 
aos Estados; 

1.0 Cclcbrar cntrc si 
ajustcs c convcnjocs scm 
caraclcr politico (Art. 47 
n. 16). 

2.0 Em gcral todo e 
c|uak|ucrpodcr, oudircito, 
que Ihcs nao for ncgado 
por clausula cxprcssa na 
Constituifao, ou implici- 
tamcntc contida na orga- 
niza^ao politica, quc clla 
estabclccc. 

(Decretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 dc 
outubro de 1890). 

Ao n. 2 do art. 64: 
Diga-sc — por clausula 

cxprcssa ou implidtamcn- 
te contida nas clausulas 
cxprcssas da Constituifao. 
F.menda da commissao do con- 
grosso (approvada em 12 de Ja- 
neiro dc 1891). 

Art. 65. E' facultado 
aos Estados: 

1.° Celebrar entre si 
ajustes e convongoes 
sem caracter politico 
(art. 48, n. 16); 

2." Em geral todo e 
qualquer poder, nu di- 
reito que Ihes nao for 
negado por clausula ex- 
pressa ou implicita- 
mente contida nas clau- 
sulas expressas da Con- 
stituigao. 

Art. 65. E' facultado aos Estados. 
K/rfc comment, ao art. i, verb. « Rcpublica fc- 
dcrativa.» (Pag. 8) 

§ 1. Celebrar entre si ajustes. Esta 
disposigao vcio dos projectos Wcrneck-Pcstana, 
(art. 32) e Magalliaes Castro (art. 109, § 3) au- 
torisarBj ncgociacocs entre os Estados « sobre 
materia dc suas attribuigoes e de seo mutuo in- 
tcresse, para combinar reciprocamente os seos 
servigos, rcgularisar a gerencia dc seos negocios 
communs, mediante approvagao do congresso.» 
K/V/t." comment, ao art. 48, n. 16. (Pag. 196) 

Excmplo de ajustc d'essa naturcza temos na 
con\'cngao celebrada entre. os Estados dc Pcr- 
nambuco c Alagoas para regular a cobranga de 
impostos na zona fiscal limitrophe dos rcfcridos 
Estados. 

O governo federal approvou-a por decrcto 
n. 2.328, de 17 de outubro de 1893. KaA com- 
ment. ao art. 9, § 2 c lei n. 410, dc novembro 
de 1896, art. 1. 

Sem caracter politico. Esta limitagao, 
oriunda tambem dos citados projectos, visa 
manter o piano constitucional quanto a organi- 
sagao homogenca dos Estados e a manutcngao 
da situagao politica em quc por cssc piano (ica- 
ram elles collocados uns para com os outros, 
como para com a Uniao. E' assumpto que nao 
podia ficar-lhcs ao arbitrio. O contrario da- 
ria lugar a estabelecerem-sc pequcnas confe- 
dcragocs dentro do «Estado-fedcral» isto e, a 
pervcrsao e ruina do systema. 

Jj, 2" Todo o poder ou direito que Ihes 
nao for negado por clausula cxprcssa ou 
implicitamentc contida nas clausulas cxprcssas 
da Constituigao, pcrtcncc aos Estados. 

(1 projecto da commissao do governo provi- 
sorio dizia: «Tudo quanto nao se acha defmido 
nesta Constituigao como pcrtcnccndo ao poder 
federal, e da competencia dos Estados ». Mas a 
these assim estabelecida esquccia os podcres 

concurrentes, os que pertencem a Uniao, mas 
nao privativamente (arts. 12035 Const.) A 
disposigao parallela do projecto do governo pro- 
visorio sanou esse defeito. O congresso consti- 
tuinte apenas alterou-lhe a redacgao. Um artigo 
additivo ao 10° desse projecto, propondo que 
somente se considerassem da competencia 
da Uniao aquelles podercs quc Ihes cram 
cxprcssmncnlc outorgados, — foi rcjeitado pelo 
congresso (Ann. do Conor. Const., vol. I, 
pag. 327). Visava dar a maior cxpansao ao 
principio autonomico; mas seguramcnte ia alem 
do pensamcnto de seo autor, pois, rcdigido 
como se achava, tolhia a Uniao o uso dos po- 
dercs implicitos c scm elles sua mi's'io scria 
muitas vczcs prejudicada. 

Tal se dcra tambem nos Estados UnidosNorte- 
americanos, por occasiao da X emenda das 
das addicionaes a Constituigao d'aquclla repu- 
blica. Nao se admittio a insergao da palavra 
« cxprcssamente *>, considerando-se quc um dos 
grandes defeitos da confederagao fora a clausula 
que prohibia o exercicio de todo o poder nao 
expressamentc dclegado, o que manietava o 
congresso e o tihha levado a usar de alguns 
podercs nao outorgados, mas que as circum- 
stancias tornavam neccssarios. Story, Comment. 
§ 1.051, cdigao Calvo (IV). 

A disposigao deste art. 65 § 2 podc se consi- 
derar a chave mcstra da federagao. E' a regra 
aurea da discriminagao das compctencias. 

O piano da Constituigao federal e o estabele- 
cimento de um governo geral, a cujo cargo 
ficam os negocios dc ordem nacional; com tal 
proposito, do complexo de podercs que entrain 
na esphera do governo de uma nagao, scparou 
clla os que tern aqucllc caracter e, para enfei- 
xal-os na mao da autoridade central que creou 
para excrccl-os (governo federal), tevc que cspc- 
cificar designadamcntc tacs podercs c dcclaral-os 
inhcrentcs a Uniao. Os demais podercs, quc 
nao entrain no numero desses assim separados, 
evidentcmente cscapam a competencia federal, 
ficam todos com os Estados. 

33 
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Por isso se diz que o regimen federal é o de 
um governo com poderes enumerados e re
strictos a seos fins. Não podem, consequente
mente, as autoridades federaes, presidente , con
g resso, juizes, pretender at tri buições que não se 
fili em directa ou indirectamente a alg uma das 
di sposições da Cons.titui ção Federal. Elias não 
têm poderes fóra dos que são traçados nessa 
Constituição. Outros não lhes são conferidos; 
a nação sómente esses lhes outorgo u. 

O contrari o dá-se com os Estados; nessa par
partilha foram elles aquinhoados com todo o 
remanecente do acervo de poderes do go
verno. 

Em sum ma: a União nada póde FÓRA DA 
CoNsTITUIÇÃo, - os Estados só não podem o que 
fôr CONTRA A CONSTITUIÇÃO. 

Poder ou direito . Os nossos constituin
t es, trasladando a citada emenda X das add i
cionaes á Constitui ção dos E tados-Unidos Norte 
Americanos, intercalaram-lhe, após a palavra 
«poder» , est'outras: on direito , que não podem 
ser tidas por mera synon y mia , quér pelo seo 
sentido technico, qu ér por se r injurioso aos que 
as accrescentaram o facto da intercalação de 
palavras inuteis . Sobre isto, vide a primeira tran 
scripção supra (no pen ultimo periodo) á pag . 272. 

Negado por clausula expressa. Arts . 1 o, 
I 1 , 62 e 66 . 

Implicitamente . Arts. 7 (ns. I a 4 e § 1 ) , 

34, verb. «p ri vativamente ao cong resso naciona l», 
48, verb. « privativamente ao presidente ela Re
publica,» 59 e 60. 

Art. 77. Os lilulos e papeis pu
bli cas o·u offo.:iaes , judiciari as ou 
ad ministrativos el e cada Es tado le
rão fé em out ros Estados, med iante 
as forma li dades que o cong resso 
prescrever. 

Art. 65. E' defeso aos Estados : Art. 66. E' defeso aos Estados: 
1.0 Recusar fé aos documentos 

publicas, de natureza legisla
tiva, administrativa, ou judi
ciar.ia da União, ou de qualquer 
dos Estados; 

1. u Recusar fé aos doeu mentas 
pu blicos, de natureza legis l~liva, 
ad mini stra ti va, ou judicia ria, da 
Uni ão, ou ele qu alque r dos Estados; 

Art. 78. Nenhum Estado poderá 
fozer ou declarar g uerra a outro, 
nem usar de rcpresa li a o u retorsão . 

:?.ºRejeitara moeda, ou a emis
são ban ca ri a cm circulaçao por 
aclo do gove rn o federa l ; 2.0 Rejeitar a moeda, ou a 

emissão bancaria em circulação 
por acto do governo federal ; 

Art. 79. E. obriga lor ia a extra
d ição ele criminosos entre os Esta
dos e entre estes e o clisl ri clo 
federa l. 

3 Y Fncr ou declarar g uerra en
tre si e usar ele represai ias; 

(Projecto da cornmi ssõo cio governo pro
v isorio) . 

4.º Denegar a ex t rad ição de cri
minosos, reclamados pelas justiças 
de outros Estados, ou cio dis lricto 
federal, segu ndo as leis cio con
gresso, por que esta matcria se re
ge r. (Art . 33, n . 35.) 

3.° Fazer, ou declarar guerra 
entre si e usar de represalias; 

4.º Denegar a extradição de 
crmunosos, reclamados pelas 
justiças de outros Estados, ou 
do districto federal, segundo as 
leis da União, por que esta ma
teria se reger (art. 34, n. 32). 

(Decs. n . .5 10, de 22 de junho e n. 9 14 A , 
de 23 de outubro de 1890). 

Art . 66. E' defeso aos Estados . As 
prohibições cl ' este artigo vêm dos projectos pre
liminares, com excepção da iOb n. 2. 

Elias v isam a boa harm onia e segu rança entre os 
Estados, sendo que a segunda affi rma o direito pri 
vativo da União qua nto á moeda e m eio circulante:. 

· Pela natureza de seo objecto, fi g uram expres
samente na Const ituição, como um limite posto 
aos poderes locae5, porq ue isso é confo rme á 
indole mesma do systema, e de outra sorte aos 
Estados ficaria um largo campo a arbitrio, a di
ve rsidade de providenci as e a peri gos a elles 
J-Jroprios fataes e á União , em assu mptos de 
magna relevancia. 

As provincias foram, sim , erig idasem Estados 
autonomos (arts. 2 e 63), mas em Estados de n
tro de uma União federal ; e issa auto nomia, tal 
como lhes foi confe rida, ficou sujei ta ás restri
cções que o regimen creado pela Constituição 
t eve de impôr-lhes por amor de seos fin s. O 
nexo federati,·o gra ndemente depende d'ellas . 

1. .º Recusar fé aos documentos pu
blicos da União ou de qualquer cios Estados . 
O fim d'esta disposição é . estabelecer que os 
actos e rngistros pu bli cos, bem como as decisões• 

judiciarias de um Estado, tenham effe ito e valor 
nos outro5 Estados e perante a União. Elia consulta 
o commodo dos povos e o~ interesses da justiça . 

Os Estados da União estão mui longe de ser 
estrangeiros , uns com relação aos outros; vivem 
na mesma communhão nacional, são partes de 
uma mesma nação. E não sómente faltam-lhe 
m otivos para repellir os documentos officiaes 
de Estados irmãos, como t êm g rande interesse 
em respeitai-os e attribuir-lhes, dentro de seo 
respecti vo territorio, os effeitos juridicos e le
gaes de que são suscepti veis no Estado em que 
se produziram, para estabelecer-se assim recipro
cidade, t endo cada Estado a segurança de se rem 
admittidos nos outrosseos documentos officiaes . 

O texto refere-se a documentos de 11afl{reza. 
legislativa, ad111i11istrntiva. on judiciaria. e isto 
abrange todos os que se formulam ou se <41 -
thenticam nas repartições publicas , secretarias 
de estado, das camaras legislativas, nosarchi vos 
publicos , noscartoriosde notas, ejudiciaes,inclui
das as precatorias e cartas de sentença executoria. 

E com relação a taes documentos as autorida
des dos Estados onde elles forem apresentados 
não t êm que conhecer de 111eritis; cabe-lhes, po
rém, verificar a authenticidade do instrumento. 
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274 ARTIGOS 65 E 66 

Por isso se diz que o regimen federal e o de 
mn governo com poderes enumerados e re- 
strictos a seos fins. Nao podem, consequente- 
mcnte, as autoridades federaes, presidente, con- 
gresso, juizes, pretender attribuifoes que nao se 
liliem directa ou indirectamente a alguma das 
disposi^oes da Constituifao Federal. Ellas nao 
tern poderes fora dos que sao tra^ados nessa 
Constitui^ao. Outros nao Ihes sao conferidos; 
a na^io somente esses Ihes outorgou. 

O contrario da-se com os Estados; nessa par- 
partilha foram elles aquinhoados com todo o 
remanecente do acervo de poderes do go- 
verno. 

Em summa: a Uniao nada pode fora da 
Constituk^ao,—os Estados so nao podem o que 
for CONTRA A CONSTITUKJAO. 

Art. 77. Os titulos e papcis pu- 
blicos ou officiaos, judiciarios ou 
administrativos dc cada Estado tc- 
rao fe cm outros Estados, mediantc 
as formalidades que o congrcsso 
prcscrcver. 

Art. 78. Ncnlium Estado podera 
fazcr ou dcclarar gucrra a outro, 
nem usar de reprcsalia ou rctorsao. 

Art. 79. E' obrigatoria a cxtra- 
difao dc criminosos entrc os Esta- 
dos c cntre estcs c o districto 
federal. 

(Projecto da commissflo do governo pro- 
vieorio). 

Art. 66. E' defeso aos Estados. As 
prohibi(;oes d'este artigo vem dos projectosprc- 
liminares, com excepfao da sob n. 2. 

Ellas visam a boa harmonia e segurangaentre os 
Estados, sendoqueascgunda affirma odireito pri- 
vativo da Uniao quanto a moeda c meiocirculante. 

Fcla natureza de seo objecto, (iguram expres- 
samente na Constituii;ao, como um limite posto 
aos poderes locacs, porque isso e conforme a 
indole mesma do systema, e de outra sorte aos 
Estados ficaria um largo campo a arbitrio, a di- 
vcrsidade de providencias e a perigos a elles 
proprios fataes e a Uniao, cm assumptos de 
magna rclevancia. 

As provincias foram, sim, erigidasem Estados 
autonomos (arts. 2 e 63), mas em Estados den- 
tro de uma Uniao federal; e essa autonomia, tal 
como Ihes foi conferida, ficou sujeita as restri- 
ci;oes que o regimen creado pela Constituiqao 
tevc de impor-lhcs por amor de seos fins. O 
nexo federativo grandemente depende d'ellas. 

1." Recusar fe aos documentos pu- 
blicos da Uniao ou de qualquer dos Estados. 
O Inn d'esta disposiiyio e estabelecer que os 
actos e registros publicos, bem como as decisoes* 

Poder ou direito. Os nossos constituin- 
tcs, trasladando a citada emenda X das addi- 
cionaes a Constituifao dos Estados-Unidos Norte 
Americanos, intercalaram-lhe, apos a palavra 
«poder», est'outras: on direito, que nao podem 
ser tidas por mera synonymia, quer pclo seo 
sentido tcchnico, quer por ser injurioso aos quo 
as accrescentaram o facto da intercalaijao de 
palavras inuteis. Sobre isto, vide a primeira tran- 
scrip9ao5»//n (no penultimo periodo) apag. 272. 

Negadopor clausula expressa. Arts. 10, 
11, 62 e 66. 

Implicitamente. Arts. 7 (ns. 1 a 4 e § 1), 
34,verb. «privativamenteao congresso nacional», 
48, verb. « privativamente ao presidente da Re- 
publica,» 59 e 60. 

Art. 66. E' defeso aos Estados: 
1.° Recusar feaos documentos 

publicos, de natureza legisla- 
tiva, administrativa, ou judi- 
ciaria da Uniao, ou de qualquer 
dos Estados; 

2.° Rejeitar a moeda, ou a 
emissao bancaria em circulagao 
por acto do governo federal; 

3.° Fazer, ou declarar guerra 
entre si e usar de represalias ; 

4." Denegar a extradigao de 
criminosos, reclamados pelas 
justigas de outros Estados, ou 
do districto federal, segundo as 
leis da Uniao, por que esta ma- 
teria se regrr (art. 34, n. 32). 

judiciarias de um Estado, tenham effeito e valor 
nosoutrosEstadoseperantea Uniao. Ellaconsulta 
o commodo dos povos e os interesses da justiga. 

Os Estados da Uniao estao mui longe de ser 
estrangeiros, uns com relagao aos outros; vivem 
na mesma communhao nacional, sao partes de 
uma mesma nagao. E nao somente faltam-lhe 
motives para repellir os documentos officiaes 
de Estados irmilos, como tern grande interesse 
em respeital-os e attribuir-lhes, dentro de seo 
respective territorio, os effeitos juridicos e le- 
gaes de que sao susceptiveis no Estado em que 
se produziram,para estabelecer-se assim recipro- 
cidade, tendo cada Estado a seguranga de serein 
admittidos nos outrosseos documentos officiaes. 

O texto refere-se a documentos de natureza 
legist a /nv*; administrativa on mdiciaria e isto 
abrange todos os que se fonnulam ou se au- 
thenticam nas repartigoes publicas, secretarias 
de estado, das camaras legislativas, nos archives 
publicos, noscartoriosdenotas, ejudiciaes.inclui- 
das asprecatoriasecartas desentenga executoria. 

E com relagao a taes documentos as autorida- 
des dos Estados onde elles forem apresentados 
nao tern que conhecer dc mcritis; cabe-lhes, po- 
rem, verificar a authenticidade do instrumento. 

Art. E' defeso aos Estados: 
1."Recusar fe aos documentos 

publicos, de natureza legislativa, 
administrativa, ou judiciaria, da 
Uniao, ou dc qualquer dos Estados; 

2.0 Rejeitar a moeda, ou a emis- 
sao bancaria em circulagao por 
acto do governo federal; 

3.0 Fazer ou declarar guerra en- 
trc si c usar de represalias; 

4.0 Denegar a extradigao dc cri- 
minosos, reclamados pelas justigas 
de outros Estados, ou do districto 
federal, segundo as leis do con- 
grcsso, por que esta matcria se re- 
gcr. (Art. 33, n. 33.) 

(Decs. n. 510, de 22 dejunho e n. 914 A, 
de 23 de outubro de 1890). 
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ARTIGO 66 275 

A disposição parallela a esta na ~onstituição 
dos Estados Unidos Norte Americanos (art. 
4 , sec . 1) ten-1 sido objecto de ~r~nde di scussão 
nos tribunaes (Cooley , Const. lnrnt ., 1890, pag. 
27, not . 1.) 

Alli tem sido decid ido qu e as se ntenças dos 
tri bu naes de um Estado têm, perante as just iças 
de quaesqu er outros, o mesmo cred ito , va li?ade 
e effe itos que no Estado onde fora m proferidas. 
Mas embora não se t en ha que in querir quanto 
aos fun damentos, póde-se, todavia , atacal-aspor 
1i1otivo de fraude por parte de quem obteve o 
in strumento, nos casos de julgamento á revelia 
do réo e nos de fa lta de primeira citação (pes
soa l) . Vide CooleJ', op . cit. e Ge neral Principies, 
189 1, pags . 19 1_-1 94, }. W . Pasc/Ja l, Const . dos 
Estados Unidos, trad. de N. Calvo, 1888, pag . 269. 

Ad instar do que se dá com a justiça federal 
que é obri gada , nos casos em qu~ t! ver de a~
plicar leis estaduaes, a consultar a JUnspr_udencza 
dos tribunaes locaes (Const., art. 59, § 2), aos 
tribunaes de um Estado, nos casos de que esta
mos tratando, corre egual dever. 

- A di sposição de que nos occupamos vem 
do art. .77 do projecto da com missã? do governo 
provisorio, a qual a tomou dos p_roJectos _1".laga
lb ões Castro (art. 16) e Amenco. Bras1hense 
(art. 60). Este mencionava : titulos e papeis 
publicos ou officiaes, judiciari os ou admin!st!·a
tivos · o outro referia-se a attestados, cert1does 
e acto~ officiaes dos funccionarios e empregados 
publicos e mandava respeitar e cumprir em_to_do 
o te rritori o da União, as sentenças e dec1soes 
dos juizes e tribunaes federaes e dos Estados. E 
tudo isto se comprehende nas palavras « docu
mentos publicos>>, do n. 1 do art. 66 . 

O projecto Ameri co Brasiliense accrescentava : 
- « mediante qualquer formalidade que o con
gresso nacional decretar,-clausula que vi~a~:a 
a adopção de medidas garantidoras da exped1çao 
e da authenticidade dos actos de que se trata, 
como ha nos Estados Unidos Norte-Americanos. 
Mas, independentemente dessa clausula, _entra 
isto na competencia do congresso nac1onal , 
em vista do espirita e do proprio t exto da 
Constituição . O assumpto não é de interess~ 
exclusivo de cada Estado e refere-se tambem a 
União, constituindo assim objecto de caracter 
nacional. E ha necessidade de regulai-o por 
acto le(Yislati vo para pór-se em execução a Con-º ' . stitui ção n' esta parte (art. 34, n. 34), que e de 
g rande importancia . 

2. 0 Rejeitar a moeda ou a emissão 
bancaria em circulação por acto do governo 
federal. Esta prohibição é consequencia do di s
posto noart. 7, § 1, n. 1. e art. 34, n. 7, segundo 
os quaes quanto concerne a moeda e bancos de 
emi ssão fi cou reservado á União, pelas razões 
que expozemos ao commentar os citados artigos. 

3. 0 Guerra entre si. Guerra entre Es
tados-unidos para sua defeza commu1~1,:-a 
organ isação constitucional que a penrnttisse 

fa ri a obra de loucos, inepta , contra ri a a eos 
fin s. Baniria de entre elles a harmon ia, a con
cordia, a cooperação nos interesses communs e 
avassalaria aos mais for tes e mais ricos os Estados 
que com relação a esses se achasse m em in fe rior 
situação . A Uni ão estaria asse nte em base sem 
estabilidade, com todos os elementos de des
união e esboroamento. (*) 

A sancção d'esta disposição prohibitiva está 
no art . 6. § 1. _ _ 

Na discussão do proJecto , o deputado Mc1ra 
de Vasconcellos offereceo a emenda que em 
seguida se lê, com as razões justificativas por 
elle expostas : 

« Faze r ou declarar guerra a outro Estado ou potencias 
estrangeiras , exceptuado o caso de invasãó ou de perigo 
tão em inente que não admitta demora.>> 

A Constitu ição diz que é vedado aos Estados fazer guerra 
entre s i ou usar de rcp rcsa lias, e limita-se a isto. 

Mas, os leg isladores da União ".'merican_a, os autores de 
sua sa bia constituição, foram muito prev ide ntes, quando, 
dispondo cgu• lmente cm relaçiío aos Estac!os, isto é, pro
hibindo-lhes o direito de fazer guerra, cogitaram da hypo
these que se poderia alli dar, como aqui se pôde . dar, de 
uma invasão , porque temos Estados fronteiros, lim1s trop!1cs 
com outras nações, os quaes podem ficar em um perigo 
de tal sorte imminente que não dé tempo ,í convocação do 
parlamento para declarar si ~cvc se_r fei ta ou não a g~erra. 
que ob ri gue a lança r mão 1m~ediatamente dos meios de 
defern, ou a não esperar a acçao do governo centra l. . 

Como pretender, portanto, que um E~tado, como o Rio 
Grande do Sul, por exemplo, ante a. 1n v,!são ele um de 
nossos vizin hos, que se tornasse nosso 1n1m 1go, cruzasse os 
braços, deixasse esse inimigo tomar_ conta do seu so lo, 
apoderar-se de todas as sua~ for_t1ficaçoes e assenhorear-se de 
seo governo , attentando nao ~o contra a_ auto n?mia daq_ucll c 
Estado, como contra n propna soberama nacional , ate que 
0 seo gove rnador fosse ao encontro _do go_verno central o_u 
do congresso nacional , afim de pedir meios p•ra repelhr 
essa invasão ? 

Isto não seria sabia isto não se poria mesmo em pra
ti ca, porque acredito' que o sentimento da di!ín idade, que 
leva um povo a defender o seu t erntono , fallar!a mais ?lto 
do que a di sposição constituci-o nal! que não sena cu_mynda. 

Portanto , si havemos de consignar essa d1spos1çao na 
Consti tuição para não se r cumj)rida cm caso_s t_"es , é melhor 
que sejamos previdentes e co1-r11ainos a om1ssao que estou 
assigna lando. 

( ANNAES do Congr . Const . , vai. 11 , pag. 200. 

Innegavelmente o theor da emenda era mais 
completo que o da disposição em questã~ e, 
como toda a clareza é pouca nestas maten~s, 
não teria sido fóra de razão adoptal-a; mas nao 
era isso de absoluta necessidade. O poder de 
fazer guerra extrange ira a Constituição co n~ 
saCYrou entre os exp ressamente reservados a 
Ugião (arts. 34 n , 11 e 48 n. 7) e pelo d!spo_sto 
no art. 65 § 2, sendo esse poder pn vat1vo 
d'ella, não o podem pretender os_ Estados. 
Q\.lanto ao caso de invasão estrangeira ou de 
um Estado em outro, providencía o art. 6 n. 1, 
mas sem impôr que o Estado invadido fique 
inerte e quedo ante a invasão e ant~s con
tando com o patriotismo d'elle para reagir como 
podér emq uanto não chega r a acção federal. 
( Vide comment. ao art . 34, n. 1 1 ) . Natu~·al
mente por isso não foi adoptada a emenda. 
ANNAES cit., pag. 2 19 . 

( •) lfa St:itc conld bc t_hc :iggrcs,or by _dccbring w u , i_l wo11hl hc in 
in the power of a s mall m111onty lo c111bro1I Lhe wholc U111on- iVh,r/kt., r 
Jntrod. to Amer. L;\\v, § 61 n. 1, 

ARTIGO 66 275 

A disposicao parallela a esta na Constituicao 
dos Estados Unidos Norte Americanos (art. 
4, sec. i) tem sido objecto de grande discussao 
nos tribunaes (Coo/trr, Const, limit., 1890, pag. 
27, not. 1.) 

Alii tem sido decidido que as sentengas dos 
tribunaes de um Estado tem, perante as justi^as 
de quaesquer outros, 0 mesmo credito, validade 
e effeitos que no Estado onde foram proferidas. 
Mas embora nao se tenha que inquerir quanto 
aos fundamentos, pode-se, todavia, atacal-aspor 
motivo de fraude por parte de quern obteve o 
instrumento, nos casos de julgamento a revelia 
do reo e nos de falta de primeira cita^ao (pes- 
soal). yide Coolcy, op. cit. e General Principles, 
1891, pags. 191-194,7. JV. Paschal, Const, dos 
Estados Unidos, trad.deN.Calvo, 1888, pag. 269. 

Ad iiistnr do que se da com a justiga federal 
que e obrigada, nos casos em que tiver de ap- 
plicarleis estaduaes, a consultar a jurisprudencia 
dos tribunaes locaes (Const., art. 59, § 2), aos 
tribunaes de um Estado, nos casos de que esta- 
mos tratando, corre egual dever. 

— A disposicao de que nos occupamos vem 
do art. 77 do projecto da commissao dogoverno 
provisorio, a qual a tomou dos projectos Maga- 
Ihoes Castro (art. 16) e Americo, Brasiliense 
(art. 60). Este mencionava : titulos e papeis 
publicos ou officiaes, judiciaries ou administra- 
tivos ; o outro referia-se a attestados, certidoes 
e actos officiaes dos funccionarios e empregados 
publicos e mandava respeitar e cumprir emtodo 
0 territorio da Uniao, as sentenfas e decisoes 
dos juizes e tribunaes federaes e dos Estados. E 
tudo isto se comprehende nas palavras « docu- 
mentos publicos», do n. 1 do art. 66. 

O projecto Americo Brasiliense accrescentava: 
— « mediante qualquer formalidade que o con- 
gresso nacional decretar,—clausula que visava 
a adopcao de medidas garantidoras da expedicao 
e da authenticidade dos actos de que se trata, 
como ha nos Estados Unidos Norte-Americanos. 
Mas, independentemente dessa clausula, entra 
isto na compctencia do congresso nacional, 
em vista do espirito e do proprio texto da 
Constituicao. O assumpto nao e de interesse 
exclusivo de cada Estado e refere-se tambem a 
Uniao, constituindo assim objecto de caracter 
nacional. E ha necessidade de regulal-o por 
acto legislative, para por-se em exccucao a Con- 
stituicao n'esta parte (art. 34, n. 34), que e de 
grande importancia. 

2.° Rejeitar a moeda ou a emissao 
bancaria em circulacao por acto do governo 
federal. Esta prohibicao e consequencia do dis- 
postonoart. 7, § i,n. 1. e art. 34, n. 7, segundo 
os quaes quanto concerne a moeda e hancos de 
emissao licou reservado a Uniao, pelas razoes 
que expozemos ao commentar os citados artigos. 

3.° Guerra entre si. Guerra entre Es- 
tados—unidos para sua defeza commum,—a 
organisacao constitucional que a permiltisse 

faria obra de loucos, inepta, contraria a seos 
fins. Baniria de entre elles a harmonia, a con- 
cordia, a cooperacao nos interesses communs e 
avassalaria aos mais fortes e mais ricos os Estados 
que com relacao a esses se achassem em inferior 
situacao. A Uniao estaria assente em base sem 
estabilidade, com todos os elementos de des- 
uniao e esboroamento. (*) 

A sanccao d'esta disposicao prohibitiva esta 
no art. 6. § 1. 

Na discussao do projecto, o deputado Mcira 
de Vasconcellos offereceo a emenda que em 
seguida se le, com as razoes justificativas por 
elle expostas : 

«Fazer ou declarar guerra a outro Estado ou potencias 
estrangciras, exceptuado o caso dc iiivasao ou de pcrigo 
tao eminente que nao admitta demora.» 

A Constituicao diz que c vedado aos Estados fazcr guerra 
entre si ou usar de represalias, e limita-se a isto. 

Mas, os legisladores da Uniao Americana, os autorcs dc 
sua sabia constituicao, foram muito previdentcs, quando, 
dispondo cgualmentc cm relacao aos Estados, isto e, pro- 
hibindo-lhes o direito de fazer guerra, cogitaram da hypo- 
these que se poderia aili dar, como aqui se pdde dar, de 
uma invasao,porque tcmos Estados fronteiros, limistrophes 
com outras nances, os quaes podem ficar em um perigo 
de tal sortc imminente que nao de tempo a convocagao do 
parlamento para declarar si deve ser feita ou nao a guerra, 
que obrigue a lanijar mao immcdiatamcnte dos mcios dc 
defeza, ou a nao esperar a ac^ao do governo central. 

Como pretender, portanto, que um Estado, como o Rio 
Grande do Sul, por exemplo, ante a invasao de um de 
nossos vizinhos, que se tornasse nosso inimigo, cruzasse os 
braqos, deixasse esse inimigo tomar conta do seu solo, 
apoderar-sede todas as suas fortificatjoes e assenhorear-se de 
seo governo, attentando nao so contra a autonomia daquclie 
Estado, como contra a propria soberania nacional, ate que 
o seo governador fosse ao encontro do governo central ou 
do congresso nacional, afim de pedir mcios pnra repcllir 
essa invasao ? 

Isto nao scria sabio, isto nao se poria mesmo em pra- 
tica, porque acredito que o sentimcnto da dignidadc, que 
leva um povo a defender o seu territorio, fallaria mais alto 
do que a disposicao constitucional, que nao seria cumprida. 

Portanto, si havemos de consignar essa disposicao na 
Constituicao para nao ser cumprida cm casos tacs, c melhor 
que sejamos previdentcs e corrijamos a omissao que estou 
assignalando. 

(Annaes do Congr. Const., vol. II, pag. 200. 

Innegavelmente o theor da emenda era mais 
complete que o da disposicao em queslao c, 
como toda a clareza e pouca nestas materias, 
nao teria sido fora de razao adoptal-a; mas nao 
era isso de absoluta necessidade. 0 poder de 
fazer guerra extrangeira a Gonstituifao con- 
sagrou entre os expressamente reservados a 
Uniao (arts. 34 n, 11 e 48 n. 7) e pelo disposto 
no art. Oi § 2, sendo esse poder privativo 
d'ella, nao o podem pretender os Estados. 
Quanto ao caso de invasao estrangeira ou de 
um Estado em outro, providencia o art. 6 n. 1, 
mas sem impor que o Estado invadido fique 
inerte e quedo ante a invasao e • antes con- 
tando com 0 patriotismo d'elle para reagir como- 
poder emquanto nao chegar a acijao federal. 
{yide comment, ao art. 34,11. 11). Natural- 
mente por isso nao foi adoptada a emenda. 
Annaes cit., pag. 219. 

(•) If a State coitM be the aggressor by Jcclaring war, it wouM be in in the power of a small minority to embroil the whole Union—IKArMf r 
Introd. to Amcr, Law, § 61 n, i, 
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4 ? Denegar a extradicção de crimi
nosos. Vide com ment . ao art. 34 , n. 32, e 
dçcreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1895, 
2 1• parte, art. 73 . 

De outros Estados ou do districto 
federal. Não diz o texto << ela União»,
porqu e a extradição não se ap plica aos indi
v íduos incursos cm crimes suj eitos ás justiças 
federacs, v isto o disposto nos arts . 7 § 3 e 60 
§ § 1 e 2. Por toda a exten são do pa iz dil ata-se 
a acção dos pode res federaes. E111 t odos os 
Estados e no cli stricto federal tem a União sua 
mag istratura . E a poli cia loca l tem obri gação 
de a uxiliai-a na exec ução ele suas sentenças e 
ordens. 

Segundo as leis da União. Regula-se 
a materia-pe la lei federal n. 39, de 30 de Janeiro 
ele 1892. 

De criminosos, e portanto a extradição 
não se applica aos que deva111 ser detidos por 
força ele di sposições legaes e regu lame ntares ele 
fazenda e co111111ercio , ele ad111inistração e policia 
geral. 

QJtid quanto a refugiados políticos? Sendo 
os crimes políticos sujeitos todos á jurisclicção 
federa l, como demonstrámos em co111mentario 
ao art. 60 i), não ha luga r, quanto a elles, a 
extradição, pelo motivo que ácima acaba111 0s 
ele ex pór. 

Alé111 disso, como ponderava a commissão ele 
legislação e justiça da ca111ara dos deputados 
(parecer n. 158 A de 189 1), 0 in stituto da extra
di ção, m esmo considerado de nação a nação , 
isto é, sob o ponto de v ista do direito penal 
internacional , é objecto ele duvida em algu ns 
de seos principios, muitos cios quaes não podem 

ser traduzidos em di sposições legislat ivas appli
caveis a Estados que compoem uma federação, 
sob pena de difficultar, si não comprometter o 
bom exito da repressão dos crimes mais g raves 
e por outro lado prejudicar em certos casos as 
garanti as dos direitos inclividuaes . De modo 
que a extradicção entre a cap ital da União e os 
Estados e em relação a estes entre si, ha de ser 
calcado sobre o respectivo instituto, convenien
t emente modificado para ir ao encontro das 
necessidades que tende a sati sfazer (ANN. da 
cam. dos clep. , 189 1, vol. Ili , pag. 213.) 

E uma das modificações necessa rias é pre
sc indir-se do direito de asylo que as nações têm 
admittido para os casos políticos. Dentro do 
« Estado Federati vo» é elle mal cabido e nocivo. 
Os crimes contra a ordem políti ca no interi or 
de Estados particu lares de uma União Federal 
importam a esta , mais ou menos directa111ente 
e quando por sua g ravidade e pelo consideravel 
nu111 ero dos delinquentes , assu111e111 g randes 
proporções, pode111 motivar a interve nção dos 
poderes federaes (art. 6, ns . 2 e 3). O asylo 
então fac ilita a p rocura e remessa de recursos 
e auxilio aos revoltosos, e torna-se uma garantia 
de i111punidade . Ad111ittem-n'o as nações es
trangeiras, pelo principio da não intervenção, 
neutraes nas luctas internas das outras . Não o 
pode porém tolerar a União Federal dentro dos 
Estados particulares que a compoem e aos quaes 
ella deve ga rantir a paz e a segurança. 

Muito be111 andou , por isso, o cong resso na
cional, quando, ao elaborar a lei da extrad ição, 
n 'ella não in se ri o a excepção que o direito das 
gentes estabelece quanto aos cri111es políti cos . 
E si é certo que ve 111ol-a fi g urar na Constituição 
Suissa (art. 67) , deve-se attri buir isso ao predo
mínio de tradi ções particularistas muito arrai
gadas. 
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4? Denegar a extradicgao de criml 
nosos. yidc comment, ao art. 34, n. 32, c 
dpcreto n. 3.084, de 5 de novcmbro de 1895, 
2a partc, art. 73. 

De outros Estados ou do districto 
federal. Nao diz o texto «da Uniao»,— 
porque a extradigao nao se applica aos indi- 
vidnos incursos cm crimes sujeitos as justigas 
fedcraes, visto 0 disposto nos arts. 7 § 3 e 60 
§ § 1 c 2. Por toda a extensao do paiz dilata-se 
a acgao dos podcres lederaes. Em todos os 
Estados e no districto federal tern a L'niao sua 
magistratura. E a policia local tern obrigagao 
de anxilial-a na execugao de suas sentengas e 
ordcns. 

Segundo as leis da Uniao. Regula-se 
a materia pela lei federal n. 30, de 30 de Janeiro 
de 1892. 

De criminosos, e portanto a extradicao 
nao se applica aos que devam ser detidos por 
forga de disposigoes legaes e rcgulamentares do 
fazcnda e commercio, de administragao e policia 
gcral. 

p#/;/ quanto a refugiados politicos? Sendo 
os crimes politicos sujeitos todos a jurisdicgao 
federal, como dcmonstramos em commentario 
ao art. 60 i), nao ha lugar, quanto a elles, a 
extradigao, pclo motivo que acima acabamos 
de expor. 

Alem disso, como ponderava a commissao de 
legislagao e justiga da camara dos deputados 
(parccer n. 158 A de 1891), o instituto da extra- 
digao, mesmo considerado de nagao a nagao, 
isto e, sob 0 ponto de vista do direito penal 
internacional, e objecto dc duvida em alguns 
de scos principios, muitos dos quaes nao podem 

ser traduzidos em disposigoes legislativas appli- 
caveis a Estados que compoem uma federagao, 
sob pena de difficultar, si nao comprometter o 
bom exito da repressao dos crimes mais graves 
e por outro lado prejudicar em certos casos as 
garantias dos direitos individuaes. De modo 
que a extradicgao entre a capital da Uniao c os 
Estados e em relagao a estes entre si, ha de ser 
calcado sobre o respective instituto, ennvenien- 
temente modificado para ir ao encontro das 
necessidades que tende a satisfazer (Ann. da 
cam. dos dep., 1891, vol. Ill, pag. 213.) 

E uma das modificagoes necessarias e pre- 
scindir-se do direito de asylo que as nagoes tern 
admittido para os casos politicos. Dentro do 
«Estado Federative» e elle mal cabido e nocivo. 
Os crimes contra a ordem politica no interior 
de Estados particulares de uma Uniao Federal 
importam a esta, mais ou menos directamente 
e quando por sua gravidade e pelo consideravel 
numero dos delinquentes, assumem grandes 
proporgoes, podem motivar a intervengao dos 
poderes federaes (art. 6, ns. 263). O asylo 
entao facilita a procura e remessa de recursos 
e auxilio aos revoltosos, e torna-se umagarantia 
de impunidade. Admittcm-n'o as nagoes es- 
trangeiras, pelo principio da nao intervengao, 
neutraes nas luctas internas das outras. Nao o 
pode porem tolerar a Uniao Federal dentro dos 
Estados particulares que a compoem c aos quaes 
clla deve garantir a paz e a seguranga. 

Muito bem andou, por isso, o congresso na- 
cional, quando, ao elaborar a lei da extradigao, 
n'ella nao inserio a excepgao que 0 direito das 
gentes estabelece quanto aos crimes politicos. 
E si e certo que vemol-a figurar na Constituigao 
Suissa (art. 67), deve-se attribuir isso ao predo- 
minio de tradigoes particularistas muito arrai- 
gadas. 
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ARTIGO 67 277 

Art. 80. Com as limi
tações desta Constituição, 
tudo quanto se diz re la
tivam ente ao Estado re
fe re-se ta111be111 ao dis
t ricto federa l. 

Art. 109. O clistri cto 
fede r~! será organi sado 
por lei do congresso. 

( Projecto dn comm issão do 
gova rno pro v isorio. ) 

Art. 66 . Salvas as re
st ri cções especifi cadas na 
Constitui ção e nas leis 
fed eraes, o dislri cto fe
dera l é adm ini s-trado pelas 
au toricl;1des 111unicipaes e 
sujeito excl usivamente 
aos tribunaes ela União. 
(Decr. n. 510 1 de 22 de junho 
de 1890) . 

Art . 66. Salvo as re
stri cções especifi cadas na 
Constituição e os direitos 
da respectiva 111unicipali
dmlc, o districto federal 
é di rcctamen!e govern ado 
pelas autoridades fcde
raes . 

(Dccr. n. 9 14 A, de 2J de ou
tubro de 1 890 ). 

Paragrapho uni co. O 
tlistricto federa l será or
ganisado por lei cio con
g resso. (Decrs. n. 5 10 , de 22 
de junho e n. 9 14 A, de 23 de 

ut ubro de 1890.) 

Art. 67. Salvas as restricções espe
cificadas . Vide art. 34, n. 30. 

As restri cções ao poder municipal no di stric
to federal lhe são impostas pelo facto de ter sido 
ell e dest inado para séde do govern o da União . 
E o art igo não se referi o só ás restricções espe
cificadas na Constitui ção, mas tambem ás que 
por leis ordi narias se estabelecerem, pela razão 
de que outras se podem tornar necessarias e não 
co nvinha tolher n'isso a acção do pode r legisla
tivo nacional . 

O que se tem principalm nte cm vista com a 
in stituição tio « districto federal» é que o go
verno da União, que n 'e ll e tem séde, esteja em 
sua casa e seja dono d'ella. A esta conside
ração subord inam-se naturalmente todas as 
outras, referentes á administração local. A 
Constituição fez bem , pois, deixando ao con
g resso os poderes necessari os para regular, por 
modo d ifferente do comn~um dos municípios , 
o da capital federa l, e de coarctar, quanto con
vier , a acção do elemento municipal , subord i
nado, por necess idade, ao poder federal na es
pecial circumscripção de que se trata. 

Administrado pelas autoridades mu
nicipaes. A' administração municipal , áquell a 
que é incumbida a func cionarios muni cipaes fica 
affecto tudo quanto, referindo-se a interesses 
puramente locaes, commodo e segurança dos 
munícipes, não se incluir nos serviços que na 
capital, por força da Constitui ção e das leis fe
deraes, são rese rvados ao gove rno da Un ião ( cit. 
art. 34, n. 30). Esta é a esphera de acção que 
a Constituição assig nala ao poder municipal na 
capital da União, e que póde ser mais ou menos 
restricta por motivos e em casos em que o 
tiver por bem o congresso nacional , mediante _ 

Ao art. 66 : 
« Salva as restri cçõcs 

espccifi c;1clas na Consti
tui ção e nas leis federae s, 
o d istri cto federal é ad
ministrado pelas autori
dades 111unicipacs. 

Supprim a-se o parag ra
pho uni co, pot superfluo. 
( Emt nda dn commissão do 
congresso , :1pprov:1da em 12 de 
janeiro de 189 1 ). 

Paragrapho uni co. As 
despezas de caracter local, 
na capital da Republi ca, 
incumbem exclusivamen
te á autorid ade mun ici
pal. ( Ann. do Cong . Co ns t . , 
vol. II , pag- 405 e vol. III , 
pag . 158). 

Art. 67. Salvas as 
r estricções especifica
das na Constituição e 
nas leis federaes, o dis
tricto federal é admi
nistrado pelas autori
dades municipaes. 

Paragrapho unico . 
As despezas de ca
racter local, na capi
tal da Republica, in
cumbem exclusivamen
te á autoridade muni
cipal. 

lei ordi naria. A elle cabe o poder de dar a lei 
organica ao município federal, de estabelecer 
sua lei fundamental , sua Const ituição, e de alte
rai-a, a seo prudente arbítrio . 

E aq ui não ha invocar como indeclinavel o 
principio da a11,fo11omia 11u111icipa l , o qua l jitmais 
servirá de obstaculo aos fins consti tucionaes 
d' esta instituição especia l, o « Di stricto Fede
ral», creada unicamente por bem da independen
cia e li vre acção da auto ri dade central. 

Aos Estados a Constituição forma lmente im
poz o respeito a essa autonom ia (a rt. 68); mas 
ao tratar do d istricto federal não fez o mesmo e 
collocou-o, sem disfarce , sem rebuço. sob a 
tutela do gove rno da União (art. 34 , n . 30 ). E a 
este confiou, como vimos , a orga ni sação espec ial 
d'esse município e lhe deo o poder de reserva r para 
a esphera da União os serviçosq ue.nell e fór mi ster 
retirar das autoridades locaes. Vide supra , com
ment. ao art. 34, n . 30, vcrb. « Os lemais ser
viços>~. (Pag . 136) 

Paragrapho unico. As despezas de 
caracter local. A appli cação da receita pro
priamente municipal a Constitui ção deixou 
entregue ao município, e incumbe aos agentes 
d ' este, na fórma estabelecida na sua lei orga
nica. Taxas e contri buições que os hab itantes 
do municí pio pagam para os serviços d ' ell e, 
para utilidade de sua popu lação, ju sto é que 
n ' isso se empreguem pelos funccionarios cio 
município mesmo . 

A Constituição, embora subordinando ao go
verno da União o município federal, não qu iz 
de todo abolir na capital da União a vida muni
cipal. quér econom ica, quér adm inistrativa. E 
proveo, a bem d'e lla, para que a municipali
dade cu rasse de seos mais íntimos interesses, 

ARTIGO 67 277 

Art. 80. Com as limi- 
layocs dcsta Constituifao, 
tudo quanto sc diz rcla- 
tivamcnte ao Hstado rc- 
fere-sc lambcm ao dis- 
triclo federal. 

Art. 109. O districto 
federal sera organisado 
por lei do congrcsso. 

(Projecto da commissiio do 
governo provisorio.) 

Art. 06. Salvas as rc- 
stricfdcs cspccificadas na 
Constituiyao c nas leis 
fcdcracs, o districto fe- 
deral e adminisfrado pelas 
autoridades municipacs c 
sujeito cxclusivamente 
aos tribunacs da Uniao. 
(Deer. n. 510, de 22 dc junho 
de 1890). 

Art. 66. Salvo as rc- 
stric^oes especificadas na 
Constituifao c os direitos 
da respectiva municipali- 
dade, o districto federal 
e directamente governado 
pelas autoridades fede- 
raes. 

(Deer. n. 914 A, dc 23 de ou- 
lubro dc 1890). 

Paragrapho unico. O 
districto federal sera or- 
ganisado por lei do con- 
grcsso. (Decrs. n. 510, de 22 
de junho e n. 914 A.de 23 de 
outubro de 1890.) 

Ao art. 66: 
« Salva as rcstricfoes 

especificadas na Consti- 
tuicao e nas leis federaes, 
o districto federal e ad- 
ministrado pelas autori- 
dades municipacs. 

Supprima-se o paragra- 
pho unico, poi supcrfluo. 
(Hmendu da commissao do 
congresso, approvada em 12 de 
Janeiro de 1891). 

Paragrapho unico. As 
despczasdo caracter local, 
na capital da Republica, 
incumbem cxclusivamen- 
te a autoridade munici- 
pal. (Ann. do Cong. Const, 
vol. II, pag- 409 e vol. III. 
pag. 158). 

Art. 67. Salvas as 
restricgoes especifica- 
das na Constituigao e 
nas leis federaes, o dis- 
tricto federal e admi- 
nistrado pelas autori- 
dades municipaes. 

Paragrapho unico. 
As despezas dc ca- 
racter local, na capi- 
tal da Republica, in- 
cumbem exclusivamen- 
te a autoridade muni- 
cipal. 

Art. 67. Salvas as restricgoes espe- 
cificadas. Vide art. 34, n. 30. 

As restricgoes ao poder municipal no distric- 
to federal Ihesao impostas pclo facto de ter sido 
clle destinado para sede do governo da Uniao. 
E o artigo nao se referio so as restricgoes espe- 
cificadas na Constituigao, mas tambem as que 
por leis ordinarias se estabclecerem, pcla razao 
de que outras se podem tornar necessarias e nao 
convinha tolher n'isso a acgao do poder Icgisla- 
tivo nacional. 

O que se tern principalmente cm vista com a 
instituigao do « districto federal» e que o go- 
verno da Uniao, que n'elle tern sede, esteja em 
sua casa e seja dono d'ella. A esta conside- 
ragao subordinam-se naturalmente todas as 
outras, referentes a administragao local. A 
Constituigao fez bem, pois, deixando ao con- 
gresso os poderes necessaries para regular, por 
modo differente do commum dos municipios, 
o da capital federal, e de coarctar, quanto con- 
vier, a acgao do elemento municipal, subordi- 
nado, por necessidade, ao poder federal na es- 
pecial circumscripgao de que se trata. 

Administrado pelas autoridades mu- 
nicipaes. A' administragao municipal, aquella 
que c incumbidaafunccionarios municipaes fica 
affecto tudo quanto, referindo-se a interesses 
puramente locaes, commodo e seguranga dos 
municipes, nao se incluir nos servigos que na 
capital, por forga da Constituigao e das leis fe- 
deraes, sao reservadosao governo da Uniao (cit. 
art. 34, n. 30). Esta e a esphera de acgao que 
a Constituigao assignala ao poder municipal na 
capital da Uniao, e que pode ser mais ou menos 
restricta por motives e em casos em que o 
tiver por bem 0 congresso nacional, mediante _ 

lei ordinaria. A elle cabc o poder de dar a lei 
organica ao municipio federal, de cstabelecer 
sua lei fundamental, sua Constituigao, e de alte- 
ral-a, a seo prudente arbitrio. 

Eaquinaoha invocar como indeclinavel o 
principio da anionomia municipal, o qualjamais 
servira de obstaculo aos fins constitucionacs 
d'esta instituigao especial, 0 « Districto Fedc- 
ral», creada unicamente por bem da independen- 
cia e livre acgao da autoridade central. 

Aos Estados a Constituigao formalmente im- 
poz o respeito a essa autonomia (art. 68); mas 
ao tratar do districto federal nao fez o incsmo c 
collocou-o, sem disfarce, sem rebugo, sob a 
tutela do governo da Uniao (art. 34, n. 30). E a 
este confiou, como vimos, a organisagao especial 
d'esse municipio clhedeoopoderde reservar para 
a esphera da Uniao os servigosque nelle for mister 
retirar das autoridades locaes. Vide supra, com- 
ment. ao art. 34, n. 30, verb. « Os demais ser- 
vigos». (Pag. 136) 

Paragrapho unico. As despezas de 
caracter local. A applicagao da receita pro- 
priamente municipal a Constituigao deixou 
entregue ao municipio, e incumbe aos agentes 
d'este, na forma estabelecida na sua lei orga- 
nica. Taxas e contribuigoes que os habitantes 
do municipio pagam para os sendgos d'elle, 
para utilidade de sua populagao, justo e que 
n'isso se empreguem pelos funccionarios do 
municipio mesmo. 

A Constituigao, embora subordinando ao go- 
verno da Uniao o municipio federal, nao quiz 
de todo abolir na capital da Uniao avida muni- 
cipal, quer economica, quer administrativa. E 
proveo, a bem d'ella, para que a municipali- 
dade curasse de seos mais intimos interesses, 
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mas , como é natural, á custa d 'esta, só de seo 
cofre, do prod ucto de sua arrecadação fi scal. 

Fôra, com etfeito, desarrazoado e injusto que 
servi ços excl usivamente feitos para uso, goso e 
commodo dos habitantes da capital federal fos
sem pagos pela União, isto é, pelos contri buin
tes dos Estados, - como injusto tambem fóra 
assumir o govern o federal a plena ad mini stração 
do município , inteiramente privando-o das 
franquezas que gosam os o utros e ainda os de 
menos importancia do pa iz , sempre que d' ahi não 
venha detrimento á União . Esta consideração 
que nmtat-is 11mta11dis fazia Tavares Bastos, no 
seo precioso li vro « A Provincia» (pag . 16 1) , 
com relação ao antigo municipio neutro, não 
escapou aos nossos constituintes e impede que 
a subordinação do elemento municipal ao go
ve rn o da União vá ao ponto de equi valer a 
completo e absoluto anniquilamento . Foi sem 
du vida para o assig nalar, que elles modificara m 
n' esta parte o projecto de Constituição apresen
tado pelo gove rno provisorio com o decreto 
n. 9 14A, de23 de outu bro de 1890, no qual se 
dizia: 

« Salvas as restricções . .. o districto fed eral é 
directamente goveniado pelas autoridades f e
dcraes .» 

O cong resso constituinte emendou : 
« Salvas as restricções .. . o districto federal 

é ad111i11istrado pelas autoridades 11w111dpacs .» 
Em summa : os serviços de caracter local são, 

em geral, ge rid os pela municipalidade e á sua 
custa ; escapam-lhe , porém , os que a Consti
t uição declara,- policia, ensino superior e to
dos os outros que por lei têm sido ou v ierem a 
ser attribuidos á União, incumbindo a esta o 
custeio dos que , não sendo de naturez~ pura
mente mun icipal, o governo federal tomar a 
seo cargo. 

- As despezas propriamente municipaes no 
districto federal faze m-se com o prod ucto das 
taxas cuja arrecadação competia á municipali
dade pela legislação do regimen anterior , po
dendo ella , a lém d ' isso, decretar todos os im
postos que não forem da privativa competencia 
da União ( Lei n . 85 , de 21 de setembro de 
1892, art, 2), e com a renda que prov ier dos bens 
pat rimoniaes do município , aos quaes se refere 
oart. 15, §§ 13 , 15 , 31 e 36 do citado acto le
g islativo. 

O art. 58 da mesma lei determinou que pas
sassem ao governo do municipio federal os ser
viços municipaes que na occasião estavam a 
cargo do govern o da União. Disposições legaes 
posteriores fizeram conservarem-se na adminis
tração federal os mencionados nasalineas e, g) e 
b) do mesmo art igo (co rpo de bombeiros , esgoto 
da cidade e illuminação publica). 

- Viola abertamente os arts . 7, 9 e 11, n . 1, 
lei municipal taxando o desembarqu e de pro
duetos nacionaes e de mercadorias sahidas da 
alfa ndega ou de suas dependencias; porqu anto , 
prohibindo a Constituição aos Estados tributarem 
elles a importação e o transito das mercadorias pro
cedentes directa ou indirectamente do estrange iro 
e a entrada ou a sabida da producção dos outros 
Estados, e só lhes permittindo decretar impos
tos sobre a sua exportação, essa prohibição obri
ga as di visões administrati vas chamadas - mu
nicipios- e ficaria frustrada em parte, si a estes 
fosse licito lançar contribu ição sobre o tran sito 
da producção de outrosm unicipios pertencentes 
ao mesmo Estado e até sobre a entrada da pro
pria p rod ucção no recinto de suas cidades , cujas 
ru as e praças são do dominio publico e se des
tinam ao uso gratuito de todos os cidadãos. 
(Acc. do Supr. Trib. Federal , no recurso ext ra
orcl. n. 9 1, de 9 de dezembro de 1896. 
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mas, como e natural, a custa d'esta, so de seo 
cofre, do producto de sua arrecadagao fiscal. 

Fora, com effeito, desarrazoado e injusto que 
servifos exclusivamente feitos para uso, goso e 
commodo dos habitantes da capital federal fos- 
sem pagos pela Uniao, isto e, pelos contribuin- 
tes dos Estados,— como injusto tambem fora 
assumir o governo federal a plena administra^ao 
do municipio, inteiramente privando-o das 
franquezas quo gosam os outros e ainda os de 
menos importancia do paiz, scmpre qued'ahi nao 
vcnha detrimento a Uniao. Esta consideraijao 
que muiaiis mutandis fazia Tavares Bastos, no 
seo precioso livro «A Proi'incia» (pag. 161), 
com relafao ao antigo municipio neutro, nao 
escapou aos nossos constituintes e impede que 
a subordinafao do elemento municipal ao go- 
verno da Uniao va ao ponto de equivaler a 
complete e absolute anniquilamento. Foisem 
duvida para o assignalar, que elles modificaram 
n'esta parte o projecto de Constituifao apresen- 
tado pelo governo provisorio com o decreto 
n. 914 A, deaj de outubro de 1890, no qual se 
dizia : 

« Salvas as restricfoes... o district© federal e 
directamente govemado pelas autoridades fe- 
ddracs.» 

O congresso constituinte emendou : 
« Salvas as restric^oes... o districto federal 

e administrado pelas autoridades miitiia'paes.» 
Em summa : os services de caracter local sao, 

cm geral, geridos pela municipalidade e a sua 
custa ; escapam-lhe, porem, os que a Consti- 
tuifao declara,— policia, ensino superior e to- 
dos os outros que por lei tern sido ou vierem a 
ser attribuidos a Uniao, incumbindo a esta o 
custeio dos que, nao sendo de natureza pura- 
mente municipal, o governo federal tomar a 
seo cargo. 

— As despezas propriamente municipaes no 
districto federal fazem-se com o producto das 
taxas cuja arrecadafao competia a municipali- 
dade pela legisla^ao do regimen anterior, po- 
dendo ella, alem d'isso, decretar todos os im- 
postos que nao forem da privativa competencia 
da Uniao (Lei n. 85, de 21 de setembro de 
1892, art, 2), e com a renda que provierdos bens 
patrimoniaes do municipio, aos quaes se refere 
oart. 15, §§ 13, 15, 31 e 36 do citado acto le- 
gislativo. 

O art. 58 da mesma lei determinou que pas- 
sassem ao governo do municipio federal os ser- 
vices municipaes que na occasiao estavam a 
cargo do governo da Uniao. Disposicoes legaes 
posteriores fizeram conservarem-se na adminis- 
tracao federal os mencionados nasalineas c, g)e 
h) do mesmo artigo (corpo de bombeiros, esgoto 
dacidade e illuminacao publica). 

— Viola abertamente os arts. 7, 9 e 11, n. 1, 
lei municipal taxando o desembarque de pro- 
ductos nacionaes e de mercadorias sahidas da 
alfandega ou de suas dependencias; porquanto, 
prohibindo aConstituicao aos Estados tributarem 
elles a i mportacao e o transito das mercadorias pro- 
cedentes directaou indirectamente do estrangeiro 
e a entrada ou a sahida da produccao dos outros 
Estados, e so Ihes permittindo decretar impos- 
tos sobre a sua exportafao, essa prohibifao obri- 
ga as divisoes administrativas chamadas — mu- 
nicipios— e ficaria frustrada em parte, si a estes 
fosse licito lancar contribuigao sobre o transito 
da produccao de outros municipios pertencentes 
ao mesmo Estado e ate sobre a entrada da pro- 
pria produccao no recinto de suas cidades, cujas 
ruas e prafassao do dominio publico e se des- 
tinam ao uso gratuito de todos os cidadaos. 
(Acc. do Supr. Trib. Federal, no recurso extra- 
ord. n. 91, de 9 de dezembrodc 1896. 



,nte municipaes no 
n o producto das 
,etia á municipali
men anteri or , po
retar todos os im
.,ativa competencia 
1 de setembro de 
. ue provier dos bens 
aos quaes se refere 
do citado acto le-

terminou que pas
:ipio federal os ser
ccasião estavam a 

Di sposições Jegaes 
em-se na adm inis
,s nasalineas e, g) e 
: bombeiros, esgoto 
ca). 
:t s. 7, 9 e 11 , n . 1, 

,embarque de pro
:adorias sabidas da 
~ncias; porq uanto, 
; Estados tributarem 
las mercadorias pro-
1ente do estrange iro 
roducção dos outros 
.o decretar impos
ssa prohibição obri
s chamadas - mu
em parte, si a estes 
'ío sobre o transito 
cipios pertencentes 
a entrada da pro
suas cidades, cujas 
publico e se des-

todos os cidadãos. 
, no recurso ext ra
> de 1896. 

TITULO III 

D O MUNICIPIO 

TITULO III 

DO MUNIC1P10 



280 ARTIGO 68 

Titulo III. Do município. Os projectos 
Werneck-Pestana e Magalhães Castro não con
sagrava m Titu lo correspondente a este ; ape nas 
o seg undo , no « Dos Estados», trazia disposição 
simpl esmente dete rminando a organisação d 'es
tes sob o regímen 111unicipal (art. 11 4). O pro
jecto Amer ico Brazi liense, porém, continha, 
nos arts . 64 a 67, um esboço, algum tanto mi
nucioso, de organisação municipal, que os Es
tados deveri am obse rva r ; estabelecia o ma
xi mo e mínimo de população, um conselho 
electivo, um intendente com fun cções executi
vas, nomeado pelo governador do Estado, de 
entre tres cidadãos prop ostos pelo conselho, su
perintendencia ela legislatura estadual quanto 
ás reso luções, para garantia dos direitos da 
União, lo Estado e dos outros municípios, 
além de outras disposições sobre finanças , im
migração, etc. 

A com missão do gove rno proviso rio foi mais 
sobria , contentando-se com estabelece r que os 
Estados se organisassem sob o regím en muni
cipal, mediante lei do Estado, respe itada a au
tonomia do município em tudo o concern ente a 
seo pecu liar interesse e constituída sua adm inis
tração por funcc ionarios de eleição dos muní
cipes. E consagrou tambem o voto e elegibili 
dade los estrangeiros nas eleições municipaes. 
(Arts . 8 1 a 83). 

Taes disposições, sob outra reclacção, fora m 
acloptadas no projecto do governo provisorio, 
com acc rescimo de um paragrap ho, para se r 
feita pelo cong resso nacional a lei de organi sa
ção do cli stricto federal (arts. 67 e 68). 

Mas, nas att ri buições cio congresso nac ional 
o projecto do governo provisorio tinha a el e 
« n. 32. Estatuir leis peculiares ao cli stricto fe
deral» , que a com111 issão do congresso consti
tuinte emendára : « N. 32. Legislar sobre a 
orga ni sação municipal cio clistricto federa l. .. » 
e isto tornava inutil o paragrap ho citado cio 
art. 67 do projec to. 

A com missão olfereceo emenda suppriminclo-o. 
E supprimido fi cou, pela approvação do ar
ti go substitutivo do 67 e cio 68, qu e não repro• 
duzio a disposição escusada. ANNAES DO CoNGR. 
CoNsT., vol. li , pags . 2 19 -220). 

O voto activo e passivo cios estrange iros nas 
eleições municipaes (art. 68 do projec to) não 
fo i acei to pelo congresso. Na discussão se con
siderou que, estando abe rta a porta da grande 
naturali sação não deveriam tel-o os estrange iros, 

porquanto fa cilitada ass~m a nac ionali sação , só 
não natura li sa r-se- ia o qu e não ti vesse interesse 
el e qualqu er ordem pelas cousas do paiz ; um 11 
vez que o estrangeiro não quer nacionali sar-se , 
não presta 0 11 11s ele sangue, nem tampouco presta 
ao _pa iz o seo concurso, como na adm inistração 
da justi ça servi ndo de jurado e em outras insti
tuições publicas , não se lhe deve dar o direito 
de voto. 

E have ndo no paiz :municipios co111 maiori a 
de estrange iros, viria a dar-se que pocleria111 
assumir a direcção de serviços ela administração 
publica co1110 são os 111unicipaes, pessoas não 

. pertencentes a nossa nacionalidade. ( Di sc . cio 
deputado Angelo Pinheiro , ANNAES DO CoNGR . 
CoNsT .. vol. li, pag . 203), 

Alé111 cl'i sso, pócle-se aclcl uzir que ás muni
cipalidades incu111be, no reg ímen eleitoral , fun
cção muito i111portante. To111 a111 g rande parte 
nos trabalhos cio ali stamento cios eleitores, na 
expedição de seos titulos, divi são do município 
em secções, designação de ecl ifi cios para as elei
ções, e cabe-lhes (o que '. a tudo sobreleva) a 
nomeação das mesas eleitoraes . Ora , isto nem 
deve se r retirado das 111unicipalidades , cuja in
tervenção no processo eleitora l é propria do 
reg i111 en democrat ico , ne111 deve . se r dado a 
estrange iros. Elles não tem di reitos políti cos 
(sa lvo e111 seo paiz) e não ha razão para se lh es_ 
conceder ~nterferencia , por menor qu e seja, no 
regímen polí tico ela nação em qu e são meros 
hospedes. Seria levar muito longe a cortez ia e 
bom tracto da hospedagem. 

Finalmente, conforme o plano adaptado pela 
Const ituição Federal , a determinação ela fó rma e 
condições da organisação municipal n~o tinha 
que se r estabe lec ida por ell a, mas pelas ci os Es
tados(') 

( ' ) A Conslilui ç:io .te Pc rn :ttnlwrn ( ;l rl. 9 ~) cst :1tuc: 
<e S. iu d .: il ol'o do Con:.d ho Mu11i c1pa l , :il cn1 dos cid:111:i ns :ilist:idM como 

clcitorc:. pn liticos , os estra nge iros que ti~'crcm dnmi.:i\i o 110 1111111icipio, 1h:sdc 
pel o t11 c nos tr cs ;1 u11 os e cou tri hui rc m r om :I !'.- ta x:is mur1i ,·ip:ies .•> 

Na Bahia s:io el e itores muni cip:1e:, os es tr:m gciros com um anno .te rc:. i-
dc11d:1 e co nt ribuintes no 111u11 icipio (Co n!>t. , de ::? de j11Jho .!e 189 1, 
:1rt. 1:q ) . 

Em Min as Gc ra es ~cr:io a li s t:u!os, :- i o rc,1u e rcrcm , p:1r:t e le it ores 1111111l 
ci pacs os cstr :111g c iros u:io :rnal ph:abd os, co m .! 1 :a11 11os de ed:ttlc e ,lous ~1c 
re s i, icu ci :1 no 111u nicipio (Cunst. , :ir t. 8.! , § unico). 

Em Goy:11. podem votar os cstr:111 1:;ci ros :i li st :tdos (Const. , de I tlc junho 
,\e 189 1, :irt. 18). 

Em M;i tto-Grossn têm \'Oto 11 0 munic ipio os cstr :111 gc iros n:io :in:tl ph:1be tos 
,·om .!I ;urnos de cd:1de e tre s de .tum id li o ( Con :. t. de 15 ,\e a1;ost o t! c 
1Stp . ar t. =;; , n. 3.) 

N o Pi:1111Ly s:in elei tores. tc11do tr cs :mno& de rcs idc nc i:t 11 0 nrnnici rio. 
(Cnnst . de 1; , lc juuho de 189.!, :irt. 8 1). 

Em Se rg i\'c , 11:1 s 111cs 11i:1 s cmidiojlk s, com um :1 1111 0 pelo menos de rcs i 
de11 ci:1. 

Sáo d tp,iv ,·i.r os e:.l ran gciros :1li s t:Hlos cl e i tnr cs m1111 icip:1cs 110 Pi;w hy, cm 
Mi n:i s Gi:r:11.." S, Goyn e M:1tlo Gro:.so. (Const. e ar t. ci t:, e :11 l. 10 1, § ,i 
cl :1 de M ina s Gc r;1c:-. ) . 
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Titulo III. Do municipio. Os projectos 
Werneck-Pestana e Magalhaes Castro nao con- 
sagravam Titulo corrcspondente a este ; apenas 
o scgundo, no « Dos Estadosw, trazia disposifao 
simplcsmente determinando a organisafao d'es- 
tes sob o regimen municipal (art. 114). O pro- 
jccto Americo Braziliensc, porem, continha, 
nos arts. 64 a 67, um esbo^o, algum tanto mi- 
nucioso, dc organisa^ao municipal, que os Es- 
tados dcveriam observar ; estabelecia o ma- 
ximo c minimo de popula^ao, um conselho 
electivo, um intendente com func^oes executi- 
vas, nomeado pclo governador do Estado, de 
entre tres cidadaos propostos pelo conselho, su- 
perintondencia da legislatura estadual quanto 
as resokifoes, para garantia dos direitos da 
Uniao, do Estado e dos outros municipios, 
alem de outras disposifoes sobre finangas, im- 
migragao, etc. 

A commissao do governo provisorio foi mais 
sobria, contentando-se com estabelecer que os 
Estados se organisassem sob o regimen muni- 
cipal, mediante lei do Estado, respeitada a au- 
tonomia do municipio em tudo o concernente a 
seo peculiar interesse e constituida sua adminis- 
tragao por funccionarios de eleigao dos muni- 
cipes. E consagrou tambem o voto e elegibili- 
dade dos estrangeiros nas eleigoes municipaes. 
(Arts. 81 a 83). 

Taes disposigoes, sob outra redacgao, foram 
adoptadas no projecto do governo provisorio, 
com accrescimo de um paragrapho, para ser 
feila pelo congresso nacional a lei de organisa- 
gao do districto federal (arts. 67 e 68). 

Mas, nas attribuigoes do congresso nacional 
o projecto do governo provisorio tinba a de 
« n. 32. Estatuir leis peculiares ao districto fe- 
deral", que a commissao do congresso consti- 
tuinte emendara : « N. 32. Legislar sobre a 
organisagao municipal do districto federal... » 
e isto tornava inutil 0 paragrapho citado do 
art. 67 do projecto. 

A commissao offereceo cmenda supprimindo-o. 
E supprimido ficou, pela approvagao do ar- 
tigo substitutivo do 67 e do 68. que nao repro- 
duzio a disposigao escusada. Annaes do Conor. 
Const., vol. II, pags. 219-220). 

O voto activo e passive dos estrangeiros nas 
clcigoes municipaes (art. 68 do projecto) nao 
foi aceito pelo congresso. Na discussao se con- 
sidcrou quo, cstando aberta a porta da grande 
naturalisagao naodeveriam tel-o os estrangeiros, 

porquanto facilitada assim a nacionalisagao, so 
nao naturalisar-se-ia o que nao tivessc interesse 
de qualquer ordem pelas cousas do paiz; uma 
vez que o estrangeiro nao quer nacionalisar-se, 
nao presta onus de sangue, nem tampouco presta 
aopaiz o seo concurso, como na administragao 
da justiga servindo de jurado e cm outras insti- 
tuigoes publicas, nao se Ihe deve dar 0 direito 
de voto. 

E havendo no paiz municipios com maioria 
de estrangeiros, viria a dar-se que poderiam 
assumir a direcgao de servigos da administragao 
publica como sao os municipaes, pessoas nao 
pertencentes a nossa nacionalidade. ( Disc, do 
deputado Angelo Pinheiro, Annaes do Conor. 
Const., vol. II, pag. 203), 

Alem d'isso, pode-se adduzir que as muni- 
cipalidades incumbe, no regimen eleitoral, fun- 
cgao muito importante. Tomam grande parte 
nos trabalhos do alistamento dos eleitores, na 
expedigao de seos titulos, divisao do municipio 
em secgoes, designagao de cdificios para as elei- 
goes, e cabe-Ihes (o que 'a tudo sobreleva) a 
nomcagao das mesas eleitoraes. Ora, isto nem 
deve ser retirado das municipalidades, cuja in- 
tervengao no processo eleitoral e propria do 
regimen democratico, nem deve ser dado a 
estrangeiros. Elles nao tern direitos politicos 
(salvo em seo paiz) e nao ha razao para se lhes_ 
conceder interferencia, por menor que seja, no 
regimen politico da nagao em que sao meros 
hospedes. Seria levar muito longe a cortezia c 
bom tracto da hospedagem. 

Hnalmento, conforme 0 piano adoptado pela 
Constituigao Federal, a determinagao da forma c 
condigdes da organisagao municipal nao tinha 
que serestabelecida por ella, mas pelas dos Es- 
tados (*) 

(•) A CcmsliUiiigao de Pernambnco (art. 92) estutue : « Sao eleitores da Conselho Municipal, alem dos cidadaos alistados como eleitores politicos, os estrangeiros quo tiverem domicilio ho miinicipio, desdc 
polo menus tres annns e contrUmirem com as laxas municipaes.» Na liahia sao eleitores municipaes os estrangeiros com um anno de rcsi- dcncia e contribuintes no municipio (Const., de 2 dc julho de iSqt, 
art. 127). Km Minas Geraes serao alistados, si o requererem, para eleitores muni- cipaes os estrangeiros nao analphabetos, com 31 annos de edade c dous dc residencia no municipio (Const., art. 82, § uuico). Km Goyast podem votar os estrangeiros alistados (Const., de 1 de junho de 1891, art. 18). Em Matlo-Grosso I4in voto no municipio os estrangeiros nao analphabetos com 31 aunos dc edade e tres de domicilio ( Const, de is dc agoslo dc 1892, art. s?, n. 3.) No Piauhy sao eleitores, tendo tres annos de residencia no mnnicipin. (Const, de ti de junho de 1892, art. 81). Km Sergipe, nas mcsmus condigdes, com um anno pelo mcnos dc resi- dencia. Sao etegivcis os estrangeiros alistados eleitores municipaes no Kiauhy, em Minas Gcracs. Goyaz e Mallo Grosso. (Const, c art. cits c ail. io"t, § 4 
da dc Minas Geraes). 
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11en eleitoral , fun
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ifi cios pa ra as elei
:udo sobreleva) a 
,s . Ora, isto nem 
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d ireitos polit icos 
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~nor que seja, no 
1 q ue são meros 
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,). 
idos (Co nst. , de 1 de junho 

tr:111gl:i rns n;io :111:ilph abc tos 
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.: rcs idcnci:1 no m uniciri o. 

11 :111 11 0 pelo menos de rl!'si

m11n ic ip.1t:s 11 0 Pi:why cm 
· arl. cit ::;. e :in . ,o , ',§ ,1 
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Art. 8 1. Os Estados 
se org,rnisarão sob o re
g ím en muni cipal. 

Arl. 82. O reg imen 
muni cipal se rit organ i
saclo por le i cio Estado, 
lendo por base : 

1 •0 a autono mi a cio 
muni cí pio em tudo qua1r
to fôr ele se u pern li ar 
interesse; 

2. 0 a eleicão cios fu n
cciona rios q

0

ue d e v e 111 

constitui r o seu govern o 
ou ad min istração. 

Art. 83 . Nas eleições 
muni cipaes terão direito 
de vo to os estra ngeiros, 
segun do as condições que 
a le i do Estado es tabe
lece r. 

(Projecto d:1 commi ssii o do 
governo pro visorio.) 

Art. 67. Os Estados 
organi sa r-se-ão, por leis 
suas, sob o regím en mu
nicipa l, com estas bases : 

1 .º A au tonomia do 
municipio, em tudo quan
to respeite ao seo pe-
cu li ar int eresse; · 

2 .º Elect ivid ade ele ad
minist ração local. 

Parag rapho uni co . Uma 
lei cio congresso organi
sari1 o mun icípio no clis
tricto federal. 

Art. 68. Nas eleições 
mu ni cip:1es serão eleitores 
e elegi veis os estrangeiros 
reside ntes , segundo as 
condições que a lei ele 
cada es tado prescrever. 

(Decretos n . _510, de 2:!: de 
junho e •. 9 14 A, de 23 de 
o u tubro de 189 1.) 

Art. 68 . Os Estados organisar-se-ão ... 
A Constitui ção projectada pelo governo pro
visori o estabelecia clausulas para a organisação 
dos municipios ( arts . 67 e 68 ) e com isso 
incorri a, e por maioria de razão , na cri t ica fe ita 
á disposi ção relat iva á organi sação dos Estados . 
Era o pode r cen tral regu lando objecto alheio á 
sua competencia ; os Estados , embora autono
mos, te ri am assumptos · de orde m puramente 
loca l suj eitos ao molde geral. 

Ora, já no regimen imperial, depois cio acto 
add icional á Constitui ção, -primeira man ifesta
ção legal, com quanto escassa e manca , do p rin 
cipio federa ti vo entre nós, - contestava-se aos 
poderes ge raes con1petencia para semelhante 
in vasão na esphera dos interesses locaes. 

Na sessão de 6 de setembro de 1883, do se
nado impe ri al, um illustre representante de 
Pernambuco, o desem bargador Alvaro Barbalho 
Uchoa Cavalcanti (e é con1 desvanecimento e 
orgulho que cita mos este nome a nós tão caro), 
ao impug nar um projecto de lei referente a or
gani sação muni cipal, que di scutio, com sua in
di sputada p ro fi ciencia e largo espirito libera l, 
expunha, ent re outras , as seguintes razões : 

« Entendo q ue o poder leg islati vo gera l nãc 
é competente para legislar sobre camaras muni
cipaes. Esta competencia não se acha na Const i
tui ção nem nas leis posteriores . Nilo está nem 
na lett ra , nem no espiríto d'e!las. 

« Depois de p romulgada a Constitui ção do Im
perio , conhecendo-se qu e a centrali sação da 
autoridade era exagerada e inconven iente, t ra
tou- se de conceder ás provindas o direito de 
rege rem-se; e esta attri bui ção q ue lhes fo i con
cedida não pod ia deixar de abra nger o se rv iço 
municipal. E seri a com effeito ext raordinario 
q ue, concedendo-lhes o poder ge ral o direito de 
tratar dos seus interesses propriamente prov in
ciaes, reservasse para si conhecer dos negocios 
municipaes , que n 'esses se acham comprehen
didos e q ue são de menor impo rtanda. 

Substituam-se pelo se
gu inte os arts. 67 e 6 : 

Art. Os Estados orga
sa r-sc-fo por fônna qu e 
fi que assegura la a au to
nomia dos mu ni cípios cm 
tu do quanto respeite ao 
sco peculi ar intercsse. 
- La 11 ro Sodré e outros. 

( Emcndn npprovada cm 1 2 
ele janeiro de 190 1 .) 

Paragrapho un ico. -
Supprima•se por supcr
fluo. 

Emenda da comrn issilo do 
cong resso (prejudic:1d:1, em 12 

de janeiro de 189 1.) 

Ao art. 68 . - Suppri
ma-se . - Borges de M e
deiros. 

(Emenda ,1.pprovadlt am 12 

dejaneirode 189 1.) 

Art. 68. Os Estados 
organisar - se-ão por 
fórma que fique asse
gurada a autonomia dos 
municipios , em tudo 
quanto respeite ao seo 
peculiar interesse. 

« Póde-se dizer que virá desva ntagem ao se r
viço publi co, orga ni sando as provindas suas 
municipalidades como ente nderem ? Penso q ue 
não; ao contrario acho q ue isto é de g rande 
van tage m . 

« Os interesses, o cl ima, a educação, os recur
sos, as circumsta ncias das prov incias são diver
sos em cada uma. Por conseguinte, era mais 
conveniente que el las pudessem regular os seos 
negoc ios muni cipaes como entendessem melhor. 

« Poder-se- ia dizer que assim as camaras muni 
d paes se organi sariam ele uma maneira em uma 
prov incia e de maneira diversa em out ra, des
t ru indo-se a uni fo rm idade que a muitos parece 
conveniente . 

« Mas, é n ' isto mesmo q ue acho a bell eza do 
systema, a sua vantage ni : q ue cada prov íncia 
organ ise suas municipalidades como lhe con
v ier, em attenção ás suas condições peculi ares. 
e na mesma p rov incia as municipali dades po
de m ter uma organi ~ação di ffe rente, porqu e aos 
municipi os do interi or pôde não ser adaptada 
uma o rga ni sação egual á da cap ital ou de suas 
proximidades , v isto q ue são di ffere ntes por mais 
de uma circumstancia. O q ue se póde tambem 
d izer do mu nidpio da côrte em relação ás pro
v íncias . 

« A competencia, po rta nto, do pode r geral para 
legislar sobre camaras municipaes, pertence lhe 
sómente no q ue di z respeito ao muni cipio neutro. 

« E' esta a disposição do Acto Add icional no 
art. 1 ° in ji11e : 

« A auto ridade da asse m biéa legislati va da pro
« vind a em qu e esti ve r a côrte não com prehen
« derá a mesma côrte nem seu municipio. » 

Conseq uentemente para estabelece r o regí
men e a legislação organica do municipio da 
côrte é com petente a assembléa geral; mas para 
o restante dos m unidp ios não vejo na lettra 
nem no esp iri to da Constitui ção ou das leis 
cousa alg uma q ue faça crer que pertence ao 
poder geral semelhante attr ibuição .» 
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Art. 81. Os Estados 
se organisarao sob o re- 
gimen municipal. 

Arl. 82. O regimen 
municipal sera organi- 
sado por lei do Estado, 
tendo por base : 

i.0 a autonomia do 
nuinicipio cm tudo quan- 
to for de sou peculiar 
inleresse ; 

2.0 a clcifao dos fun- 
ccionarios quc devem 
constiluir o scu govcrno 
ou administngao. 

Art. 83. Nas elei^ocs 
municipacs leriio dircito 
de voto os cstrangeiros, 
segundo as condifdcs quc 
a lei do Estado cstabe- 
leccr. 

(Projeclo da commissao do 
govcrno provisoiio.) 

Art. 67. Os Estados 
organisar-sc-ao, por leis 
suas, sob 0 regimen mu- 
nicipal, com cstas bases: 

1 .u A autonomia do 
municipio, cm tudoquan- 
to rcspcilc ao sco pe- 
culiar intcressc; 

2.0 Elcctividadc de ad- 
ministrafao local. 

Earagrapho unico. Uma 
lei do congrcsso organi- 
sara o municipio no dis- 
tricto federal. 

Art. 68. Nas cleifdes 
municipacs scrao clcitorcs 
c elcgivcis os cstrangeiros 
residentes, segundo as 
condifdcs quc a lei de 
cada estado prcscrcver. 

(Decrelos n. 510. de 22 de 
junho e u. 914 A, de 2) de 
oulubro de 1891.) 

Substituam-sc pclo sc- 
guintc os arts. 07 e 08: 

Art. Os Estados orga- 
sar-sc-ao por forma que 
fique asscgurada a auto- 
nomia dos municipios cm 
tudo quanto rcspeite ao 
sco peculiar intcrcsse.— 
—Lauro Sodre c oulros. 

( Emendu approvada em 12 
de Janeiro de 1901,) 

Paragrapbo unico. — 
Supprima-se por super- 
fluo. 

Emenda da commissao do 
congrcsso (prejudicada, em !2 
de Janeiro de 1891.) 

Ao art. 68. — Suppri- 
ma-se. — Borgcs de Mc- 
dciros. 

(Emenda approvadu em 12 
dejaneirode 1891.) 

Art. 68. Os Estados 
organisar-se-ao por 
forma que fique asse- 
gurada a autonomia dos 
municipios, em tudo 
quanto respeue ao seo 
peculiar interesse. 

Art. 68. Os Estados organisar-se-ao... 
A Constituifao projectada pelo governo pro- 
visorio estabelecia clausulas para a organisarao 
dos municipios (arts. 67 e 68) e com isso 
incorria, e por maioria de razao, na critica feita 
:t disposirao relativa a organisarao dos Fstados. 
Era o poder central regulando objecto alheio a 
sua competencia ; os Estados, embora autono- 
mos, teriam assumptos de ordem puramente 
local sujeitosao molde geral. 

Ora, ja no regimen imperial, depois do acto 
addicional a Constituirao,—primeira manifesta- 
rao legal, comquanto escassa e manca, do prin- 
cipio federativo entrenos,— contestava-se aos 
poderes geraes competencia para semelhante 
invasao na esphera dos interesses locaes. 

Na sessao de 6 de setembro de 1883, do se- 
nado imperial, um illustre representante de 
Pernambtico, o desembargador Alvaro Barbalho 
Uchoa Cavalcanti (e e com desvanecimento e 
orgulho que citamos este nome a nos tao caro), 
ao impugnar um projecto de lei referente a or- 
ganisarao municipal, que discutio, com sua in- 
disputada proficiencia e largo cspirito liberal, 
expunha, entre outras, as seguintes razbes : 

« Entcndo que o poder legislative geral nac 
e competente para legislar sobre camaras muni- 
cipaes. Esta competencia nao se acha na Consti- 
tuirao nem nas leis posteriures. Nao esta nem 
na lettra, nem no espirito d'ellas. 

« Depois de promulgada a Constituirao do Im- 
perio, conhecendo-se que a centralisarao da 
autoridade era exagerada e inconveniente, tra- 
tou-se de conceder as provincias o direito de 
regerem-se; e esta attribuirao que Ihes foi con- 
cedida nao podia deixar de abranger o serviro 
municipal. E seria com elTeito extraordinario 
que, concedendo-lhes o poder geral o direito de 
tratar dos sens interesses propriamente provin- 
ciaes, reservasse para si conhecer dos negocios 
municipacs, que n'esses se acham comprehen- 
didos e que sao de menor importancia. 

« Pode-se dizer que vira desvantagem ao ser- 
viro publico, organisando as provincias suas 
municipalidades como entenderem ? Penso que 
nao; ao contrario acho que isto e de grandc 
vantagem. 

« Os interesses, o clima, a educarao, os recur- 
sos, as circumstancias das provincias sao diver- 
sos em cada uma. Por conseguinte, era mais 
conveniente que ellas pudessem regular os seos 
negocios municipacs como entendessem melhor. 

« Poder-se-ia dizer que assim as camaras muni- 
cipaes se organisariam de uma maneira em uma 
provincia e de maneira diversa em outra, des- 
truindo-se a uniformidade que a muitos parece 
conveniente. 

« Mas, e n'isto mesmo que acho a belleza do 
systema, a sua vantagem : que cada provincia 
organise suas municipalidades como Ihe con- 
vier,em attenrao assuas condiroes peculiares,— 
e na mesma provincia as municipalidades po- 
dem ter uma organisarao differente, porquc aos 
municipios do interior pode nao ser adaptada 
uma organisarao egual a da capital ou de suas 
proximidades, visto que sao difierentes por mais 
de uma circumstancia. O que se pode tambem 
dizer do municipio da corte em relarao as pro- 
vincias. 

« A competencia, portanto, do poder geral para 
legislar sobre camaras municipacs, pertence Ihc 
somente no que diz respeito ao municipio neutro. 

« E' esta a disposirao do Acto Addicional no 
art. i0 i; fimc : 

« A autoridade da assemblea legislativa dapro- 
« vincia em que estiver a corte nao comprehen- 
« deni a mesma corte nem seu municipio. » 

Consequentemente para estabelecer o regi- 
men e a legislarao organica do municipio da 
corte e competente a assemblea geral; mas para 
o restante dos municipios nao vejo na lettra 
nem no espirito da Constituirao ou das leis 
cousa alguma que fara crer que pertence ao 
poder geral semelhante attribuirao.» 
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282 ARTIGO 68 

A um aparte que lhe chamava a atte nção para 
o art. , 69 da Constitui ção, respondia : 

« - O art. 169 diz: 
« O exe rcicio de suas fun cções (referindo-se 

ás camaras muni cipaes ) fo rmação de suas pos
turas po li ciaes, applicação das suas rendas e 
todas as suas parti culares e uteis attribu ições 
serão decretadas por uma lei reg ulam entar .» 

« Qpando a assem biéa geral pod ia legislar so
bre tudo, tinha isso Jogar : mas, desde que o acto 
add icional confe rio ás provincias a attribuição 
de legislar sobre os negocios peculiares d 'e llas, 
é obv io q ue a attr ibu ição de que se trata, con
cern ente ás munic ipa lidades , ficou a ell as com
pet indo, e é a ellas que pertence fazer a- lei 
reg ulamentar de que trata o arti go ci tado.»-

0 que no imperio un itario já parecia se r ex
cesso de centra li sação, não fóra tolerave l na 
Repu bli ca Federati va e o congre5so constituinte 
não adm itt io o ar t. 67 do projecto , mas adopto u 
o substitu t ivo apresentado pelo represen tante 
Lauro Sod ré e out ros, que é o art. 68 da Const i
tuição. ( ANNAES DO CoNGR. CoNST., vol. II , 
pag . 2 19) e·) 

Assegurada a autonomia dos muni
cipios. O deputado Meira de Vasconcellos 
ave ntará a idéa de deixa r-se aos mumc1p1os o 
cu idado e tarefa de se constituirem, reconhe
cendo-lhes o direito de se organisa rem ell es por 
leis suas, com as limitaçõesq ue resultasse m das 
Constituições dos respectivos Estados. Com 
este in t uito apresentou a seguinte emenda : 

« O-. rnuni cip ios organi sar-se-ão de accordo com as 
Constituições dos Estados respecti vos , obse rvadas as se
g uink s bnses : 

1 . • Completa autono mia cm t-udo quanto respeite ao se u 
pec uliar interesse ; 

2. " Electividade da adminis tra ção local ; 
3.º Faculdad e de celebrarem co m um ou ma is muni

cipio~ do mesmo Estado os aju stes neccssarios para a reali
saç ão de obras ou serviços da res tri cta compc te ncia de 
cada um , em seu re:,; pcctivo te rritorio.)> 

E just ificava essa emenda, produzindo as se
g uintes considerações ( ANNAES DO Co"NGR. 
CoNST . , vol. II , pag . 199: 

« Entendo qu e tc riarn os sophi smado a patrio t ica aspira
ção da au tonomia do pod e r munici pa l , si nfLo dessemas aos 
municipi os o diroi to de se o rg ani sa rern , obse rvadas apenas 
aquell as restricções q ue t êm por fim manter a linha div i
~or ia entre a co rnpete ncia dos Estados e a dos rn esmos mu
nicipios . 

Com esta eme nd a prete ndo fa1. c r com qu e na o rg anisação 
dos municipios nf10 se ve rifique essa uniform idade que , s i é 
fun esta e m relação ;'1 org ani saçft.o dos Estados , é fun esti s
s ima e perigosissima no rcg im c n fed e rati vo c m rc laçfw ú o r
g ani sação m unic ipal. 

O systc ma fede rati vo deve d eixar ;.i c ad a municipi o c on 
sultar os seos inte resses cspeci acs e tantas outras circum-

( •) A es te pro posi to ,Ih.se a (( G:1.1.ct.t ela Tarde,> cm um :i de !-11:a s ed i. 
,;-ücs. de ja nei ro de 189 1,- 11 :1 secç:io (( S.:man:1 Par lamenl :t n>, cm que :1prc• 
.:iava os traba lh os do (·ong rcsso ,·onst1 tuint1t : 

« N :a ses!tio ti .: se gu nd ;1. fe: ir a o congresso depo is di: ouvir os Srs . Amcrico 
Lobo e Sc rzcddlo ;1ccrca da public:iç:io de c\c b:i tc s, passou i1 Yot:i ,;:io cl,1 
par te cl:a Const ituiç:io rch,tiva a org:misaç:io tios Estados e n11111i c ipi os . O 
re su lt ado d:t vo taç:io mostra que imperaram ;i s idea s sustcnt :id:u; na tri 
b11 11 :1, com re l:1,; :io :,, essa p:i rtc d:i Const ituiçiio, pelo illustr c Sr . Jo;;i o B.ir
ba\ h o e outros, e const:intc s de e mendas do s Srs. Lau ro S01\r é e \':t ri os re
presentan te s. 

Tevt , ro i~, :t vic tori:1 :1h i o principio iedcr:t li~t ;i . .,. 

s tan c ias que não se póde deixar de co ns iderar outros tantos 
factores de um a boa o rgani sação cornmu nal. 

Ern re lação aos m un ic ipi os é ainda ma is capita l a neces
sidade da au tonorn ia , e ern um regimen federat ivo não se 
póde pretender que pe los moldes do munic ípio A possa ser 
organisado o município Z ; porque a o rg,nisação que con
vém a um muni c ipi o póde compromette r os inte resses de 
o utro municipio que tem inte resses diversos . 

Um muni cípio póde viver e ti ra r seo engrandec imento 
das industrias manufactureiras, outro da lavoura , outro da 
c reaçào, aind a outro de todas essas industrias o u de mai s 
de um a d'e ll as . 

Como, poi s , o rganisar os mu nicípios uniformem ente e 
sob as mesmas condições?>> 

Damos razão ao autor da emenda q uanto ao 
reconhecer aos municipios ci direito de se orga
ni sarem, e n'i sto somos coherentes com o que 
estabelec i amos no « Esboço de organi sação Poli 
tica e Admi ni st ra tiva» que, - na qualidade de 
membro da commissão incum bida pelo gover
nador de Pernambuco, de elaborar a Constitui ção 
que devia ser submettida á assembléa do mesmo 
Estado, - apresentámos á di eta commissão pa ra 
base de seo importante trabalho. Ahi consa
g ravamos a liberdade dos municipios se consti
tuirem, faze ndo cada um d' elles mesmos sua 
lei organica, respeitadas a Const itui ção federal 
e a do Estado e garantindo- lh (,s esta o poder de 
promoverem e zelare m conforme mais conve
niente entendessem , tudo quanto se refere á sua 
vida econom iG\ e ad mini strativa, sem depen
dencia alg uma de estranha autoridade, salvo a 
judiciaria por via de recurso ou mediante de
nuncia ou queixa, nos casos permittidos por lei 
(«Esboço» cit., arts . 11 a2 1.) 

Mui convictamente o p rop unhamos. O pleno 
exe rcic.io da li berdade municipal é não só 
um direito, mas uma condição sine qua de uma 
organi sação constitucional, sobre a base do self
govem111e11t. Ha muito se sabe que a direcção 
dos uegocios de todos perte11ce n todos, isto é, nos 
represe11tnutes e delegados de lodos; o que só i11teressa 
a u111a fra cção , por esta deve ser decidido; o que 
11 11 ica111e11te diz respeito ao individuo, só d'elle deve 
depe11der. Em cada municipio cada individuo 
tem interesses que só a ell e importam e por
tanto não estão sob a juri sdicção munici pal. 
Outros interesses porém atfectam aos outros 
municipes, são-lhes communs, e naturalmente 
entram na competencia municipal. Mas , como 
só a ell es, á communhão municipal que elles 
constituem , é que esses interesses são a/fe ren
tes , - n 'um reg imen semecratico nenhuma 
autori dade que não seja constituida por dele
gação sua e na fórma de acto orga nico seo, terá 
o poder do regulai-os, desde que não envolvam 
comsigo interesses est ranhos e ditferentes , e 
fique na orbita exclusiva do «poder municipal», 
sem haver interfe renc ia nem dependencia de 
di ve rsa autoridade. 

D€sde que o assum pto é puramente muni
cipa l não cabe na gestão do Estado, como não 
cabe na da União o que fór puramente estadual. 
E assim como o proprio Estado é o regul11.dor 
dos negoc ios que são exclusivamente seos e 
estabelece sua «Constituição ~' , seu cod igo fun-
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282 ARTIGO 68 

A um aparte que Ihe chamava a atten^ao para 
o art. 169 da Constituifao, respondia : 

« — O art. 169 diz: 
« O exercicio de suas funci;oes (referindo-se 

as camaras municipacs) formagao de suas pos- 
turas policiaos, applicagao das suas rendas e 
todas as suas particulares e uteis attribuifoes 
serao dccretadas porumalei regulamentar.» 

« Qiiando a assemblea geral podia legislar so- 
bretudo, tinhaisso logar: mas, desde que o acto 
additional conferio as provincias a attribuiijao 
de legislar sobre os negocios peculiares d'ellas, 
e obvio que a attribuifao de que se trata, con- 
ccrnente as municipalidades, ficou a ellas com- 
petindo, e e a ellas que pertence fazer a- lei 
regulamentar de que trata o artigo citado.»— 

O quo no imperio unitarioja parecia ser ex- 
ccsso de centralisafao, nao fora toleravel na 
Republica Federativa e o congresso constituinte 
nao admittio o art. 07 doprojecto, mas adoptou 
0 substitutivo apresentado pelo representante 
Lauro Sodre e outros, que e o art. 68 da Consti- 
tuii;ao. ( Annaes do Conor. Const., vol. II, 
pag. 219) f) 

Assegurada a autonomia dos muni- 
cipios. O deputado Meira de Vasconcellos 
aventara a idea de deixar-se aos municipios o 
cuidado e tarefa de se constituirem, reconhe- 
cendo-lhes o direito de se organisarem elles por 
leis suas, com as limita9oesque resultassem das 
Constituifoes dos respectivos Estados. Com 
este intuito apresentoua seguinte emenda : 

« Otf municipios organisar-se-ao de accordo com as 
Constitui^oes dos Estados respectivos, observadas as se- 
guintes bases : 

i." Completa autonomia em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar intcresse ; 

2.0 HIectividade da administra^ao local : 
3.0 Faculdade de celebrarem com um ou mais muni- 

cipios do mesmo Estado os ajustes necessaries para a reali- 
sa^ao de obras ou servi^os da restricta competencia de 
cada um, em seu respectivo territorio.)) 

Ejustificava essa emenda, produzindo as se- 
guintes considera^oes ( Annaes do Conor. 
Const., vol. II, pag. 109; 

« Hntendo que teriamos sopliismado a patriolica aspira- 
9ao da autonomia do poder municipal, si nilo dessemos aos 
municipios o direito de se organisarem, observadas apenas 
aquellas restrictoes que torn por fim manter a linha divi- 
soria entre a competencia dos Estados e a dos mesmos mu- 
nicipios. 

Com esta emenda pretendo fazer com que na organisagao 
dos municipios nao se verifique essa uniformidade que, si e 
funcsta em relatjao a organisaqao dos Estados, e funestls- 
sima c perigosissima no regimen federativo em rela^fio a or- 
ganisa^ao municipal. 

O system a federative devc dcixar a cada municipio con- 
sultar os seos interesscs cspeciaes e t.nntas outras circum- 

(*) A cste proposito »!isse a <1 Gazcta da Tarde»> cm uma dc suas cdi- 
ijoes dc janciro de 1891,— na sccijao « Scmana I'urlanietitarv, em cjue aprc- ciava os trabalhos do comgresso constituinte ; Na scssao de scguuda-fcira o coiigresso depots de ottvir os Srs. Americo Lobo c Serzedello acerca da publicafao de ilcbates, passou a votaijao da parlc da Conslituiijao relativa a organisaijao dos Estados e municipios. O result ado da vota^So mostra que impcraram as ideas sustentadas na tri- 
buna, com rcla^'ao a essa parte da Constituu;iio, pelo illustrc Sr. Joao Bar- balho e outros, e con si antes Uc cm etui us dos Srs. Lauro Sodrtf e varies re- 
prescntantes. Tcv«, pois, a victoria ah! o principio federalista.* 

stancias que nao se pdde deixar de considerar outros tantos 
factores de uma boa organisa^ao communal. 

Em rela^ao aos municipios e ainda mais capital a neces- 
sidade da autonomia, c em um regimen federative nao se 
pdde pretender que pelos moldes do municipio A possa ser 
organisado o municipio Z ; porque a organisa9*10 que con- 
vem a um municipio pdde comprometter os interesses de 
outro municipio que tern interesses diversos, 

Um municipio pdde viver e tirar seo engrandecimento 
das industrias manufactureiras, outro da lavoura, outro da 
crea^ao, ainda outro de todas essas industrias ou de mais 
de uma d'ellas. 

Como, pois, organisar os municipios uniformemente e 
sob as mesmas condi^des ?» 

Damos razao ao autor da emenda quanto ao 
reconhecer aos municipios 6 direito de se orga- 
nisarem, en'isto somos cohercntes com o que 
estabeleciamos no « Esbofo de organisa^ao Poli- 
tica e Administrativa » que,— na qualidade de 
membro da commissao incumbida pelo gover- 
nador de Pernambuco, de elaborar a Constituifao 
que devia ser submettida a assemblea do mesmo 
Estado,—apresentamos a dicta commissao para 
base de seo importante trabalho. Ahi consa- 
gravamos a liberdade dos municipios se consti- 
tuirem, fazendo cada um d'elles mesmos sua ') 
lei organica, respeitadas a Constituifao federal 
e a do Estado e garantindo-lhes esta o poder de 
promoverem e zelarem conforme mais conve- 
niente entendessem, tudo quanto se refere a sua 
vida economica e administrativa, sem depen- 
dencia alguma de estranha autoridade, salvo a 
judiciaria por via de recurso ou mediante de- 
nuncia ou queixa, nos casos permittidos por lei 
(«Esbo90» cit., arts. 11 a 21.) 

Mui convictamenteopropunhamos. O pleno 
exercicio da liberdade municipal e nao so 
um direito, mas uma condifao sine qua de uma 
organisa^ao constitucional, sobre a base do self- 
govcrninciti. Ha muito se sabe que a Jirecfao 
dos negocios dc todos pertence a iodos, islo e, nos 
reprcseniantcs c dclcgados de iodos; 0 que so interessa 
n uma fracgdo, por esta deve ser decidido; 0 que 
nnicamcnle dip rcspei/o ao individno, so d ellc deve 
deptmier. Em cada municipio cada individuo 
tern interesses que so a elle importam e por- 
tanto nao estao sob a jurisdicijao municipal. 
Outros interesses porcm affectam aos outros 
municipes, sao-lhes communs, e naturalmente 
entram na competencia municipal. Mas, como 
so a elles, a communhao municipal que elles 
constituem, e que esses interesses sao afl'cren- 
tes, — n'um regimen semecratico nenhuma 
autoridade que nao seja constituida por dele- 
ga^ao sua e na forma de acto organico seo, tcra 
o poder do regulal-os, desde que nao envolvam 
comsigo interesses estranhos e diflferentes, e 
fiquc naorbita exclusiva do «poder municipal», 
scm haver interferencia nem dependencia de 
divcrsa autoridade. 

Desde que o assumpto e puramente muni- 
cipal nao cabe na gestao do Estado, como nao 
cabe na da Uniao o que for puramente estadual. 
E assim como o proprio Estado e o regulador 
dos negocios que sao exclusivamente seos e 
estabelece sua « Constitui^ao seu codigo fun- 



:::ons iderar out ros tantos 
mm unal. 
a mais cap ita l a ncces
me n federativo não se 
muni cípio A possa ser 
a orgrtn isação que con-
1metter os interesses de 
dive rsos. 
· seo engra ndec im ento 
o da lavo ura , out ro da 
indus trias ou de mais 

:ipios uniformemente e 

emenda q uanto ao 
direi to de se orga

!rentes com o que 
e organi sação Po li 
- na qualidade de 
mbida pelo gover
orar a Constitui ção 
sembléa do mesmo 
:a com mi ssão para 
alho. Ahi consa
micipios se consti
' ell es mesmos sua 
onstituição federal 
.e_s esta o poder de 
x me mais conve
mto se refere á sua 
1tiva, sem depen
utoridade, sa lvo a 
, ou m ed iante de
Jermittidos por lei 
) 
1hamos. O pleno 
ici pal é não só 
o si11e q11a de uma 
,bre a base do self-
1 be que a direcção 
1 todos , isto é, aos 
is; o que só iu teressa 
er decidido; o que 
Jid110, só d'elle deve 
io cada individuo 
importam e po r-

li cção municipal. 
:ctam aos outros 
;, e naturalmente 
ipal. Mas, como 
.micipal que elles 
esses são afferen
:rati co nenhuma 
;tituida por dele
orga nico seo, terá 
1ue não envolvam 

e differentes, e 
>ocler municipa l», 

clependencia el e 

Ju ra mente muni
':stado, como não 
ra mente estadual. 
fo é o regu lador 
;ivamente seos e 
, seu cocl igo fun-

l 
( 

ARTIGO 68 283 

dame nta l para a gerencia desses seos negoc ios, 
- egualmente e com o mesmo di reito, o muni
cipio faz sua lei organica , seo estatuto basilar, 
e por ell e inst itue e rege a ad mini stração de 
seos negoc ios parti culares . 

E esta entrega dos negocios municipaes, sem 
. excepção, aos proprios municipes é não sómente 

logica, n'um regimen federa l representativo , 
como é benefi ca e de salutares effe itos . Esta 
gestão independente e :rntonomica é p rop ria a 
dar o maior incremento á vicia local. Sentindo 
os muni cipes q ue realmente esta depende só 
d ' elles, q ue são assim senhores e arbitros dos 
negocios mun icipaes, desprende m-se da inercia 
e ind iffe rença, de q ue do contari o se deixa riam 
possuir , e atiram-se com serio em penho á acti 
v iclacle e tra balho em prol desses interesses, cuja 
sati sfacção aproveita tão intimam ente á sua loca
lidade, e mourejam por mantel-a prospera, por 
melhorai-a . Ora , o mun icip io é um a miniatu ra 
da patri a, uma im agem redu zida d' ella, é nas· 
cousas polit icas, como já o di sse alg uem , o pri
meiro amor do cidadão . Esse amor, esse aferro 
ao torrão natal, ao circulo das relações ele v isi
nhança, de contig uidade, de communidacle ele 
in teresses, enge ndra o espirito civico. A auto-

nomia local o desenvolve, o eng randece, o no
bilita . E esse patriotis1110 loca l, de si mesmo 
sereno, intenso , du radouro, é a ra iz do patriotismo 
uacional. E' erro, pois, cercear essa autonomia. 
Seri a mais que erro mesmo, um verdade iro 
attentado, si preval~cesse na Republi ca o senti
mento vesgo, desconfi ado, tacanho, esterili sado r, 
qu e na monarchia atrophiou o elemento muni
ci pai. (*) 

A hi stori a ensina que os paizes de li berclacles 
municipaes são os de maior resistencia á tyran
ni a . E' lição para aproveitar-se. 

Entretanto, apezar de quanto fi ca exposto, a 
emenda de que v inhamos t ra tando, dev ia cahir, 
como succedeo. - E a razão é a mesma ác ima 
-addu zida q ua nto á emenda que eliminou dos 
arts . 67 e 68 do projecto as condições postas á 
orga ni sação dos Estados,-a violação da auto
nomia d ' elles.- Nas constituições estaduaes 
é que cabe tratar das condições do organi smo 
municipal. (**) 

( *) Es preciso ens:iyar l ::t li berrl:id, cs preciso pra ti ca ri a, y par:t cns:iya rl a y 
praticaria cs ncccssario 110 11 tcner mitdo :i sus consel1ucncias ni â sus pra
ticas.-Em. Cn.rle/h,r . 

( º º) A Const. do Rio Gr:mcle do Sul , ar ts . 62 § 1 e 64 e :i ele Goy:iz, de I de 

t l~l(:~o l;~c s
1c8~~•11:;i\·11i1: ,• ecs~~t::,;~,;~~~ ~,:~10

111~~~1~~g:l~~v~et:r~:l;;J~:i,p~~s~ei~~~~~; 
os principias da Constituiç5o. 
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damental para a gerencia desses seos negocios, 
—egualmente e com o mesmo direito, o muni- 
cipio faz sua lei organica, seo estatuto basilar, 
e por elle institue e rege a administrafao de 
seos negocios particulares. 

E esta entrega dos negocios municipaes, sem 
excep9ao, aos proprios municipes e nao somente 
logica, n'um regimen federal representativo, 
como e benefica e de salutares efleitos. Esta 
gestao independente e autonomica e propria a 
dar o maior incremento a vida local. Sentindo 
os municipes que realmente esta depende so 
d'elles, que sao assim senhores e arbitros dos 
negocios municipaes, desprendem-se da inercia 
e indifleren^a, de que do contario se deixariam 
possuir, e atiram-se com serio empenho a acti- 
vidade e trabalho em prol desses interesses, cuja 
satisfac^ajaproveita tao intimam ente a sua loca- 
lidadc, e mourejam por mantel-a prospera, por 
melhoral-a. Ora, o municipio e uma miniatura 
da patria, uma imagem reduzida d'ella, e nas 
cousas politicas, como ja o disse alguem, o pri- 
meiro amor do cidadao. Esse amor, esse aferro 
ao torrao natal, ao circulo das relafoes de visi- 
nhanga, de contiguidade, de communidade de 
interesses, cngendra o espirito civico. A auto- 

nomia local o desenvolve, o engrandece, o no- 
bilita. E esse patriotismo local, de si mesmo 
sereno, intense, duradouro, ea raiz do pntriotisiuo 
nacional. E' erro, pois, cercear essa autonomia. 
Seria mais que erro mesmo, um verdadeiro 
attentado, si prevalecesse na Republica o scnti- 
mentovesgo, desconfiado, tacanho, esterilisador, 
que na monarchia atrophiou o elemento muni- 
cipal. (*) 

A historia ensina que os paizes de liberdades 
municipaes sao os de maior resistencia a tyran- 
nia. E' li^ao para aproveitar-se. 

Entretanto, apezar de quanto fica exposto, a 
emenda de que vinhamos tratando, devia cahir, 
como succedeo.— E a razao e a mesma acima 
adduzida quanto a emenda que eliminou dos 
arts. 67 e 68 do projecto as condifoes postas a 
organisagao dos Estados,—a violagao da auto- 
nomia d'elles.— Nas constituifoes estaduaes 
e que cabe tratar das condifoes do organismo 
municipal. (*'') 

(•J Es pructso ensayar la libertlad, es precise praticarla, j para ensayarla y prattcarla es nccessario non tener micdo a sus conscquencias ni a sus pra- ticas.—Em. CnsleUar. 
(*•) A Const, do Rio Grande do Sul, arts. 62 § 1 e 64 c a de Goyaz, de t de julho de 1891, art. 12, cousagraram como prerogativa do mmucipio a facul- dade de se conslituir, cstabelecendo eile mesmo sua lei organica, respeitado* os priucipios tla Constitui^ao. 





TITULO IV 

DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRAZILEIRO 

TITULO IV 

DOS cidadAos brazileiros 

SECfAO I 

DAS QUAL1DADES DO CIDADAO BRAZ1LEIRO 



286 ARTIGO 69 

Tit. IV. Dos cidadãos brazileiros. 
Esta ep igraphe inculca menos do que se com
prehende no Titulo que com ella se insc reve . 
Observa-se que sua Secção li « Declaração de di
reitos», no art. 72, legisla para brazileiros (sem 
referir- se á qualidade de cidadão), e tambem 
para estraugciros residentes no Brazi l. (*) 

A Secção 1, distinguindo os habitantes do 
Brazil em nac ionaes e estran geiros, indica as 
condições da ·11acio11alidadc e da uacio11alisação. 
A primeira depe nde do nascimento em territorio 
brazileiro , da filiação e do domicilio, nos ter
mos do art. 69, ns. 1 a 3 ; a segunda, que equi
para o estrangeiro ao nacional, ao natural do 
paiz, opera-se pela 11atlfrnlisação, nos termos do 
mesmo artigo, n:; . 4, 5 e 6, e da lei ordinari a de 
que trata o art . 34, n. 24, o que adiante expla
naremos . 

Cabe aq ui a questão aventada no « Direito 
Pu blico Brazileiro » §§ 6 16 a 6 19, do insigne 
publicista Pimenta Bueno: 

A QUE CLA SS E DE LEIS, OU A QUE RAMO DO DI
REITO INCUMBE DETERMINAR E ESTABELECER AS 
CONDIÇÕES DA NACIONA LI DADE, AO DIREITO CIVIL, 
OU AO DIRE ITO POLI TI C0 CONSTITUCIONAL? 

Entendia o sabio autor que isso devia toca r 
á alçada pri vativa do direito civil, tanto pela 
natureza das cousas, como pela pratica e intel
ligenci a ge ral das nações civi li sadas: 

1 •0 Desde que se estabelece a orde m ou so
ciedade civ il , haja ou não ordem ou direitos · 
politicos fixos, indispensavel desde logo se 
t orna determinar e di stinguir as pessoas que 
pertencem ou não áquella sociedade, que go
sa m ou não dos direitos civis, e como, si de 
todos na qualidade de nacionaes ou si só de 
alg uns como estrangeiro . A qualidade de na
cional ou estrange iro é uma das relações mais 
importantes do estado civil , ou dos mais va
liosos direitos das pessoas e ninguem poderá 
com fundamento du vidar que o fi xar o estado 
ou condições das pessoas é da alçada exclusiva 
da lei civil , pois que sem isso ella não teria 
meio de at tribuir ou negar o goso dos respec ti
vos direitos. E ainda quando não houvesse 
idéa alguma de direitos politicos, seria em todo 
o caso indispensavel que o direito ci vil fun
da sse as condições da nac ionalidade, pois que 
assim exigem todos os actos civis; é a primeira 
necessidade do estatuto pessoal de cada povo . 
Com effeito, quando um homem residente no 
paiz se casa ou prat ica qualqu er out ro acto da 
v ida civil , em que qualidade o faz? que lei re
g ulará esse acto , se rá a braz ileira, a france za, 
a in gleza, ou qual ? E' pois ev idente que a pri
meira necessidade e condição da lei civil é fi xar 
a nac ionalidade ; a sociedade civ il não poderia 
ex istir sem qualificar , sem frxar prev iamente os 
caracteres segundo os quaes podesse reconhecer 
os memb ros de que se compõe e os que lhe são 
estranhos. 

( ") Não s:i o sem c ,c mr ln nnc. con., tit ui.;iic, :,s cp igr:,ph cs defei tuosas. N:,. 
cn rt a im rc ri:tl 1\c 18:q, cu111prd1c1Hko-i,c 11 0 lll ulo Vil <e D:1 :iliministr;u; ão da s 
pro\'i nd:1s» 1 um c;1p . 111 V, , E , ._ ,.,,,1, , Nii.·iv 1111 I. 

A qua lidade de nacional ou de brazileiro 
adq uire-se pois segundo a lei civil, precede e é 
di stincta da de cidadão act ivo; dizemos activo 
para differençar de simples cidadão, que é sy
nonymo de nacional. 

2. 0 A pratica das nações . O autor cita a 
Constituição Belga , art. 4, que assim traduz: A 
qualidade de Belga ( ou por outra de nacional) 
se adqu ire, se conserva e se perde segundo as 
regras determinadas pela lei civil. A Consti
tuição e as outras leis relat ivas aos direitos po
lit icos determinam quaes são , além da quali
dade de Belga, as condições necessa rias para o 
exercicio destes direitos.» O commentario 
oílicial desta constituição diz: A secção central 
tinha julgado que seria estran ho ou absurdo 
conferir direitos civis a quem não tivesse o 
goso de direitos civis ( ou por out ra a quem 
não fosse nacional) e por isso decidia referir-se 
ao codigo civil pelo que tóca á maneira de ad
quirir, conservar e perder a qualidade de Belga. 
O art. 7 e seguintes do cod. civ. francez quali
fi ca m os que são ou não francezes. E o autor 
passa a citar outros codigos, a Ordenação do 
Reino de Portugal, li v . 2, tit. 55 e a doutrina 
de Mello Freire, Corrêa Telles e outros juri scon
sultos ; e estabelece que só e visivelmente por 
dependencia ela materia e do methodo, como 
aconteceo com os redactores da constituição 
Belga, foi qu e a nossa (do imperio) inserira a 
materia dos arts . 6 e 7. 

Mas , si a qualidade de cidadão (de nacional 
ele um paiz) é a base cios direitos politicos, 
como presc indir della n'um cocli go político , 
n ' uma Constituição? A este proposi to obse rva 
o não menos autorisado TEI XEIRA DE FRE ITAS, a 
lei constituc ional é a primeira lei, de onde 
todas as outras devem dimanar. Constituida 
uma associação politica, a consequencia imme
diata é logo a designação de quem cl ella faz 
parte. A nacionalidade é a cond ição primordial 
dos direitos politicos, porque ninguem póde 
exercer direitos politicos sem ser nacional, mas 
não é o fundam ento dos direitos individuaes e 
dos direitos civis em particular, isto é, dos re
gidos pela legislação civ il, porquanto destes, 
com alg umas restricções, ou , por outro modo, 
de quasi todos estes gosam os estrangeiros.(*) A 
perda da nacionalidade envolve necessari amente 
a dos direitos politicos, mas não se perdem iso
ladamente os direitos politicos, ficando a na
cionalidade . Eis porque a constituição ( impe
rial) mui sabiamente só designa no art. 7 os 
casos de perda da nacionalidade e quanto a di
reitos politicos ( art. 8 ) só trata dos casos de 
suspensão. Na ordem politi ca, a linha ele sepa
ração entre reinico las e estrangeiros é indes
tructi vel, na ordem civi l não ha linha de sepa
ração , ha restricções ; e por muitas que fossem, 
longe estariam el e uma suppressão completa . 
Si a perda da nac ionalidade produz sempre a 
dos direitos politicos, ao tempo que pouco in
/lue nos direitos civis, é bem evidente que a 

( •) Vide i11fr., ar t. j l. 
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Tit. IV. Dos cidadaos brazileiros. 
Esta cpigraphe inculca menos do que sc com- 
prehende no Titulo que com ella sc inscreve. 
Observa-se que sua Scc^ao II « Declaragao de di- 
reitos», no art. 72, legisla para brazileiros (sem 
referir-se a qualidade de cidadao), e tambcm 
para cslmngi-iros residentes no Brazil. (*) 

A Sccfao 1, dntinguindo os habitantes do 
Brazil em nacionaes e estrangciros, indica as 
condifoes da nacioualidadc e da uacioualisagno. 
A primeira depcnde do nascimento em territorio 
brazileiro, da filia^ao e do domicilio, nos ter- 
mos do art. 69, ns. 1 a 3 : a segunda, que equi- 
para o estrangeiro ao nacional, ao natural do 
paiz, opera-se pela naturalisagdo, nos termos do 
mesmo artigo, ns. 4, 5 c 6, e da lei ordinaria de 
que trata o art. 34, n. 24, o que adiante expla- 
naremos. 

Cabe aqui a questao aventada no «Direito 
Publico Brazileiro »§§ 616 2619, do insigne 
publicista Pimcnta Bueno: 

A QUE Cl.ASSE DE I.EIS, OU A QUE RAMO DO DI- 
REITO 1NCUMBE DETERMINAR E ESTABEl.ECER AS 
CONDigOES DA NACIONALIDADE, AO DIRH1T0 CIVIL, 
OU AO DIREITO POLITICO CONSTITUCIONAL ? 

Entendia o sabio autor que isso devia tocar 
a alfada privativa do direito civil, tanto pela 
natureza das cousas, como pela pratica e intel- 
ligencia geral das na9oes civilisadas : 

1.0 Desde que se estabelece a ordem ou so- 
ciedade civil, haja ou nao ordem ou direitos 
politicos fixos, indispensavel desde logo se 
torna determinar e distinguir as pessoas que 
pertencem ou nao aquella sociedade, que go- 
sam ou nao dos direitos civis, e como, si de 
todos na qualidade de nacionaes 011 si so de 
alguns como estrangeiro. A qualidade de na- 
cional ou estrangeiro e uma das rela^oes mais 
importantes do estado civil, ou dos mais va- 
liosos direitos das pessoas e ninguem podera 
com fundamento duvidar que o fixar 0 estado 
ou condiijoes das pessoas e da a^ada exclusiva 
da lei civil, pois que sem isso ella nao teria 
mcio de attribuir ou negar o goso dos respecti- 
vos direitos. E ainda quando nao houvesse 
idea alguma de direitos politicos, seria em todo 
o caso indispensavel que o direito- civil fun- 
dasse as condi96es da nacionalidade, pois que 
assim exigem todos os actos civis ; e a primeira 
necessidadc do estatuto pessoal de cada povo. 
Com efleito, quando um homem residente no 
paiz se casa ou pratica qualqucr outro acto da 
vida civil, em que qualidade o faz? que lei re- 
gulara essc acto, sera a brazileira, a franceza, 
a ingleza, ou qual? E' pois evidente que a pri- 
meira necessidade e condi9ao da lei civil e fixar 
a nacionalidade; a sociedade civil nao poderia 
existir sem qualificar, sem fixar previamentc os 
caracteres segundo os quacs podesse reconhecer 
os mcmbros de que se compoe c os que lire sao 
estranhos. 

(*) Nao sao sir in excinplo tins const ns epigraphes dcfcitnosas. Na carta imperial de 1824, ciMijprehcndtro-sc no tiliilo Vll « Da administra^ao das provinciasnm cap. Ill Da Fa^cnJa Nacional. 

A qualidade de nacional ou de brazileiro 
adquire-se pois segundo a lei civil, precede e e 
distincta da de cidadao activo; dizemos activo 
para difreren9ar de simples cidadao, que e sy- 
nonymo de nacional. 

2.0 A pratica das na9oes. O autor cita a 
Constituivao Belga, art. 4, que assim traduz : A 
qualidade de Belga (ou por outra de nacional) 
se adquire, se conserva e se perde segundo as 
regras determinadas pela lei civil. A Consti- 
tui9ao e as outras leis relativas aos direitos po- 
liticos determinam quaes sao, alem da quali- 
dade de Belga, as condi9oes necessarias para o 
exercicio destes direitos.» O commentario 
official desta constitui9ao diz : A sec9ao central 
tinha julgado que seria estranho ou absurdo 
conferir direitos civis a quern nao tivessc o 
goso de direitos civis (ou por outra a quern 
nao fosse nacional) e por isso decidio referir-se 
ao codigo civil pelo que toca a maneira de ad- 
quirir, conservar e perder a qualidade de Belga. 
O art. 7 e seguintes do cod. civ. francez quali- 
ficam os que sao ou nao francezes. E o autor 
passa a citar outros codigos, a Ordena9ao do 
Reino de Portugal, liv. 2, tit. 53 e a doutrina 
de Mello Freire, Correa Telles e outros juriscon- 
sultos; e estabelece que so e visivelmente por 
dependencia da materia c do methodo, como 
aconteceo com os redactores da constitui9ao 
Belga, foi que a nossa (do imperio) inserira a 
materia dos arts. 607. 

Mas, si a qualidade de cidadao (de nacional 
de um paiz) e a base dos direitos politicos, 
como prescindir della n'um codigo politico, 
n'uma Constitui9ao ? A este proposito observa 
o nao menos autorisado Teixeira de Freitas, a 
lei constitucional e a primeira lei, de onde 
todas as outras devem dimanar. Constituida 
uma associa9ao politica, a consequencia imme- 
diata e logo a designa9ao de quern della faz 
parte. A nacionalidade e a condi9ao primordial 
dos direitos politicos, porque ninguem pode 
exercer direitos politicos sem ser nacional, mas 
nao e o fundamento dos direitos individuaes e 
dos direitos civis em particular, isto e, dos re- 
gidos pela legisla9ao civil, porquanto destes, 
com algumas restric9oes, ou, por outro modo, 
de quasi todos estes gosam os estrangciros.(*) A 
perda da nacionalidade envolve necessariamcnte 
a dos direitos politicos, mas nao se perdem iso- 
ladamente os direitos politicos, ficando a na- 
cionalidade. Eis porque a constitui9ao (impe- 
rial) mui sabiamente so designa no art. 7 os 
casos de perda da nacionalidade e quanto a di- 
reitos politicos (art. 8) so trata dos casos de 
suspensao. Na ordem politica, a linha de sepa- 
ra9ao entre reinicolas e estrangciros e indes- 
tructivel, na ordem civil nao ha linha de sepa- 
ra9ao, ha restric9oes; e por muitas que fossem, 
longe estariam de uma suppressao completa. 
Si a perda da nacionalidade produz sempre a 
dos direitos politicos, ao tempo que pouco in- 
flue nos direitos civis, e bem evidente que a 

(*) VUe infra art, 71. 
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qualifi cação da naciona lidade pertence ao di
reito constitucional, e não ao direito civi l. 
Não ser vem de exemplo as legislações de ou
t ros paizes, que fazem depe nder o goso dos di
reitos civ is da qua li dade de nac ional , e neste 
caso estão o Codigo Francez , o Codigo Belga e 
todos os outros que o imitaram. A Ore!. li v . 2, 

ti t. 5 5, trata da nacionalidade, mas tod os sabem 
que a compilação Fi li ppina é um codigo geral 
e só o seo liv. 4 con tém o di reito ci vil propr ia
me nte dicto. Na opini ão contraria o autor ve 
uma preoccu pação de fa lsas idéas beb idas nas 
theori as do di reito francez e nas t rad ições do 
d ireito romano , de onde resultaram graves 
erros. ( Conso lid. das leis c iv . , lntrod., not. 226 

e Coe! . civ ., Esboço por TEIXEIRA DE FREITAS, 
not. ao art. 38 ) . 

Secção I. Das qualidades do cidadão 
brazileiro. A esta epig raph e corresponde no 
projecto Americo Braziliense a segui nte, da 
secç. 1, de seo tit. IV : Das qualidades de braz i
leiro e de cidadão brasileiro. O art. 68 dessa 
secção e projecto diz quem é BRAZILEIR0 . O 
a rt. 69, quem é CIDADÃO BRAZILEIRO . (*) Do 

C) O projccto dos const itt iin tcs de 18:, dcc ];1 rava no art. 5º quem era 
br,,; ll ,· lro, tidin i:1 11 0 art. : 9 os .lirei fo.r pvl ilirn.r, e qu:liifkava de ddadrio.r 
,'1,·/fro.f os que , es t ando no goso desses d ire itos, t inha m ':.'O / V , nas cond ições 
cs t .1hc lt:Licb s 11:t Const it11i,;:"io. 

A Constit ui,;:i o de 1824 , :lpa rt ando-se desse mcthodo, contcnt a\·a•sc de 
dckrm in:1 r ;1 qu:ili tl adc de rid, ,d,io l'l'a ;Jl.:iro (art. 6'') e referia-se (ar t. 90) ;a 

á,/,1.liio.r n.-t ivo.r , isto ê, com vo to 11:1 s e leições, sendo condição pa ra est e o 
goso J c J irci tos po liti cos . 

mesmo modo procedeo em seo projecto a com
missão do Governo Prov iso ri o ( arts . 84 e 85 ). 
O projecto deste, porém , declarou cidadãos brn
z i!eiros os mesmos que vi nham ali sim plesmente 
q ualifi cados de «brazileiros» e eleitores os que o 
eram de «c idadãos brazi leiros» , reduzindo cor
respondentemente a ep igrap he á que fi g ura no 
texto . O projecto A. Braz ili ense di st ing ui a 
d uas qualidades, a de brazile iro e a de cidadão 
braz il eiro . - O do govern o (com o qua l nesta 
parte confo rm ou-se o cong resso constit uin te) 
não disti ng uia assim , estat uindo ell e que todos 
os que são brazileiros (natos e naturalizados) 
tem a qualidade (condição , estado) de cidadão 
brazil eiro . 

E' d 'est'arte o texto da Const ituição não se
para a condição de brazil eiro da de cidadão . 
Mas , das di sposiçõoes da presente Secção, com
binadas com as dos arts. 26 e 4 1 § 3, n. 2, re
sulta v irtual distincção de si mples cidadão e de 
cidadão com direito de voto nas eleições polí
ticas ou cidadão acfivo (denominação consagrada 
em nosso direito publico para exprim ir a difl'e
rença entre esta e a simples qualidade de ua
cioual do Brazil , de brazi leiro, nato ou nac iona
li sado, independentemente de sua capacidade 
politica ). 

E isto ai nda se corrobora com o d isposto nos 
arts. 73 e 86 que se referem a todos os braz -i!eiros, 
sem exig ir o req ui sito da capacidade eleitora l. 
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qualificagao da nacionalidade pertence ao di- 
reito constitucional, e nao ao direito civil. 
Nao scrvem dc exemplo as legislafoes de ou- 
tros paizcs, que fazem depender o goso dos di- 
reitos civis da qualidade de nacional, e neste 
caso estao o Codigo Francez, o Codigo Belga e 
todos os outros que o imitaram. A Ord. liv. 2, 
tit. 55, trata da nacionalidade, mas todos sabem 
que a compilafao Filippina e um codigo geral 
e so o seo liv. 4 contem o direito civil propria- 
mente dicto. Na opiniao contraria o autor ve 
uma preoccupacao de falsas ideas beFidas nas 
theorias do direito francez e nas tradiijoes do 
direito romano, de onde resultaram graves 
erros. (Consolid. das leis civ., Introd., not. 226 
e Cod. civ., Esbo^o por Teixeika de Freitas, 
not. ao art. 38). 

Secgao I. Das qualidades do cidadao 
brazileiro. A esta epigraphe corresponde no 
projecto Americo Braziliense a seguinte, da 
secq. I, de seo tit. IV : Das qualidades de brazi- 
leiro c de cidadao brasileiro. O art. 68 dessa 
secfao e projecto diz quern e brazileiro. O 
art. 69, quern e cidadao brazileiro. (*) Do 

(•) O projecto dos constitmntcs de 182? dectarava no art. 5° qucm era defuua no art. 29 os Jireilos paliticos, c qualilicava de ciJaJtios 
acti'vos os epic, estando no goso dcsscs dircitos, tinham tvj/o, nas condi^ocs cstabelecidas na Constituifao. 

A Coitstitiii*l-ao de 1824, apartando-sc desse metliodo, contcntava-sc dc dctcrminar a qualidade de ciJaJao hra^Uchv (art, 6") c relcria-sc (art. 90) a ciilihfdos aclivis, isto e, coin voto nas deludes, sendo condi^ao para este o goso dc dircitos politleos. 

mesmo modo procedeo em seo projecto a com- 
missao do Governo Provisorio ( arts. 84 e 85 ). 
O projecto deste, porem, declarou cidaddos bra- 
Z Heir os os mesmos que vinham ali simplesmente 
qualificados de «brazileiros» e cleiiorcs os que o 
eram de -xcidadaos braziIeiros», reduzindo cor- 
respondentemente a epigraphe a que figura no 
texto. O projecto A. Braziliense distinguia 
duas qualidades, a de brazileiro e a de cidadao 
brazileiro.—O do governo (com o qual nesta 
parte conformou-se o congresso constituinte) 
nao distinguio assim, estatuindo elle que todos 
os que sao brazileiros (natos e naturalizados) 
tern a qualidade (condi^ao, estado) de cidadao 
brazileiro. 

E' d'est'arte o texto da Constituifao nao sc- 
para a condi^ao de brazileiro da de cidadao. 
Mas, das disposifooes da presente Sec^ao, com- 
binadas com as dos arts, 26 c 41 § 3, n. 2, re- 
sulta virtual distinc^ao de simples cidadao e de 
cidadao com direito de voto nas elei^oes poli- 
ticas ou cidadao activo (denominacao consagrada 
em nosso direito publico para exprimir a difTe- 
renga entre esta e a simples qualidade de ua- 
cioual do Brazil, de brazileiro, nato ou naciona- 
lisado, independentemcnte de sua capacidade 
politica). 

E isto ainda se corrobora com o disposto nos 
arts. 73 e 86 que se referem a lodos os brazileiros, 
sem exigir o requisite da capacidade eleitoral. 
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Art. 84. E' brnilciro: 
, .º) O que t iver nas

cido no Brazi l, ai nda que 
o p:ic seja cst rangci ro, 
um a vez que este não 
res ida por servi ço de sua 
nação; 

~.o) O filh o lc pac 
braz il ciro e o ill cgitimo 
de mãe brazil cira, nascido 
cm paiz estrangeiro quan
do estabe lece r domi ci li o 
na Rep ubli ca; 

J-º) O fi lho de pac 
braz il ciro, que est iver cm 
paiz es trangeiro no ser
viço da Rep ubli ca, cm
bom não venha cst:ibelccc r 
domi cilio no paiz; 

4. 0 ) O estran geiro, que, 
se achando no Braz il no 
e! ia da proclamação ela 
Republi ca, não declara r 
até se completar o prazo 
ele se is mezcs ela data da 
pro mulgação desta Con
stitui ção, que quer con
serva r a sua naciona'licladc; 

5. º) O cslrangc i ro que 
possuir bens immovcis 
no Braz il e fór casado 
com b razilcin,, ou ti ve r 
fi lhos brazil ciros, sa lvo 
si manifestar pera nte a 
autor idade que a lei de
signar, a in te nção de con
se rvar a su:1 nacionali
cbde; 

6. 0 ) O estrange iro na
tu ra lisado. 

(Proj ecto da commissâo do 
go verno provisorio .) 

Art. 69. São cidadãos 
braz il eiros: 

1. 0 Os nascidos no 
Brnzil , aind a qu e de p;ie 
est ra ngeiro , não residindo 
es te a serviço de su;i na
ção; 

~-" Os filh os de pac 
braz ilciro e os illcgitimos 
ele mãe brazil cira , n;isci
clos cm paiz estrangci ro , 
si cst:1bclccc rem domi
cili o na Repub li ca; 

' .º Os fi lhos de pac 
brazil ciro; que est ive rem 
cm ou tro pai z ao serv iço 
da Republi ca, e 111 bo ra 
ncll a não ven ham domi
cili ar-se; 

,J. 0 Os cstran gc i ros, 
que , achando-se no Braz i! 
;ios 1 5 de novembro de 
1889, não clccl;i r;ircm , 
dentro cm seis mczcs de
po is ele en trar cm vigor a 
Constitui ção, o ani mo de 
conse rva r a nacionalidade 
ele 01igc 111; 

5.0 Os cs tr:i ngciros que 
possu írem bens immovcis 
no Brazi l e forem cas;1dos 
co m braz il ciras, ou ti ve
rem fi lhos braz il eiros , 
s;1lvo se ma nifes tarem , 
perante a aut ori dade corn
pctcnte, a intenção de 
não mudar ele nacionali
cl .-,dc; 

6.0 Os estrangeiros por 
out ro modo natura li sados . 

Paragrapho unico. S:10 
da compctcnci:1 pri vativa 
do. pode r leg is lati vo fe 
dera l as leis de nat ura li
sação. 

(Decretos n. 51 o, de 22 ele 
junho e n . 9 1-1 A , de :?j de ou-
1ubro de 1890.) 

Art. 69 . Cidadãos brazileiros . Adis
posição deste a rt . é a do art. corres pondente do 
projecto do gove rn o prov isorio, com acc rescimo 
ao n . 5, por emend a da commissão do con
g resso, da clausula <<comtanto que res idam no 
l razi l» , e com n suppressão do § un . , que era 
uma repetição do n. 24 do art. 34. Por sua vez 
aquel le projecto t ranscrevera os ns. 1 a 6 do 
art. 84 do da commissão do govern o, com pe
quena a lteração de redacção e juntando- lhe o 
inuti l parag rap ho . 

Sa lvo na parte referente á naturali sação ta
cita (ns. 4 e 5) , que a Constitu ição alargou, o 
art. 69 contém o que v inha na Carta de 1824 (ar-

Alterem-se os §§ 4 .º e 
5. 0 cio art. 68 ,do seguinte 
modo: 

« Os es trangeiros qu e, 
ac hando-se no Braz i I no 
dia , 5 de novembro de 
1889 ,· clcc l:irnrcm dent ro 
de se is mczes depois de 
entrar cm \'" igor a Const i
tui ção , o an im o de ad
optarem a nac ionali cbcle 
br:,zil eira. 

« Os cstra-ngciros que 
possuírem bens imrn oveis 
no Brazi I e forem casados, 
co m brazil eiras ou ti ve
rem fi lhos brazilciros, 
co mtanto qu e res id am no 
Braz il, si manifestarem a 
intenção de adq uirir na
cionalidade brazil cira . -
Ep itqcio Pessoa. 

(E mend.t ~pprovada em sessão 
de 1 , e reje it ada na de 18 de 
fe vereiro de 189 1 .) 

Art. 69. 5º Redija-se as
sim : - Os estrangeiros 
que possuírem be ns im
movei s no Brazi l e fore m 
cas:iclos com brazi leiras , 
ou tiverem filh os brazi
leiros , « com ta nto que re 
sid:1 111 no Brazi l», sa lvo 
si 111 :1 nifcs tarem a inlen
ç~o de não mudar ele na 
ciona l idade . 

Eme nda ela commi ssào do 
co ng resso (appro v.ida em 1 _5 de 
janeiro de 189 1.) 

Ao arl. 68, parag rapho 
lllllêO : 

Sup pri 1n;1-sc, por se.r :1 
repeti ção do que est ,1 con
signado em o n . ~5 do 
art. ,3. - Mi/1011. 

(Emcncl:.l. :ipprovacb cm 1 1 e 
17 de fo vcrciro clé 189 1.) 

Art. 69. São cidadãos 
brazileiros : 

1.0 Os nascidos no 
Brazil, ainda que de 
pae estrangeiro, não 
residindo este ao ser
viço de sua nação ; 

2. 0 Os filhos de pae 
brazileiro e os illegi
timos de mãe brazi
leira, nascidos em paiz 
estrangeiro, si estabe
lecerem dcmicilio na 
Republica; 

3. 0 Os filhos de pae 
brazileiro , que estiver 
n'outro paiz ao serviço 
da Republica, embora 
nella não venham do
miciliar-se ; 

4. 0 Os estrangeiros, 
que, achando-se no Bra
zil aos 15 de novembro 
de 1889, não declara
r em, dentro em seis 
mezes depois de entrar 
em vigor a Constitui
ção, o animo de conser
var a na"cionalidade de 
origem; 

5.0 Os estrangeiros, 
que possuírem bens im
moveis no Brazil , e fo
r em casados com bra
zileiras ou tiverem fi
lhos brazileiros , com 
tanto que residam no 
Brazil, salvo si manis
tarem a intenção de 
não mudar de naciona
lidade ; 

6.0 Os estrangeiros 
por outro modo natura
lisados. 

ti go 6 ) , a qual seguira , com diminutas modi 
fi cações não esse nci aes, o ar t . 5 do projecto dos 
consti tuintes de 1823. E assi m , neste assumpto 
o direito publico rep ublicano é o mes mo, com 
a referida a lteração parcial, do anteri or regime n 
politi co. 

Quanto a naturalisação, a Carta imperial 
(art. 6 , ns . 4 e 5) , além da ordin aria , reg ulada 
por acto leg islat ivo, estabelecera a dos portu
g uezes residentes no Brazil ao tempo da inde
pe nd encia e q ue ex pressa ou tacitamente a esta 
tinham adh erido . (O v ulgo os alcunhou por isso 
«brazileiros do § 4 » ). Muitos d 'ell es tinham 
prestado serviços ao paiz e não poucos haviam 
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Art. 84. E' brazilciro: 
i.') O quc tivcr nas- 

cido no Brazil, ainda quc 
o pac scja cslrangeiro, 
unra vcz riuc cstc nao 
resida por scrvifo dc sua 
nafao; 

а. ) O filho dc pac 
brazilciro e o illcgitimo 
dc mac brazilcira, nascido 
cm paiz estrangciro quan- 
do cstabclccer domicilio 
na Rcpublica; 

4.") O fdbo dc pac 
brazilciro, que cstivcr em 
paiz estrangciro ao scr- 
vifo da Rcpublica, cm- 
bora niio venha cstabclcccr 
domicilio no paiz ; 

4.0) Oestrangciro, quc, 
se achando no Brazil no 
dia da prodamafao da 
Rcpublica, nao dcclarar 
ate se complctar o prazo 
de seis mezes da data da 
promulga^ao desta Con- 
stitui^ao, que quer con- 
scrvarasuanaciondid.idc; 

5.0) Oestrangciro quc 
possuir bens immovcis 
no Brazil c for casado 
com brazilcira, 011 tivcr 
filhos brazilciros, salvo 
si manifestar pcrante a 
autoridade quc a lei de- 
signer, a intenfao dc con- 
scrvar a sua nacionali- 
dadc; 

б.°) O estrangciro na- 
tural isado. 

(Projeclo d.i commissao do 
governo provisorio.) 

Art. 69. Saocidadaos 
brazilciros: 

i.0 Os nascidos no 
Brazil, ainda que dc pac 
estrangciro, nao rcsidindo 
cstc a scrvifo dc sua na- 
fao; 

2." Os filhos dc pac 
brazilciro c os illcgitimos 
dc mac brazilcira, nasci- 
dos cm paiz estrangciro, 
si cstabclcccrcm domi- 
cilio na Rcpublica; 

3.0 Os filhos dc pac 
brazilciro-,- quc cstivcrcm 
cm outro paiz ao scrvijo 
da Rcpublica, cm bora 
nella nao venham domi- 
ciliar-sc; 

4.0 Os cstrangeiros, 
que, achando-sc no Brazil 
aos 13 dc novembro dc 
1889, nao dcclararcm, 
dentro cm seis mezes dc- 
pois dc cntrar cm vigor a 
Constituifao, o animo de 
conscrvar a nacionalidadc 
dc oiigcm; 

5.0 Os cstrangeiros quc 
possuircm bens immovcis 
no Brazil c forcm casados 
com brazileiras, ou tivc- 
rcm filhos brazilciros, 
salvo se manircstarcm 
pcrante a autoridade com- 
pctcntc, a intenfao dc 
nao mudar dc nacionali- 
dadc ; 

6.° Os cstrangeiros por 
outro inodo naturalisados. 

1'aragrapho unico. Sao 
da compctcncia privative 
do poder legislative fe- 
deral as Icis dc naturali- 
safao. 

(Decretos n. ^10. de 22 de 
junho c n. 914 A, de 23 de o«- 
tubro de 1890.) 

Altcrcm-se os §.§ 4.0 c 
v0 do art. 68,do scguinlc 
modo: 

« Os cstrangeiros quc, 
achando-sc no Brazil no 
dia 15 dc novembro de 
1889, dcclararcm dentro 
dc seis mezes depois dc 
cntrar cm vigor a Consti- 
luifao, o animo dc ad- 
optarcm a nacionalidadc 
brazilcira. 

«Os cstrangeiros quc 
possuircm bens immovcis 
no Brazil c forcm casados, 
com brazileiras ou tive- 
rcm filhos brazilciros, 
comtanto quc rcsidam no 
Brazil, si manifestarem a 
intcn^-ao dc adquirir na- 
cionalidadc brazilcira. — 
EpUacio Pmsoa. 

(Emenda approvnda em sessao 
de 11 e rejeitada na de 18 de 
fevereiro de 1891.) 

Art.69. 50Rcdija-sc as- 
sim: — Os cstrangeiros 
que possuircm bens im- 
movcis no Brazil e forcm 
casados com brazileiras, 
ou tivcrcm filhos brazi- 
lciros, « comtanto quc re 
sidam no Brazils, salvo 
si manifestarem a inlcn- 
fao dc nao mudar dc na 
cionalidadc. 

Emenda da commissao do 
congresso (approvada em 15 de 
Janeiro de 1891.) 

Ao art. 08, paragrapho 
unico: 

Supprima-se, por se.r a 
rcpctifao do quc cstacon- 
signado cm o n. 23 do 
art. 33.—Millon. 

(Kmeiul.i iipprovada em 11 e 
17 dc fevereiro de 1891.) 

Art. 69. Sao cidadaos 
brazileiros : 

1." Os nascidos no 
Brazil, ainda que de 
pae estrangeiro, nao 
residindo este ao ser- 
vigo de sua nagao; 

2.° Os filhos de pae 
brazileiro e os illegi- 
timos de mae brazi- 
leira, nascidos em paiz 
estrangeiro, si estabe- 
lecerem dcmicilio na 
Republica; 

3.° Os filhos de pae 
brazileiro, que estiver 
n'outro paiz ao servigo 
da Republica, embora 
nella nao venham do- 
miciliar-se; 

4." Os estrangeiros, 
que, achando-se no Bra- 
zil aos 15 de novembro 
de 1889, nao declara- 
rem, dentro em seis 
mezes depois de entrar 
em vigor a Constitui- 
gao, 0 animo de conser- 
var a nacionalidade de 
origem ; 

5." Os cstrangeiros, 
que possuircm bens im- 
moveis no Brazil, e fo- 
rem casados com bra- 
zileiras ou tiverem fi- 
lhos brazilciros, com 
tanto que residam no 
Brazil, salvo si manis- 
tarem a intengao de 
nao mudar de naciona- 
lidade ; 

6." Os estrangeiros 
por outro modo natura- 
lisados. 

Art. 69. Cidadaos brazileiros. A dis- 
posigao deste art. c a do art. correspondentc do 
projecto do governo provisorio, com accrescimo 
ao n. 5, por emenda da commissao do con- 
grcsso, da clausula «comtanto que residam no 
Brazil», e com a suppress:!o do § un., que era 
uma repetigao do n. 24 do art. 34. Por sua vez 
aquelle projecto transcrcvcra os ns. 1 a 6 do 
art. 84 do da commissao do governo, com pc- 
qucna altcragao dc redacgao c juntando-lhc o 
inutil paragrapho. 

Salvo na parte roferenlc a naturalisagao ta- 
cita (ns. 4 e 3), quc a Constituigao alargou, 0 
art. 69 contem 0 que vinha na Carta de 1824 (ar- 

tigo S), a qual seguira, com diminutas modi- 
ficagoes nno essenciaes, o art. 3 do projecto dos 
constituintes de 1823. E assim, neste assumpto 
0 direito publico republicano e 0 mesmo, com 
a referida alteragao parcial, do anterior regimen 
politico. 

Quanto a naturalisagao, a Carta imperial 
(art. 6, ns. 4 c 3), alem da ordinaria, rcgulada 
por acto Icgislativo, estabcleccra a dos portu- 
guczes residentcs no Brazil ao tempo da indc- 
pendcncia c que expressa ou tacitamente a esta 
tinham adherido. (O vulgo os alcunhou por isso 
^brazileiros do § 4^). Muitos d'elles tinham 
prestado services ao paiz c nao poucos haviam 



Art. 69. São cidadãos 
t·azileiros : 
1.0 Os nascidos no 

razil, ainda que ele 
ae estrangeiro, não 
3sidinclo este ao ser
iço de sua nação ; 
2. 0 Os filhos de pae 

razileiro e os illegi
.mos de mãe brazi
iira , nascidos em paiz 
,trangeiro, si estabe
icerem de m icilio na 
.epublica; 
3.0 Os filhos de pae 

razileiro, que estiver 
'outro paiz ao serviço 
a Republica, embora 
ella não venham do-
1iciliar-se ; 
4. 0 Os estrangeiros, 

ue , achando-se no Bra
il aos 15 de novembro 
e 1889, não declara-
3111, dentro em seis 
iezes depois de entrar 
111 vigor a Cons titui
fo, o animo de conser
ar a nacionalidade de 
rigem ; 
5.0 Os estrangeiros , 

ue possuírem bens im
wveis no Brazil, e fo-
3n1 casados com bra
ileiras ou tiverem fi-
10s brazileiros , com 
mto que residam no 
razil, salvo si manis-
1rem a intenção de 
ão mudar de naciona
dade ; 
6.0 Os estrangeiros 

or outro modo natura
sados. 

Jm diminutas m odi 
ll"t. 5 do projec to dos 
.sim , neste assurnpto 
:ano é o m es mo, co m 
, do ante ri or regimen 

,, a Carta imperial 
a o rdi naria , regu !ad a 
belecera a dos portu 
zi l ao tempo da indc
ou tacitamente a esta 
os alcunhou por isso 

uitos d'e ll es tinham 
não poucos haviarn 
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ad herido ao movime nto que produzia a inde
pendencia, á causa do Brazil , como então se 
dizia; era justo e de boa politica encorporal-os 
á nova nacionalidade. (*) 

A Republica, antes m esm o de sua Consti
tu ição , logo nos prime;rcs di as cio gove rn o 
prov iso ri o, facil itou aos estrange iros a natura
li sação, m ediante s im ples requerimento, incle
pendenternente das formalidades exig idas pela 
legislação anteri or , e de paga rn ento de impos
tos (Dec. n. 13 A, d.: 26 de nove lll bro de 1 89). 
Dias depois, o gove rn o ,<con sidera ndo que o 
inolv idave l aco nteci lllento de 1 5 de Novembro 
de 1889, assigna lando o g lori oso adve nto da 
Republica Brazi leira, firlll ou os principias de 
egua ldade e fraterni dade que pre ndelll os povos 
ed ucados no regimen da li berdade e augmentam 
a somma dos esforços necessa ri os ás conqui stas 
do progresso e da c iv ili sação da hum;:n idade», 
estatui o a nat u ral isação tacita, co nsiderados c i
dad ãos brazi leiros todos os estran ge iros resi
den tes no Brazil no citado dia 15 , salvo decla
ração em contrario perante a respectiva llluni
cipa lidade, no prazo de seis m ezes da publi 
cação do acto que assi m o determinava (prazo 
que fo i prorogado até 31 de Dezem bro de 1890) 
e dec larados adlllissive is a todos os ca rgos pu
bli cas, excep to o de chefe do estad o, os estran
geiros naturali sados (Decs. n. 58 A, de 14 de 
dezelllbro de 1889 e n. 479, de 13 de junho de 
1890 ). ('*) 

Os projectos prelimina res adoptaralll todos 
essa lll esma deterlllin ação, que, co nsagrada na 
na Co nstitui ção pelo gove rn o provisorio apre
sentada ao congresso co nstituinte, fo i, afina l, 
não se lll vigorosa illlpugnação ao se r di scut ida , 
por este definitivamente adaptada . 

Votada e aceita na p rilll eira di scussão, adi s
pos ição respectiva chegou-a se r elllendada, ten
do o cong resso adaptado um s ubstitutivo qu e, 
qu anto aos estran ge iros no caso de que se trata, 
ex ig ia declaração expressa do an illlo de preferir 
a nac ionalidade do Braz il. 

Em abono da elll enda a ll egava-se não se r 
ju sto su je itar a um onu s, a um enca rgo a con
se rvação de ulll d ireito ta l C0 lll0 o de nac iona
lidade e q ue ob ri gar o est rangeiro, para conser
var sua nac ionali dade de o ri gelll , a fazer 
d ecla ração d ' isso, fó ra um arbítri o injust ifi cado; 
-que o facto de não terelll os estrange iros creado 
em ba raços :1 mudança de govern o elll uma pa
tria que não era a sua, não co nst itu ía siqu er 
indic io de arn or e dedicação ao paiz ( o quea liús 

(" ) No pri111 ciro rcin:1\\n dcr:1111 -sc gr;inck s ab11 sos n 'cst c particular , _:l ponto 
d;i rcgcncia ter de prov i,lcud ar contra o fa..:to de cst:1rc111 sendo t·ons11kr:1dos 
br:odlciros :ulopti\'os e cm g r;md c nume ro on·up;mdo em pregos puh li cos, 
mu itos e str angei ros inimigos tio Hr:udl , lJUC ha vi am hostili s;ulo o movime nto 
da ii11\c pc11 dcm· ia e ou tros que chcg.1r:1 111 de pois d'c l1 ;1,-só pelo mo li \·O de 
,:on tin ua rc m :1q11c llcs :t residi r ;1qui e de jurare m os outros :i Constit11i ~;io do 
impcrin . t'i,fr clccrc lo e ci rcular de 18 ele ab ril ele 18J.I• 

Ja antes o govern o impcrbl tivera de prov idenci ar fa rr, fn;_.: r a.un ,· o 
g ,-11 11 .I,· (1h r1 so ,J'1i· hn:;i,, d..: bmur 11 .r qui:. tr,1111 f, ,·,1;Jl .:irus ..: po,·1 11 .1; 11 c;_t.r . am 
{ur111c i:. q11 t 11 !1, {1.f.f im l b1·s ,·,111 .1 i11 b11. (No t:, 111) m in. de c:-. tr:u1g. :to co11su l 
port . cm 1 !-i e :1\'bo ,lo mi n. do imp. cm 22 1k ~ctcmhrn de 18;3 .) 

<•' ) A na tur:1 lis:1i;ão taci ta fo i ohjcc to de protesto tle :ilgum :1s nações estra n
ge iras, - Port uga l. Hc:.panha , ltalia, Austri a, lng l:1tcrr:i, -sob o 111 1Hla111c uto 
de ser contraria a li berd11 1i c indi vidu:'1 , :ios pri nci pias de direito i11 te rn :1c ion:1 I 
e não :1s1,cntc c m b:1sc juridica, uão pocl c ntlo ser ..:0 11 :. it!c rntlo La! o s ile ncio do 
estr angei ro . A i:.to o go,•crno ..:ontcsLon com o pri ncipio d:1 soberan ia tio 
estado , e m vi rtude d.1 qu:i l este tem o ,lire ito de estabelece r rcsras relati vas a 
:l l'cpti ~i,;áo e pe rda d:i. q11a li dadc de cidadão . 

não seria base sufficiente para a natural isação); 
- que ass im a d isposição do projectoimportava , 
de um lado a concessão im rnerecida de favores 
excessivos áquel les estrangeiros qu e de facto 
ti vesse m ace itado a nacionalidade brazi leira e 
por ou tro era urna verdade il''a vexação, uma 
violenci a aos que não a houvessem ace itado, 
mas que po r urn a circumstan cia qualq uer de i
xassem de faze r a declaração ex ig ida. E addu
zia-se ainda, que a disposição do projecto era 
inconveniente, além de m á em si, porque se 
to rn aria uma fo n te de coníli ctos elll nossas re
lações diplornaticas CO lll as outras nações ( do 
que já se v iam os prodrornos nas notas das di
ve rsas legações q ue protestaram contra o de
creto n. 58 A, de 14 de dezembro de 1889). 
Vide ANNAES oo CoNGR . CoNST., Disc . dos depu
tados Outra Nicacio e E. Pessoa , vo l. 11 , pags . 
253 e 608 . 

Approvada a elllenda substi tuti va, teve de 
entrar , para definitiva so lução, em nova d iscus
são, juntam ente co m as demais na m esma oc
casião adaptadas . Foi en tão v ivamente com
batida, aro·umentando-se - que cidàdãos de 
paizes est ranh os residindo en t re nós, por 
occasião de proclamar-se a Repu bli ca hav iam 
demo nstrado a solidariedade de seos se ntilll en
tos pa ra com a nação brazileira , indo a ponto 
de se decla rarelll promptos a descon hece r a dif
fcrença ent re braz ileiros e estrange iros; -que o 
govern o prov isori o consoante as aspirações 
n 'essc momento dom inantes no pa iz, e comp e
netrado das verdadei ras co nve niencias publicas , 
exped ira o acto de 14 de d ezern bro; - que estran
ge iros em va ri os Estados tin ham s ido admit
tidos nas intendencias rnuni c ipaes, e alg un s 
até hav iam serv ido nas judicaturas locaes, co mo 
su pplentes de juiz municipal e subst itutos de 
juí zes de dire ito;-que muitos cstavam já ali sta
dos corno eleito res e tinham até votado na el ei
ção do proprio cong resso co nstituinte; - e com o 
excl uir depo is esses cidad:íos que li ga ram-se 
ass im ao paiz com ded icação e lealdade prestando 
serviços em ca rgos de ad mini stração publica, e 
que d iante do movim ento re voluciona rio não he
sitaram em proclamar a exce ll encia da Republica? 
Fi nalmente, a adopção defi ni t iva do subst itu
t ivo se ria urna retrac tação e q uebra da fé dev ida 
a actos offic iaes com relação aos es tran gei1 os(°) 
e collocari a a obra dos co nsti tuintesde 1890 em 
plano inferi o'r á Constitui ção ou to rgada em 1824 
pelo imperador Pedro 1. ' 

O cong resso reco nsiderou sua anter io r vota
ção , e o substitutivo foi rejeitado . (ANNAES cit. , 
vo l. Jll , pags . 180, 205 e 237) . 

- O Av iso de 14 de janeiro de 1893, ex-
pedido pelo mini ste ri o do interior, enumera e 
elll alg uma cousa resume, na parte util , toda a 
legislação sobre naturalisação desde o antigo re
g i men; sua leitura mu ito aproveitará aos estu
di osos . 

(") O substituti vo causú ra mâ imprcs!'ào aos 11 0\·os cld:u!àos e nllo l anla ram 
os protes tos ,l'c ll cs, ,!e que os Ass,us g uardam a prova no Qllt'i cm sessão de 
17 de fevere iro de 189 1, .1p rcscntou o Jeputat!o Moraes Barros, por _p.1r l c tios 
allcmãcs de S. Paulo, que, diziam, jti ~tr tm lw,1;Jl eiros , m r1rt11,fr do 
d,'fft'lo ,fr 14 d.: dl' \ t'mlwn .11• 1S99. 
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adherido ao movimento que produzio a inde- 
pendencia, a causa do Brazil, como entao se 
dizia ; era justo e dc boa politica encorporal-os 
a nova nacionalidade. (*) 

A Republica, antes mesmo de sua Consti- 
tuicao, logo nos primeircs dias do governo 
provisorio, facilitou aos estrangeiros a natura- 
lisa^ao, mediante simples requerimento, inde- 
pcndentemente das fonnalidadcs exigidas pela 
legislafao anterior, e de pagamento de impos- 
tos (Dec. n. 13 A, dc 26 dc novembro de 1889). 
Dias depois, o governo «considerando que o 
inolvidavel acontecimento de 15 de Novembro 
dc 1889, assignalando o glorioso advento da 
Republica Brazileira, firmou os principios de 
egualdade e fraternidade que prendem os povos 
educados no regimen daliberdadc e augmentam 
a somma dos csfori;os necessaries as conquistas 
do progresso e da civilisafao da humr.nidade», 
estatuio a naturalisafao lacita, considerados ci- 
dadaos brazileiros' todos os estrangeiros resi- 
dentes no Brazil no citado dia 15, salvo decla- 
ra^ao em contrario perante a respectiva muni- 
cipalidade, no prazo de seis mezes da pubh- 
cacao do acto que assim o determinava (prazo 
que foi prorogado ate 31 dc Dezembro de iSqo) 
c declarados admissiveis a todos os cargos pu- 
blicos, excepto o de chefe do cstado, os estran- 
geiros naturalisados (Decs. n. sS A, de 14 de 
dezembro de 1S89 e n. 479, de 13 dc junho de 
iS9o).n 

Os projectos prcliminarcs adoptaram todos 
cssa mesma dcterminacao, que, consagrada na 
na Constituifao pelo governo provisorio apre- 
sentada ao congresso constituinte, foi, afinal, 
nao sem vigorosa impugnagao ao ser discutida, 
poreste definitivamente adoptada. 

Votada e aceita na primeira discussao, a dis- 
posicao respectiva chegou-a ser emendada, ten- 
do o congresso adoptado um substitutivo quo, 
quanto aos estrangeiros no caso de que selrata, 
cxigia dcclaracao expressa do animo dc prefcrir 
a nacionalidade do Brazil. 

Em abono da emenda allegava-se nao ser 
justo sujeitar a um onus, a um encargo a con- 
ser\'acao de um direito tal como o de naciona- 
lidade e quo obrigar o cstrangeiro, para conser- 
var sua nacionalidade de origem, a fazer 
declaracao d'isso, fora um arbilrio injustificado ; 
—que 0 facto de naotcrem os estrangeiros creado 
embara^os a mudanca dc governo em uma pa- 
tria que nao era a sua, nao constituia siquer 
indicio dc amor e dedicafao ao paiz ( oqucalias 

{*) No primciro rcinndo dcram-sc gratulcs abtisos n'csle jmrtiailar, a ponto da rependa Icr de provideiiciar contra o laclo dc cstarcm sendn considerados brazileiros adoptivos c em grande nittnero occupando emprcgos pnMicns, mnitos estrangeiros inimigos do ftrnzil, que ha via m hnstilisado o movimento da indepcindenda c outros que thegarain depois d'ella,—so pclo motivo dc continuarcm aquellcs a rcsidir uqui c de jurnrem os outros a Constiluis'ao do imperio. Z't'Jc dccreto e circular de 18 de ahrii de 183.}. Ja antes o governo imperial tivera de providenciar /w/vr /.Jjcr ctss.Tr o ffiiiiiJt abuso ,juc biiz'i.j de home us que crjtn bvA^Hetvos c porlugue^es, cou- forme e que uJo assim Ihes cotiviubti. (Nota do min, de cslraug. ao consul port, em 15, c aviso do min. do imp. em 22 de setcinbro dc 1853.) f**) A naturulisa^ao tacita foi objccto de prolcslo dc algutnns na^oes eslran- geiras,—.Portugal, Hespanha, Italia, Austria," Ingluterru, — sob o fund a men to de ser contraria a liberdadc individual, aos prineipios de direito iutcrnacjnnal e nAo assente em base juridica, nao podendo ser eonsiderado tal o silencio do 
eslrangetro. A isto o governo contcstou com o principio da sobcrania do cstado, em virtudc da qual eslc lein o direito de cslabeleccr rcgras rclativas ti •tcquisi^ao c per da da qnalidadc de cidadao. 

nao seria base sufficiente para a naturalisaijao); 
—que assim a disposi^ao do projectoimportava, 
de um lado a concessao immerecida de favores 
excessivos aquelles estrangeiros que de facto 
tivessem aceitado a nacionalidade brazileira e 
por outro era uma verdadeira vexagao, uma 
violencia aos que nao a houvessem aceitado, 
mas que por uma circumstancia qualquer dci- 
xassem de fazer a declaracao exigida. R addu- 
zia-sc ainda, que a disposigao do projecto era 
inconvcniente, alem de ma em si, porque sc 
tornaria uma fonte de conflictos em nossas re- 
lafoes diplomaticas com as outras na^Ses ( do 
que ja se viam os prodromes nas notas das di- 
versas lega^oes que protestaram contra o de- 
creton. 58 A, de 14 de dezembro de 1880). 
Vide Annaes do Conor. Const., Disc, dosdepu- 
tados Dutra Nicacio e E. Pessoa.vol. II, pags. 
253 e 608. 

Approvada a emenda substitutiva, teve dc 
entrar, para definitiva solmpao, em nova discus- 
sao, juntamente com as demais na mesma oc- 
casiao adoptadas. Foi entao vivamente com- 
batida, argumentando-se — que cidadaos dc 
paizes estranhos residindo entre nos, por 
occasiao de proclamar-se a Republica haviam 
demonstrado a solidariedade de seos sentimen- 
tos para com a nafao brazileira, indo a ponto 
de se declararem promptos a dcsconhecer a dif- 
ferenga entre brazileiros e estrangeiros;—que o 
governo provisorio consoante as aspiracoes 
n'essc momento dominantes no paiz, e compe- 
netrado das vcrdadeiras conveniencias publicas, 
expedira 0 acto de 14 de dezembro;—que estran- 
geiros em varios Estados tinham sido admit- 
tidos nas intendencias municipaes, c alguns 
ate haviam servido nas judicaturas locaes, como 
supplentes de juiz municipal e substitutos de 
juizes de direito;—que muitos cstavamja alista- 
dos como eleitores e tinham atevotado na elei- 
fao do proprio congresso constituinte;—e como 
cxcluir depois esses cidadaos que ligaram-sc 
assim ao paiz com dedicafao c lealdade prestando 
services cm cargos de administra^ao publica, c 
que diantedo movimentorevolucionario nao ho- 
sitaram emproclamara excellencia da Republica? 
Finalmente, a adop^ao definitiva do substitu- 
tivo seria uma rctractagao e quebra da fe devida 
a actos officiaes com rcla^ao aos estrangeiios(*) 
c collocaria a obra dos constituintesdc 1S90 cm 
piano inferior a Constituigao outorgada em 1824 
pelo imperador Pedro I. 

O congresso reconsidcrou sua anterior vota- 
gao, e o substitutivo foi rejeitado. (Annaes cit., 
vol. Ill, pags. 1S0, 205 e 237). 

— O Aviso de i4dejaneiro de 1893, cx- 
pedido pelo ministcrio do interior, cnumera e 
cm alguma cousa resume, na parle util, toda a 
legisla^ao sobrc naturalisacao desde o antigo re- 
gimen ; sua leitura muito aproveitara aos eslu- 
diosos. 

(') O substitutivo catisara ma impressao aos novns cUiariaos c nao taniaram 
os proleslos irdtcs, de que os Assaks guardam a prova no qtur, em sessao dc 17 de fcvcrciro dc 1891, aprcsenlou o deputado Moracs Barros, por partc dos aliemaes de S. Paulo, que, dizlam, jd ser em brazileiros em vi rfude do decrelo de tq dc dezembro de tSyp. 
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Vide o que ác ima expendemos no comment. 
ao art, 34, n. 24. 

QUAL A DIFFERENÇA, QUANTO AO COSO DOS 
DIREITOS P0LITIC0S, ENTRE NA TURAES DO PAIZ E 
ESTRANGEIROS NATURA LI SAD0S ? 

As li mitações constitucionaes postas ao goso 
de clir itos polí ticos pelos es trangeiros que se 
têm natu ralisado são muito poucas e revelam 
o g rande espír ito li be ral dos constituin tes. 
(Arts. 26, n. 2, 41 § 3 n. 1, e 70, rep roduzidas 
na lei n. 3 5 de 26 de janei ro de 1892, arts. 1 
§ 1, e 29 e av iso de 14 de janeiro de 1893.) 

Os natura li sados por qualquer dos modos 
estatuidos na Consti tui ção, em vista das dispo
sições citadas gosam de todos os direitos polí
t icos , podendo exe rcer quaesque r cargos pu
blicos, com excepção dos de presidente e vice
presidente da Republi ca ; e para poderem se r 
eleitos deputados e senadores ex ige-se que res-

Art. 85. E' cid:1dão 
brazi leiro - todo aq uell e 
que, possui ndo qua lquer 
el as qua lidad es cio ar!. 84 
lenha a edade ele 2 , ann os 
comp letos e esteja alis
tado eleitor. 

Paragrapho unico . N:io 
poderão ser ali s tados elei
tores para os c:1rgos fe
deraes ou de Estado : 

, • 0 Os mendigos; 
2 . º O~ ana lphabetos; 
3 .0 As praç:1s de pret 

do exercito e armada e as 
ele qua lquer in stitu_i~ão 
militar creada e susten
tada pelos Eslé1dos : 

4 .0 Os reli g iosos de or
dens mona ·t ic;1s1 compa
nhias, congregações, ou 
co111m uni ch1d es de qua l
qu er lcnominação, uma 
vez que se us mem hros 
sejam li gados por voto 
ele obed iencia ou rcgr:1 1 

ou est:1luto que importe 
:1 perda ou o sacr ifi cio 
da liberdade. 

(Projecto d:t com miss110 do 
go\'erno provisorio.) 

Art. 70 . São eleitores 
os cidadão• maiores de 
2, ann os, qu e se :1 li sta
ren1 n,·, fórma da lei. 

§ 1 •0 Nüo podem :1 li s
lar-se eleitores para as 
eleições fcderaes ou para 
as dos Estados : 

, • 0 Os mendigos; 
2 .º Os analphahetos; 
3 ." As praças de pret, 

exceplu:1dos os alu,nnos 
d:1s escolas militares de 
ensin o superior; 

4. " Os religiosos de or
dens mo nas ti cas, co mp:1-
n h ias, congrcg:1ções ou 
co mmuni clades ele qua l
quer denomin ação , sujei
tas a votos de obedi encia , 
regra ou esU1tuto, que 
impo rte a renunc ia da li
be rdade in div idu al. 

§ 2 . 0 A eleição p:1 r:1 
c:1 rgos feclcraes rcger-se-:'1 
por lei do cong resso . 

: :; ." S:1o inel egiveis 
os ci dad:'íos não ali st:1vcis . 

(Decretos n. :;10. ele 2.2 de 
junho e n. ()14 A. de 23 de ou
tubro de 1890 .) 

Art . 70. Eleitores. Pelo dec reto n. 6 
de 19 de novembro de 1889, já o gove rn o pro
v iso ri o dec larára eleitores para as cama ras ge
raes e locaes « todos os cidadãos brazi leiros no 
goso de seus direitos civi s e pol íti cos, sabendo 
ler e esc revern . Esta extensão do dire ito de 
suffra g io ú generalidade dos cidadãos Ílllp unha
se colllo essencial ao novo regilllen polí tico. 
Consagraram-n·a os projectos preli minares. dos 
quaes de \rnerico 13razil iense a eslabelcceo 

pectivalllente tenham mais de quatro annos de 
cidadão brazileiro, não COillp rehendidos nesta 
ex igencia os nat urali sados em virtude do di s
posto no art. 69, n. 4 (os que , achando-se no 
Brazil aos 15 de novembro de 1889, não hou
verem optado, nos termos da legislação, pela 
nac ionalidade de origelll) . 

- A QUA LI DADE DE BRAZILEIR0 ADQU IRIDA POR 
NA TU RA LI SAÇÂO, ISENTA O NA TURALISAD0 DA 01.lR I
GAÇÂO DO SERVIÇO MILITAR EM SE0 PAIZ DE ORI
GEM? A doutrina seguida no Brazil é que a 
natu rali sação não subtrahe o nacionalisado ás 
ob ri gações por elle anteri ormente contrah idas 
no paiz de origem (Circu lar ás Legações Brazi
Ieiras em 23 de maio de 1890, Relatorios do 
Mini stro das Re lações Exteri ores do Ill eslllo 
anno e de 1898). A não ser assim , o Braz il 
offerece ria !ts outras nações o espectaculo, pouco 
digno e nada honroso, de se constitu ir recep ta
culo e asy lo dos dese rtores d' ellas . 

Art. 70 . O § 2 foi 
supprim ido na redacção, 
em 2 1 de fevereiro de 
189 1 ( pass:1ndo o -~ 3 a 
ter a nu 111er:1ção de 2. º) 
pela comm iss:10 do con
gresso . 

Art. 70. São eleito
res os cidadãos maiores 
de 21 annos, que se 
alistarem na fórma da 
lei . 

§ 1.0 Não podem alis
tar-se eleitores para as 
eleições fedaraes, ou 
para as dos Estados : 

1. 0 Os mendigos; 
2. 0 Os analphabetos; 
3. º As praças de pret, 

exceptuados os alumnos 
das escolas militares 
de ensino superior ; 

4. º Os religiosos de 
ordens monasticas ,com
panhias , congregações , 
ou communidades de 
qualquer denominação, 
suj eitas a voto de obe
diencia, r egra , ou es
tatuto, que importe a 
renuncia da liberdade 
individual. 

§ 2.0 São inelegíveis 
os cidadãos não alista
veis. 

com lilllitações deduzidas da natureza e Íllll do 
voto , no art . 69, que sob n . 85 passou para o 
projecto ela comrni ssão do gove rno provisorio, 
e d'ah i (co lll alteração do § 1 n. 3, afim de 
adlll ittirelll-se ao eleitorado os alumnos das 
esco las militares de ensin o superi or) para a 
Constit uição ap rese ntada ao con°-resso consti
tuinte; e, por este a1:i provaclo, sendo mant ida a 
dila alteração e rejeitadas as elll endas offere
cidas, é o art igo de que nos estamos occupanclo . 
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Vide o quc acini a expendemos no comment, 
ao art, 34, n. 24. 

QuAL A DIFFERRNgA, QUANTO AO GOSO DOS 
DIRKITOS POLITICOS, F.NTRF. NATURAES DO PAIZ E 
ESTRANGHIROS NA-TURALISADOS ? 

As limitagoes constitucionaes postas ao goso 
dc dircitos politicos pelos estrangeiros que se 
tcm naturalisado sao muito poucas e revelam 
o grande cspirito liberal dos constituintes.—■ 
(Arts. 26, n. 2, 41 § 3 n. 1, e 70, reproduzidas 
na lei n. 3s de 26 de Janeiro de 1892, arts. 1 
§ 1, c 29 e aviso de 14 de Janeiro de 1893.) 

Os naturalisados por qualquer dos modos 
estatuidos na Constituigao, em vista das dispo- 
sigoes citadas gosam de todos os direitos poli- 
ticos, podendo exercer quaesquer cargos pu- 
blicos, com excepgao dos de presidente e vice- 
presidentc da Republica ; e para podcrem ser 
eleitos deputados c senadores exige-se que res- 

pectivamcnte tenham mais de quatro annos de 
cidadao brazileiro, nao comprehendidos nesta 
exigencia os naturalisados em virtude do dis- 
posto no art. 69, n. 4 (os que, achando-se no 
Brazil aos 15 de novembro de 18S9, nao hou- 
verem optado, nos termos da legislagao, pela 
nacionalidade de origem). 

— A qjjaudadh de brazileiro adq,uirida por 
NATUR ALlSAgAO, 1SENTA O NATURALISADO DA OBRI- 
GAgAO DO SERVigo M1LITAR EM SEO PAIZ DE OKI- 
gkm ? A doutrina seguida no Brazil c que a 
naturalisagao nao subtrahe 0 nacionalisado as 
obrigagoes por elle anteriormente contrahidas- 
no paiz de origem (Circular as Legagoes Brazi- 
leiras em 23 de maio de 1890, Relatorios do 
Ministro das Relagoes Exteriores do mesmo 
anno e de iSqS). A nao ser assim, o Brazil 
ollercceria as outras nagoes o espectaculo, pouco 
digno e nada honroso, de se constituir recepta- 
culo c asylo dos desertores d'ellas. 

. Art. 85. E' cuiadno 
brazileiro todo aqucllc 
quc, possuindo qualquer 
das qualidadcs do art. 84 
tenha a cdade dc 21 annos 
complctos c cstcja alis- 
tado clcitor. 

Paragrapho unico. Nao 
podcrao ser alistados clci- 
torcs para os cargos le- 
dcracs ou dc Hstado : 

1.0 Os tuendigos; 
2.0 Oi analphabctos ; 
5.0 As pragas dc pret 

do excrcito c armada c as 
dc qualquer instituigao 
militar cicada e susten- 
lada polos Estados : 

4." Os rcligiosos dc or- 
dens monasticas, compa- 
nhias, congrcgagocs, ou 
eommunidades dc qual- 
quer denominagao, uma 
vcz quc seus mcmbros 
scjam ligados por voto 
dc obcdicncia ou rcgra, 
ou cstaluto quc importc 
a pcrda ou o sacrificio 
da libcrdadc. 

(Projccto da commissao do 
governo provisorio.) 

Art. 70. Siio elcitorcs 
os cidadao' maiorcs de 
21 annos, quc sc alista- 
rcm na.lbrma da Ici. 

§ 1.0 Nao podem alis- 
tar-sc clcitorcs para as 
clcigoes fcdcraes ou para 
as dos Estados : 

1.0 Os mendigos; 
2." Os analphabctos; 

As pracas dc prct, 
cxccptuados os alumnos 
das cscolas militarcs dc 
ensino superior ; 

4." Os rcligiosos dc 01- 
dens monasticas, conqia- 
nhias, congrcgagocs ou 
eommunidades dc qual- 
quer denominagao, sujei- 
tas a votos dc obcdicncia, 
rcgra ou cstatuto, quc 
importc a renuncia da li- 
bcrdadc individual. 

2.0 A clcigao para 
cargos fedcracs rcgcr-sc-a 
por lei do congrcsso. 

§ t." Sao inclcgivcis 
oscidadaos nao alislavcis. 

(Deeretos n. 510. de 22 de 
junho en. 014 A. de 25 de ou- 
tubro de 1B90.) 

Art. 70. O § 2 foi 
supprimido na rcdacgao, 
cm 21 de fcvcrciro de 
1891 ( passando o § 3 a 
tcr a numcragao dc 2.0) 
pcla commissao do con- 
grcsso. 

Art. 70. Sao eleito- 
res os cidadaos maiores 
de 21 annos, que se 
alistarem na forma da 
lei. 

§ 1.° Nao podem alis- 
tar-se eleitores para as 
eleigoes federaes, ou 
para as dos Estados : 

1.° Os mendigos; 
2.° Os analphabetos; 
3.° As pragas de pret, 

exceptuados os alumnos 
das escolas militares 
de ensino superior; 

4." Os religiosos de 
ordens monasticas ,com- 
panhias, congregagoes, 
ou eommunidades de 
qualquer denominagao, 
sujeitas a voto de obe- 
diencia, regra, ou es- 
tatuto, que importe a 
renuncia da liberdade 
individual. 

§ 2." Sao inelegiveis 
os cidadacs nao alista- 
veis. 

Art. 70. Eleitores. Pclo dccreto n. 6 
dc iq de novembro de 1S89, ja o governo pro- 
visorio declarara eleitores para as camaras ge- 
racs e locaes «todos os cidadaos brazileiros no 
goso de sous dircitos civis c politicos, sabendo 
kr c cscrcvcr». Hsta extensao do dircito de 
sulfragio a gcneralidadc dos cidadaos impunha- 
sc como esscncial ao novo regimen politico. 
1 onsagraram-n'a os projectos preliminares, dos 
quaes o de Amcrico Brazilicnse a estabelccco 

com limitagocs dednzidas da naturcza e fim do 
voto, no art. 60, que sob n. 85 passou para o 
projecto da commissao do governo provisorio, 
e d'ahi (com alteracao do § 1 n. 3, afim de 
admittirem-se ao cleitorado os alumnos das 
escolas militares de ensino superior) para a 
Constituigao aprcscntada ao congrcsso consli- 
tuinte; e, por cste approvado, sendo mantida a 
dita alteragao e rejeitadas as emendas olTere- 
cidas, c o artigo dc quc nos estamos occupando. 



::!e quatro annos de 
111 prehendidos nesta 
e111 virtude do di s
que, achando-se no 
de 1889, não hou
da legislação, pela 

~EIR0 AD QUIRIDA POR 
.TURALISAD0 DA 0BR I
EM SE0 PAIZ DE 0Rl

l no Brazi l é que a 
o nacionali sado ás 

J rm ente contrahidas 
.r ás Legações Brazi -
1890, Relatorios do 
:teriores do 111 es111 0 

se r assim, o Brazi l 
o espec tacu lo, pouco 
;e constituir recep ta
cl ' ellas. 

Art. 70. São eleito
!s os cidadãos maiores 
~ 21 annos, que se 
listarem na fórma da 
!Í. 

§ 1.0 Não podem alis
tr-se eleitores para as 
.e1çoes federaes, ou 
:1.ra as dos Estados : 
1. 0 Os mendigos ; 
2.0 Os analphabetos; 
3. 0 As praças de pret, 

Kceptuados os alumnos 
as escolas militares 
e ensino superior ; 
4. 0 Os religiosos de 

t·dens monasticas ,com
anhias, congregações, 
u communidades de 
ualquer denominação, 
ujeitas a voto de obe
iencia, regra, ou es
atuto, que importe a 
enuncia da liberdade 
ndividual. 

§ 2.0 São inelegíveis 
s cidadãos não alista
·eis. 

da natu reza e fim do 
n . 8 5 passo u para o 

) gove rn o provisorio , 
o § 1 n. 3, a fim de 
ido os a lumnos das 
ino superior) para a 
ao cong resso consti-

1do , sendo mantida a 
; as emendas offe re
,s esta111os occupando. 
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As excepções estabelecidas nos differentes 
nu111 eros do § 1, fund amenta111-se na falta de 
independenci a e de isenção dos exceptuados. 
Estes, com effe ito, pela sua condição, não podem 
fazer uso c'onsc iente, di sc reto e volunta ri o do 
direito de voto, que assi111 em .suas 111ãos perde
ri a toda a sig nifi cação e va lor. E si isto não é 
inteiramente applicavel aos analphabetos, pois 
não se póde contestar que muitos d'e ll es haverá 
no caso de exercer bem esse precioso direito, 
todav ia é ta111bem innegavel que sua ignoranc ia 
os constitue n ' um a situação de dependencia de 
quem lhes escreve a cedula e na de não poderem 
verificar a sincer idade d' ell a, expostos assi111 a 
ludi brio dos caba li stas de eleição, resabidos e 
mui ferteis e111 ardis e manhas para arranj ar 
votos. 

Alé111 de que, a exclusão dos analphabetos 
não lhes crea u111 imped i111ento invencivel e, de 
sua natureza , perpetuo ao exercicio do voto. E' 
antes uma simples suspensão d 'ell e e na vo n
tade do exclu ido está fazei -a cessar . Co111 os mo
dernos processos de ensino pri111ario, em 111uito 
pouco tempo e com facilidade se aprende a ler 
e esc reve r. Finalm ente a interdicção do voto aos 
ill ettrados é uma bem avisada determinação da 
lei, ainda por outra razão que em nosso sys
tema po li tico é de alta monta ; ella concorrerá, 
ai nda qu e indirec ta, mas efficazmente , para o 
desenvolvi mento da in stru cção popular, a qual 
é um dós prin cipaes elementos da prosperidade 
da Republica, a11 object of pri111a1y i111portance, 
dizia G. Washi ng ton (AooRES TO THE PEOPLE 0F 
u. s . , Scptember 17, 1796) (*) 

A inclusão dos alumnos do curso superi or 
militar suscitou discu ssão, parecendo inconve
niente e menos propria da disciplina, mas a 
isto se respondia: 

<\ A di sposição contida em o n . .3º representa uma ho
menagem <Ís classes militares, foctoras g loriosas da revo
lu çf10 na cio nal de 15 ele no vembro, urna homenagem de 
t odo o ponto justa aos moços, q ue foram o braço fortís
s imo daq1elle feito épico, que for:1m , que s,10 e que hão 
de scr1 como o exercito inteiro , a g:1rantia da rcali saçâo 
do ideal insc ri pto na nossa band e ira-ordem e progresso- , 
que hfw de se r ínvicta barreira contra qualque r te ntativa 
de oppressão ou de despo ti smo.» A NNAES, Vol. li , pag . 
2.Jí ( Di sc . do deputado L AURO SoDJu\ sessão de 1; de 
janeiro de I 89 1. ) 

A cxdusão dos reli g iosos de ordens monas
ticas já a Republica a encontrou ( Const. impe
rial, a rt. 92 § 4) e não podia deixar de ma ntel-a . 
Não se póde admittir ao elei torado quem tem 
feito renuncia de sua vontade e liberdade; o 
voto reli g ioso é de si mesmo incompati vel com 
o voto politico e nada exp rimiri a si não a von
tade cio supe ri or, do gera l da o rdem. E m ui to 
curi oso é que se argumentasse com a «liberdade 
espiritual » para dar uma tão importante func
ção politica, e que tanto depende do livre a l
vedrio, aos que tem a elle renunciado inteira-

(') O Aviso n. de 14 de março de 1890 m;mdon :t li -: tar como eleitores os 
11 :1 t111:11i sa1lu.: <1uc.:: n:iu conhclc11tlo a li11 g11 a u:1du11a l , tu,lavia soubessem ler e 
cst: rcvcr na nmt cr n:1 ou c m q11al l1ucr outrn. 

A lei n . .; r; dc ::6 ,te J:mctro de 189::, art. : ::, 111.mt!o11 111 ,111kr no .ilista
m c nt o os eleitores an;ifph;ibctos, qn.difi ca1lus c m vir tude ti:, leg islação a.11• 
tcrior. 

mente, despojando-se do direito de agir á sua 
vontade. (*) 

Não se trata pois de uma med ida de excepção 
cont ra o cle ro cath oli co; já ex istia, sem se lhe 
attribuir esse caracter e nunca se con iderou 
tal ; pelo menos entre as queixas contra o rega
li smo , contra as violencias de que se fazia ca rga 
ao Im perio, j ámais se vio ser levantada esta . 
Nem a egreja catholica em tempo alg um , cre
mos, di spu tou para os individuos das ordens 1110-
nasti cas e congeneres o d ireito de vota r nas elei
ções politicas, o que fó ra o descon hecimento da 
indole e fin.s dos in stitutos dessa natureza . 

- Além das exclusões expressas na Consti 
tui ção, su bsiste a das mulheres, visto não ter 
sido approvada nenhuma das vari as emendas 
que lh es attribuiam o direito de voto politi co . 
Os ANNAES guardam a interessante di scussão 
havida e na qual se ex ibiram argume ntos de 
toda a ordem, sustentados de parte a parte com 
mestria e talento e q ue revelam o incremento 
que t em tomado entre nós a idéa . 

O dep utado Pedro Americo tinha dicto (sessão 
de 27 dc jan. de 1891): 

Dei,o a outros a g loria de arrastarem para o turbilhão 
das paixões politicas a parte se rena e ang'elica do gc ncro 
humano. A observação dos phenomenos affectivos , physio
logicos, psycholog icos, sociaes e moracs não me pcrmittc 
e ri g ir cm regra o que a hi sto ria consigna como simp les, 
ainda que insigncs, excepcçõcs. Pe lo contrario , essa ohsc r
vaç?w me persuade que a missão da mulher é mais domestica 
do que publica , ma is moral do que politica. Dema is , a r11u
lher não d irei ideal e perfeita, mas simplesmente normal e 
typica , não é a que vae ao fóro, nem :Í praça publica , nem 
ús assemb léas políticas defender os direitos d:1 co ll cctivicladc, 
mas a que fica no lar domesti co, exercendo as virtudes 
fcminis, base da tranquill idadc da familia , e por conse
quencia da feli<:idade socia l. 

A maioria do cong resso constitu in te, apezar 
da brilhante e vigorosa dialetica exhibida cm 
prol da mulher-votante , não quiz a responsa
bilidade de« arrastar para o turbi lhão das pai xões 
politicas a parte serena e angelica do ge nero 
humano .» Sint -ut s1111t. 

Para as eleições federaes ou para as 
dos Estados prevalecem as exclusões aqui 
estabelecidas, porque ass im o decla ra o§ 1°, pr.; 
mas neste ponto é incontestavel que deo-se 
invasão na esphera dos direitos antonomicos dos 
Estados, entre os quaes fi g ura o de estabelecer 
os req uisitos de seu eleitorado proprio. Elles 
tem de constituir suas auctoridadcs politicas por 
meio de eleição, visto que devem observar o 
principio representativo (um dos que lhes im põe 
o art . 63); mas o modo dessa eleição e a capa
cidade eleitoral escapam sem duvida á compe
tencia federal, incluem-se nos poderes esta
duaes. 

n a\~ ls ~1~:;·,c :;~o~ 1~,f t:.~:~:~~::, ,; ~• ef;1~:1~;a ~: n ~1~1c
1
i ~l~ÍI: il~,:~~11~:1\ i ~o~~ i ~~~: ~~~~~f ~ ~= 

c ias, c111c expo11t:111c:1mcntc se collocam fôra da le i e d:t sociedade , qu e se <:e · 
g rcga m do meio soda \.» ( L AURO SóDRÉ1 Disc. nn scssao Jc 1; Jc J:mciro de 
,s., .. , 

<cA i111::1p.tdJ;1dc pohtica ( arl. 70 § .J ) e, ucsk c.:i!.O , impm,ta . porque rea l• 
men te. ;t :th1fü:aç:10 tb li berdade ~e da e c~t:1 i:011di ..,:,10 vic i:1n.1 11 w, ln, 'iUC 

1lc ix:ll"i:i de ser a m:nli fcst.1ç:io de um.t vontade li vrc.1,, ( Ctuv1~ H1., 1LA1;1,tUAr 
Li ç.i,ci. tlc lcg is l. comp., 189 ; , p:1g. 41). 
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As excepfoes estabelecidas nos differentes 
numeros do § i, fundamentam-se na falta de 
independencia e de isen^ao dos exceptuados. 
Estes.com efTeito.pela sua condi^ao, nao podem 
fazer uso consciente, discrete e voluntario do 
direito de voto, que assim em suas maos perde- 
ria toda a significaqao e valor. E si isto nao e 
inteiramente applicavel aos analphabetos, pois 
nao se pode contestar que muitos d'elles havera 
no caso de exercer bem esse precioso direito, 
todavia e tambem innegavel que sua ignorancia 
os constitue n'uma situaqao de dependencia de 
quem Ihes escreve a cedula e na de nao poderem 
verificar a sinceridade d'ella, expostos assim a 
ludibrio dos cabalistas de eleifao, resabidos e 
mui ferteis em ardis e manhas para arranjar 
votos. 

Alem de que, a exclusao dos analpbabetos 
nao Ihes crea um impedimento invencivel e, de 
sua natureza, perpetuo ao exercicio do voto. E' 
antes uma simples suspensao d'elle e na von- 
tade do excluido esta fazel-a cessar. Com os mo- 
dernos processes de ensino primario, em muito 
pouco tempo e com facilidade se aprende a ler 
c escrever. Finalmente a interdic^ao do voto aos 
illettrados e uma bem avisada determinagao da 
lei, ainda por outra razao que em nosso sys- 
tema politico e de alta monta ; ella concorrera, 
ainda que indirecta, mas efficazmente, para o 
desenvolvimento da instruccao popular, a qual 
c um dos principaes elementos da prosperidade 
da Republica, an object of primary importance, 
dizia G. Washington (Adores to the people of 
u. s., September 17, 1796) (*) 

A inclusao dos alumnos do curso superior 
militar suscitou discussao, parecendo inconve- 
niente e menos propria da disciplina, mas a 
isto se rcspondia: 

<\A disposi^ao contida em o n. 30 rcprescnta uma lio- 
menagem tis classes militares, factoras gloriosas da revo- 
lu^ao nacional de 15 de novembro, uma homenagem de 
todo 0 ponto justa aos mo^os, que to ram 0 bra<;o fortis- 
simo daqjclle fcito epico, que foram, que sao e quo hao 
de ser, como o cxercito inteiro, a garantia da realisa^ao 
do ideal inscripto na nossa bandeira—ordem c progresso—, 
quo hao dc ser invicta barrcira contra qualqucr tentativa 
de opprcssao ou dc despotismo.» Annai-s, Vol. II, pag. 
24s (Disc, do deputado Lauro Sodrh, scssao dc 13 de 
Janeiro de 1S91.) 

A exclusao dos religiosos de ordens monas- 
ticas ja a Republica a encontrou (Const, impe- 
rial art. 92 § 4) 0 nao podia deixar de mantel-a. 
Niio se pode admittir ao clcitorado quem tern 
feito renuncia dc sua vontade e liberdadc; o 
voto religiose e de si mesmo incompativel com 
o voto politico e nada exprimiria sinao a vrn- 
tade do superior, do gcral da ordem. E muito 
curioso e que se argumentasse com a «liberdade 
espiritual» para dar uma tao importante func- 
qao politica, e que tanto depende do livrc al- 
vedrio, aos que tern a die renunciado inteira- 

(*) O Aviso n. dc J4 de manjo de 1890 tnamioit alistar conm etcitorcs os naliiralisailos qtie nan conhecesul" a lingua nacionat, todavia sonbesscm ler e escrever na mater na on-cm qtiaKjucr mitra. A lei n. de 26 dc Janeiro dc 1892, art. 22, 111:1 ndnn mauler no alisla- mcnto os clcitorcs analjdiabetos, qnaliiicadus cm virtndc da Icgislafao an- terior. 

mente, despojando-se do direito de agir a sua 
vontade. (') 

Nao se trata pois de uma medida de excepqao 
contra o clero catholico ; ja existia, sem se Ihe 
attribuir esse caracter e nunca sc considerou 
tal ; pclo menos entre as queixas contra o rcga- 
lismo, contra as violencias de que se fazia carga 
ao Imperio, jamais se vio ser levantada esta. 
Nem a egreja catholica em tempo algum, crc- 
mos, disputou para os individuos das ordens mo- 
nasticas e congeneres o direito de votarnas elei- 
qoes politicas, o que fora o desconhecimcnto da 
indole e fins dos institutes dessa natureza. 

— Alem das exclusoes expressas na Consti- 
tuifap, subsiste a das mulheres, visto nao ter 
sido approvada nenhuma das varias emendas 
que Ihes attribuiam o direito dc voto politico. 
Os Annaes guardam a interessante discussao 
havida e na qual se exibiram argumcntos dc 
toda a ordem, sustentados de parte a partc com 
mestria e talento e que revelam o incremcnto 
que tern tornado entre nos a idea. 

O deputado Pedro Americo tinha dicto(sessao 
de 27 dejan. de 1891); 

Deixo a outros a gloria de arrastarem para 0 turbilhao 
das paixoes poilticas a parte sercna e angelica do gcncro 
humano. A obscrvatjao dos phcnomcnos aflectivos, physio- 
logicos, psychologicos, sociaes e moracs nao me permittc 
erigtr em regra o que a historia consigna como simples, 
ainda que insigncs, excepccoes. Pelo contrario, cssa obscr- 
vagao me persuade que a missao damulher e mais domcstica 
do que publica, mais moral do que politica. Demais, a mu- 
Ihcr nao direi ideal e perfeita, mas simplesmente normal e 
typica, nao c a que vae ao foro, nem a praga publica, nem 
as assembleas politicas defender os direitos dacollcctividadc, 
mas a que fica no lar domestico, cxercendo as virtudes 
feminis, base da tranquillidade da familia, c por consc- 
quencia da felicidade social, 

A maioria do congresso constituintc, apczar 
da brilhante e vigorosa dialctica cxhihida cm 
prol da mulher-votante, nao quiz a responsa- 
bilidade de-xarrastar para o turbilhao das paixoes 
politicas a parte serena e angelica do genero 
humano.» Sint id snnt. 

Para as eleiqoes federaes ou para as 
dos Estados prevalecem as exclusoes aqui 
estabelecidas, porque assim o declara o § iJ, pr.; 
mas ncste ponto e incontestavel que deo-se 
invasao na esphera dos direitos antonomicos dos 
Estados, entre os quaes figura o de estabelecer 
os requisites de scu cleitorado proprio. Ellcs 
tem de constituir suas auctoridadcs politicas por 
meio de elei9ao, visto que dcVem observar o 
principiorepresentativo(um dos quo Ihes impoe 
o art. 63): mas o modo dessa clei^ao e a capa- 
cidadc eleitoral escapam sem duvida a compc- 
tencia federal, incluem-se nos poderes esta- 
duaes. 

(*) «Dcvcmos consitlcrar que se trata de indivulnos cm com!i{ocs cxccpcio- nalissimas, dc individuos que fazem renuncia da autonomia dc snas cmiscicn- cias, que cxpantancamcutc sc collocam tdra da lei c da socicdade, que sc se- grcgam do meio social.^ ( Lauro Sodhh, Disc, na scssao dc 13 tic Janeiro de 
«8y'.) «A incapacidadc politica ( art. 70 § 4 ) c, ncste caso, impost a. porque real- 
nicnlc a at>dicat,ao da liberdadc sc "da e esta condi^ao viciaria o volo, que dcixaria dc ser a maiufcsta^ilo dc uma vontade livrc.» ( Clovjs UtvitAiXifA, 
Li^ues de legist, comp., 1893, pag. 41). 
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Entretanto, são de ta l m odo sa lutares e justifi
cadas as referidas exclusões, que, mesmo não 
tendo para elles caracter obri gato rio, os Estados 
espontaneamente as inscreveram nas suas consti
tuições. 

Na União Norte-A meri ca na esta mate ri a, pela 
constitu ição (art. 1°, secção 4ª, n. 1) fo i deixada 
aos Estados, que a podem reg ular, não só quanto 
aos requisitos do eleitor, mas a inda quanto 
ao Jogar e modo da eleição para o congresso 
federa l, reservado á União o direito de modi
ficar por lei o reg ulamento dos E~tados (1i1enos 
quanto ao Joga r das eleições se natori aes, qu e 
são feitas pelas asse m bléas legislati vas dos Es
tados em sua séde) Vide WALl<ER, !,dr. to A111. 
Law. § 1. 

Inelegiveis- São os que, por falta cios re
quesitos legaes, não podem ser a li stados como 
eleitores, isto é, os menores de 2 1 annos, e 
os das quatro classes que o§ 1° manda excluir, 
bem como os que estiverem suspensos de seos 
direitos de cidadão e os que os houverem per
dido, nos termos do art . 7 1. Seria contradictorio 
qu e áquelles mesmos que a lei co nsidera impro
prios para eleitores, inhabeis para escolher os 
mandatarios da nação, se concedesse o direito 
de elegibilidade . As causas, a cond ição ou estado 
cio indi viduo.que o tornam incapaz para o voto, 
necessa riam ente e com maio ri a de razão o in
ca pacitam para mais im portantes func ções po
líti cas . 

Não alistaveis , diz a Constitu ição e m uito 
de indu stri a, para permittir a elei ção de cidadãos 
que, não estando a li stados como eleitores, te
nham entretan to todos os requisitos legaes para 

o serem. Fôra rea lmente absurdo reduzir á con
dição de incapazes os que em si reunem as 
qualidades com que a lei caracterisa a capacidade. 
O facto nú, e muita vez occasional, de não se 
achar contemplado no alistamento um cidadão 
em taes condições não deveri a torn ai-o inter
d icto á escolha do eleitorado, que assim se ria 
coa rctada, sem razão e sem va ntage m. E, quiçá 
com desvantagem mesmo, pois isso impediria 
por um mínimo incidente, de todo insigni
ficante para o caso, o chZtrnarem-se para as 
mais a ltas funcções po líticas pessoas que por 
seo caracter e su peri ores aptidões o m erecessem 
e as circumstancias do paiz ou as sympa thias do 
nação estivessem indicando . 

-A mesma razão prevalece para a elegibi
lidade dos que não residem no paiz, no Estado, 
0u no districto onde se fa z a eleição e que por 
isso não pódem , não tendo ahi, domicilio se r in 
cluidos no a li stam ento eleitora l. 

D'isto não se occupa a Constitui ção Federal 
e tampo uco a lei eleitora l a que se refere seo 
art. 34, n. 22 (Lei n. 35 de 26 de jan . de 1892) , 
ao envez do que fize ra a constitui ção imperi al 
(art. 96), d izendo Pimenta Bueno , o seu mais 
autori sado expositor, que neste objecto «a m aior 
ga ranti a é a plena li berdade do eleito r, que 
melhor que nin g uem consu ltar,í seos interesses 
e irá procura r os tal entos e idéas que lhe agra
dem, onde estive rem. ( DIR . PuBL. BRAZ., 
n. 60 ). 

No silencio da actual Constituição e in spi
ra ndo-se nas considerações qu e obviamen te 
occorrem, da li berdade eleitora l e da co n ve
niencia publica, o congresso nacional tem , sem 
questão , admit tid o como legitimas as eleições 
das pessoas nas condições a que nos referim os . 
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Lintretanto, sao dstal modo salutarcs c justifi- 
cadas as rcferidas exclusoes, que, mesmo nao 
tcndo para dies caracter obrigatorio, os Estados 
espontaneamente as inscrcveram nas suas consti- 
tlliyOCS. 

Na Uniao Nortc-Americana esta materia, pela 
constituifao (art. i0, scc^ao 4", n. 1) foi deixada 
aos Estados, que a podem regular, naosoquanto 
aos rcquisitos do cleitor, mas ainda quanto 
ao logar e modo da elei9ao para 0 congresso 
federal, reservado a Uniao o direito de modi- 
ficar por lei o rcgulamento dos Estados (rhenos 
quanto ao logar das eleigoes scnatoriaes, que 
sao feitas pelas assembleas legislativas dos Es- 
tados cm sua sede) Fide Walker, Mr. loAin. 
Law. § 1. 

Inelegiveis — Sao os que, por falta dos re- 
quesitos legacs, nao podem ser alistados como 
clcitores, isto e, os menores de 21 annos, e 
os das quatro classes que o § iD manda excluir, 
bem como os que cstivercm suspensos de seos 
direitos de cidadao e os que os houverem per- 
dido, nos termos do art. 71. Seria contradictorio 
que aquelles mesmos que a lei considera impro- 
prios para eleitores, inhabeis para cscolher os 
mandatarios da nacao, se concedesse o direito 
de clcgibilidade. As causas,a condicao ou cstado 
do individuo.quc o tornam incapaz para o voto, 
necessariamcnte e com maioria de razao 0 in- 
capacitam para mais importantes funcfocs po- 
liticas. 

Nao alistaveis, diz a Constituigao e muito 
de industria, para pcrmittira elcifiiode cidadaos 
que, nao estando alistados como eleitores, tc- 
nliain entretanto todos os rcquisitos legaes para 

o serem. Fora realmente absurdo rcduzir a con- 
difao de incapazes os que em si reunem as 
qualidades com que a lei caracterisa a capacidade. 
O facto nu, e muita vez occasional, de nao sc 
achar contemplado no alistamento um cidadao 
em taes condi^oes nao deveria tornal-o inter- 
dicto a escolha do eleitorado, que assim seria 
coarctada, sem razao e sem vantagem. E, quiqa 
com desvantagem mesmo, pois isso impediria 
por um minimo incidente, de todo insigni- 
ficante para o caso, o chamarem-se para as 
mais alias funcgoes politicas pessoas que por 
seo caracter e superiores aptidoes o merecessem 
e as circumstancias do paiz ou assympathias do 
na^ao estivessem indicando. 

— A mesma razao prevalece para a clcgibi- 
lidade dos que nao residem no paiz, no Estado, 
ou no districto onde se faz a eleifao e que por 
isso nao podem, nao tendo ahi, domicilio ser in 
cluidos no alistamento eleitoral. 

D'isto nao se occupa a Constituicjao Federal 
e tampouco a lei eleitoral a que se refere seo 
art. 34, n. 22 (Lei n. 35 de 26 de jan. de 1892), 
ao envez do que fizera a constituifao imperial 
(art. 96), dizendo Pimenta Bueno, o seu mais 
autorisado expositor, que nestc objecto «a maior 
garantia c a plena liberdade do cleitor, que 
melhor que ninguem consultara seos interesses 
c ira procurar os talentos e ideas que Ihe agra- 
dem, onde estiverem. (Dm. Publ. Braz., 
n. 60). 

No silcncio da actual Constituiyao e inspi- 
rando-sc nas consideragoes que obviamente 
occorrem, da liberdade eleitoral c da convc- 
niencia publica, o congresso nacional tern, sem 
qucstao, admittido como legitimas as elci^ocs 
das pessoas nas condifocs a que nos referimos. 
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Art. 86 . Suspende-se 
o exerci cio dos direitos de 
um cidadão brazi lciro: 

1 • 0 Po r i ncapacid adc 
phys ica ou mo ral ; 

2." Emqu anto durarem 
os cffc itos de qu alquer 
condcmnação cri111ina l. 

Arl. 87 . Perde os di
reitos de cidadão brazi
lciro : 

1 . 0 O que se natura
li sar cm paiz est rangeiro; 

2 . 0 O que se m licença 
do governo acci tar em
prego, pensão, titulo ou 
condeco ração de qualquer 
governo cstrangei ro ; 

3 .º O banido por scn
tcnca. 

Ârt. 88 . A perda cios 
direi tos de cidadão não é 
irrcvogavc l. Uma lei do 
congresso es tabelecerá as 
condições de rehabilita-
ção. 

(Projecto da co mmissão do 
governo provisor io. 

Art. 71. Os direitos 
de cidadão brazi lciro só 
se suspe ndem, ou perdem 
nos casos aqu i pa rti cula
ri sados . 

§ 1 . u Suspendem - se 
esses direitos : 

a) po r i nca pacidacle 
ph ysica ou 111 0ml; 

b) por condcmnação 
crimina l, emquanto du
rarem os seus cffci tos . 

§ 2 . 0 Perdem-se : 
a) por naturali sação 

cm pa iz cstrangc i ro; 
b) por aceitação de 

em prego, pen são, conde
co ração ou t itulo cnt ran
gc iro , sem li cença do poder 
executi vo fede ral ; 

e) por banimento ju
dic ial. 

.' 3 .º U111a lei federa l 
estatuirá as condi ções de 
rcacqu isição dos direitos 
de cidadão brazilciro. 

(Decretos n. 510, de 22 de ju
nho e n. 9 14 A, de 23 de outubro 
de 1891.) 

Art. 71. Os direitos de cidadão bra
zileiro, de cuj a perda cog ita a Constitui ção , 
são. os que procedem ela quali dade ele nacional 
do Braz il e ela capacidade polí tica, isto é, os q ue 
se firmam nas relações dos in divíduos para com 
o Estado, quer sejam os direitos politicos propria
mente di ctos, quer outros direitos para com o 
Estado na esphera da legislação adm inistrativa . 
São todos os direitos de que gosa rn os membros 
da soc iedade polí tica braz ileira nessa qualidade , 
corno associados d'ella (e não os direitos do 
homem , os di reitos individuaes, q ue a propria 
Const ituição reconhece nos estrange iros e ga
rante tanto a elles como aos brazileiros.) Cha
mam-se politicos por q ue conferem ao cidadão a 
facu ldade de participar mais ou menos imme
diatarnente do exercício ou esta be lec imento do 
poder e das fun cções publicas. (") 

Só... nos casos aqui particularisados. 
A acq ui sição, goso e perda dos direitos de ci
dadão, da nacionalidade, constituem rnateria 
fundamenta l n ' urna orga nisaçã.o política ; não 
poderia por isso se r deixada ás legislaturas em 
sua fun cção ordin aria, até mesmo pelo perigo 
que resu ltari a do arbitrio na regulari sação d ' ella , 
e pelos inconvenientes da instab ilidade da leg is
lação em ass um ptu que envolve relações da 
maior impo rtancia. 

Sabe-se que ha nações cuja Constitui ção deixa 
á lei ordinari a tudo quanto a este ponto se re-

( ") Nestas defi nições scaG"uimos a T F. IXl!IRA DE FRl'ITAS, Co11sol. d11s leis ât•is, 
lntr. , not. 224 e segs . e Esboro do c:o.l. riv . , not. nos art s. ; 7 e scgs. 

O _p rojccto ele Constituição de 1S13 diz iti: <i A_rt. ::9 . Os. dire itos politi c~s 
cor, s1ste111 cm ser-se membro das di\•crsas au tond~Hl cs nac1011acs, das auton
dadcs locacs, tanto municipaes como alimi ni str.iti vas e cm concorrer-se para 
a e leiçfio d'css:i s au toridades.,> 

Art. 71. § 1 .0 Suppri
mam-sc as pa lav1as-csscs 
direitos . 

Emenda da commi ss~o do 
congresso (approvada cm 15 de 
j:t11eiro de 189 1. ) 

Ao art. 7 1 § 2 b : 
Supprimam-se as pa

lavras condecorações ou 
ti tu lo es trange iro. - 811-
lbõcs e outros. 

(Emencb approvada em 12 e 
18 ele fevereiro de 189 1 .) 

Depois da palavra -
pensão - accrcsccnt c-sc : 
- de gove rno estrange iro . 

Da commissão do cong resso. 
(Em enda :tpprovada em 2 3 de 
fove reirn de 1 89 1 ). 

e) Supprima-sc. 
Em enda da commissão do con

g resso (cons idernda prejudic:ub 
em 16 de jane irn de 189 1. por 
ter s ido approv:1da outrn . lrun
bcm da commissão, no .§ 2 1 do 
art . 72 do projecto, para abo
lir-se o banimento judicial). 

Art. 71. Os direitos 
de· cidadão brazileiro 
só se suspendem, ou 
perdem nos casos aqui 
particularisados. 

§ 1.0 Suspendem-se: 
a) por incapacidade 

physica ou moral ; 
b) por condemnação 

criminal, emquanto du
rarem os seus effeitos. 

§ 2. 0 Perdem-se : 
a) por naturalisação 

em paiz estrangeiro; 
b) por aceitação de 

emprego ou pensão de 
governo estrangeiro , 
sem licença do poder 
executivo federal; 

§ 3.0 Uma lei federal 
determinará as condi
ções de reacquisição dos 
direitos de cidadão bra
zileiro. 

fere, como a França, onde isso se reg ulou no 
cod igo civil, e outras em que alguma cousa fi
cou á leg islação ordinaria , e é o caso das con
stitui ções fed eraes dos Estados Unidos N. Amer. 
e da Su issa, quanto á perda da nacio nalidade . 
Mas o facto não prova aqui cont ra a do ut rina 
nem póde ser invocado contra o ri sco a que elle 
expõe os cidadãos, co ntra os abusos que póde 
ori g inar e confli ctos que surj am na esphera do 
direito intern acio nal pri vado. 

Nossa Constitu ição, com razão , que r que só 
110s ct1Sos 11'el!a particnlarisados se suspenda m e 
se percam os di reitos de cidadão brazile iro, q ue 
assim fi cam fixados e estabelec idos do modo o 
ma is estave l , certo e seg uro , como convém. 

A lei reg ulamentar das eleições, transcrevendo 
no seo art. 1 a di sposi ção constitucional de que 
nos occupamos, accrescenta-lhe como casos de 
perda dos direitos de cidadão braz ileiro os dous 
previstos no art. 72 § 29 daConsti tui ção (allegação 
de crença relig iosa como escusa de onus quaes
que r, por lei impostos aos cidadãos , e aceitação 
de condecorações e t itu los nobi liarchicos estran 
geiros). Lei n. 35 , de 26 de janeiro de 1892, 
art . 1 § 2. N' isto se veri fica m ais uma vez 
qua nto é incuria l e arri scado inclui r nas leis e 
reo-ul amentos texto constitucional, não tran 
sc ri pto ipsis ve1 bis . (A simples substi tuição 
por synonimia, a mudança ou tran sposição de 
uma palav ra , mesmo de um sig nal orthogra
phico , pódem alterar o sentido do texto). 

O art. 71 § 2 trata da perda dos direitos de cida
dão; o art. 72 § 29 cornmina a perda dos direitos 
polit1cos; o que não é a mesma cousa.pois pódem 
se perder estes sómente, sem n'i sso irem-se a 
qualidade de cidadão, a nacio nalidade de brazi-
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Art. 86. Suspcndc-sc 
o cxcrcicio dos dircitos dc 
um cidadao brazilciro : 

i.0 For incapacidade 
physica ou moral; 

2." Emquanto durarem 
os effcitos dc qualquer 
condcmnafao criminal. 

Art. 87. Pcrdc os di- 
rcitos dc cidadao brazi- 
lciro ; 

1.0 O que se natura- 
lisar cm paiz cstrangciro; 

2.0 O quc sem liccnja 
do governo aceitar cm- 
prcgo, pcnsao, litulo ou 
condccorajao dc qualquer 
governo cstrangciro ; 

7.0 O banido por scn- 
tenja. 

Art. 88. A perda dos 
dircitos dc cidadao nao e 
irrcvogavcl. Uma Ici do 
congrcsso cstabclcccra as 
condifoes dc rehabilita- 
(ao. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorio. 

Art. 71. Os dircitos 
dc cidadao brazilciro so 
sc suspendem, ou perdem 
nos casos aqui particula- 
risados. 

§ 1." Suspendem-se 
esses dircitos: 

a) por incapacidade 
physica ou moral; 

por condemnacao 
criminal, emquanto du- 
rarem os scus effcitos. 

§ 2.0 Pcrdcm-sc: 
a) por naluralisafao 

cm paiz cstrangciro; 
por accitafao dc 

cmprego, pcnsao, condc- 
corafao ou titulo cntran- 
geiro, som licenfadopoder 
executive federal ; 

c) por banimento ju- 
dicial. 

§ 7.0 Uma lei federal 
cstatuira as condifocs dc 
rcacquisi^ao dos dircitos 
dc cidadao brazilciro. 

(Decretos n. 310. de 22 de ju- 
nho e n. 914 A, de de outubro 
de 1891.) 

Art. 71. § i.0Suppri- 
mam-se aspalavias—esses 
dircitos. 

Hmenda da commissao do 
congresso (approvada em 15 de 
Janeiro de 1891.) 

Ao art. 71 § 2 i ; 
Supprimam-sc as pa- 

lavras condccorafoes ou 
titulo cstrangciro. — Bn- 
Ihoes e outros. 

(Emenda approvada em 12 e 
18 de fevereiro de 1891.) 

Depois da palavra — 
pcnsao — accrcscentc-se : 
—dc governo cstrangciro. 

Da commissao do congresso. 
(Hmenda approvada em 23 de 
fevereiro de 1891), 

c) Supprima-sc. 
Hmenda da commissao do con- 

gresso (considerada prejudicada 
em 16 de Janeiro de 1891, por 
ter sido approvada outra, tam- 
bem da commissao, ao .§21 do 
art. 72 do projecto, para abo- 
Ur-se o banimento judicial). 

Art. 71. Os dircitos 
de" cidadao brazilciro 
so se suspendem, ou 
perdem nos casos aqui 
particularisados. 

§ 1.° Suspendem-se: 
a) per incapacidade 

physica ou moral; 
h) por condemnagao 

criminal, emquanto du- 
rarem os seus effeitos.- 

§ 2.° Perdem-se: 
a) por naturalisagao 

em paiz estrangeiro; 
h) por aceitagao de 

emprego ou pensao de 
governo estrangeiro, 
sem licenga do poder 
executive federal; 

§ 3. Uma lei federal 
determinara as condi- 
goes de reacquisigao dos 
direitos de cidadao bra- 
zileiro. 

Art. 71. Os direitos de cidadao bra- 
zilciro, de cuja perda cogita a Constituigao, 
sao. os que procedcm da qualidade de nacional 
do Brazil e da capacidade politica, isto e, os que 
se firmam nas relagoes dos individuos para com 
o Estado, quer sejam os dircilospoliticos propria- 
mente dictos, quer outros direitos para com o 
Estado na csphera da legislagao administrativa. 
Sao todos os direitos de que gosam os membros 
da sociedade politica brazileira nessa qualidade, 
como associados d'ella (e nao os direitos do 
homcm, os direitos individuaes, que a propria 
Constituigao reconhece nos estrangeiros e ga- 
rante tanto a elles como aos brazileiros.) Cha- 
mam-se polHicos por que conferem ao cidadao a 
faculdade de participar mais ou menos imme- 
diatamente do exercicio ou estabelecimento do 
poder e das funcgoes publicas. (*) 

So... nos casos aqui particularisados. 
A acquisigao, goso e perda dos direitos de ci- 
dadao, da nacionalidade, constituem materia 
fundamental n'uma organisagao politica; nao 
poderia por isso ser deixada as leghlaturas em 
sua funcgao ordinaria, ate mesmo pelo perigo 
quc resultaria do arbitrio na regularisagao d'ella, 
e pelos inconvenientes da instabilidade da legis- 
lagao em assumpto que envolve relagoes da 
maior importancla. 

Sabe-se que ha nagoes cuja Constituigao deixa 
a lei ordinaria tudo quanto a cste ponto se re- 

(*) Neslas definigoes scguimos .1 Teiseira de Frhitas, CousoI. this Ids ctvis, Intr., not. 22.J e segs. e ksboeo Jo coJ. civ., not. aos arts. 37 e segs. 
O projecto dc Constituigao' i!e tS^dizia: «Art. 29. Os direitos politicos consistem cm ser-se membro das diversas antoridades nacionacs, das autori- daiies locacs, tanto nnmicipaes como administrativas c em concorrer-sc para a elcigao d'essas autoridades.» 

fere, como a Franga, onde isso se regulou no 
codigo civil, c outras em que alguma cousa fi- 
cou a legislagao ordinaria, ceo caso das con- 
stituigoes federaes dos Estados Unidos N. Amer. 
e da Sui-sa, quanto a perda da nacionalidade. 
Mas 0 facto nao prova aqui contra a doutrina 
nem pode ser invocado contra o risco a que elle 
expoe os cidadaos, contra os abuses que pode 
originar e conflictos que surjam na esphera do 
direito internacional privado. 

Nossa Constituigao, com razao, quer que so 
nos casos n'clla pnrticnlarisndos se suspendam e 
se percam os direitos de cidadao brazilciro, que 
assim ficam fixados e estabelecidos do modo o 
mais estavel, certo e seguro, como convem. 

A lei regulamentar das cleigoes, transcrevendo 
no seo art. i a disposigao constitucional dc quc 
nos occupamos, accrescenta-lhe como casos de 
perda dos dircilos dc cidadao brazilciro os dous 
previstosnoart.72§29daConstituigao(allegagao 
de crenga religiosa como escusa de onus quaes- 
quer, por lei impostos aos cidadaos, e aceitagao 
de condecoragoes e titulos nobiliarchicos estran- 
geiros). Lei n. 31;, de 26 de Janeiro de 1892, 
art. 1 § 2. N'isto se verifica mais uma vez 
quanto e incurial e arriscado incluir nas leis e 
regulamentos texto constitucional, nao tran- 
scripto ipsis veibis. (A simples substituigao 
por synonimia, a mudanga ou transposicao de 
uma palavra, mesmo de um signal orthogra- 
phico, podem alterar o sentido do texto). 

O art. 71 § 2 trata da perda dos dircitos dc cida- 
dao; o art. 72 § 29 commina a perda dos dircitos 
politicos; o que nao e a mesma cousa,pois podem 
se pcrder estes somente, sem n'isso ircm-se a 
qualidade de cidadao, a nacionalidade de brazi- 
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leiro , os dire itos ele que os nac io naes gosam 
a lém elos ele o rdem po li tica . (*) 

De governo estrangeiro. Aqu i se inclue 
o govern o el a Santa Sé, conform e foi cle~icl_iclo 
em 24 de março de 1892, perd endo os d1re1tos 
po lit1cos os que ace itarem co nd ecorações o u 
titulas nobili archi cos conced idos pelo Papa. 
Aviso n. de 14 de janeiro de 1893 . 

Qj1id com relação a no m eação de arceb is pos 
e bispos ? Evi dentemente trata-se de prov i
mento de cargo (qualquer que seja sua natureza) 
de gove rn os est ran geiros , e um destes é, como se 
acaba de ve r a Santa Sé; tanto basta pois, na 
g eneralidad e dos termos da disposição co nsti
tu cio nal, para a ace itação fi ca r depend ente de 
li ce nça do gove rn o b razil eiro ; mas ha a nota r 
que á nomeação, em taes casos, sàe preceder , 
confo rm e sa lutar es ty lo diplo m atico (qu e não é 
s i não homenage m ao poder soberano do estado~, 
consulta do gove rno no meante ; e sem a acq u1-
esce nc ia do co nsultado , declarand o perso11a grntn 
o candidato , este não é adm it t ido ao cargo . 
Essa acq ui esce nc ia envolve, sem du vida, per
mi ssão ao nom eado para a ace itação, nos casos 
a 1ue nos referimos . 

E aq ui cumpre ter em vista o que observava o 
aba li sado Pimenta Bueno: 

,< E' mi sté r que o poder publico, que de ve 
m anteras bo ns costu mes , a segu ra nça e a tran
quillidade nacio nal, te nha o impreterí vel li
reito de reco nhece r e profe rir os sacerd otes que 
por suas virtudes e conhecimentos offe reça m as 
o·arant i,ts necessa rias, que não ven ha m pertur
bar a ord em po liti ca, levantar confl ictos ou d if
fi cul dades.» 

Ass im o en tendia o g ra nde mest re em v ista 
da alta importancia e influencia das func ções 
das autoridades ecclesiasticas so bre a mora l do 
povo e sobre a d irecção social e reconh ecia ao 
im perio esse direito, indepe ndentem ente do ~~
droado e de co ncordatas com a Sa n ta Se . 
Vide 0 1R . Pu 1n .. BRAZ . , pag . 422. Hoje o gove r
no não apresenta nem nomeia mai s auto ri dades 
ecclesiasticas, desde qu e separaram-se a eg reja 
e o estado, mas subsiste aq uell e i111pi-eterh·el di
n•ilo, inhere nte á sua soberan ia. 

Sem licença. A Con stitui ção faculta ao 
br-tz il eiro a aceitação de emprego o u pensão de 
aove rn o est ran ge iro , comtanto qu e pa ra isso 
haja li cença do gove rn o brazi leiro. Esta ex i
o-enc ia funda-se no perigo que corre a lea ldade 
do cidadão qu e por sa lario se rve a governo es
tran a eiro e na co nve ni encia de ev itar qu e este, 

b .. 
po r o-rand es vantagens pec un1anas , tente certos 
fun cc io nari os do paiz, e ou impeça -o de conti 
nua r a ter os bo ns serv iços destes ou qu içá os apro
veite contra elle . O gove rno, po rém, concederá 

( ") A pcrson may bc :1 citzcn. th~t is , owc all cgi:mcc to th e go \:~rn11~1.:11 t 
:rnd bc cntitlcli to pro tcction from 1t. :iml yct no l~O!'>:.c:-s th c •.111:tld1 .::1 11ons 
rc1 pdrcd hy la w to .to ccrt :,ins things th at othcr c1 t;,c11s do . l·or c,:imp! c , 
thc mcr..: "i:tc l of ~· itzcn:-,h ip does no t cuti t lc any Jll'r sm i to C.\~;d s~ thc ri g l~ t 

· ofMlllrngc. Hc 111 11 st in :uldition to such l:1l'l po:,-:~ss Ih!.! lp 1:tl1f11:_:1t111n-..11.!,p1 1-
rl.! .i h)' l11w :1s thc co ndition ot ~uch cxcn:bc ( H. h A:-.1)1 itS, Au b.p~:. 111 011 011 
thl' Com, t. o f thc Un. St:it., ·l· u', cd .. p:ig. ::.~.) O tj1111 o au lor diz 1111 ;w to 
:10 \'o to, :ipplic,1-,c, cm gl.'r:11 , aos \lirdtos politi..:os. 

a li ce nça , s i ve rifica r que a ace itação do emprego 
o u pensão nenhuma influencia terá nos nego
cios e in teresses do paiz. 

Nos Estados Unidos Norte-A m ericanos a pro
hibição restrin ge-se aos cidadãos que exercem 
empregos publicas (Co nst., art . 1, secç . 9, 
n . 8) e Pasc hal cita o caso de não se ter con
sentido a aceitação, por um marechal, do lugar 
de age nte commercia l da França ( Const. exp . 
e ann ot. , n. 15 1) . 

Entre nós a prohibi ção refere-se a todos os 
brazileiros, exe rçam o u não fun cções publicas . 

Ha a inda a notar que a aceitação de co nde
corações ou titulas nob il iarchi cos estrangei ros é 
abso lutamente prohi bida ; nem com licença do 
governo póde ter Joga r , vistos os term os perem
ptori os da dispos ição con stitu cional. Eli a aca r
reta em tod o o caso n perdn de todos os direitos 
politicos (art. 72, § 29). 

P óde ser renunciada a qualidade de 
cidadão brazileiro ? No regímen im peria l 
fà ra esta qu estão reso lv ida negativamente. O 
Av iso n. 22 1, de 10de outub ro de 1832, havia 
declarado que« a nin g uem é l ic ito renunc iar o 
foro de c idadão brazi leiro , qu e comprehenel e 
não só direi tos, m as tam be m onus que a socie
dade tem jus de ex ig ir ; pois que a Constitui ção 
no a rt. 6 m arcou a acquisição dos direitos de 
cidadão brazil eiro e no art. 7 a perd a dos m es
m os , o qu e excl ue qua lquer outro m eio de ael
quiri l-os e perdei-os.>~ 

E é ev idente q ue a mesma razão subsiste no 
regímen actu al. Assim o con sidero u o Aviso 
n. de 14 de janeiro de 1893 . 

E' v is to , porém, que is to não se refe re á re
nun cia qu e resu lta do acto voluntari o da nat u
rali sação do braz il eiro em pa iz est ra ngeiro e 
da aceitação, sem licença do gove rn o federal, 
de emprego o u pensão de gove rn o est ra ngeiro 
ex-vi do art. 7 1, § 2.) 

- Qj1id q uan to á nac ionalidade da brazil eira 
que se casa r co11i estra nge iro? O Dec r. n . IOg6 
de 10 de dezembro de 1860 estabe lecia que el la 
seo·ui sse a condicão do m arido ; o casamento a 
de~nacio nali sava·. E o Aviso ci t. de 14 de ja
neiro de 1893 considerou inteiramente em vigo r 
aquel le decreto, em vista do art. 83 da Consti
tui ção, qu e m antém a legislação a ell a a nteri or, 
emq uanto não fo r revogada. 

Mas·, 1° , embora est ivesse em v igor tal de
creto, era ell e incon stitu cional perante a carta 
de 1824 , em v ista ele seo art. 1 78 , po is refor
m ou-a indepe ndentemen te dos tramites co nsti
tucio naes em ponto rela ti vo aos direitos do c i
dadão, e certamente não fo i proposito da Co ns
tit u ição de 24 de feve reiro revalidar actos 
Je oislat ivos anteriores que por inconst itucionaes 

b • . 
não tinham fo rça obn gatona ; 

2º, para qu e v igo rasse ainda depois ela nova 
Co nstitui ção o citado dec reto, e ra prec iso que 
se ,·e ri fica sse a co nd ição, esta tu ida no a rt. 83 , 
de não se r ell e contrari o aos principias n 'ella 
co nsag rados , e oart. 71 ex pressam ente estabelece 
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leiro, os dircitos dc quo os nacionaes gosam 
alcm dos de ordem politica. (*) 

De governo estrangeiro. Aqui se indue 
o govcrno da Santa Se, conformc foi decidido 
cm 24 de manjo dc 1892, perdcndo os dircitos 
politicos os que aceitarem condecoraijoes 011 
titulos nobiliarchicos concedidos pelo Papa. 
Aviso n. de 14 de Janeiro de /8Q3. 

Ojiid com relaijao a nomeafao de arcebispos 
c bispos ? Evidentemente trata-se de provi- 
mento de cargo (qualquer que sejasua natureza) 
dc governos estrangeiros, e umdestese, como se 
acaba de ver a Santa Se; tanto basta pois, na 
generalidade dos termos da disposifao consti- 
tucional, para a aceita^ao ficar dependente de 
liceni^a do governo brazileiro ; mas ha a notar 
que a nomeafao, em taes casos, soe preceder, 
conlbrme salutar estylo diplomatico (que nao c 
sinao homenagem ao podersoberano do estado), 
consulta do governo nomeante ; e sem a acqui- 
esccncia do consultado, declarando persona grata 
o candidate, este nao e admittido ao cargo. 
Essa acquiescencia envolve, sem duvida, per- 
missao ao nomeado para a aceitafao, nos casos 
a que nos referimos. 

E aqui cumpre ter em vista o que observava o 
abalisado Pimenta Bueno: 

« E' mister que o poder publico, que deve 
manteros bons costumes, a seguran^a e a tran- 
quillidade nacional, tenha o impreterivel di- 
rcito de reconheccr e proferir os sacerdotes que 
por suas virtudes e conhecimentos offerefam as 
garantias necessarias, que nao venham pertur- 
bar a ordem politica, levantar conflictos ou dif- 
ficuldades.» 

Assim o entendia o grande mestre em vista 
da alta importancia e influencia das funcgoes 
das autoridades ecclcsiasticas sobre a moral do 
povo e sobre a direccao social e reconhecia ao 
imperio esse direito, independentemente do pa- 
droado e dc concordatas com a Santa Se. 
Vide Dir. Publ. Bjuaz., pag. qaa.Hojc o gover- 
no nao aprcsenta ncm nomeiamais autoridades 
ecclcsiasticas, desde que scpararam-se a egreja 
e o estado, mas subsiste aquelle imprclcrircl di- 
reito, inherente a sua soberania. 

Sem licenga. A Constituigao faculta ao 
brazileiro a aceitagao de emprego ou pensao de 
govcrno estrangeiro, comtanto que para isso 
liaja licenga do governo brazileiro. Esta exi- 
gencia funda-se no perigo que corre a lealdade 
do cidadao que por salario serve a governo es- 
trangeiro e na conveniencia de evitar que este, 
por grandes vantagens pccuniarias, tente certos 
funccionarios do paiz, e ou impeca-o de conti- 
nuaraterosbons servigosdestesou quigaos apro- 
vcite contra ellc. O governo, porem, conccdera 

(*) A person may be a citzcn, that is, owe allegiance to the government ami be entitled to" protection from it, and yet no possess the i| 11 all It cations rc<|iiircd by law to do certains things that other dtzens do. Hor example, the mere fact of ciUenship does not entitle any person to exercise the right of suffrage. He must in addition to such fact possess the qualifications rei|iii- red by law as the condition of such exorcise (H. Fi.Asm-.»s, An Exposition on the Const, of the U11. Stat., 4."', cd.. pag. 2!*S.) O ijne o autor diz ipuuito no vote, applica-se, cm geral, aos direitus politicos. 

a licenga,si vcrificar que a aceitagao do emprego 
ou pensao nenhuma influencia tera nos nego- 
cios e interesses do paiz. 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos a pro- 
hibigao restringe-se aos cidadaos que exercem 
empregos publicos (Const., art. 1, secg. 9, 
n. 8) e Paschal cita o caso dc nao se ter con- 
sentido a aceitagao, por um marechal, do lugar 
de agente commercial da Eranga (Const, exp. 
e annot., n. 151). 

Entre nos a prohibigao refere-se a todos os 
brazileiros, exergam ou nao funcgoes publicas. 

Ha ainda a notar que a aceitagao de conde- 
coragdes ou titulos nobiliarchicos estrangeiros e 
absolutamente prohibida ; nem com licenga do 
governo pode ter logar, vistos os termos pcrem- 
ptorios da disposigao constitucional. Ella acar- 
reta em todo o caso a perda de todos os dircitos 
politicos (art. 72, § 29). 

Pode ser renunciada a qualidade de 
cidadao brazileiro ? No regimen imperial 
fora esta questao resolvida negativamentc. O 
Aviso n. 221, de 10 de outubro de 1S32, havia 
declarado que « a ninguem e licito renunciar o 
foro de cidadao brazileiro, que comprehende 
nao so direitos, mas tambem onus que a socie- 
dade tern jus de exigir ; poisqus a Constiluigao 
no art. 6 marcou a acquisigao dos direitos de 
cidadao brazileiro e no art. 7 a perda dos mcs- 
mos, o que exclue qualquer outro meio de ad- 
quiril-os e perdel-os.» 

E e evident; que a mesma razao subsiste no 
regimen actual. Assim o considerou 0 Aviso 
n. de 14 de Janeiro dc 1893. 

E' visto, porem, que isto nao se refere a rc- 
nuncia que resulta do acto voluntario da natu- 
ralisagao do brazileiro em paiz estrangeiro e 
da aceitagao, sem licenga do governo federal, 
de emprego ou pensao de governo estrangeiro 
ex-vi do art. 71, § 2.) 

— Qiiid quanto a nacionalidade da hrazileira 
que se casar com estrangeiro ? O Decr.n. 1096 
de 10 dedezemhro de 1S60 estabelecia que clla 
seguisse a condigao do marido ; o casamcnto a 
desnacionalisava. E o Aviso cit. de 14 de Ja- 
neiro de 1803 considerou inteiramente em vigor 
aquelle decreto, em vista do art. 83 da Consti- 
tuigao, que mantem a legislagao a ella anterior, 
emquanto nao for revogada. 

Mas, i0, embora estivesse em vigor tal de- 
creto, era elle inconstitucional perante a carta 
de 1824, em vista de seo art. 178, pois refor- 
mou-a independentemente dos tramites consti- 
tucionaes em ponto relativb aos direitos do ci- 
dadao, c certamente nao foi proposito da Cons- 
tituigao de 24 de fevereiro revalidar actos 
legislatives anteriores que por inconstitucionaes 
nao tinham forga obrigatoria ; 

2", para que vigorasse ainda depois da nova 
Conslituigao o citado decreto, era precNo que 
se verificassc a condigao, estatuida no art. 83, 
dc nao ser die contrario aos principios n'ella 
ennsagrados, c oart.71 cxpressamentc estabclccc 
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o de qu e os d ireitos ele cidadão brazil eiro só
m ente se perd em nos casos n 'c ll e part icu lari sa
dos; o qu e abso luta mente exclue o ut ros quaes
q uer que possam occorrer ; 

3. 0 a com mi ssão de co nstitu ição , legislação 
e justi ça ela camara dos dep utados no parece r 
sobre o p rojecto do deputado A. Milton e ou
tros , determin ando as co ndi ções de reacq ui sição 
dos direitos de cidadão brazileiro , opinou pela 
approvação do projecto, com exce pção do art igo 
q ue faz ia perder a nac io nalidade brazileira a 
mulher brazil eira que se casar com estrangeiro 
si, conforme a lei do paiz a que este pertence r, 
adq ui risse ella a nacio nalidade ele seo m arido ; 
e di sse : 

<< Dispo ndo a Consti tuição ta xativamente no art. 7 1 § 2° 
os dous unicos casos J c perda dos dire itos de cidadüo bra
zilciro , e sflo o da natur,di saçào e m paiz es trangeiro e o 
da accitaçào de emprego ou pensão de governo estrangeiro 
se m licença do poder execu ti vo federa l, parece CJU C a mu
lhe r bra1,ilcira que se casa com estrangeiro, 11 ;"'10 in co rrendo 
pelo simples facto do casarncnto cm ne nhum cl' esscs casos, 
mantl'.m apczar do cas:1111cnto a na cio nalidade brazi le ira , 
re vogada ass im pda Constitu içi"to a leg islação ante rior que 
lhe dava a naciona lidade do marido , na consta ncia do ca
samento . Pôde acon tece r que a na ção a que pertença o 
marido co nside re da nacionalidade d ·este a mulh e r estran
gei ra pe lo s impl es facto do casamen to e, ass im , vi r a mu
lhe r Uraz il c ira que se casa co rn estra ngei ro a ficar com duas 
nac io nalidades- a br:1zilcira 1 pela nossa Co nstituiç;"10 1 e a 
Jc se u m arido , pela !{ gisl aç.f10 do paiz a que este pertença; 
11 1:ts nfto é de certo n.1z :Lo para co ns iderar revogada uma 
d ispos it,_'.i°to de nossa Constituiçi"to o dis pà r de modo contra
ri o a clla a legislação d e um paiz estrangei ro.» 

4 .° Co m este parecer co nformou -se a votação 
cio co ng resso, rejeita ndo o arti go impug nado , e 
na lei n . 569 de 7 de junho de 1889, em q ue se 
convcrtco o p rojec to, não fi g ura d isposição al
g uma au to ri sa nclo a desnaturali sação da mulher 
pe lo facto do casamento com estran ge iro . 

Uma lei federal determinará. Nenhu ma 
lei se fez durante o im péri o para rege r esta im
portante m ateria. Os casos occurrentes era m 
resolv idos, ora pelo poder legisla ti vo, ora pelo 
execut ivo . São di sso prova os decr. de 4 de ja
neiro de 18 34, a resolução imperi al de 3 de se
t embro de 185 7 , decr . n. 11 05 de 21 de setem
bro de 1860, n , 112 2 ele 5 de julho ele 186 1, 
etc . O conselho de estado, em consulta de 30 
de 1877, n ' um caso de exercicio de em prego 
pu bli co m pa iz estrangeiro, op ino u qu e o go
ve rn o não tinha competenc ia para admi ni stra
ti vamente to mar co nh ecim ento da es pecie e 
faze r effectiva a sanccão co nstitucio na l, não 
sendo li c ita a appli cação de pe nas sem audi en
cia do acc usado, processo regul ar e ju lg am e nto 
po r tribunal com juri sdicção firmada em lei. 
Voto divergente cons iderava po uco proprio e 
suj eito a inco nveni entes resolverem-se taes 
casos por processo judicia ri o ( p rom ov ido por 
qu em? perante qu al ju iz? e s i o brazi leiro não 
ti vesse domicilio no imperi o ?), sendo certo qu e 
não hav ia exemplo de intervenção j udici aria 
cm assu mptos desta nat ureza . 

No regimen repu blica no , po r decr . de 12 de 
abri l de 1892, o poder executivo ,não existin do 

ai nda então acto do congresso nacional por 
o nde se regul asse o caso e considerando que, 
po r haver ace itado tit ulo nobili a rc hi co estran 
geiro, um tenente-coro nel ele gua rda nacio na l 
tinha p rdido todos os direitos polit icos, o de
mittio desse posto . O co ng resso naciona l, des
empenhando o prece ito constitucio nal, voto u a 
lei n. 569, de 7 de ju nho de 1899, que «deter
mina as co ndições de perda e reacq u isição dos 
di re itos po liticos e de cicfadão brazi lciro», e 
por ella ma nteve ao poder execu ti vo a attri 
buição de q ue elle estava de posse e qu e lhe 
fica bem . Cabe- lhe ell a pela m esma razão que 
é ao chefe desse pode r qu e compete da r o u 
negar a li cença pa ra a aceitação de em prego 
o u pensão de gove rno estra ngeiro . 

Da perda dos di rei tos poli t icos e da q ua lidade 
de cidadão só mente t erá de conh cer o poder 
judiciai'io n'alg um caso qu e lhe possa se r le
vado i11 specie o u em obse rva nci a do art. 5 5 do 
cocligo pena l, qu an to á appli cação e effcitos da 
pena de interdi cção, isto é, q uando essa pe rd a 
assumir o ca racte r de pena cri mi nal ( que não 
é o caso do a rt. 70 § 2 ). 

A citada lei (*) t em , co m outros defeitos, o 
de não ter fixado p razo para os agraciados decla
ra rem á a uto ridade si aceitam ou não o ca rgo, 
pensão, tit L~lo ou cond ecoração para , na fa lta 
dessa dec laração, serem ti das como po r cll es 
aceitas taes m erces o u di stin cções . Uma das 
d ifficu ldades, q ue na p rati ca tem encontrado a 
app licação da com minação co nst itucio na l, te m 
sido não se poder ve rificar em cada caso o facto 
da aceitação, e pelo m odo ind ic:ido a isso se 
obviaria . 

- Tr:itando de suspensão e perda ele d ireitos 
polit icos be m é refe r ir aqu i a Eme nda XIV las 
acldici o naes á Constitu ição dos Estados U n idos 

( ' ) Decreto 11 . ;69, de 7 de junho de 1899. 
Art. 1" Pcrd c11 1 o dir..:ito dt: cid;1.d:ios br:izilciros: 
§ 1" Os que se n:ituralizar..:m cm um p:i iz estrangei ro (Constituiç:in, :irt. 71 , 

§ :?'' , ktr:1 a.) _ 
§ 2" Os que :i cc it:i rcm qualquer emprego ou pcnsao, de 1-j0 \·cruo cstr:1t1 -

geiro, se m li cc 11ça do po.!cr executivo fc1krnl (Constitui,;:io, :1rt. 71, § 2" , 
h.:ttr:t b.) 

Art. 2" Ao poder cxccuti\•O compete con hecer dos c:1sos pre vi stos 11:i prc
scntc lei , ;1fim de os prQ1111nci:1r por c\ccrcto . 

Ar t. .f' Rc:1dq11irc os direitos tlc cidad:io braz i\d ro o n:1cio11:1l 1h:,; 11 ;1t 1_1r:i
li z:uto, qul! obth1cr su:1 rcintcgr:1 ç;io por decreto, lambem do potlcr c:-.ccu l1\'0 , 
uma vcz 1111c c s t..:.j:~ tlomidli:uto no Brn! I,_ . . . _ . 

§ 1" P:ir:i csl~ 11111 , o. prctcnct~ntc d1r.1g_1ra pc l1 ~:10 cl_ocumenl :1d :1 ao prcSI· 
clcutc d:1 Rcpu blH::t, por 111tcrmc1ho do m!u!stro tio rntcnor , ou _iln go\'cruador, 
ou 1\o presidente do Estado cm lJIIC rc suilr , con~ :t fir111:1 dc,•ulamc111c r..:cn• 
nhccida, podendo :i respei to d'aquc lla ser ouvulo o procur.i.tor bcr:il 11:t 
Rcpub lk:t. . . . . . 

§ ~º O brazilciro que :1ss1111 . readquirir :t s11:1 qu:1!111:ul~ go~ar:i ilcs,~c _logo 
de todos os direi tos que cxch1s1vnnh.:11tc pertencem aos c1d .1d:105 bra1.ilc1ros . 

Art . 4" Os filh os menores do nacion:11_ ~ci utcgr.i do cm ~cus 1)ircitos. de 
ci1\;td:in br:1zilciro ficam 11 :is mesmas comliç ocs 1h.: sco p:tc, SI :t lei do p:uz :t 
que c llc s pertenciam pcrmittir o efícito collcc li vo .t:i .tcsnaturaliz:tç:io . 

Art. c, 11 Pe rd em todos os ·llirei tos politicos : 
§ 1" Os brazilc iro; que alleg.ircm moti~o de crcnç:t _rcli ~ios:t, com o fim clc 

se iseul:trcm de qualque r onus que as lc1 s d:1 Repu bli ca 1mpouham, pon•cn• 
tura , nos cid:11\:'ios (Constituiç:io, :1rt. F- , § 29.) . . . . 

§ z u Os bra;dh:iros qu e acci t :1 rc111 condc,oraç:io ou titulo 11ob1li:1rcl11co 
c str:m ge iro (Coust ituiç:io, :ut. 1'2, § ~9. ) . . 

Art. 60 O poder cxccuth•o .; compc tculc , do mesmo modo, p:1r:1 impor esta. 
pen:t por denc lo expedido pe lo min istc ri o do interio r. 

Art. 7° Readqui rem os tlircitos politicos: . 
§ 1" Os br:11.ilciros dcsn:tturali z:idos quc_:i!fir111:1rc11~, p~r um termo ass1• 

g n:1tl o com du:t :- tcstcmunh :1s. pcr;mtc o m1111 stro do mtcnor, go\·crn:11\or ou 
presidente do E:.t:ulo cm que resitlirGm, _:ich:ir•s~ pro.mptos p:1r:1 sup~o~t:1rcm 
os nn us impostos aos chlad:ios pcl;tS lt:: 1s d:i Republica, e de quc se tmham 

j;i t~~rlô~º-brnilciros desnaturalizados que, por_ 11 m termo i~lcutico .. :tOir
marcm que tf!m renunciado :t condecoraç-âo ou titulo qu~ h.iv1:tm acc.'t:ul?, 
dcvc1ído ser tr:msmitt itl:i ao rcspc.:tivo go\'cruo estr:111bc1ro a commun 1c:1ç:io 
d:i occurrcn ci:i pcl:ts vias diplo111:1tka:, regulares. . 

§ ; " ~êr c m um:t, qué r em outr:1 hypot\1c:.i:, o po.lcr cxccut ,vo, :t quem 
scr:t rcm c ttid:t cópia tio te rmo que fõr ass1gnado perante o gm·c~n:1dor. 011 
presidente llo Estado, expedira decre tos confirm~ndo ;1:. ullmlidas :ifhrm:1çucs , 

Art. 8 11 Revogam•sc :is tli:.posiçõcs cm con tran õ. 
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o de quc os direitos de cidadao brazileiro so- 
mcntcse pcrdem nos casos n'elle particularisa- 
dos ; o que absolutamente exclue outros quaes- 
quer que possam occorrer ; 

3.0a commissao de constituiijao, legislatjao 
ejustiijada camara dos deputados no parecer 
sobre o projecto do deputado A. Milton e ou- 
tros, determinando as condi?oes de reacquisicao 
dos direitos de cidadao brazileiro, opinou pela 
approv*(;ao do projecto, comexcepfao do artigo 
que fazia perder a nacionalidade brazileira a 
mulher brazileira que se casar com estrangeiro 
si, conforme a lei do paiz a que este pertencer, 
adquirisse ella a nacionalidade de seo marido; 
c disse: 

« Dispondo a Constituicao taxativamente no art. 71 §2° 
os dous unices casos de perda dos direitos de cidadao bra- 
zileiro, e sao o da naturalisaijao em paiz estrangeiro e o 
da accita^ao de em pre go ou pensao de governo estrangeiro 
scm licen^a do poder executive federal, parecc que a mu- 
lher brazileira que se casa com estrangeiro, nao incorrendo 
pclo simples facto do casamento cm nenhum d'esses casos, 
mantcm apczar do casamento a nacionalidade brazileira, 
revogada assim pela Constituicao a legislacao anterior que 
Ihe dava a nacionalidade do marido, na constancia do ca- 
samento. Pdde acontecer que a na^ao a que pertenca o 
marido considcre da nacionalidade d'este a mulher estran- 
geira pclo simples facto do casamento e, assim, vir a mu- 
lher brazileira que se casa com estrangeiro a ficar com duas 
nacionalidades— a brazileira, pela nossa Constituicao, e a 
de scu marido, pela Ugislacao do paiz a quc este pertenga; 
mas nao e de certo razao para considerar revogada uma 
disposigao dc nossa Constituigao o dispor de modo contra- 
rio a ella a legislagao de urn paiz estrangeiro.» 

4." Com este parecer conformou-se a votagao 
do congresso, rejeitando o artigo impugnado, e 
na lei n. 569 de 7 de junho dc 1889, em que se 
convertco o projecto, nao figura disposicao al- 
gnma autorisandoa desnaturalisacao da mulher 
pclo facto do casamento com estrangeiro. 

Uma lei federal determinara. Nenhuma 
lei so fez durante o imp^rio para reger esta im- 
portante materia. Os casos occurrcntes cram 
rcsolvidos, ora pelo poder legislative, ora pelo 
executive. Sao disso prova os deer, de 4 de Ja- 
neiro de 1834, a resoluijao imperial dc 3 de se- 
tembro de 1^57, deer. n. 1105 de 21 de setem- 
bro de i860, n, 1122 de 5 de julho de 1861, 
etc. O conselho dc estado, em consulta de 30 
de 1877, n'um caso de exercicio de emprego 
publico em paiz estrangeiro, opinou que o go- 
verno nao tinha competencia para administra- 
tivamcnte tomar conhecimento da especie e 
fazer ellectiva a sanc^ao constitucional, nao 
sendo licita a applicafao de penas sem audien- 
cia do accusado, processo regular e julgamento 
por tribunal com jurisdici;ao firmada em lei. 
Voto divergente considerava pouco proprio e 
sujeito a inconvenientes rcsolverem-se taes 
casos por processo judiciario (promovido por 
quern? perante qual juiz? e si o brazileiro nao 
tivesse domicilio no impcrio?), sendo certo que 
nao havia exemplo de intervenfao judiciaria 
cm assumptos desta natureza. 

No regimen republicano, por deer, de 12 de 
abril de 1892, o poder exccutivo ,nao cxistindo 

ainda entao acto do congresso nacional por 
onde se rcgulasse o caso e considerando que, 
por haver aceitado titulo nobiliarchico estran- 
geiro, um tenente-coronel de guarda nacional 
tinha pcrdido todos os direitos politicos, o de- 
mittio desse posto. O congresso nacional, des- 
empenhando o preceito constitucional, votou a 
lei n. 569, dc 7 de junho de 1890, que «deter- 
mina as condi<;oes de perda e reacquisicao dos 
direitos politicos e de cidadao brazileiro», e 
por ella manteve ao poder executivo a attri- 
buicao de que elle estava de posse e que lire 
fica bem. Cabe-lhe ella pela mesma razao que 
e ao chefe desse poder que compete dar ou 
negar a licenca para a aceitacao de emprego 
ou pensao de governo estrangeiro. 

Da perda do; direitos politicos e da qualidadc 
de cidadao somente tera de conhecer o poder 
judiciario n'algum caso que ihe possa ser le- 
vado//; Sjftcc/i; ou em observancia do art. 35 do 
codigo penal, quanto a applicafao e effcitos da 
pena de interdiccao, isto e, quando essa perda 
assumir o caracter de pena criminal (que nao 
e 0 caso do art. 70 § 2). 

A citada lei (*) tern, com outros defeitos, o 
de nao ter lixado prazo para os agraciados decla- 
rarem a autoridade si aceitam ou nao o cargo, 
pensao, titu-lo ou condecoracao para, na falta 
dessa declaracao, serem tidas como por ellcs 
aceitas taes merces ou distinccoes. Uma das 
difficuldades, que na pratica tern encontrado a 
applicaijao da comminacao constitucional, tern 
sido nao se poder verificar em cada caso o facto 
da aceitacao, e pelo modo indicado a isso se 
obviaria. 

— Tratando de suspensao e perda de direitos 
politicos bem e referir aqui a Emsnda XIV das 
addicionaes a Constituicao dos Estados Unidos 

(*) Deerelo 11. 569, de 7 de Junho de >899. 
Art. l" I'crdcm o dircito de cidadaos brazileiros: § iu Os que se uaturalizarem cm um patz estrangeiro (Conslitulqao, art. 71, 

§ 2", letra a.) § 2" Os que accitarcm qualqucr emprego ou pensiio, de governo estran- geiro, sem liccnfu do poder executive federal (Coustituiijao, art. 7,« § lettra h.) Art. 2° Ao poder exccutivo compete conhecer dos casos prevastos na prc- sentc lei, afim de os pronunciar por dec re to. Art. y Rcadquirc os direitos de cidadao brazileiro o nacional desnatura- 
lizado, que obtivcr sua reintcgra?ao por decreto, lambcin do poder executive, uma vcz que esteja domiciliado no Brazil. § l- Para cslc fmi, o preteudente dirigira peliijao documeutada ao presi- donte da Republica, por intermedio do ministro do interior, ou do govcrnador, ou do prcshlente do Hstado em que residir, com a finiia devidameiitc reco- nhecida, podeiulo a rcspeilo d'aquelta ser ouvido o procurador gcral da Republica. § O brazileiro que assim readquirir a sua qualidadc gosara desdc logo dc todos os direitos que cxclusivaniente pertencciii aos cidadaos brazilciros. Art. 4" Os filhos mcimres do nacional reintegrndo cm sens direitos dc cidadao brazileiro ficam nas mcsmas comli^oes de seo pae, si a lei do paiz a 
que clles pertenciam perniittir o cflcltn colleclivo da desnaturaliza^ao. Art. s" Pcrdem todos os "direitos politicos: g i" Os brazileiros quc allegarem molivo de cremja religiosa, com 0 fim de se isentarem tic qualqucr onus que as lets da Republica imponliaiii, porven- tura, aos cidadaos (Constituicao, art. 72, § 29.) ...... § 2U Os brazilciros que accitarcm condeeoraqao ou tilulo nobtliarclnco estrangeiro (Cniistituii;ao, art, 72, § 29.) Art. 6" O poder exccutivo i compelenle, do nicsmo modo, para impor esta pena por decreto cxpedido pelo ministcrio do interior. Art. 7" Rcadquircm os direitos politicos: § iu Os brazileiros dcsnaturalizados que a fil nn a rein, por um termo assi- gnado com duas testemunhas, perante o ministro do interior, govcrnador ou presidente do hstado em que residirem, achar-sq promplos para supportarem os onus impostos aos cidadaos pelas lets da Republica, e dc quc se* linham ja Hbertado. ... n- § 20 Os brazileiros dcsnaturalizados quc, por um termo identico, aftir- 
niarem quc tern rcnunciado a condecoraijao ou titulo que haviam accitjulo, devendo ser transmillida ao respeclivo governo estrangeiro a communica<ao da occurrcncia pelas vias diplosnaltcas regulares. ^ Quiir cm uma, qucr em outra bypt)these, o poder executivo, a quern 
sera remettida cdpia tlo termo quc for assignado perante o govcrnador^ ou presidente do Estado, cxpedira decretos conftrmando as alludidas aflinna^ocs. 

Art. 8" Rcvogam-sc as disposiijocs em contrarid. 
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No rte-Ameri canos, que prohibio a eleição ou 
nomeação para quaesquer funcções ou cargos 
pub licos da União e dos Estados, de toda a 
pessoa qu e, uma vez tendo prestado juramento 
o u aífirmação, na qualidade de funccionario 
eleito ou nomeado para empregos federaes ou 
estaduaes , houvesse tomado parte em rebellião 
ou in surreição contra os Estados Unidos ou por 
qualquer modo tivesse auxi liado ou favorecido 
seus inimi gos ; podendo, porém, o cong resso 

nacional, por dous terços de votos. de cada 
uma de suas camaras, remover esta incapac idade. 

Quanto uma tal prohibição é propria para 
conter a ambições desenfreiadas e irrequ ietas 
que engendra o apetite do pode r e para, pela 
seg urança e paz publi ca, conso lidar as inst itui
ções que a nação tem adoptado como as me
lhores, como as que mais lhe convém e que, 
quando o bem publico o exigir, por meios regu
lares poderão ser oppo_rtunamente refo rmadas , 
- é cou sa que muito bem se comprehende e 
dispensa demonstrações . 
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Norte-Americanos, que prohibio a eleifao ou 
nomeafao para quacsquer funcgocs ou cargos 
publicos da Uniao e dos Estados, de toda a 
pcssoa que, uma vez tendo prestado juramento 
ou anirma9ao, na qualidadc de funccionario 
clcito ou nomeado para cmpregos federaes ou 
cstaduaes, houvesse tornado partc cm rebelliao 
ou insurreifao contra os Estados Unidos ou por 
qualqucr modo tivesse auxiliado ou favorecido 
sens inimigos ; podendo, porem, o congresso 

nacional, por dous tergos de votos. de cada 
uma desuas camaras, remover esta incapacidade. 

Quanto uma tal prohibifao e propria para 
center a ambigoes desenfreiadas e irrequietas 
que engendra o apctitc do poder e para, pela 
seguramja e paz publica, consolidar as institui- 
foes que a nafao tern adoptado como as mc- 
Ihores, como as que mais Hie convem c que, 
quando o bem publico o exigir, por mcios regu- 
lares poderao ser opportunamente rcformadas, 
— e cousa que muito bem se comprehende e 
dispensa demonstracoes. 
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Secção II. Declaração de direitos. 
Esta epi g raph e não passou sem re_paro no c~n
g resso constituinte . Vinha do proJecto _Ar~ enco 
Brazi li ense. Adaptou-a o da comm1ssao cio 
governo provisorio; d' ahi pas~ou para o _µ ro~ecto 
deste . E no cong resso const1tu 1n te fo i obJecto 
de emenda . Um substituti vo apresentado pelo 
representante Nelson de Vasco nce llos propunha, 
cm seo lu ga r, esta : « Garant;as de o rd e1:.1 e pr?
g resso em toda a União» , qu e na votaçao cah1 0 
(AN, . DO CONG R. CONST. , vol. li, pag s. 28 1 e 3 12) 
Era a lo·o vaga e não condi zia çom toda a ma
teri a d~ secção. Ficou a do projecto, tambem 
de feituosa e improp ri a . 

Lembra el la , sim , o bi/1 of rigbts imposto, em 
1 688 , iJ rea leza na Inglaterra e a Dccla ração 10s 
direitos do /Jo111em e do cidadão , qu e os revoluc10-
na rios francezes de 1 789 proclamara m com o a 
« reacqui sição ci os titulas _p~rd ido~ el a_ Huma
nidade» . Mas com o rem1111 scenc1a h1 ston ca, 
não quadra ao caso brazi leiro . O r:co n_h eci
mento dos direi tos de que se trata nao t111ha, 
entre nós , que ser imposto, n em ~eclarado_; 
estava m elles já consag rados nas leis do pa1z 
e em seo goso os cidadãos (sa lvo abusos , que, 
ainda numerosos , não chegava m ent retanto a 
annullal-os) . Não hav ia que annuncia l-os, pro
clamai-os ele novo ; o fim da nova Consti tu ição 
só podia ser mantel-os e assegurai-os melhor
mente,-con ferir-lh es valiosas garantias. - Mas 
o titulo mesmo de « o-a ranti as constitucionaes », 

o ' -ap plicado ao ca pitulo rese rvado .ª ~o nsa~~·açao 
ci os meios ele faze r effectiva a 111v1olabil1cl ac\ e 
ci os direi tos in cl iv ic\uaes , preexistentes e supe
ri ores á Constitui ção , não assentaria exacta
mente á SECÇÃO de qu e nos occupamos , desde 
qu e n 'ella se, enxertaram materias d! ff.:: rentes . 

Com effe ito, nem todas as suas c\ 1spos1çoes con
tem garanti as ; e va ri as a rti gos , co mo resulta da 
simples leitura d 'elles, refe rem-se a assumptos 
inteiramente est ranh os ao exe rcí c io dos d irei tos 
indi viduaes (aposentadori as, patentes mil ita res, 
prohibição de accumulação de vencimentos , 
perd as el e d irei tos poli ti cos). 

Feli zm ente, nada tira isso á vali a e effeitos 
praticas das referidas di sposições . 

- T em sido objecto de di scussão si uma 
declaração de direi tos e ga ranti as se d_ev~ ! er 
como um cap itulo essencial nas const1tu1 çoes 
políticas . _ . . . . , . 

A convençao ele Ph ilad elph1 a presc111 d10 cl isso 
na Constitu ição que elaborou tão sab iamente 
para os Estados Uni dos N. Ameri canos . Uma 
Constitui ção já é em si mesma um systen:a e 
conjuncto ele ga rantias pa ra ~ssegurar o _li v re 
exerc íc io dos d ireitos ; ella nao os crea , nao os 
fab rica, encontra-os existentes ; nem p recisa re
o-istral-os, é orde nada pa ra protegei-os todos. E 
ha a té peri go na menção parti cu la ri sada d ' ell es , 
porqu e n ' isso a lg uma cousa póde escapar (*) e 
os termos da decla ração ou rol de direitos j)O-

( •) Comn ,f-c dco. com o §.::6. do mesmo :i. rt . 7::, q'.1.c g:_1r_:rn tc }' pr~~ri ~d:it_lc 
d:is obrus /ill,·r,1n,1s e nrl1s J11-.u , csquccctulo :i s s,u11 / 1) 1r .1s, e o _§ -7 ,1 d.ts 
111.11·;. , .1 "" _,;,bri",, e n;io 11 u:11i:: i1rn;1 :l~ ,/,• 1·0111111c·rt i r1. 

dem moti va r du vidas qu anto á extensão d 'ell cs, 
ou fo rn ecer pretex to para interpretações cav i
losas e ty ranni c:is . 

A noção hi sto ri ca de taes actos ele declaração 
m osfra m-n ' os repug nantes ás constitui ções re
pub licanas . Contra a realeza eram necessa ri os , 
com o reconh ecimento e compromisso ela ma nu
tencão dos direitos que a experi encia tinha 
m o~tra cl o a cada passo espesinhados . Mas esses 
direitos n 'um regímen de o ri gem -~opular, fun
dado na vontade do povo qu e Ja os possue , 
são o apanagio ele cada homem e não ne~es
sitam de proclamação nem dependem ~e _111_s-· 
cripção e reg istro . (*) N'uma Const1tu1 çao 
federal m enos cabida é a inda essa resenha , 
desde que ahi se t ra ta de estabe lece r li m itações 
aos poderes de govern o e estes s~ re?\1ze m 
uni camente aos enumerados e aos 1mplic1tos; 
basta que nenhum poder seja outorgado em 
restr icção dos d irei tos de que se trata ,_ para 
que, só por isso, não possam se r mutilados 
ou desconhecidos . 

Ce rto não são sem va lo r estas razões . Mas , 
de um lado a desconfi ança , in spirada na lem
brança do sacrifi cio e poste rgação ante ri or dos 
mais respeitaveis d ireitos individuaes, e por 
out ro cabo o zelo e natu ral ciume pela li ber
dade, erg uem-se vigorosos pa ra não prescindir
se do qu e pa rece ser mais uma boa ca~1tela, 
uma seg urança mais . E si Alexa ndre Ham ilton , 
com t oda a sua indi sputacla autorid ade em tudo 
o que se refere á o rgani sação fe dera l repu bli
can a, pôde d izer com fun damento qu e as ~11:.1-
ples palavras do _pream bul? da const1 tu 1~ao 
feita pela Conve nçao de Phdadelph1a contem 
um reconh ec imento mai s ef/icaz dos direit os do 
povo, do q ue volumes de todos os aphori sm os 
qu e mai s• av ultam nas Const ituições dos Esta
dos, e que melhorm ente fi cari am collocados em 
um li vro de moral , do que n 'uma const ituição , 
(FEDERA LIST ., cap . 84) não menos para t er-se 
em conta é a conceituosa observação do g rande 
Portal is ( na Exposição de m oti vos do tit_- 1 do 
coe\. civ. francez ) , que « ha verdades ute1s qu e 
não basta pu bli ca r uma vez; mas é necessa ri o 
pu bli cai -as sempre e de vem d_e continu ~ ferir o 
ouv ido do mag istrado , do JUlZ e do leg1slador, 
porq ue devem ser constante mente presentes ao 
seo espírito .» 

A fa lta de uma enumeração sy stemati ca dos 
DIREITOS ( i11divid11aes, pessoaes ou fm 1da 111c11 taes ) 
DO c1DADÃ0 mu ito embaraçou a ratificação, pelos 
Estados da constitui cão da Con venção de Phi
lad elph {a ( 1 787) (**) e o cong resso, logo em 
1 789 , eme ndou-a, add ita nd o-l he, em dez a rti go_s , 
di sposições qu e são a ex pressa _ consagraçao 
daqu ell es direitos . E os Estados nao t ardaram 
então em os rat ifi ca r. 

E tnmbcm n:io vem mcncio11 :1cfa no :1rtigo :1 libcrdndc de cnsinCI. Sómente 
por infcrcnci a e com bin:u;:io cios §§ 1 1 e :q _e: que a t~mos, que n:io p.: lo texto 
expresso, :1pa :1r tlc sco t:io gr:in dc valor e 11nport:1nc1a. . . 

( ' ) A s :1ct 11 acs l eis co 11 sl i l11 cim1n ,·s _rla Fr ança niio enumera m os <( d1rc1tos 
ci o homem >>. Ellcs s:io preexiste ntes c inconcussos. , . 

(" · ) Vi.le C. L Srnv1! s s, « Sourccs de la Coust . eles Et :1 ts-Un1s•>, t rad. de L. 
Voss ion, p:1g. ~ 19. 
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Secgao II. Declaragao de direitos. 
Hsta epigraphe nao passou sem reparo no con- 
gresso constituinte. Vinha do projecto Americo 
Braziliense. Adoptou-a o da commissao do 
governo provisorio; d'ahi passou para o projecto 
deste. E no congresso constituinte foi objecto 
de emenda. Um substitutivo apresentado pelo 
representante Nelsi n de Vasconcellos propunha, 
cm seo lugar, esta: «Garantias de ordem e pro- 
gresso cm toda a Uniao », que na votaqao cahio 
(Ann. do congr. const., vol. II, pags. 281 6312) 
Era algo vaga e nao condizia com toda a ma- 
teria da secqao. Ficou a do projecto, tambem 
defcituosa e impropria. 

Lembra ella, sim, o h'U of rights imposto, em 
1688, a realeza na Inglaterra e a Dcclaracao dos 
direitos do hoiiieni c do cidaddo, que os revolucio- 
narios francezes de 1789 proclamaram como a 
«reacquisifao dos titulos perdidos da Huma- 
nidade». Mas como reminiscencia historica, 
nao quadra ao caso brazileiro. O reconheci- 
mento dos direitos de que se trata nao tinha, 
entre nos, que ser imposto, nem declarado ; 
cstavam elles ja consagrados nas leis do paiz 
e em seo goso os cidadaos (salvo abusos, que, 
ainda numerosos, nao chegavam entretanto a 
annullal-os). Nao havia que annuncial-os, pro- 
clamal-os de novo; o fim da nova Constituicao 
so podia ser mantel-os e assegural-os melhor- 
mente,—conferir-lhes valiosas garantias. — Mas 
o titulo mesmo de « garantias constitucionaes », 
applicado ao capitulo reservado a consagracao 
dos meios de fazer effectiva a inviolabilidade 
dos direitos individuaes, preexistentes e supe- 
riores a Constituiqao, nao assentaria exacta- 
mente a SEcgAo de que nos occupamos, desde 
que n'ella se, enxertaram materias difFerentes. 

Com effeito, nun todasassuasdisposicoescon- 
tem garantias; e varios artigos, como resulta da 
simples leitura d'elles, referem-se a assumptos 
inteiramente estranbos ao exercicio dos direitos 
individuaes (aposentadorias, patentes militares, 
prohibicao de accumulapao de vencimentos, 
pcrdas de direitos politicos). 

Felizmente, nada tira isso a valia e effeitos 
praticos das referidas disposigoes. 

— Tern sido objecto de discussao si uma 
declarafao de direitos e garantias se deve ter 
como um capitulo essencial nas constitui9oes 
politicas. 

Aconvenqao de Philadelphia prescindio d'isso 
na Constituicao que elaborou tao sabiamente 
para os Estados Cnidos N. Americanos. Uma 
Constituicao ja e em si mesma um systema e 
conjuncto de garantias para assegurar o livre 
exercicio dos direitos ; ella nao os crea, nao os 
fabrica, encontra-os existentes; nem precisa re- 
gistral-os, e ordenada para protegel-os todos. E 
ha ate perigo na mencao particularisada d'elles, 
porque n'isso alguma cousa pode escapar (*) e 
os termos da declaracao 011 rol de direitos po- 

(•) Como sc dco com 0 § :6 do nicsmo art. 72, que garante a propricdade 
das obras Utlcroyias c arfisiicas, esquccendo as scientijicas, c o § 27 a das ntarcas Je J\ibncn, e nao mcnciiuia as Jc comuia'ch. 

dem motivar duvidas quanto a oxtensao d'elles, 
ou fornecer pretexto para interpretacoes cavi- 
losas e tyrannicas. 

A nocao historica de taes actos de declaracao 
mosfram-n'os repugnantes as constituicoes re- 
publicanas. Contra a realeza eram necessaries, 
como reconhecimento e compromisso da manu- 
tencao dos direitos que a experiencia tinha 
mostrado a cada passo espesinhados. Mas esses 
direitos n'um regimen de origem popular, fun- 
dado na vontade do povo que ja os possue, 
sao o apanagio de cada homem e nao neces- 
sitam de proclamadio nem dependem de ins-- 
cripcao e registro. (*) N'uma Constituicao 
federal menos cabida e ainda essa resenha, 
desde que ahi se trata de estabelecer limitacoes 
aos poderes de governo e estes se reduzem 
unicamente aos enumerados e aos implicitos; 
basta que nenhum poder seja outorgado em 
restriccao dos direitos de que se trata, para 
que, so por isso, nao possam ser mutilados 
ou desconhecidos. 

Certo nao sao sem valor estas razoes. Mas, 
de um lado a desconfianca, inspirada na lem- 
branca do sacrificio e postergacao anterior dos 
mais respeitaveis direitos individuaes, e por 
outro cabo 0 zelo e natural ciume pela liber- 
dade, erguem-se vigorosos para nao prescindir- 
se do que parece ser mais uma boa cautela, 
uma seguranqa mais. E si Alexandre Hamilton, 
com toda a sua indisputada autoridade em tudo 
o que se refere a organisacao federal republi- 
cana, pode dizer com fundamento que as sim- 
ples palavras do preambulo da constituicao 
feita pela Convencao de Philadelphia contem 
um reconhecimento mais efficaz dos direitos do 
povo, do que volumes de todos os aphorismos 
que mais' avultam nas Constituicoes dos Esta- 
dos, e que melhormente ficariam collocados em 
um livrode moral, do que n'uma constituicao, 
(Federalist., cap. 84) nao menos para ter-se 
em conta e a conceituosa observacao do grande 
Portalis (na Exposicao de motivos do tit. 1 do 
cod. civ. francez), que «ha verdades uteis que. 
nao basta publicar uma vez ; mas e necessario 
publical-as sempre e devem de continuo ferir o 
ouvido do magistrado, do juiz e do legislador, 
porque devem ser constantemente presentes ao 
seo espirito.x- 

A falta de uma enumeracao systematica dos 
direitos {individuaes, pessoaes ou fnndaniciitnes) 
do ciDADAo muito embaracou a ratificacao, pelos 
Estados, da constituicao da Convencao de Phi- 
ladelphia (1787) (**) e o congresso, logo em 
1789, emendou-a, additando-lhe, em dez artigos, 
disposicoes que sao a expressa consagracao 
daquelles direitos. E os Estados nao tardaram 
entao em os ratihear. 

E tambem nao vem mcncionada no artigo a liberdadc de ens 1 no, Somcnte por infereiicia e combinavao dos §§ it e 24 d qne a tcmos, que nao p^Io texto expresso, apezar de seo tao grande valor e imporlancia. (*) As actuacs leis caasiihiciouats da Franca nao enunicram os « direitos do homem ». Elles sao preexistentes e inconcussos. , (**) ZUJc C. L. Stevens, <« Sources dc la Const, des Etats«Unis>>, trad, de L. Vossion, pag. 219. 



:o á extensão d'ellcs, 
interpretações cav i-

actos de declaração 
ás constitui ções re-

:za eram necessarios, 
npromi sso da manu
~ experi encia tinha 
, inhados . Mas esses 
>ri gem pop ular, fun
, que já os possue, 
ornem e não neces-
1 dependem de in s•· 
'J'uma Constituição 
ainda essa resenha , 
stabe lecer limitações 
e estes se reduze m 
:)S e aos implicitos; 

seja outorgado em 
que se trata, para 

,ssam ser mutil ados 

estas razões . Mas, 
inspirada na lem

.ergação ante ri or dos 
individuaes, e por 

ti ciume pela li ber
para não prescindir

s uma boa caute la, 
Alexandre Hami lton , 
\ autoridade em tu do 
.ção federa l repu bli
m1 ento que as sim
Julo da constituição 
Phi ladelphia contem 
fficaz dos direitos do 
todos os apho ri smos 
)nstituições dos Esta
ariam col locados em 
n'uma const ituição, 

, menos para t er-se 
,bservação do gra nde 
motivos do tit. 1 do 

l verdades uteis que 
ez ; mas é necessario 
1 de continuo fer ir o 
juiz e do legislador, 

:emente presentes ao 

1ção systematica dos 
!W S ou /11 udn//lcJ1!nes) 
ou a rat ificação, pelos 
a Convenção de Phi-

congresso, logo cm 
o-lhe, em dez art igos, 
xpressa consag ração 
,tados não tardaram 

go :i. li berdade de ensi no. Sómen te 
é que :t t emos, qu e 11 :io p.: lo lé .'1: to 

im port auci:1. 
=r:111ç:1 u.io enumera m os <e di re it os 
lCUSSOS. , 

Co11 st. el es Et :i ts-Uni S)>, trnd. de L. 

ARTIGO 72 299 

Os paizes que te'h1 depois acloptado o reg i
men fede rat ivo hão comprehendido em suas 
constituições a declaração ele direitos. En tre 
nós ella fig urára no projecto el os constituintes 
de 1823 ( arts. 7 a 58) e na constitui ção de 
1824 ( art. 179) . Inspi rando-se no exemplo ge
ral das repub li cas fed erativas, o cong resso con
stituinte de 1890-1 89 1, manteve-a como dis
posição fundam ental na organisação constitu
cional que lhe coube elaborar, e nesse caracter 
clla ob riga tanto aos poderes federaes como aos 
dos Estados ( art . 63 ) . 

Mas cumpre obse rva r que , apesa r dos termos 
amplos e genericos em que nos differentes § § 

deste arti go se acham consag rados os direitos e 
garantias a que ell es se referem , ha alg umas li
mitações que ad iante, nos luga res competentes, 
exporemos, as quaes lembram o que nos se
gu intes art igos de seo projecto diziam os con
st ituintes de 1823 : 

« Art. 258 . O exercício dos direitos individuaes n:io 
terá outros li mites que não sej am os nccessarios para man
ter os outros inJ ividuos na posse e g oso dos mesmos di
reitos ; tudo porém subordinado ao nrnior bem da socie
dad e. 

Art. 259. Só " lei compete determinar estes limites; 
nenhuma autoridade subordinada o podení fazer. » 
. (A NNA ES DA ASSEM BL. CONST . de 1823, tomo V. , pag. 

23 e 24.) 

Art. 99. Nenhum poder socia l 
ou po li tico , federa l ou não, con
st ituinte ou const it ui clo, pocle ri1 
con t radize r a decla ração ele direitos 
e garantias incli vicluaes q ue esta 
Constitui ção recon hece como funda
mento e base ela sociedade brazilci ra . 

Art. 72. A Constituição asse
g ura a brazi leiros e estrang eiros 
res identes no pn iz a invi olab ili~lacle 
ci os direitos concern ent es ú liber
dade, ú seg urança ind iv idua l e it 
p rop riedade, nos termos seguin tes : 

Art. 72. A Constituição as
segura a brazileiros e a estran
geiros residentes no paiz a 
inviolabilidade dos direitos con~ 
cernentes á liberdade, á segu
rança individual e á propriedade 
nos termos seguintes: Art. 89. A presente Con stitui 

ção g arante a todos: brazileiros, 
cidadãos e estrangeiros , a invi ola
bilidade cios di reitos incliv icl uaes e 
civis, que tem por base a li berdade, 
a seg u rança e propriedade nos ter
mos segu intes: 

(Decretos n.510 , de 22 de junho e n. 9 14 A, 
de 23 de outubro de 1890 ). 

( Projecto da com missão do governo pro
v isorio ). 

Art . 72. A brazileiros e a estran
geiros residentes no paiz. O prea m'bu lo 
da Constituição Argenti na offerece os be11eficios 
da liberdade n todos os bomeus que queiram babitar 
o solo arge11ti110 . Menos emphatica, a nossa 
promette aos estrangeiros rcsideutes 110 Brazil as 
mesmas garanti as que ella consag ra á liberdade, 
segurança e propriedade dos brazi leiros. Am
bas porém são inspiradas no mesmo grandioso 
pensamento. 

Já na Bíbli a se recommendára : Eade/11 lex 
erit i11digi11ce et co/0110 qni perigri'lln tur apud vos 
(Exod., XII , 49) . Si bnbitnverit advena. in terra. 
vestra ... sit i11ter vos q11asi h1digeua (Levit . XIX, 
33). E si tempo houve em que a mesma palav ra 
designava, como entre os romanos, estrange iro 
ou in im igo (bostis), a idéa christã da fraternidade 
(vos 011111es fratres estis), com seo benefico in
fluxo e se reno desenvolvimento, tem approxi
mado os homens e os povos . Por outro lado , as 
relações commerciaes e interesses de ordem 
internac ional hão concorrido egualmente para 
isso . E a civi li sação moderna tem a peito o 
congraça mento das nações. Haja vista ao espí
ri to de cortesa nia e officiosidade no trato interna
cional, e ás modificações liberaes que se têm 
estabe lec ido na.legislação dos povos cu! tos quanto 
aos direitos e protecção dos estrangeiros. Póde-se 
dizer que tornar completa e inteiramente effectiva 
es.sa fraternisação é hoje uma aspiração uni
versal, que, si in fe li zmente não poucas vezes os 
factos parecem arredar, é isso pela razão de não 
andarem sempre os governos de perfeito ac
côrdo com a consciencia e votos das nações. 

A este proposito assim se pronuncia Rudolph 
von Ihering, o sab io professor de Gcettingen: 

« O direito de t odos os povos cultos modernos não faz 
diffe rença , em relação :í tute la jurid ica , entre nacionaes e 
estran geiros ; a nacion alidade inílue sómente sobre a dete r
minação dos direitos po líticos, de resto sem sig nificaçiio 
absoluta ; a lei extende sua mão protectora eg ualmente 
sobre indigenns e ali enigen:1s 1 corno de uns e de outros 
exige obcdiencia; uns e outros são tratados do mesmo rnodo , 
t anto pelo juiz civil como pelo c rim inal ; as fónnas de pro
cesso e os princípios que o ju iz app lica a favo r ou contra 
ell cs são comp letamen te os mesmos; nosso di reito moderno 
nf10 con hece n1a is, como outr'ora os Romanos, nem um tri
buna l nem um direito espec ial do estrangeiro. A eguald adc 
perante a le i tanto para nacionaes como para estra nge iros 
é o traço fundamenta l de t odo o direito actual. » (*) 

Neste ponto a nossa Constitui ção actual mos
tra-se mais. adiantada que a do antigo regímen, 
a qual no seo art . 179 estabelecia a inviolab i

lidade dos direitos civis e políti cos dos cidadãos 
brazileiros e as garantias respectivas . Os con st i
tuintes de 1890 - 9 1 categori camente procla
mara m a egualdade civil de nacionaes e estran
geiros, collocando-nos assim no concerto das 
nações que têm n'i sto attendido aos votos da 
consciencia jurídi ca uni versal. 

Preconi sando, como sabia, politica e con
for me ao sentimento nacional, disposição seme
lhante da constituição Argentina, tão favorave l 
e benefica aos estrangeiros, fizera o ill ustre 

( •) A bosfti lnlidmic 11 0 pns.rndo, trad . do Dr. Clqvis 8C\•i l:tq ua 18g 1, 
pag. q , cit. por este nas suas <e Li ções de lt:gislação compar:idn sobre direi to 
priv.irlo», 189; , p;ig. 74. O i ll ustre tr ad uctor foz judicios:i rcscrv:i qu:tn lo :tos 
termos abso lu tos e optimista s do concei to transcri pto, mos l rnndo as rcstric
çôes que a legis l:1ç:io de alguns povos cu ltos aind:i act ua lmcu te m:rntém (sem 
contestar que c ll c rea lme nte C."1Cpri 111c uma :tspir:içào geral) . 
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Os paizes que tftn depois adoptado o regi- 
men lederativo hao comprehendido em suas 
constituigoes a declaragao de direitos. Entre 
nos ella fignrara no projecto dos constituintes 
de 1823 (arts. 7 a 58) e na constituigao de 
1824 (art. 179). Inspirando-se no exemplo ge- 
ral das republicas federativas, o congresso con- 
stituinte de i8qo—1891, manteve-a como dis- 
posifao fundamental na organisa^ao constitu- 
cional que Ihe coube elaborar, e nesse caracter 
clla obriga tanto aos poderes federaes como aos 
dos Estados (art. 63). 

Mas cumpre observar que, apesar dos termos 
amplos e genericos em que nos differentes § § 

Art. eg. Nenhum podcr social 
011 politico, federal ou nao, con- 
stiluinte ou constituido, podcra 
contradizcr a dcclarafao de direitos 
c garantias individuacs que csta 
Constituifao reconhcce como funda- 
niento cbase da sociedade brazileira. 

Art. 89. A prescnte Constitui- 
fao garante a todos: brazilciros, 
cidadaos e estrangciros, a inviola- 
bilidade dos direitos individuacs e 
civis, quo tem por base a libcrdade, 
a scguranfa e propriedade nos ter- 
mos scguintes: 

(Projecto da commissao do governo pro- 
visorio). 

Art. 72. A brazileiros e a estran- 
geiros residentes no paiz. O prcambulo 
da Constituifao Argentina offerece os bcnejicios 
da libcrdade a todos os bomens que queiram baliiar 
o solo argcnliuo. Menos emphatica, a nossa 
promette aos estrangeiros residentes 110 Brazil as 
mesmas garantias que ella consagra a liberdade, 
seguranfa e propriedade dos brazileiros. Am- 
bas porem sao inspiradas no mesmo grandiose 
pensamento. 

Ja na Biblia se recommendara: -Eadetu lex 
eiit iudigiuce et colono qui perigrinalur npud vos 
(Exod., XII, 49). Si hnbitaverit advena in terra 
vesha... sit inter vos quasi indigena (Levit. XIX, 
33). E si tempo houve em que a mesma palavra 
designava, como entre os romanos, estrangeiro 
ou inimigo (hostis), a idea christa da fraternidade 
(vos onmes fratrcs cstis), com seo benefico in- 
iluxo e sereno desenvolvimento, tem approxi- 
mado os homens e os povos. Por outro lado, as 
relafoes commerciaes e interesses de ordem 
internacional hao concorrido egualmente para 
isso. E a civilisafao moderna tem a peito o 
congrafamento das nafoes. Haja vista ao espi- 
ritode cortesaniae officiosidade notrato interna- 
cional,-e as modificafoes liberaes que se tem 
estabelecido na legislafao dos povos cultosquanto 
aos direitos e protecfao dos estrangeiros. P6de-se 
dizer que tornarcompleta e inteiramente eftectiva 
essa fraternisafao e hoje uma aspirafao uni- 
versal, que, si infelizmente nao poucas vezes os 
factos parecem arredar, e isso pela razao de nao 
andarem sempre os governos de perfeito ac- 
cordo com a consciencia e votos das nafoes. 

deste artigo se acham consagrados os direitos e 
garantias a que elles se referem, ha algumas li- 
mitafoes que adiante, nos lugares competentes, 
exporemos, as quaes lembram o que nos se- 
guintes artigosdeseo projecto diziam os con- 
stituintes de 1823 : 

«Art. 25S. O exerdcio dos direitos individuacs nao 
tera outros limites que nao sejam os necessaries para man- 
ter os outi'os individuos na posse e goso dos mcsmos di- 
reitos; tudo porem subordinado ao maior bem da socie- 
dade. 

Art. 259. So a lei compete determinar estes limiles; 
nenhuma autoridade subordinada o podera fazer.» 

• ( Annaes da assembl. const, de 1823, tomo V., pag. 
e 24.) 

Art. 72. A Constituigao as- 
segura a brazileiros e a estran- 
geiros residentes no paiz a 
inviolabilidade dos direitos con- 
cernentes a liberdade, a segu- 
ranga individual e a propriedade 
nos termos seguintes: 

A estc proposito assim se pronuncia Rudolph 
von Ihering, o sabio professor de Gcettingen : 

« O direito de todos os povos cultos modernos nao faz 
difTeremja, em relagao a tutela juridica, entre nacionaes e 
estrangeiros; a nacionalidade indue sdmente sobre a deter- 
mina^ao dos direitos politicos, de resto sem sigmfica?ao 
absoluta; a lei extende sua mao protectora egualmente 
sobrc indigenas e alienigenas,-como de uns e de outros 
exige obediencia; uns e outros sao tratados do mesmo modo, 
tanto pelo juiz civil como pelo criminal; as formas dc pro- 
cesso e os prindpios que o juiz applica a favor ou contra 
elles sao completamente os mesmos; nosso direito mode mo 
nao conhece mais, como outr'ora os Romanos, nem um tri- 
bunal nem um direito especial do estrangeiro. A egualdade 
perante a lei tanto para nacionaes como para estrangeiros 
c o traijo fundamental de todo o direito actual.» (*) 

Neste ponto a nossa Constituifao actual mos- 
tra-se mala adiantada que a do antigo regimen, 
a qual no seo art. 179 estabelecia a inviolabi- 

lidade dos direitos civis e politicos dos cidadaos 
brazileiros e as garantias respectivas. Os consti- 
tuintes de 1890—91 categoricamente procla- 
maram a egualdade civil de nacionaes e estran- 
geiros, collocando-nos assim no concerto das 
nafoes que tem n'isto attendido aos votos da 
consciencia juridica universal. 

Preconisando, como sabia, politica e con- 
forme ao sentimento nacional, disposifao seme- 
Ihante da constituifao Argentina, tao favoravel 
e benefica aos estrangeiros, fizera o illustre 

(') A hospitaJiJaJf 110 pnssaJo, trad, do Dr. Clovis Bevilaqua 189!, 
pag. 17, cit. por este nas suas «Li<;6es de Icgislafao comparada sobrc cdireito privado», 189?, pag. 74. O illustre traductor faz judiciosa rescrva quaitto aos termos absohitos c optimistas do conceito transcripto, mostraudo os rcstric- 
<j6cs que a Jegisla^ao de alguns povos cultos ainda actualmcntc hianlOm (sent contcstar que elle rcahiiciile cxprimc uma aspira^ao geral). 

Art. 72. A Constituifao asse- 
gura a brazilciros c estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade 
dos direitos concernentcs a libcr- 
dade, a scguranfa individual c a 
propriedade, nos termos scguintes: 

(Decretos n. 510, de 22 dc junho e n.914 A, 
de 23 de outubro de 1890). 
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professor J. M. Estrada, da universidade de 
Bucnos-Ayres, a rn6ui nte sensata reílexão ( e 
ning uem dirá mal cabida sua inserção aqu i): 

<, Cuando vco que los cx tran geros se preocupan ele 
disc iplinarse cn núc leos llamando•sc colonias; quando vco 
que tratan de constituir-se en la prensa y po r otros me
dias, órgano de lo que ll aman sus interesses .. p:1. rticu lan•s, 
cn contraposicion de los interesses genernlcs de la socicdad, 
y proceder como se ria proprio si vivicram b:tjo las capitu
laciones de Soliman , reputo su conducta un atentado con
tra la soberania naciona l y un acto ,í. la vez de in sensatez e 
de in grntitud. » Curso dtJ dcraho cousl ., .f,:d. )' ad111i11islr. 
1895, pag. 36). 

- Se rá porém completa e absoluta a eq uipa
ração do estrangeiro ao nacional, quanto aos 
direitos que a Constitui ção ga rante no seu 
art. 72 ? 

Ha rest ri cçõcs a notar . Uma resulta do dis
posto no art. 13 § un. , qu anto á navegação de 
cabotagem. Os nav ios nella empregados de
vem pertencer a cidadãos brazileiros ( lim itação 
do direito de adquirir bens, do direito de pro
priedade) Como conscquencia da nacionali sação 
da cabotagem, as sociedades ou emprezas para 
tal navegação devem ter séde no Braz il e se r 
exclusivamente ge ri das por brazileiros, e não 
podem os estrange iros commandar os nav ios 
nclla empregados ( lei n. 1 23 de 1 1 de novem
bro de 1892) -limitação á liberdade de indu s
tria e p rnfissão . 

li. Outra fo i declarada por va ri as deci sões do 
supremo tri buna l federa l, cm casos que lhe 
foram sujeitos e na qua lidade dt: interprete Ílna l 
da const ituição : 

« Segundo os principias do di reito internacional , nenhuma 
na ção pôde se r compcl li da a receber cstrnngc iros em sco 
tcrritorio e só os recebe quando julga qu e a !-tua admiss:io 
nenhum inconveniente lh e pódc causar. E' pois manifes to 
que uma vez roccbiJo o estrangeiro , s i a sua prese nça 
pôde causar perigo ,í tranquillid udc publica, ou outros 
quacsqu er mal es, embora sem a participação de sua von
t ade, tem o governo o direito de retirar-lhe a permissão 
de residir no p:1iz. Esta fac ulc!:.tde de obrigar o estrange iro , 
jul gado peri goso, a 11Uscntar-sc do tcrritorio nacional , in
dependentemente de processo e condcmnaçi"10 judiciaria , é 
o que se cham a direito el e deportaç:io .» ( Acc . do supr. 
trib. fod. 1 nos autos de recurso de bnbl'as-rorfus, n . .3 22 1 

de 6 de junho de 1892) . 
« A ti.iculdadc de deportar o es trange iro , cuja perma

ncnc ia no pai1. é prejudicia l ou in conveniente, decorre im
mediatamcntc do direito d:i. soberania nacional , e pela in
dolc cio systcnrn políti co e naturc,.a do acto, sómente 
pôde s r exercida, como foi na cspccic sujeita , pelo go
verno como delegação da nação . Nem janrnis se con
testou ao poder executivo, corno um dos representantes da 
soberania nacional, cnc~1rrcgado não só da execu ção das 
lei s de interesse co ll ectivo da sociedade, mas t ambem da 
c.l clibcraçrw e acção propria para que se torne cffcctiva ;', 
seguran ça e defesa do Estado a indispcnsavc l facu ldade de 
fazer retirar os estrangeiros perigosos ou int.:orrig ivcis, que 
por qualqu er modo possal11 compron, eLtcr os interesses pu
blicas . 

Vac neste ponto de acco rdo com a doutrina do direito 
intcrnacio1rnl e uso das nações, a jurisprudencia pratica 
dos tribu naes judiciarios dos paizes civilisados ... ( Acc . cm 
rec . de l•nbms-rorfus., n. 38S, de 2 1 de junho de 1893) . (') 

C) E' im porl.rnk e di ~ 11:1. de lcit11r:1 :1 luminos;1 cxpo~i~:1o dos :1rgumentos 
:1dduzhtos pdo r.:la tor do feito, consc l. At1uino e C:1>tro , inserta no « O Di• 
n:ito•>, \'O I. 51. P"!:'.• l1 lS. 

Taes decisões , é certo, não lograram una ni 
midade ele votos do supremo tribunal, o que, 
ali ás, não lhes quebra a autoridade. Os votos 
vencidos arguiam fa lta de lei que autorise de
portação por acto admin istrativo, indepe nde n
temente de sentença j ud iciaria, e a ga rant ia pro
mett icla pela Constitui ção, aos direitos incl ivi 
duaes dos estra ngeiros . 

Mas, 1 ° essa garanti a não se póde considerar 
tão extensiva que por amor d' ella venha a pre
judicar-se e pericl itar o estado que as concede. 
Fàra realmente inepcia assegurar ao estrange iro 
o direito de, a seo salvo, prat ica r actos que po
nham em ri sco a ordem, a segurança e a exis
tencia mesmo do estado e el e sua fórma de go
verno. 

A' ga rantia que a Constituiçãooffe rece, bem 
v isto é, co rresponde no estran gei ro o dever de 
respeito á lei e ás autoridades do paiz . O es
trangeiro não habita por direito proµr io o pa iz 
em que se hospeda , mas por concessão, por in 
t eresse ou po r tolerancia d ' este. Si acaso se 
torna elemento perturbador da ordem e da esta
bil idade elas instituições, direito é do estado 
ao qual assim tão ma l paga a hospitalidade, 
lançai-o fóra de suas fronteiras . Não ha fun 
dam ·nto para admittir-se que nossa Constitui
ção, para ser favoravel aos cstrange iros,se tenha 
desarmado de um meio prompto e efficaz de eles
embaraça r-se dos que lhe são nocivos , direito 
de que fazem uso todos os govern os qu e não 
são idiotas. 

Elia garante o estrange iro, é exacto, mas cm 
primeiro luga r e sob retud o, garante-se a si, ao 
estado, á sociedade, ao povo brazileiro . 

E, 2 ° . se rá cffectivamentecerto que não temos 
lei q ue perrnitta a expulsão, por ac to adm in is
t rativo, do estrangeiro perigoso ? O primeiro 
cios cits. Acc . do supr. trib . federal enumera as 
disposições vigentes ao tempo do imperio e 
ar11rma o cxe rcicio, nunca então disputado 
cl'essa garantidora prov idencia. A Const itui ção 
Federal no art . 83 conserva em vigor a legisla
ção anteri or em quanto não fà r revogada , uma 
vez que não seja cont rari a ao systema de go
ve rn o Ílrrnado na Constitui ção e aos p rincipies 
n ' el la consagrados . Ora á fó rma republicana 
federat iva e aos seos principias fund amentaes 
em nada absolutamen te repugna ter a autori
dade admini strativa esse poder tutela r da segu
rança publica , ele que não é passivei pre
scindir. 

Qual é realmente o princip io que se poderá 
oppàr a acção prompta, energica, immediata, 
do poder que tem a incumbencia de manter a 
ordem , e por cll a é responsavel, qu ando , v . gr ., 
na imm inencia de uma g uerra exte rna , el e uma 
revolução, no estalar qua lquer d' ellas ou depois 
d'isso , arreda do paiz, sem detença e para sa l
vação publica, estrangeiros perigosos que au
xili am os inimigos da patr ia? Em casos taes 
haver-se-á ele se esperar pelo resulta lo de pro
cessos criminaes, de babcas-corp 11 s, pronunc ia, 
recu rsos, etc. ? Será o ar remedo do episodio 
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profesbor J. M. Estrada, da unh'crsidade ^de 
Bucnos-Ayres, a sejuinte sensata renexao(c 
ninguem dira mal cabida sua inser^ao aqui); 

<s Cuando vco quc los cxtrangcros sc prcocupan de 
disciplinarse en nuclcos llamando-sc colomas; quando vco 
qitc tratan de constituir-sc en la prensa y por otros mc- 
dios, drgano de lo que Hainan sus interesses» particularcs, 
en contraposicion de los Intcresses generales de la socicdad, 
y proccder como scria proprio si vivicram bajo las capita- 
laciones de Sbliman, reputo su conducta un atcntado con- 
tra la soberania nacional y un acto a la vcz de insensatcz e 
de ingi*atitud.» Cur so de derecbo cousi., fed. y adminislr. 
1S95, pag. }(>). 

—Sera porem completa e absoluta a equipa- 
ra^ao do estrangeiro ao nacional, quanto aos 
direitos quc a (ionstituifao garante no seu 
art. 72 ? 

Ha restricfocs a notar. Uma resulta do dis- 
posto no art. 13 § un., quanto ii navega?ao de 
cabotagem. Os navios nella cmpregados de- 
vcm pertencer a cidadaos brazileiros (limita^ao 
do direito de adquirir bens, do direito de pro- 
pricdade) Como conscquencia da nacionalisa^ao 
da cabotagem, as socicdades ou emprezas para 
tal navega^ao dcvem ter sede no Brazil e ser 
cxclusivamente geridas por brazileiros, e nao 
podem os estrangciros commandar os navios 
nella empregados (lei n. 123 de 11 de noyem- 
bro de 1892) — limitafao a liberdade do indus- 
tria e prolissao. 

II. Outra foi declarada por varias decisocs do 
supremo tribunal federal, em casos quc Ihc 
foram sujeitos e na qualidade de intcrprcte final 
da constitui^ao : 

«Scgundo os principios do direito internncional, nenliuma 
natjao podc scr compellida a rcccbcr estrangciros em sco 
territorio c so os rccebe quando julga que a sua admissao 
nenhum inconvcniente Ihc pddc causar. E' pois manifesto 
que uma vez rocebido o estrangeiro, si a sua present a 
pddc causar perigo a tranquillidade publica, ou outros 
quaesquer males, embora sem a participa^ao de sua von- 
tade, tern o govcrno o direito de retirar-lhe a permissao 
de residir no poiz, Esta faculdade de obrigar o estrangeiro, 
julgado perigoso, a auscntar-se do territorio nacional, in- 
dependentemente dc processo e condcmna9ao judiciaria, e 
o que se chama direito de deporta9ao.» ( Acc. do supr. 
trib. fed., nos autos dc recureo de habeas-corfus, n. 322, 
dc 6 dejunhodc 1892). 

«A faculdade dc deportar o estrangeiro, cuja perma- 
ncncia no paiz e prejudicial ou inconvcniente, decorre im- 
metHatamentc do direito da soberania nacional, e pela m- 1 dole do systema politico e natureza do acto, somente 
podc ser exercida, como foi na especic sujeita, pclo go- 
vcrno como deiega^ao da nagao. Nem jamais se con- 
tcstou ao poder executivo, como um dos rcprcsentantes da 
soberania nacional, encarregado nao so da executjao das 
leis de intcrcsse collectivo da sociedade, mas tambem da 
delibcra^ao e acijao propna para quc se tome eflectiva a 
seguran^a e defesa do Estado a indispcnsaycl faculdade de 
fazer retirar os estrangciros perigosos on incorrigiveis, que 
por qualquer modo possalu compromettcr os interesscs pu- 
blicos. 

Vae neste ponto de accordo com a doutrina do direito 
internncional e uso das na^oes, a jurispnidencia pratica 
dos tribunaes judiciaries dos paizes civilisados... (Acc. cm 
rec. de habeas-eorpus., n. 388, de 21 dc junho de 1893). (*) 

(*) K* >111 porla 11 lc e tllgna lie loitura a iuminosu e\po:.i^uo tlo# argnmcnlos adduzutos polo rclutor do feito, consel. Aqtiino e Castro, inserta no «0 Di- reitovol. 51. pug. (tiS. 

Taes decisoes, e certo, nao lograram unani- 
midade de votos do supremo tribunal, o que, 
alias, nao Ihes quebra a autoridade. Os votos 
vencidosarguiam falta de lei que autorise de- 
portafao por acto administrativo, independen- 
temente de sentenfa judiciaria, e a garantia pro- 
mettida pela Constituifao, aos direitos indivi- 
duaes dos estrangeiros. 

Mas, 10 essa garantia nao sc pode considcrar 
tao extensiva que por amor d'ella venha a pre- 
judicar-se e periclitar o estado que as concede. 
Fora realmcnte inepcia assegurar ao estrangeiro 
o direito de, a'seo salvo, praticar actos que po- 
nham em risco a ordem, a seguranga e a exis- 
tencia mcsmo do estado c de sua forma de go- 
verno. 

A' garantia que a ConstituiiyaoofTerece, bem 
visto e, corresponde no estrangeiro o dever de 
respeito a lei e as autoridades do paiz. O es- 
trangeiro nao habita por direito proprio o paiz 
em que se hospeda, mas por conccssSp, por in- 
teresse ou por tolerancia d'este. Si acaso sc 
torna elemento perturbador da ordem e da esta- 
brudade das instituifoes, direito e do estado 
ao qual assim tao mal paga a hospitalidade, 
langal-o fora de suas fronteiras. Nao ha fun- 
damenfo para admittir-se que nossa Constitui- 
fao, para ser favoravelaos estrangeiros,se tenha 
desarmado de ummeio promptoe efficaz dedes- 
embaragar-se dos que Ihc sao nocivos, direito 
de que fazem uso todos os governos que nao 
sao idiotas. 

Ella garante o estrangeiro, e exactb, mas cm 
primciro Tugar e sobretudo, garante-se a si, ao 
estado, a sociedade, ao povo brazileiro. 

E, gf. spra cffectivamente certo quc nao tcmos 
lei que parmitta a expulsao, por acto adminis- 
trativo, do estrangeiro perigoso ? O primeiro 
dos cits. Acc. do supr. trib. federal enumera as 
disposigoes vigentes ao tempo do imperio c 
affirma o cxcrcicio, nunca entao disputado 
d'essa garantidora providencia. A Constitlrgao 
Federal no art. 83 conserva em vigor a legisla- 
gao anterior em quanto nao for revogada, uma 
vez que nao seja" contraria ao systema de go- 
verno. firmado na Cpnstituigao e aos principios 
h'ella consagrados. Ora a forma republicana 
federativa e aos seos principios fundamentaes 
em nada absolutamente rcpugna ter a autori- 
dade administrativa esse poder tutelar da segu- 
ranga publica, de que nao e possivel pre- 
scindir. 

Qual e realmente o principio que se podera 
oppbr a acgao prompta, energica, immediata, 
do poder que tern a incumbencia de manter a 
ordem, e por ella e rcsponsavel, quando, v.gr., 
na immincncia de uma guerra externa, de uma 
revolugao, no estalar qualquer d'ellasou depois 
d'isso, arreda do paiz, sem detenga e para sal- 
vagao publica, estrangeiros perigosos que au- 
xiliam bs inimigos da patria ? Em casos taes 
haver-sc-a de se csperar pelo resultado dc pro- 
cessos criminaes, de hnbeas-corpus, pronuncia, 
recursos, etc. ? Sera o arremedo do episodic 
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Verdi ano, do personage m :demorando-se a can
ta r uma séri e de copias para annunciar que cor
ri a a salva r a 111adre i11fc lice , em vez de ir logo 
livra i-a da fog ueira em q ue el la ia a rd er. 

As di sposições e prat ica anteri ores á Consti
tui ção n'este particu lar estão, portanto, no caso 
de se considerarem ainda vi gen tes, sem qu ebra 
do novo d ireito const itucional. E di sposições 
actual mente corrobora ndo-as encont ram-se no 
decreto n . 1.609 , de 15 de dezem bro de 1893, 
no sentido da do utrin a firm ada pelo supremo 
t ri bun al federa l nos Accord ams ac ima citados , 
bem como na lei n. 22 1, de 20 de novembro de 
1894 , a rt. 38, n. 4 b). Esta ultim a dispos ição 
dá ao procurador geral da Republica a incum
bencia de consulta r, com seo parece r, as sec re
tari as de estado, especia lmente, entre outrus as
sumptos, sobre exp11 lsão de e.;trn11geiros ; e não 
estabe leceria isso a le i, si não t ivesse por sub
sistente na auto ridade administrativa o poder de 
expell ir do pai z, elll circu mstancias g raves, os 
m fos estran geiros . 

A doutrina cont raria, descomm un almente im
pruclente e impo li tica, é, em v ista do que aca 
bamos de d ize r, contrari a á lei, por titulo algu m 
poder:1 prevalecer , e é acl mitti da no direito inter
nacional, como incon cussa . (*) 

III Outrosim, cu mpre observar, com o auto
ri sado autor das « Lições de lig islação compa
rada sob re o direito privado,» (Recife, 1893, 
pag . 77) 

« Apeza r porém ele ser o esco po do direito moderno 
e ncaminha r-se para uma completa assimi lação en tre na
cionaes e estrangeiros, cm re laçflo aos direitos de fam ili a e 
propried ade /alo sw.w , comprehende-se que ni10 se rão eli
min adas as di stíncçôcs fi rm adas e mantidas pelo direito 
pub li co inte rn acio nal, quando os Estados se acham cm 
hostilidade. 

Mas em tacs occasiõcs, o di reito vela a face, por(lUC 
impera a força e a prepotencia mal con tidas pelas pre
scripções d~ phi losophia e pelo respeito á op inião cu lta>). 

IV Finalmente, apeza r da ge neralidade dos 
termos em que está red ig ido o prin cipio do 
art. 72 , q ue parece inculcar como egualm ente 
appli caveis a r,aci onaes e estrange iros todas as 
t rinta e uma disposições d' elle, é ce rto qu e não 
se referem si não a cidadãos braz ileiros os §§ 28 e 

( ' ) D i1. Onrnnd- Droil fnl,ff11. C.tp. J : Um ::i Nação niio pódc ser obri
gada a consen·:1 r cm seu tc rri torin cstr:mgciros que possam compromettcr 
:1 scgurnnça rln Est:tdo e .t 111:mutc.nyáo da ordem publica.. . ~ 

E', pois, certo qnc um cst:1do te m o dircito de l:1 1.cr re tirnr de seu ter
ri tori o os cstr:111gdros que podem compromcttcr a prosperidatlc e .t orrlem 
puhlica . 

Mas quem pódc ser j11i1. tia opportunitlatlc d'cst:i expulsão ? O poder :irl
ministrnt ívo ou o poder jmlici:,ri., ? 

l~stc prcserv:1ri:1 cer tamente os cstr:111gc iros de um grande numero de 
n.!xamcs arbi trarias. En tretanto, n:i o cremos que thcoricamcntc poss:1 ser 
cll.c chamado :1 rcprest:ntar um p:ipcl qu:tlciuer 11 :1 cxpulsão dos cstr:111-
gc1ros. 

O poder j mlici:trio n:io pótlc j ulgar s in:io tlc accordo com leis fnrmaei- e 
uniformes. Orn, C ev idente q11t: scmclh:mtcs leis não prulcm c,\:i s tir ; o Es
t ado expu ls:i um cstmng:c irn, tpi:1111\0 julga qu e as ci rcumstanci.is tornam 
essa mcdi1l:1 ncccssari:l; I! sempre uma q11cs t,io t!c opport1111id:11IL" e de 11ti
li1l:ulc que clle resn lvt: com attenç:io â considerações de fado, a que ;1 pnli
t ic:1 cm g:c r:d n:1o é estranha. Em t:ics cond i,;õcs os tribmrnes são forçosa• 
mente incompt.:tcntcs i e não se deve ver 11t1 cxpulsiio dos estrangeiros sinão 
umn 111 ,•di,/,1 de nll,r poliâ,11 cinprcgatl:i pelo cs t.tdo no intuito de ~alv,1-
gu:mlur a sua scg1,r;mçn e a sua prospcriiladc, e que C por conseguinte ,ln 
:!Içada 110 pctdcr encarregado de velar pe los inlcrcsse!i do estado i e ste fodt:r 
ê evidentemente o p~lcr adm ini strativo.>> 

( 

Bhmtschli- O,-oil ln!t•rit., § 368 e segu intes : 
<~ O Est.1do é obrigado a receber os scos contcrr.tncos que houverem si~lo 

xpu lsos pelas autorirlndes cstr:ingciras 011 ree nviados :i sun patri:1. 
A ,:~pu lsdn km log.1r por dous motivos pr i11 cip:.1cs : quando o indi\' iduo 

ão tem meios rlc prover .Í$ suas necessidades, ou quando :uncaç:t :1 scgn
ança e a ordem do estado ci-trnngciro~ 

. ~~----- -

29; e os § § 8, 9 e 12 el evem , com relação a 
estrange iros, entender-se com certa restricção . 

O exe rcício do d ireito, reconhecido pelos tres 
ultimas dos citados paragrap hos, ele li vre ma
nifes tação do pensamento pela imprensa, de 
representação aos poderes publicas e de li vre 
associação, não pode quanto a assump tos e fi ns 
politicos se r permi t li clo sinão aos nacionaes . 
Os est rangeiros na qualidade de hospedes, nada 
t em que ve r com o gove rn o da casa; si este não 
lhes ag rada, ou procurem out ro paiz que en
tendam se r melhor governado , ou calem-se e 
não se inlromclta m nem p roc urem in fluir na 
direcção cio que não lhes toca. Merecem bom 
gasalhado, si bem procedem; mas sua intru são 
nos negocios publi cas, além de ser invasão no 
domín io das prerogati vas proprias e privati vas 
do c idadão do paiz, pócl e v ir em ce rtos casos 
a c rear d iffi cu ldades ao govern o nacional. 

Esta restricção encontramol-a justificada pelo 
sabio professo r da Universidade de Munick, 
VoN- 1-IOLTZENDORF, nos segui ntes termos 

« As li berdades, de que temos fal indo, manté m estre itas 
rel:i çõcs com uma c lasse de direitos, que se deno minam 
políticos, porque vincu lam-se ,, qualidade de cidadão e 11,10 
são communs aos est range iros: o direito de reu n ião e de 
assoc iação, a li berdade de imprensa e de ensi no. Taes 
dire ito,s re ferem-se ús re lações e ntre o individuo e a co ll c
ctividade; por sua natureza, pois 1 estilo cxcluidos do di
rei to privado. Com quanto mesmo, nesta ma te ria , deva 
predominar o principio da liberdade ind ividual, cumpre nüo 
esquecer que clla cst..í. subordinada it vonti:ldc e ao inter
esse da collccti vidade, afim de que possa subsistir o Estad o . 

J\ orige m dos di reitos politicos não é a natureza humana , 
posto que alo-umas vezes se lhes dé a qualificaçüo ele di reitos 
do hom em; do mesmo modo que o direito do voto, cllcs 
baseam-se nas consti tu ições na cionaes . Entre a liberdade 
c ivil e a liberdade política existe a obvia diffcrença que 
aque ll a reclama das leis uma ~,cção negativa, ao passo que 
esta suppõe a iníluencia positiva do individuo na formaçüo 
d o Estado .,, 

( Priucipios d,; Poli/ira, trad. do Dr. A. H. de Souza 
· Bandeira , Rio , 1885, pag . 209 ). 

E' ev idente que não se advoga aq ui a prohi
bição aos estrangeiros das di scussões puramente 
doutr ina ri as e scien tificas ob re materi a politi ca, 
mas tão sómente a elas que ente ndem com o modo 
porque se conduz a gove rnação do Estado, a 
critica e opposição aos actos das autoridades, a 
p ropaganda mesmo moderada e pacifica contra a 
ordem política existente, a incita ção mesmo 
indirecta it desobedi encia ás leis do paiz, á mu
dança das institui ções, etc . Ainda que tudo 
isso se faça nos term os os mai s temperantes e 
commedidos, seria inepcia tole rai-o . 

A hospitalidade que autori sasse essa immixlão 
e impert inencia seri a mal entendida e nociva, e 
sob retudo derogatoria do direito em vi rtude do 
qual ao cidadão, e não ao fo rasteiro, é que cabe 
a ingerencia, tal como a lei a faculta e pelos 
meios que el la estabelece,nos negocios publicos. 

Nem com relação a seo proprio paiz se poderá 
t olerar ao estrangeiro a imprensa poli ti ca e as 
associações e congressos que o hosti lisem . 

E' faci l imag inar as com plicações de ordem 
intern acional que d'ahi promanariam. Emig ra
dos políticos e a narchistas teriam assim meios 
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Verdiano, do personagem demorando-se a can- 
tar uma strie de coplas para annunciar quecor- 
ria a salvar a nmdre iufclicc, em vez de ir logo 
livral-a da fogueira em que ella ia arder. 

As disposicoes e pratica anteriores a Consti- 
tuifao n'este particular cstao, portanto, no caso 
de se considerarem ainda vigentes, sem quebra 
do novo direito constitucional. E disposicoes 
actualmente corroborando-as encontram-se no 
decretbn. 1.609, c'e 15 be dezembro de 1893, 
no sentido da doutrina firmada pelo supremo 
tribunal federal nos Accordams acima citados, 
bem como na lei n. 221, de 20 de novembro de 
1S94, art. 38, n. 4 h). Hsta ultima disposifao 
da ao procurador geral da Republica a incum- 
bencia de consultar, com seo parecer,' as secre- 
tarias de estado, especialmente, entre outrosas- 
sumptos, sohrc cxpulsdo de eslrangeiros ; e nao 
estabeleceria isso a lei, si nao tivesse por sub- 
sistente na autoridade administrativa o poder de 
expellir do paiz, em circumstancias graves, os 
maos estrangeiros. 

A doutrina contraria, descommunalmenteim- 
prudente e impolitica, e, em vista do que aca- 
bamos de dizer, contraria a lei, por titulo algum 
podera prevalecer, e c admittida nodireito inter- 
nacional, como inconcussa. (*) 

III Outrosim, cumpre observar, com o auto- 
risado autor das «Lifoes de ligislacao compa- 
rada sobre 0 direito privado, (Recife, 1893, 
pas- 77) •• 

«Apezar porem de scr o cscopo do direito modcrno 
encaminhar-sc/para uma completa assimila^ao entre na- 
cionaes e estrangeiros, em rela^ao aos direitos de familta e 
propriedadc lato scusu, comprehende-se que nao serad eli- 
minadas as distincqoes firmadas e mantidas pelo direito 
publico internacional, quando os Estados se acham cm 
liostilidade. 

Mas em tacs occasiocs, o direito vela a face, porque 
impera a for? a e a prepoteneia mal contida^. pel as prc- 
scrip?6es da philosophia c pelo respeito a opiniao cultaw. 

IV Finalmente, apezar da generalidade dos 
termos em que esta redigido o principio do 
art. 72, que parece inculcar como egualmente 
applicaveis a nacionaes e estrangeiros todas as 
trinta e uma disposicoes d'elle, e certo que nao 
se referem sinao a cidaddos braziliWos os §§ 28 e 

(*) Diz Durand— Droit Intent. Cap. 3 t Uma Na^iio nao pdde sor obri- gaila a coiiscrvar cm sen territorio estrangeiros qtte possum canipromctter a seguranija do Estado c a mamitcn;ao da ordem pnhlica. .. E', pois, certo que um estado Icin o direito de fazcr retirar de sen ter- ritorio os estrangeiros que podem compromettcr a prosperidade c a ordem puhiica. Mas quern podc scr jniz da opportiinldade d'esta expttlsao ? O poder ad- mi nistrativo ou 0 poder judiciario ? Estc preservaria certamcntc os estrangeiros do um grandc numcro de vcxames nrbitrarinst Entrctanto, nao cremos que thcoricamente possa scr etlc chamado a reprcsentar um papel qualifier 11a expuisao dos cslran- geiros. , O poder judiciario nao pddc julgar sinao de accordo com Ids format's c nni formes. Ora, 6 cvidentc que so mcl It antes leis nao podom cxistir j o Es- tado cxpulsa um cstrangeirn, quando jutga que as circumstancias tornam essa medida nccessaria ; scmprc uma questno tie opportunidadc e de uti- 
Mdadc que ctlc resolve com atteiujao a consideracoes dc facto, n que a pnli- tica em geral nao C estranha. Em taes coiidifdes os Irihtmaes. sao forijosa- nicnlc incompetentes 5 c nao sc deve vcr na expuisao dos estrangeiros sinao uma meJUit Je alt.i poitcU, cmpregada pelo estado no Inluito dc salva- guardar a stia scguramja e a sua prosperidade, c que e por conscgtiinlc da a I cad.1 do poder cncarregado de velar pelos intcrcsses do estado 5 estc j'odcr c evidentcmcnte o poder ndministrativo.» Bluntschli— Droit Intent., § 568 c scguintes ; « O Estado e ohrigado a rctcbcr os seos conterrancos que houvcrcm sido expntsos pelas aulondades estrangeiras ou reenviados a sua patria. A expuisao tem logar por dons motivos pn'ncipaes s quando o individtto nao tem • mejos de provcr ds suas necessidadcs, ou quando amea^a a scgu- ratica e a ordem do estado eslrangeiro. 

29; e os §§ 8, 9 e 12 devem, com relacao a 
estrangeiros, entender-se com certa restriccao. 

O exercicio do direito, reconhecido pelos tres 
ultimos dos citados paragraphos, de livre ma- 
nifestacao do pensamento pela imprensa, dc 
rtpresentacao aos poderes publicos e de livre 
associacao, nao pode quanto a assumptos e fins 
politicos ser permutido sinao a )s nacionaes. 
Os estrangeiros na qualidade de hospedes, nada 
tem que ver co'm o governo da casa; si este nao 
Ihes agrada, ou procurem outro paiz que en- 
tendam ser melhor governado, ou calem-se e 
nao se intromettam nem procurem influir na 
direccao do que nao Ihes toca. Merecem bom 
gasalhado, si bem procedem; mas sua intrusao 
nos negocios publicos, alem de ser invasao no 
dominio das prerogativas proprias e privativas 
do cidadao do paiz, pode vir em certos casos 
a crear difficuldades ao governo nacional. 

Esta restriccao encontramol-a justificada pelo 
sabio professor da Universidade de Munick, 
Von-Holtzendorf, nos seguintes termos ; 

«A.s libcrdades, de que teiyios fallado, mantem cstrcitas 
rela?ocs com uma classe de direitos, que'se denominam 
politicos, porque vinculam-se a qualidade de cidadao e nao 

* sao communs aos estrangeiros: o direito dc rcuniao e dc 
associa?ao, a liberdade de imprensa e de ensino. Taes 
direito^ refcrem-se as reIa|oes entre o individuo e a colle- 
ctividade; por sua natureza, pois, estao' bxcluidos do di- 
reito privado. Comquanto mesmo, nesta materia, deva 
predominar o principio da liberdade individual, cumpre nao 
esquecer que clla esta subordinada juvontade e ao intcr- 
csse da collectividade, afim de que possa subsistir o Estado. 

A'origem dos direitos politicos nao e a natureza humana, 
' posto que algumas vezes se Ihes de a qualifica^ao de direitos 

do homem ; do mesmo modo que o direito do voto, ellcs 
bnseam-se nas constitui?6es nacionaes. Entre a liberdade 
civil e a liberdade politica existe a obvia difieren?a que 
aquella reclama das leis uma ac?ao negativa, ao passo que 
esta suppoe a influencia positiva do individuo na forma?ao 
do Hstado.>> 

(Pn'ucipios de Politica, trad, do Dr. A. H. de Souza 
Bandeira, Rio, 1885, pag. 209). 

E' evidente que nao se advoga aqui a prohi- 
bicao aos estrangeiros das discussoes puramente 
doutrinarias e scientificas sobre materia politica, 
mas.taosomcnteadasqueentcndem com o modo 
porque se conduz a governacao do Estado, a 
critica e opposicao aos actos das autoridades, a 
propaganda mesmo moderada e pacifica contra a 
ordem politica existente, a incitacao mesmo 
indirecta a desobcdiencia as leis do paiz, a mu- 
danca das instituicoes, etc. Ainda que tudo 
isso se faca nos termos os mais temperantes c 
commedidos, seria inepcia toleral-o. 

A horpitalidade que autorisasse essa immixtao 
e impertinencia seria mal cntendida e nociva, e 
sobretudo dcrogatoria do direito em virtude do 
qual ao cidadao, c nao ao forasteiro, d que cabe 
a ingerencia, tal como a lei a faculta o pelos 
meios que ella estabelece,nos negocios publicos. 

Nem com relacao a seo proprio paiz se podera 
tolcrar ao cstrangeiro a imprensa politica c as 
associacoes c congressos que o hostilisem. 

E' facil imaginar as complicacoes de ordem 
internacional que d'ahi promanariam. Emigra- 
dos politicos e anarchistas teriam assim meios 
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de constituirem-se, no paiz onde se vi essem 
refu g iar , elemento de perturbação das boas rela
ções d 'elle com nações amigas e qui çá de sub
versão d' el las . 

A Suissa, o paiz hospitaleiro por excellencia, 
o refu g io e asy lo dos que se expatriam , t em 
dado constantes exemplos desse li mite imposto 
á sua prove rbial t olerancia nesta materi a , quér 
pela necessidade de acautelar sua segurança 
intern a , qu.ér por consideração do respeito e 
am isade ás outras nações . E n'i sto olha á sua 
seguridade com tamanho criterio que, ainda 
quanto aos refu g iados que de seos govern os 
têm tido perdão, apezar d ' est e el la rese rva-se o 
direito ele não readm ittir , quando assim o en
t enda , os que hajam sido expu lsos do territorio 
suisso . (DE SALIS, Le Droit féd . s11isse, 4"'º vol., 
pags . 60-6 1 ). 

- En tre nós, tem se repetido o que se d.era nos 
tempos proximos á independencia (Vide nota 
ao art. 69, pag . 289) , o escandalo de individues 
qu e pretendem a um tempo ser brazileiros e 
estra ngeiros, para em dadas occasiões colherem 
as vantage ns e ev itarem os onus que em cada 
uma dessas qualidades possam ter. Entre outros 
casos poclern citar-se o de um titular portug uez 
qu e, como naturali sado, nas condições do art. 69 
§ 4, o Estado cio Ma ranbão elegeo deputado ao 
conoTesso nacional e não muito t ernpo depois 
era ~10meado par do Reino de Portu gal. Em 

Pernambucó um itali ano naturalisado fà ra no
meado engenheiro das obras publicas e t endo 
aggredida physicamente a um jornalista , appa
receo amparado pela interve nção official do con
sul de sua nação de ori gem ! 

Como tratar a taes pseudo-naturalisados, ~i 
acaso por seo proced imento contrario á segu
rança do estado e por sua revolta co11"tra as 
instituições do paiz, fó r de conveniencia fazei-os 
retirar d' este ? 

Diante de uma tal naturali sação cavi llosa, 
fei ta em fraude e menoscabo da nação , esses 
cidadãos (?) bifrontes, que se preva lecem dos 
commodos e prove itos que urna tão anorn ala e 
affro ntosa situação lhes proporciona, para preju
dicar nos seos mais altos interesses o pa iz q ue 
os hospeda e agasalha, não hes itamos ern con
siderai -os estrangeiros inimigos da nação, a qu e só 
fi ng idarnente pertencem e a que tanto mal fa zem. 

Entender o cont rario é adrnitti r que , por um 
falso sent imento de cavalheiri smo e de consi
deração pelos direitos de individues de duvidosa 
nacio nalidade e infensos ao paiz , seja impune
mente ludi briada a nação e vilipendiado o seo 
governo. E isto em vez de realmen te ser a 
obse rva ncia do respeito ao direito alheio, é um a 
insensata abdicação e ren uncia do proprio di
reito de segurança e defeza . E esquece sua 
missão , atrai çoa ndo a nação, o governo que por 
esse m odo falta ao seo dever. 

1°, Todos podem faze r ou não 
fazer ludo qu anto não offenda ou 
não prej udique :1 li berdade e o di 
reito de outra pessoa , 

(Projccto da comm issão cio governo pro
vi~orio.) 

§ 1 , Nin guem poderá ser obri
gado a fa ze r o deixar de faze r alguma 
cous:1 sin ão em virtude de lei , 

(Decretos n. 510. de 22 de junho e n. 9 14 A , 
de 23 de outubro ele 1890) , 

§ 1 °. Ninguem póde ser obri
gado a fazer, ou deixar de fazer 
alguma cousa, sinão em virtude 
de lei. 

§ 1. Em virtude de lei . Esta di sposição, 
nos term os em q ue está red ig ida, procede do 
projecto Werneck Pesta na ( art. 52 ), que a 
transc rcveo do art. 179 n. 1 da constitui ção im
pe rial , com a d iffere nça de dizer <, Ning uem » 
em vez de «Nenhum cidadão », alteração ac
corde com o pensamento de ga rantir os direitos 
indi viduaes, sem distin g uir nacio nalidades . 

O que este § contém constitue um dogma 
fund arn ental nos governos li vres . A organisa
ção politico-social em que consiste o estado tem 
por principal escópo a manutenção da li ber
dade, a tutela e garanti a do di reito, e com isto 
tota lmen te incornpat i,·el é o arbítrio da auto ri
dade nas suas relacões com o individuo . Esta
tuiu-se pois, para ' limitar a acção desta e pa1a 
dar ensa nchas ao livre exe rcício do direito, 
aq uell a sab ia determinação. · 

C11iq11e jncerc licet 11isi q11id j 11re probibet11r . 
De modo que, ao individuo é reconhecido o 

direito de fazer tudo qua nto a lei não tern pro
hi bido, e não póde elle ser ob ri gado si não ao que 
elle lhe irnpõe. 

Corn a autoridade , porém , corn os fun cc iona
ri o publi cas , l~t-s ju stamente o contrari o, - só 
podem fa zer , nessa qua lidade , o q ue a lei auto-

ri sa, como n'outra parte já expozemos. Suas 
attr ibu ições são sómente as que se acham de
finid as nas leis e nos reg ulamentos que com 
ell as se conformam . E é assim 1° a bem da 
li berd ade indi vidual e 2° da prupria regulari dade 
dos diversos se rviços ad mini strati vos, que hão 
de ser geridos, não a arbít rio dos que os tem a 
seo ca rgo , mas observados os preceitos legaes e 
regulam entares que os regem. 

Cumpre ad vertir , entreta nto, que, - si tal é 
o principio que a Const itui ção collocou em pri~ 
meiro luga r no capitu lo , tão promettedor, das 
ga ranti as ind ividuaes, si cm v irt ude lclla só a 
lei restringe a li be rdade ,- deve haver da parte 
do legislador a ma ior parcimonia nas injuncções 
e limites que á liberdada tenha de impà r. Qua nto 
maior fà r o nun1ero , a extensão dessas rest ri c
ções, menor torn ar--se-á, mais ci rcumscri pta , a 
esphera da li berdade . Ora, o que se procura é 
assegu rar e deixa r liv remente expandir-se a ac
ti vida cl e individ ual, e uma legislação excessiva 
neste terreno chega rá a ser uma suppressão e 
não uma ga ran tia. (*) Além do que, pelo facto 

(•) Lc g:o uvc rncmcnt lc ph1 s for l d Ic plus hc11n.: 11 x u'cs l pas cd11i qu_i _f., it 
1111 , t, mai~ le i ui q,,i /,1isu J~1i1·11 tout cc cpti nc 1,;0 111promd pas l:1 j11:.t1 cc ct 
l 'ortlrc pub li que . 

\11.STURA , l'ouvoir l'uhl. 1 lnlroi:I. VII I. 
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dc constituirum-se, no paiz onde se viessem 
refugiar, elemento de perturbaijao das boas rela- 
(jocs d'elle com 039005 amigas e qui9a de sub- 
versao d'ellas. 

A Suissa, o paiz hospitaleiro por excellencia, 
o refugio e asylo dos que se expatriam, tern 
dado constantes exemplos desse limite imposto 
a sua proverbial tolerancia nesta materia, quer 
pcla necessidade de acautelar sua seguranga 
interna, quer por considera9ao do respeito e 
amisadc as outras na9oes. E n'isto olha a sua 
seguridade com tamanho criterio que, ainda 
quanto aos refugiados que de seos governos 
tern tido pcrdao, apezar d'estc ella reserva-se o 
direito de nao readmitlir, quando assim o en- 
tenda, os que hajam sido expulsos do territorio 
suisso. (De Salis. Lc Droil fed. suisse, ^ vol., 
pags. 60-61). 

—Entre nos, tern se repetido o que se dcra nos 
tempos proximos a independencia (l^ide nota 
ao art. 69, pag. 289), o escandalo de individuos 
que pretendem a um tempo ser brazileiros e 
estrangeiros, .para cm dadas occasioes colherem 
as vantagens e evitarcm os onus que em cada 
uma dessas qualidades possam tcr. Entre outros 
casos podem citar-se o de um titular portuguez 
que, como naturalisado, nas condicoes do art. 69 
§ 4, o Estado do Maranhao elegeo deputado ao 
congresso nacional e nao muito tempo depois 
era nomeado par do Reino de Portugal. Em 

Pernambuco um italiano naturalisado fora no- 
meado engenheiro das obras publicas e tendn 
aggredido physicamente a um jornalista, appa- 
receo amparado pela interven9ao official do con- 
sul de sua 113930 de origem ! 

Como tratar a taes pseudo-naturalisados, si 
acaso por seo procedimento contrario a segu- 
ran9a do estado e por sua revolta contra as 
institui9oes do paiz, for de conveniencia fazel-os 
retirar d'este ? 

Diante de uma tal naturalisa9ao cavillosa, 
feita em fraude e menoscabo da 03930, esses 
cidadaos (?) bifrontes, que se prevalecem dos 
commodos e proveitos que uma tao anomala c 
aflrontosa situaqao Ihes proporciona, para prcju- 
dicar nos seos mais altos interesses o paiz que 
os hospeda e agasalha, nao hesitamos em con- 
sideral-os estrangeiros inimigos da 113930, a que so 
fingidamente pertencem e aquetanto mal fazem. 

Entender o contrario e admittir que, por um 
falso scntimento de cavalheirismo e de consi- 
dera9ao pelos direitos de individuos de duvidosa 
nacionalidade e infensos ao paiz, seja impune- 
mente ludibriada a na9ao e vilipendiado o seo 
governo. E isto em vez de realmente ser a 
observancia do respeito ao direito alheio, e uma 
insensata abdica9ao e renuncia do proprio di- 
reito de seguran9a e defeza. E esquecc sua 
missao, atrai9oando a 03930, o governo que por 
esse modo falta ao seo dever. 

10. Todos podem fazcr ou nao 
fazcr tudo quanto nao offenda ou 
nao prejudiquc a libcrdadc c o di- 
reito dc outra pessoa. 

(Projecto da commissao do governo pro- 
visor lo. ) 

§ 1. Ningucm podcra ser obri- 
gado a fazero dcixardo fazcr alguma 
cousa sinao cm virtude de lei. 

(Decrelos n. 5io,de23 de junho e n.914 A, 
de 23 de outubro de 1890), 

§ 1°. Ninguem pode ser obri- 
gado a fazer, ou deixar de fazer 
alguma cousa, sinao em virtude 
de lei. 

§ 1. Em virtude de lei. Esta di.sposi9ao, 
nos ternios em que esta rcdigida, precede do 
projecto Wcrneck Pestana (art. 52), que a 
transcrcveo do art. 179 n. 1 da constitui9ao im- 
perial, com a differen9a de dizer «Ninguem» 
em vez de «Nenhum cidadao», altera9ao ac- 
cordc com o pensamento de garantir os direitos 
individuacs, sem distinguir nacionalidades. 

O que cstc § contem constitue um dogma 
fundamental nos governos livres. A organisa- 
9ao politico-social em que consiste o estado tem 
por principal escopo a manuten9ao da liber- 
dadc, a tutcla c garantia do direito, e com isto 
totalmente incompativel c o arbitrio da autori- 
dadc nas suas redoes com o individuo. Esta- 
tuiu-sc pois, para limitar a ac9ao desta e pata 
dar cnsanchas ao livre exercicio do direito, 
aquella sabia determinaqao. ' 

Cuiquc faccrc licet nisi quid jnrc prohibelnr. 
Dc modo que, ao individuo e reconhecido o 

direito de fazer tudo quanto a lei nao tem pro- 
hibido, c nao pode elle ser obrigado sinao ao que 
ellc Hie impoc. 

Com a autoridade, porcm, com os funcciona- 
rios publicos, da-se justamcntc o contrario,—so 
podem fazcr, nessa qualidadc, o que a lei auto- 

risa, como n'outra parte ja expozemos. Suas 
attribui96es sao somente as que se acham de- 
finidas nas leis e nos regulamentos que com 
ellas se conformam. E e assim i0 a bem da 
libcrdade individual e 20 da propria rcgularidade 
dos diversos servi90s administrativos, que hao 
dc ser geridos, nao a arbitrio dos que os tem a 
seo cargo, mas observados os prcceitos legacs c 
regulamentares que os regem. 

Cumpre advertir, entretanto, que,— si tal c 
o principio que a Constitui9ao collocou em pri- 
meiro lugar no capitulo, tao promettedor, das 
garantias individuaes, si cm virtude dclla so a 
lei restringe a libcrdadc,— deve haver da parte 
do legislador a maior parcimonia nas injunc9oes 
e limites que a liberdada tenha de impor. Quanto 
maior for o numero, a extensao dessas restric- 
96es, menor tornar-se-a, mais circumscripta, a 
esphera da liberdade. Ora, o que se procura c 
assegurar e deixar livremente expandir-se a ac- 
tividade individual, e uma legisla9ao excessiva 
ncste terreno chegara a ser uma supprcssao e 
nao uma garantia. (*) Alem do que, pelo facto 

(*) Lc gmivcrncmcut le plus fort ct le plus lieitreux n'est pas cclui lout, mats cclui qui loissc foirc totit co qui nc cumprumul pas la jus?ice ct I'ordre piibUque. ViiSTURA, I'ouvoir I'ubL, Introil. VIll. 
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das restricçõcs serem determinadas por acto le
g islati vo não pcrdenJ ell as seo ca racter proprio 
de cerceamento á li be rd ade . Ha sempre no ex
cesso de legislação neste se ntido um despo
ti smo, qu e n:m por ser dev ido ao orgão legis
lat1 vo ela naçao deixa de ser nocivo, condemna
vel e antinomico com os intuitos da organi sa
ção pol itica. 

Finalmente, taes restricções, que são outros 
ta ntos sacrificios impostos á li berclacle, só po
dem fundél mentar-se em moti vos de elevada 
tran sccndencia, e não fi cam ao arbitr io das le
g islaturas em suas fun cções orcli narias; serão 
sóm ente as que a Constitu ição tem estabelecido, 
sendo q ue por isso se diz que são illegislmx is os 
dir itos e ga ran tias que a con st ituição asse
g ura , cleclarancl o-os « inviolave is ». 

« Toda a lei, toda a restricção da li berdade, 
qu e não fó r clictada pelos principias da moral, 
pelo res peito reciproco dos direitos incli vicluaes 
ou por cla ro e licito interesse ela com munidade 
social , se rá uma injustiça , ou um erro lamen-

10 . Todos s:io iguaes 
perante a lei , e por isso a 
Repub li ca . não adm it te 
preroga tiva alg uma d e 
n:iscimento , n em de san
g ue : descon hece q uaes
qu cr fóros de dist in cção e 
nobreza, e não confere 
honras . c o n de co r:iç ões 
n em títu los . 

(Projecto da com mi ssão do 
go,·erno prov isorio.) 

§ 2. T odos são eguaes 
per:mte a lei . 

A Republica não ad-
1uitte privilcgios de nasci
me nto, descon hece fó ros 
de nobreza, não crea títu
los de fidalguia , nem con
d ecorações . 

(Decretos n . 5 , o. de 22 de ju
nho e n. 9 14 A. de 2) de ou
tu bro de 1890 .) 

~ ~ -º Todos são eguaes perante a 
lei, isto é, os direitos que a Constituição as
segura são os mesmos para todos os indiv íduos ; 
os meios e recursos estabelec idos para ga rantil-os 
compete m egualmentc a todos . Não ha , perante 
a lei repub licana, g randes nem pequenos, senho
res nem vassa llos, patrícios nem plebeos, r icos 
~em pobres, fortes nem fracos, porq ue a todos 
irmana e nivela o d ireito . 

Não ex istem pri ,·ilcg ios de raça, casta ou cl::is
~c, 1~ em di sti ncçõcs qua nlo ús vantagens eonus 
111st1tu1dos pelo regí men constitucional. E a 

tavel , que a illustração publica deve desde logo 
procurar corrigir pelos meios legaes que o sys
tema con sti tucional faci li ta . ( PI MENTA BuENO, 
Dir. Publ. Braz., pag 393) . E um destes meios , 
no syst ema actual, é o recurso ao poder judi
ciaria, não só contra os actos e dec isões admi
ni strati vos ill cgaes em razão ela não app li cação 
ou indev ida app licação do direito vigente, mas 
ainda co ntra a app li cação aos casos occurrentcs 
de leis manifestamente in constitucionacs e de 
regu lame ntos manifestamente incompativcis 
co m as leis ou com a Constitu ição ( lei n. 22 1, 

de 20 de novembro ele 1894, art. 13 § § 9 a 1 1 ). 
E a vio lação do jul gado em taes especies, por 
parte da auto ri dade administ rat iva , induz em 
respo nsab ilidade criminal e civil ( lei e art. 
cit. , § 12). 

E deste feitio , a organi sação republicana re
forçou e deo mais efficaci a á garanti a que sem 
isso ha via sido consagrada pela co nstituição do 
lm perio . 

V ide Cod . penal, art. 180 . 

Ao§ 2° do art . 72 
s u bst itu am -se as palavras 
- não crea ti tu los ele no
breza nem condecorações 
por- e ex tin gue as o rdens 
honorifi cas exis tentes e 
to bs as suas prerogativas 
e regali as , b em como os 
ti tu los nobi lia rchi cos e de 
conselho. - Baplisla da 
Mo/la e out ros. 

(Emenda :tpprovada em 15 de 
j aneiro de 189 1). 

Art. 72 § 2°-Ao fina l 
do ~ 2° do art. 72, accres
sente-se ;-fi cando d esde 
j:í ex tin ctas todas as or
dens honorificas. -j. A. 
Sarai-va. 

( Emenda reje itada pela com
rn issito do cong resso cm 8 de 
dezembro de 1 890 ). 

Accrescen te-se ao :irt. p 
§ 2: 

Ficam desde já exti n
ctas todas as o rden s ex is
tentes, menos as militares. 
- Barboza Li111a.-Dc111 e
lrio Ribeiro. 

( Em.enda prejudicad.1 em 15 
de j :meiro de 189 1 ). 

§ 2°. Todos são eguaes 
perante a lei. 

A republica não ad
mitte privilegio de nas
cimento, desconhece 
foros de nobreza , e ex
tingue as ordens hono
rificas existentes e to
das as suas prerogati
vas e r egalias, bem 
como os títulos nobili
archicos e de conselho. 

desegualdade proven iente de condições de for
tun a e de posição soc ial não tem que in flu ir 
nas relações ent re o indiv iduo e a autoridade pu
blica em qualquer de seos ramos . A lei, a 
adm inistração, a justiça serão eg uaes para 
todos . 

E a desegualdade, além de injusta e injuridi ca, 
é impolit ica . Em q ue fund amento se fa ria re
pousa r uma organ isação pol ítica , dando ma is 
direitos, mai s garantias, mais va ntagens. a un s do 
que a outros membros ela mesma communhão ? 
N;lO se ria n'um principio de direi to. A ausencia 
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das restricgocs serem determinadas por acto le- 
gislative) nao perdem ellas seo caracter proprio 
de cerccamento a liberdade. Ha sempre no ex- 
cesso de legislafap neste sentido um despo- 
tismo, que nem por ser devido ao orgao legis- 
lative da napao deixa de ser nocivo, condemna- 
vel c antinomico com os intuitos da organisa- 
pao politica. 

Finalmente, taes restricpoes, que sao outros 
tantos sacrificios impostos a liberdade, so po- 
dem fundamentar-sc em motives de elevada 
transcendencia, e nao ficam ao arbitrio das le- 
gislaturas em suas funcpoes ordinarias; serao 
somente as que a Constituipao tern estabelecido, 
sendo que por isso se diz que sao illegislaveis os 
direitos e garantias que a constituipao asse- 
gura, declarando-os « inviolaveis ». 

«Toda a lei, toda a restricpao da liberdade, 
quo nao for dictada pelos principios da moral, 
pelo rcspeito reciproco des direitos individuaes 
ou por claro e licito interesse da communidade 
social, sera uma injustipa, ou um erro lamen- 

tavel, que a illustrapao publica deve desde logo 
procurar corrigir pelos meios legaes que o sys- 
tema constitucional facilita. ( Pimenta Bueno, 
Dir. Fubl. Braz., pag 393). E um destes meios, 
no systema actual, e o recurso ao poder judi- 
ciario, nao so contra os actos e decisoes admi- 
nistrativos illegaes em razao da nao applicapab 
ou indevida applicapao do direito vigente, mas 
ainda contra a applicapao aos casos occurrentes 
de leis manifestamente inconstitucionaes e de 
regulamentos manifestamente ineompativcis 
com as leis ou com a Constituipao (lei n. 221, 
de 20 de novembro de 1S94, art. 13 § § 9 a 11). 
E a violapao do julgado em taes especies, por 
parte da autoridade administrativa, induz em 
responsabilidade criminal e civil (lei 0 art. 
cit.,§i2). 

E deste feitio, a organisapao rcpublicana rc- 
forcou e deo mais efficacia a garantia quo sem 
isso bavia sido consagrada pela constituifao do 
Imperio. 

Vide Cod. penal, art. 180. 

10. Todos sao iguacs 
pcrantc a lei, e por isso a 
Rcpublica nao admittc 
prcrogativa alguma dc 
nascimcnlo, ncm dc san- 
gnc: desconliccc quacs- 
qucr foros dc distinccao c 
nobrcza, c nao confcrc 
bonras, condecorafdcs 
ncm titulos. 

(Projecto da commissiio do 
governo provisorio.) 

§ 2. Todos sao eguacs 
pcrantc a lei. 

A Rcpublica nao ad- 
mittc privilcgios dc nasci- 
mcnto, dese jnhecc foros 
dc nobrcza, nao crca titu- 
los dc fidalguia, ncm con- 
dccorafocs. 

(Dccrctos n. 510.de 22 de ju- 
nho en. 914 A, de 23 de ou- 
tubro de 1890.) 

Ao § 20 do art. 72 
substituam-sc as palavras 
— nao crca titulos dc no- 
brcza ncm condccoraipoes 
por—c cxtinguc as ordens 
honorificas cxistcntcs e 
todns as suas prcrogativas 
c regalias, bem como os 
titulos nobiliarchicos c dc 
consclho. — Baplhta da 
Molla c outros. 

(Emenda approvada em 15 de 
janeiro.de iSoi). 

Art. 72 § 20—Ao final 

§ 2°. Todos sao eguaes 
perante a lei. 

A repnblica nao ad- 
mitte privilegio de nas- 
cimento, desconhece 
foros de nobreza, e ex- 
tingue as ordens hono- 
rificas existentes e to- 
das as suas prerogati- 
vas e regalias, bem 
como os titulos nobili- 
archicos e de consellio. 

§ 2.° Todos sao eguaes perante a 
lei, isto c, os direitos que a Constituifao as- 
segura sao os mesmos para todos os individuos; 
os meios erecursos estabelecidos para garanttl-os 
compctem egualmentc atodo;. Nao ha, perante 
a lei rcpublicana, grandes nem pequenos, senho- 
rcs nem vassallcs, patricios nem plebeos, ricos 
nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos 
irmana c nivcla o direito. 

Nao cxistem privilcgios dc raija, casta ou clas- 
sc, nem distincijcM squanjb as vantagens eonus 
instiluidos pelo regimen constitucional. Ea 

... _v _   72, nccrcs- 
scntc-sc;—ficando desde 
ja.cxtinctas todas as or- 
dens honorificas. —J. A. 
Saraiva. 

(Emenda rejeitada pela com- 
missao do congresso em 8 de 
dezembro de 1890). 

Accrcsccntc-scnonrt. 72 
§2: 

Ficam desde ja cxtin- 
ctas todas as ordens cxis- 
tcntcs, mcnosasmilitarcs. 
—Barbara Lima.—Dcme- 
irio Rihciro. 

(Emenda prejudienda em 15 
de Janeiro de 1891). 

desegualdade proveniente de condifocs de for- 
tuna e de posifao social nao tern que influir 
nas relai;ocscntre o individuo c a autoridade pu- 
blica em qualquer dc seos ramos. A lei, a 
administra^ao, a justi^a serao eguaes para 
todos. 

E a desegualdade, alem deinjusta e injuridica, 
e impolitica. Em que fundamento se faria re- 
pousar uma organisacao politica, dando mais 
direitos,mais garantias, mais vantagens, a un " do 
que a outros membros da mesma communhao ? 
Nao serial n um principio dc direito. A ausencia 
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d 'esse principio, crea uma situação irritante, de 
desgosto , de anim adversão, de hostilidade con
tra os fa vorecidos, contra os privileg iados . 
Ou tr 'ora, os povos a supportavam, e era man
tida pela ig noranci a e fraqueza dos prejudi cados; 
mas hoje que, á luz dacivili sação, os povos vão 
conhecendo o que valem, pela consciencia de 
seos direitos, o privilegio lhes é uma affronta e 
provoca reacção e peri go para a ordem estabele
cida. 

Fin alm ente, de todas as fó rm as de govern o é 
a Republica a mais prop ria para o dominio da 
egua ldade, a uni ca compativel com ell a . N'um 
regim en ari stocratico, ha a classe pri vi legiada 
elas fa milias dominantes . N'u m govern o mo
narchico , qu ér absoluto , quér consti tucio nal, 
dá-se a desegualdade na classe privi legiada de 
uma cly nastia , além das out ras desegualdades 
nas quaes ell a procura e crea sustentaculos . 
O systema re publicano, ta l como modern a
mente é estabe lecido, não ha necessidade nem 
inte resse de apoiar- se em classes e olyga rchias; 
a egualdade póde im pera r, desassombrada e 
sem im peci li os . E é mesmo cont radictori o e 
absurdo que ahi resida a desegualdade, que 
o regím en, por sua indole e essencia, repell e, 
sendo a egualdade um de seos principios 
caracteristicos . 

E' n 'ell e que bem quadra o conceito do 
poeta : 

Lcs morle/s .mil/ egnux ce n'esl poiuf la 11nissn11rc, 
C'est ln scu/e ver/11 qui fnif /eur d!!Jêrcuce. 

( VOLTAI RE. ) 

- A segunda parte do§ 2 é consectario lo
g ico da primeira. A egualdade repell e o pri
vileg io, seja pessoa l, seja de fam ilia, de classe 
o u de corporação . 

Nas monarchias « os ti tu los e honras, quando 
bem di stribuidos, a lém de servirem de recom
pensas nacionaes, servem tam bem de adorn os e 
de so lidez á grande pyramide em cujo cimo está 
co llocado o throno , que não deve estar iso lado 
por interva llos excessivos .» ( PIM ENTA BuENO, 
Dir. Publ. Braz ., pag. 256). 

E' do que absolutame nte não necessita a Re
publica . E lhe são taes cousas essencialm ente 
contrari as, desde q ue envolve m ou acarretam 
q uaesquer regalias, van tagens e isenções; n 'ella , 
confo rme proclama o prea m bulo da lei n . 277 F, 
de 22 de março de 1890, «cada cidadão deve 
contentar-se com a sati sfacção intima de ter cum 
prido o seo dever e com a consideração publica 
que d 'ahi lhe deve prov ir. » (*) 

(" ) 'Vid e quanto a ordens e di sti11 cçõcs honorifü·,1s no impcrio : 
Dccr. 0 de I dc dc1c mbro de 18 2:: . 
Portnri:i de 2 <; de abri l de 18:?;i , 
Dea." de 16 Jc abr il de 18 26 . 

<< rl c 18 1\c se te mbro de 18 291 

: ::~ 
1g ::~ ~~\~:~1

1~i-ot!~c
1
~3~"; , 

<e n. 1~79 de 1.1 de março de 18; :; , 
<e n. ::S;, J de 10 de dezembro de 186 1, etc. 

Na Re publi ca: 
Dccr." n. ,;8 , ele 10 ~t..: dezembro de 1889 ( meda lhas em racompensa de 

ser viços humnn it ari os) ; 
Dcer.0 11 . ::77 F, de:::: de m:tri;o de 18991 qnc m:rn te vc ns con1k coraçócs1 

titulo:; nobi li :m:h icos e tlc conselho , conlcriJos no reg im c 11 'monarch ico i 
Dc~r. '' 11 . 4;91 lh; 7 lic junho 1h.: 18901 dcd arn nilo s11bsish: 11tc s tacs 

Mas como o que ha de ant imonico com o prin
cipio da egualdade está no goso das prerogativas 
e regalias inherentes aos títulos e ordens honori
ficas ,- o simples uso dos distinctivos d 'ell es, 
pelas pessoas que já os tinham , mas ago ra ~e m 
taes vantagens, nenhuma offensa ou derogação 
traz ao preceito constitucional. Ali ás, essas va nta
ge ns entre nós não passavam de precedencia nos 
actos so lemnes da córte , continencias e honra
ri as militares, faculdade de passar proc uração de 
proprio punho, de faze r asse ntarem praça de 
cadetes os descende ntes dos agraci ados, e a pri
são em estabelecimentos não desti11ad os a cri
minosos. 

O govern o fede ral julgou de boa politica não 
im pedi r o uso, o simples uso das dist incções 
honori ficas e não supp rimir de chofr e a classe 
dos cade tes, numerosa, de bons e recentes ser
viços á causa da Republi ca. (Avi so de 23 de 
março de 1891). Refo rmada a tabe ll a de cont i
nencias militares (Decr. n. 1 oo, de 2 de ab ril do 
mesmo anno), d 'ella se sup primiram as que no 
anteri or reg imen se dev iam aos titu lares, etc . 
O congresso nacional, por seo lado, torn ou ex
tensiva a todos a facu ldade de passar procura
ç-es por seo proprio punho (le i n. 19 23 de agosto 
de 1892) e quanto aos cadetes deixo u que fos 
sem sendo ad mittidos; e si em 1892 , declarou 
extincta a classe, mas co11 ti1111a11do os existe11fes 
até terem baixa (l ei n. 39 A, de 30 de janeiro), 
sómente em 1897 se teve de conside rai-a sup
primida , prohi bi ndo-se, de 1 ° de janeiro de 1898 
em d iante, o assentamento de praça com a qua
li ficação de cadete (lei n. 448, de 6 de ou tubro 
de 1 97, ar t. 6). E na di scussão se observo u 
que: 

« O que se deo após a p rom ul gação da Con
stitui ção foi respeitar os direitos adq11iridos, dei
xando essas praças privilegiadas term inarem os 
prazo~ de seos contractos para irem desappare
cendo do exercito.» (Disc. do Dep. Henrique 
Yalladares , sess . de 20 de agosto de 1897). 

Em tão prudente e criteri oso procedim ento do 
gove rn o constitucional nos seos primeiros e 
difficeis dias, longe ele se encontrar o proposito 
de quebrantar princípios republicanos, só se 
deve ve r um pensamento de bem entend ida e 
opport una tolera ncia, ele caracter inteiramente 
innocuo e de effeitos ape nas transitorios . 

Com isso nada percleo a Republica. Ao con
trario, tão innocente e util fo i esse proceder , 
que já tres vezes a suprema admini stração tem 
sido occupada por pessoal que não póde ser 
suspe itado de sy m path ico a fi dalg ui as e a con
decorações, e o aviso acima citado, que, pela 

honras 11:1 pnrtc cm cp1 c fosse compati vc l com o :1 c l11 nl rcs:i mcn dcmocr:tti toj 
Dc.-cr . 0 n. 456 de 7 de j 1111 ho d..: 1890 1 crcando :1 Orde m de Chri:: tovilo 

Co lombo i 
Av iso do m in iste ri o do Interior, ele :q de março de 1&J 1, e 
Occr. 0 n .. p 38 de 1; de nove mbro de 190 1, cre aruto um.:1 mccl:tlh:1 m ili tar 

para rccompe us:i de serviços prcstados por o fti d acs e praç,1s do esc rci to e 
ar111:id :1 cm serviço :i ctivo. Es te ilccrcto do poder executivo uiio tem :1poio 
cm ncnhuma di spos ição tl:t Constit11iç.,IO , a qua l 11 ;'10 da :.i o presidente d;1 
Rep11bli c:1 a attrib11 iç;io de crcar nem e nft: rir di stincções honorifi cas, aclíl 
c ssc m uito menos :.1d111issivel do <1nc :1 toh:rancia cs tabcl cc icla pe lo Av. do 
m in iskrio do int eri or de z; de nmrço de 189 1, pe rmittindo o s im ples uso de 
ins ig nias e rl is tincçõcs honon fi cas con íc ridas antcs da Republi ca ( 11s0 sem privi
leg io , esta cn tcn t!ido ). O pro prin prc:11nb ulo do dccr." n .. p.38 o mostr:i viciosn 
e exccss ivo d:i compekncia do poder executivo, não ci t:111do clau i.ula alg un a 
co11 ~tit11cio11:1.l c1u c o autorisc 11 cm mesmo impl it-itamentc . 
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d'esse principio, crea uma situa^ao irritante, de 
desgosto, d3 animadversao, de hostilidade con- 
tra os favorecidos, contra os privilegiados. 
Outr'ora, os povos a supportavam, e era man- 
tida pela ignorancia e fraquezados prejudicados; 
mas hoje que, a luz da civilisagao, os povos vao 
conhecendo o que valem, pela consciencia de 
seos direitos, o privilegio Ihes e uma alTronta e 
provoca reac^ao e perigo para a ordem estabele- 
cida. 

Finalmente, de todas as formas de governo e 
a Republica a mais propria para o dominio da 
cgualdade, a unica compativel com.ella. N'um 
regimen aristocratico, ha a classe privilegiada 
das familias dominantes. N'um governo mo- 
narchico, quer absolute, quer constitucional, 
da-se a desegualdade na classe privilegiada de 
uma dynastia, alem das outras desegualdades 
nas quaes ella procura e crea sustentaculos. 
O systema republicano, tal como moderna- 
mente e estabelecido, nao ha necessidade nem 
interesse de apoiar-se em classes e olygarchias ; 
a egualdade pode imperar, desassombrada o 
sem impecilios. E c mesmo contradictorio e 
absurdo que ahi resida a desegualdade, que 
o regimen, por sua indole e essencia, repclle, 
sendo a egualdade um de seos principios 
caracteristicos. 

E' n'elle que bem quadra o conceito do 
poeta : 

I.es mortch soul cgaux : ce nest point la naissanec, 
C'est la senh vcrtn qui fait tear difference. 

( Voltaire. ) 

— A segunda parte do § 2 e consectario lo- 
gico da primeira. A egualdade repelle o pri- 
vilegio, seja pessoal, seja de familia, de classe 
ou de corporaijao. 

Nas monarchias « os titulos ehonras, quando 
bem distribuidos, alem de servirem de recom- 
pensas nacionaes, servem tambem de adornos e 
de solidez a grande pyramide em cujo cimo esta 
collocado o throno, que nao deve estar isolado 
por intervallos excessivos.» ( Pimenta Bueno, 
Dir. Publ. Braz., pag. 256). 

E' do que absolutamente nao necessita a Re- 
publica. E Ihe sao taes cousas essencialmente 
contrarias, desde que envolvem ou acarretam 
quaesquer regalias, vantagens e isencoes; n'ella, 
conforme proclama 0 preambulo da lei n. 277 F, 
de 22 de mar^o de 1S90, «cada cidadao deve 
contentar-se coma satisfacfao intima detercum- 
prido o seo dever e com a consideracao publica 
qued'ahi Ihe deve provir.» (*) 

(*) VUe qua 11 to a ordens c distincqbcs honorificas no impcrjo : Deer." dc i de dezembro do 1822. I'ortaria dc 25 dc abril dc 1823, 
Deer." dc 16 dc ahril de 1826, « dc 18 de sctembro jte 1829, « de 19 dc outubro de 1842, « dc 9 dc sctembro de 184?, « n. 1379 de 14 do niiir^o do 1853. « n. 2833 do 10 de dezembro dc iS6i; etc. Nn Republica; Deer." n. 38, de 10 de dezembro do 1889 ( medaihas cm rcconipcnsa dc scrvicos Immanitarios) ; Deer." 11. 277 F, de 22 dc niarijo dc 1899, qnc mantevc as comWcoragocs, litutns nobiUarchicos c dc cohsciho, couferidos no regimen'in on arch ieo; Deer," n. 439, dc 7 de junlio do 1890, declarando subsislchtcB lacs 

Mas como 0 que ha de antimonico com o prin- 
cipio da egualdade esta no goso das prerogativas 
e regalias inherentes aos titulos e ordens honori- 
ficas,— o simples uso dos distinctivos d'elles, 
pelas pessoas que j;i os tinham, mas agora sem 
taes vantagens, nenhuma offensa ou derogagao 
traz ao preceito constitucional. Alias, essas vanta- 
gens entrenos nao passavam de precedencia nos 
actos solemnes da corte, continencias e honra- 
rias militares, faculdade de passar procurafaode 
proprio punho, de fazer assentarem praca de 
cadetes os descendentes dos agraciados, e a pri- 
sao em estabelecimentos nao destinados a cri- 
minosos. 

O governo federal julgou de boa politica nao 
impedir o uso, o simples uso das distincgoes 
honorificas e nao supprimir de chofre a classe 
dos cadetes, numerosa, de bons e recentes ser- 
vifos a causa da Republica. (Aviso de 23 de 
marco de 1891). Reformada a tabella de conti- 
nencias militares (Decr.n. 100, de 2 de abril do 
mesmo anno), d'ella se supprimiram as que no 
anterior regimen se deviam aos titulares, etc. 
O congresso nacional, por seo lado, tornou cx- 
tensiva a todos a faculdade de passar procura- 
cles por seo proprio punho (lei n. 1923 de agosto 
de 1S92) e quanto aos cadetes deixou que fos- 
sem sendo admittidos ; e si em 1892, declarou 
extincta a classe, mas conk'nuatido os cxislcnlcs 
ate terem baixa (lei n. 39 A, de 30 de Janeiro), 
somente em 1S97 se teve de consideral-a sup- 
primida, prohibindo-se, de i^de Janeiro de 1898 
em diante, o assentamento depraqa com a qua- 
lificagao de cadete(4ei n. 448, de 6 de outubro 
de 1897, art. 6). E na discussao se observou 
que; 

« O que se deo apos a promulgacao da Con- 
stituifao foi respeitar os direitos adqiu'ridos, dei- 
xando essas pracas privilegiadas terminarem os 
prazos de seos contractos para irem desappare- 
cendo do exercito.» (Disc, do Dep. Henrique 
Valladares, sess. de 20 de agosto de 1897). 

Em tao prudente e criterioso procedimentodo 
governo constitucional nos seos primeiros e 
difficeis dias, longe de se encontrar o proposito 
de quebrantar principios rcpublicanos, so se 
deve ver um pensamento de bem entendida e 
opportuna tolerancia, de caractef intciramentc 
innocuo e de effeitos apenas transitorios. 

Com isso nada perdeo a Republica. Ao con- 
trario, tao innocente e util foi esse proceder, 
que ja tres vezes a suprema administracao tern 
sido occupada por pessoal que nao pode ser 
suspcitado dc sympathico a fidalguias e a con- 
decoraqoes, e o aviso acima citado, que, pela 

honras na parte em qnc fosse compativel com o actual regimen dcmncratico; Deer." n. 456 dc 7 dc Junho dc 1890, crcamlo a Ordem tie Qiristovao Colombo ; Aviso do ministcrio do Interior; de 23 dc mar«;o de 1891, c Deer." n. 4238 de 15 dc novembro dc 1901, crcando uma mcdalha mililar para rccmnpcnsa dc scm^os prcslados por ofticiacs e pracas do cxcrcito c armada cm servigo aclivo. listc dccreto do poder execulivo nao tern apoio cm ncnhnniii disposi<;i5o da Conslittii<;ao, a qua! nao da ao presidente da Republica a attribniijao dc crcar nem conferir distinc^oes liouorilicas, aclo csse ma i to menos admissive! do que a tolerancia estabelecida pelo A v. do ministcrio do interior dc 23 de mar^o de 1891, permitthulo o simples uso de inslgnias c distincijocs honorificas conleridas antes da Republica ( uso sem privi- legio, est.i entcndjdo). O proprio preambulo do deer." n. 4238 o moslra viciosn c cxccssivo da compelcncia do poder cxecutivo, nao citando dausula algun a _ 
constitucional que o autorUc nem mesmo Impiicitamente. . 
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exped ição de outro em sentido opposto, j á po
deria ter perdido seo vigor, ainda não fo i até 
ago ra revogado . E não convém que o seja, 
procede ndo-se com os ag raciados como se fez 
quanto aos cadetes, esperâr qu e se extin
guam com o tempo. 

Afi nal a prop ria Consti tui ção, que pune com 
a perda dos direitos políti cos a aceitação de d is-

2 ° . T odos podem pu
blic:1111 ente p rofessa r q ua l
qu er relig iào; nenh u m 
servi ço rei ig ioso ou ele 
cu lto gosará na Uni ão ele 
su bvcncão offi cial e se rão 
livres o's te111plos e ce 111 i
terios, g uardados os regu
lan1enlos sa ni lari os e po
liciaes . 

(P rojecto d:1 commissào do 
governo provisorio. ) 

§ 3. T odosos in el ivi
el uos e con fissões relig io
sas podem exercer publ ica 
e livre men te o seo culto , 
assoc iando-se pa ra esse 
fim , e adq ui rindo bens, 
obse rv;1elos os limites pos
tos pelas le is el e mão 
morta . 

( Decretos n. 51 0 . de 22 de 
junho e n. 9 14 A, de 23 de 
outu bro de 1890) . 

§ 3. Todos ... podem ex ercer pu blica 
e livremente o seo culto. A fé e piedade 
relig iosa, apanagio da consciencia indiv idual, es
capa inteira 111e nte á ingerencia do estado. Em 
nome de princi pio algum póde a autori dade 
pu blica im por ou prohi bir crenças e prati cas 
relati vas a este objecto . Fora v iolentar a libe r
dade esp iritual e o protegei-a, bem co111 0 ás 
outras li berdades, esti na mi ssão d 'ell e. Leis 
que a restrinj a111 , estão fó ra da sua co111petencia 
e são sempre parciaes e dalllnosas . E' ce rto 
que nenhuma poderá jálllais invadi r o domínio 
do pensamento ; esse libra-se ácima de todos os 
obstaculos co111 que se pretenda to lhei-o. Mas 
as reli g iões não são cousa meramen te especula
ti va e, si seo assento e refug io é o recinto in timo 
da consciencia, te111 t a111 be 111 preceitos a cum
prir , prati cas externas a observar, não menos 
dig nas de respeito que a crença de que são re
sul tado, ou a que andam annexos. 

E, - si ao Estado não toca faze r-se pontífi ce, 
sacerdote nelll sachristão, e tam pouco dom inar 
a reli g ião e consti t uil-a instrulll ento de governo, 
como não lhe cabe tornar-se doutor e mestre ou 
director da instrucção e fazedo r de programmas 
de ensin o, nelll arvorar-se em empreiteiro e 
ad111ini st rador de obras , etc ., confo rme di zia o 
padre Ven tura de Rauli ca (LE Pouvom PuBL. , 
pag . 576), e ainda sendo exacto, na phrase de E. de 
Labo ulaye , que o estado nada te111 que ve r com o 
fi el, com o crente, mas só com o cidadão, - é 
fó ra de duvida que, na sua tarefa de garantir o 
direito e111 t odas as suas relações, do poder pu
blico é cle,·er assegura r aos mem bros da co111 -
munhão politi ca qu e ell e preside, a li vre pra ti ca 
do culto de cada um e impedir q uaesquer em-

tincções honorificas estrangeiras (ar t. 72 § 29) , 
autori sa a toleranc ia hav ida, não estatu indo 
sancção de qua lquer natureza contra os po rta
do res d 'esses tí tulos e in signias outr 'ora confe
ridos pelo nosso governo e actualm ente sem 
significação outra, além da que lhes tr ibu
tam os prop rios agraciados . 

Art. 72 -~ ;º. 
Acc rcscentc-se :-c g uar 

d;1cbs as leis cri111 inacs. 
Emenda da com mi ssão do con

g resso ( approv:ida cm 13 de j a~ 
ne iro de 189 1) 

~ 3 . Supprimam-se as 
palav ras-observados os 
limites postos pelas leis 
de mão morta - que ser~o 
substituidas pelas seg u in
tes - observadas as dispo
s ições do dire ito com 
mu rn. 

Su11pr imam-se e g ua l
m ente as palav ras- g uar
dadas as leis crim in aes. 
Z a111a. 

( Emenda approvacb em 12 de 
fe verei ro de 189 1 ). 

§ 3°. Todos os indivi
duos e confissões r eli
giosas podem exercer 
publica e livremente o 
seo culto , associando-se 
para esse fim e adqui
rindo bens, observadas 
as disposições do direito 
commum. 

baraços que o diíli culte111 ou impeçam , proce
dendo n' isso de modo egual pa ra com todas as 
crenças. e confi ssões reli g iosas . 

Fo i em consideração d ' isto que a Rep ublica, 
logo nos pri meiros e g loriosos passos co 111 que 
entrou no caminho das refo rmas de carac t r 
poli ti co-social que teve de e111 prehender, deter
minou (pelo dec reto n. 11 9 A, de 7 de janeiro de 
1890) a suppressão das relações offi ciaes ent re 
o estado e a reli g ião até então por elle subsi
di ada e protegida preferente mente, - a prohi
bição de culto com caracter offic ial e sua sus
tentação ás expensas do thesouro publico, - a 
li be rdade de regere111-se de accôrdo com sua fé, 
independentemente de li cença e ingerencia, nos 
seos actos publi cas e parti cu lares, de quaesq uer 
au toridades pu bli cas, não só os ind iv iduos, mas 
t ambem qu aesqu er egrejas, assoc iações e in sti
t utos em que se ac harem aggremi ados, - o 
recon hec imento da personalidade jurídica de 
todas as egrejas e confi ssões religiosas para 
adquirirem bens e ad111ini stral-os, sob os limites 
das leis relati vas á propri edade de mão morta, 
- a manutenção da congrua sustentação dos 
se rventuarios catholicos na occasião ex istentes , 
e- a extincção do padroado . 

O projecto do gove rno prov isorio consub
stanciou (arts. 10 n . 2 e 72 § 3°) as di sposições 
capi taes do citado decreto e o cong resso consti
tui nte ape nas fez-ll!e o accrescimo da fac uldade 
de li vre acqui sição de bens pelas instituições 
relig iosas indepe ndentemente de au torisação ou 
li cença do governo (arts . 11 n . 12 e 72 n. 3 da 
Const. ) Subsistem , assim , com esta uni ca li mi
tação, as d isposições do cit. decr. n . 11 9 A e 
d ' ell a adiante nos occuparemos. 
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expedii;ao de outro em sentido opposto, ja po- 
deria ter perdido seo vigor, ainda nao foi ate 
agora revogado. E nao convem que o seja, 
procedcndo-se com os agraciados comd se fez 
quanto aos cadetes, esperar que sc extin- 
guam com o tempo. 

Afinal a propria Constitui^ao, que pune com 
a perda dos direitos politicos a aceitacao dc dis- 

tinc^oeshonorificas estrangeiras (art. 72 § 29), 
autorisa a tolerancia havida, nao estatuindo 
sancfao dc qualqucr natureza contra os porla- 
dores d'esses titulos c insignias outr'ora confe- 
ridos pelo nosso govcrno e actualmento scm 
significagao outra, alem da que Ihes tribu- 
tam os proprios agraciados. 

Todos podcm pu- 
blicamcntc profcssnr qual- 
qucr rcligiao; ncnhum 
servifo religiose ou dc 
culto gosara na Uniao dc 
subvenfao official c serao 
livros os teniplos c ccmi- 
terios, guardados os rcgu- 
lamculos sanitarios c po- 
liciacs. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorio.) 

§ 3. Todos os indivi- 
duos c confissocs rcligio- 
sas podcm cxerccrpublica 
c livrcmcntc 0 sco cullo, 
nssociando-se para cssc 
fun, c adquirindo bens, 
obscrvados os limitcs pos- 
los pclas Icis dc mao 
morla. 

(Decretos n. 310. c!e 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
outubro de 1S90). 

Art. 72 § 30. 
Accrcsccntc-sc:—c guar 

dadas as Icis criminacs. 
Hmcnda da commissao do con- 

giesso ( appro v a da em 13 de Ja- 
neiro de >891 ) 

§ 3. Supprimam-sc as 
palavras — obscrvados os 
limitcs postos pclas Icis 
de mao morta — que scrao 
substituidas pclas scguin- 
tcs — observadas as dispo- 
sifocs do dircito com- 
mum. 

Supprimam-sc egual- 
mcnte as palavras—guar- 
dadas as Icis criminacs.— 
Zama. 

( Hmenda approvada em 12 de 
fevereiro de 1891). 

§ 3°. Todos os indivi- 
duos e oonfissoes reli- 
giosas podem exercer 
publioa e livremente o 
seo culto, associando-se 
para esse Cm e adqui- 
rindo bens, observadas 
as disposigoes do direito 
commum. 

§ 3. Todos... podem exercer publica 
e livremente o seo culto. A fe e piedade 
religiosa, apanagio da consciencia individual, es- 
capa inteiramcnte a ingerencia do estado. Em 
nome de principio algum podc a autoridade 
publica impor ou prohibir crcngas e praticas 
rclativas a cste objecto. Fora violentar a liber- 
dade espiritual e o protegel-a, bem como as 
outras liberdades, csta na missao d'elle. Leis 
que a rcstrinjam, cstao fora da sua competencia 
c sao sempre parciaes e damnosas. E' certo 
que nenhuma podera jamais invadir o dominio 
do pensamento; esse libra-se acima de todos os 
obstaculos com que se pretenda tolhel-o. Mas 
as religioes nao sao cousa meramente especula- 
tiva c, si seo assento e refugio e o recinto intimo 
da consciencia, tern tambem preceitos a cum- 
prir, praticas externas a observar, nao menos 
dignas de respeito que a crenga de que sao re- 
sultado, ou a que andam annexes. 

E, — si ao Estado nao toca fazer-se pontifice, 
sacerdote nem sachristao, e tampouco dominar 
a religiao e constituil-a instrumento de governo, 
como nao Ihe cabe tornar-se doutor e mcstrc ou 
director da instrucgao e fazedor de programmas 
dc ensino, nem arvorar-se em empreiteiro e 
administrador de obras, etc., conforme dizia o 
padre Ventura de Raulica (Lf. Pouvoir Publ., 
pag. 576), c ainda sendo exacto, na phrase de E. de 
Laboulaye, que o estado nada tern que ver com o 
fiel, com o crente, mas so com o cidadao,—e 
fora de duvida que, na sua tarefa de garantir o 
direito em todas as suas relagdes, do poder pu- 
blico e dever assegurar aos membros da com- 
munhao politica que elle preside, a livre pratica 
do culto de cada um e impedir quaesquer em- 

baracos que o difficultem ou impegam, procc- 
dendo n'isso de modo egual para com todas as 
crengas e confissoes religiosas. 

Foi em consideragao d'isto que a Rcpublica, 
logo nos primeiros c gloriosos passes com que 
entrou no caminho das reformas dc caractcr 
politico-social que teve de cmprehender, detcr- 
minou (pelo decreto n. 119 A, de 7 de Janeiro de 
1890) a suppressao das relagbes officiaes entre 
o estado e a religiao ate entao por elle subsi- 
diada c protegida preferentemente,—a prohi- 
bigao de culto com caracter official e sua sus- 
tentagao as expensas do thesouro publico, — a 
liberdade do regerem-se de accordo com sua fe, 
independentemente de licenga e ingerencia, nos 
seos actos publicos e particulares, de quaesquer 
autoridades publicas, nao so os individuos, mas 
tambem quaesquer egrejas, associagoes e insti- 
tutes em que se acharem aggremiados, — o 
reconhecimento da personalidade juridica de 
todas as egrejas e confissoes religiosas para 
adquirirem bens e administral-os, sob os limites 
das leis relativas a propriedade de mao morta, 
— a manutengao da congrua sustentagao dos 
scrventuarios catholicos na occasiao existentes, 
e—a extincgao do padroado. 

O projecto do governo provisorio consub- 
stanciou (arts. 10 n. 2 c 72 § 30) as disposigoes 
capitaes do citado dccreto e o congresso consti- 
tuinte apenas fez-lhe o accrcscimo da faculdade 
de livre acquisigao de bens pelas instituigoes 
religiosas independentemente de autorisagao ou 
licenga do governo (arts. 11 n. 12 e 72 n. 3 da 
Const.) Subsistem, assim, com esta unica limi- 
tagao, as disposigoes do cit. deer. n. 119 A c 
d'ella adiante nos occuparemos. 
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O art. 4 d'esse dec reto determ inou: Fica ex
li11clo o padroado co111 Iodas as s11as i11S!itirições , 
rcc11rsos e prerogali-vns. 

Tal di spos ição era escusada. Não hav ia entre 
nós padroado a extinguir. Po r ell e se entendia 
a fac uldade, conferida ao impera nte pe lo go
vern o pontificio (porr! rficis co11ccssio ), de apre
sentação de clerigos para os beneficios eccle
siast icos. Era conferido ao rei na qualidade de 
Grão Mestre elas Ordens Militares ; e si em 
tempos anteri ores á indepenclencia cio Brazil 
ex istia e a respeito d'este se exercia esse g rão
mest rado, com a consti tu ição do lmperi o cessou 
essa situação e com ella aqu ell a concessão pon
tifi cia . 

Os direitos e rega li as que a ell a anelavam 
inh crentes, passa ram ao estado como perte·n
ce ntes á sobe rania nac ional e a se r exe rcidos 
pelos o rgams d' ell a, não 111 ais por del egação do 
papado, não mais como padroado, porém como 
fun cção magestatica , propria do gove rno civil, 
em clefeza de suas preroga tivas e ela li berdade 
dos cidadãos . Taes direitos a Constitui ção de 
1824 consagrou, com out ros referentes ás rela
ções co 111 o poder ecclesiast ico , mas sem ne
nhum a depencle ncia ele poder estranho, como 
direitos sobera nos da nação (art . 102 §§ li e 
XIX) . 

E fo i por isso que it Bulia Preclaro Port11galiCI!, 
de Leão XII , ele 27 ele 111 aio ele 1827, creando no 
l111peri o a Ord em de Christo e consti tu indo os im
peradores do Brazi l como grão-mes tres perpetues 
d ' essa orde m , fo i negada app rovação pela As
se111 bléa Geral n 'aquell e anno, 111 ecliante lumi
noso parecn assig nado por Limpo de Ab reo, 
Bern ardo P. de Vasco nce llos, padre Fe ijó , Cam
pos Ve rgueiro , José Clemente Pe rei ra, etc. 

Esse parecer repelli a a creação de ordem 
militar para con\'erter idolatras e gentios no 
Braz il ( idolatras l'! ge11/iles , dizi a a citado Buli a, 
g11 i adb11c i11 ca rep;io11e reliqrti s1111t , ad cntbolic<1 111 
jide111 011111i ope add11ce11das rnret); decl <1 rava essa 
creação contrari a ú Constitui ção do Imperi o, 
art. 179 § 5, e considerava inutil a bul ia, visto 
ac har-se o imperador do Brazil pda sua accla
mação e pela Consti tu ição, revestido el e todos 
os di reitos que ella pretendia confi r111 ar-Ihe. 

<< E quacs sI'i o esses dire itos ? '> ar3 ui.l o parecer. <, A 
bulia os Jcsi g na ; e s i1 0, segund o c ll:1 1 tod os os priv il eg ias 
e direitos sobre as cg rcjas e brncfi c ios concedidos pelos 
p;ipas. F'v\ as onde cst:ir.'t o in\'entario d\.·sscs direitos e pri
vi leg ias qu e os re is de Portu g al cx crci ,1111 sobre :1s cgrc~as 
'do Braz.il , adquiridos por conccss ;'1 0 dos p:1p;1s? 

Ac:1so h:i sobre :1 terra outra fonte de ond e de rivem at
tributo s mag cs t õ.t ticos que nflo seja m as leis fundam e ntacs 
dos im pcrios ? 

As commi ssõcs dec id em-se pel.1 negativa da cxi~ tcnt.'.ia 
do padroado da ord em de Ch ris to e por conscg\)intc do 
grfto-mcstraclo sobre as cgrcjas do Bnu.il. .. 

Co nt.: lua-s c: , port:111to. qu e a hulla é ociosa, porque tem 
por fim o c.onfirmar o direito d l! :1prcsc ntaçt10 de bis pos e 
bene fi c ias, qu e, ali ,is, o imperador tem po r titu los mais 
nobres.,> 

Era ainda escusado o cit. art. 4 do decreto 
n . 119 A, visto o que dispõe o art. 3, que facu l-

tou ús egrejas, associações e institutos re li g iosos 
const ituírem-se e viverem segundo o seo credo 
e a sua di scip lina, SEM INT ERVENÇÃO DO PODER 
PUBLICO». 

Separada do Estàdo a egreja, supprimida toda 
a intervenção do gove rno ci1·il n' ella, extincto 
ipso fac /o et j11re ficava o padroado « com todas 
as suas institui ções, recursos e prerogativa s» . 

Adquirindo bens, observadas as dis
posições do direito commum. A dispo
sição n' estas palavras, que constituem a clausula 
fin al do § 3, mostra que a modificação, feita 
ao texto correspondente do projecto, ape nas se 
reduzio a acc rescentar-Ihe a liberdade de acq ui
sição de bens e esta é a alteração unica effectuada 
no regimen legal da mão morta. 

Com effe ito, o projecto mantinha as limitações 
todas que n ' esse regirnen se estabelec iam , di
ze ndo: « observados os limites postos pelas leis 
de mão morta». A comrnissão do cong resso 
constituinte accrescentou : - « e guardadas as 
leis crirninaes» ( ANN. vo l. I, pag . 127). E o 
cong resso, no dia seguinte ao em que ouvira 
discursos contra as leis de arnortisação, que o 
projecto assim mantinha, approvou o referido§, 
com a add ição proposta pela co rnmissão . (ANN. 
ci t. , pags. 228, 302 e 313 , sessões de 14 e 15 de 
janeiro de 1890 ). E fo ram na mesma occas ião 
rejeitadas todas as emendas que supprirni am as 
palavras : observados os li111ites postos pelas lc1~· 
de 111,10 111orla ( loc. ci t.) 

Prcdominara 111 ass im no congresso consti
tuinte as idéas dos autores do projecto n 'essa 
parte, o proposito de sobre esta 111ateria 111anter 
a si tuação lega l ex istente , quanto aos bens das 
ordens relig iosas , egrejas, conventos, mosteiros, 
mise ri cord ias , hospitaes, confrari as . 

Leis do regi 111 en anteri or á independe ncia do 
Braz il. as quaes por acto legislati vo d 'es te foram 
encorporadas · á sua legislação e continuavam 
em vigor no lmperio, impunham i1quell as co rn-
111unidades e institutos, a prohi bição el e adqui rir , 
possuir , por qualquer titulo, e de alhea r bens 
de raiz , sem preceder especial licença do governo 
civil, e estabeleciam a devolução d 'ell es ao 
estado , verifi cada a infracção de tal prohibição. 

Este iava-se esta determinação em que, « tendo 
atfl uido ás egrejas e mosteiros immensa abundan
cia de bens de raiz, mostrou a experi encia a 
necess idade de por limite a esta exo rbitante 
riqueza e ao consequente poder dos ecclesias
ti cos, que lhes dava um a preponderancia noc iva 
na ordem publica ; e conci_liar a sustentação dos 
povos co m a do cl ero e culto relig ioso. ( Lei de 
4 de julho de 1768, princ . e lei de 9 de se tembro 
de 1769 § 10) . Além d ' isso, sendo aq uell es 
innumera,·e is bens isentos dos tributos e en
ca rgos civis e subtrahicios ao gyro da circulação, 
corn o inalienavei ·, esta ,·am como 111drlos para os 
usos da sociedade civi l e para as rendas do 
thesouro publico: pelo que se chamaram aquellas 
co rporações de 111ão morta.» ( BORGES CARNEIRO, 
Dir . Civ. Port., tomo Ili,§ 304, ns. 5 e 6), 
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306 ARTIGO 72 

O art. 4 d'esse decreto determinou : Pica cx- 
iincto o padroado com todas as snas instthroes, 
rccursos c prcrogalivas. 

Tal dir.posifao era escusada. Nao haviaentre 
nos padroado a cxtinguir. For elle se entendia 
a facuklade, conferida ao imperante pelo go- 
vcrno pontificio (poniificis coacessio), de apre- 
scntagao de clerigos para os benetlcios eccle- 
siasticos. Era conferido ao rei na qualidade de 
Grao Mestre das Ordens Militares; e si em 
tempos anteriores a independencia do Brazil 
cxistia e a respeito d'este se exercia esse grao- 
mestrado, com a constituifao do Imperio cessou 
cssa situacjao e com ella aquella concessao pon- 
tificia. 

Os direitos e regalias que a ella andavam 
inhcrentes, passaram ao estado como perteli- 
centcs a soberania nacional e a ser exercidos 
pelos orgams d'ella, nao mais por delegacao do 
papado, nao mais como padroado, porem como 
fiinc<;ao magestatica, propria do governo civil, 
cm defeza de suas prerogativas e da liberdade 
dos cidadaos. Taes direitos a Constituifao de 
1824 consagrou, com outros referentes as rela- 
foes com o poder ecclesiastico, mas sem ne- 
nluima dependcncia de poder estranho, como 
direitos sobcranos da na^ao (art. 102 §§ II e 
XIX). 

B foi por isso que a Bulla Prcclara Porliigalicv, 
de l.eao Xll, dc 27 de maio de 1827, creando no 
Imperio a Ordem deChrislo e constituindo os im- 
peradores do Brazil comograo-mestres perpetuos 
d'essa ordem, foi negada approva^ao pela As- 
semblea Gcral n'aquelle anno, mediante lumi- 
noso parecer assignado por Limpo de Abreo, 
Bernardo P. de Vasconcellos, padre Feij}, Cam- 
pos Verguciro, Jose Clemente Pcreira, etc. 

Esse parecer repellia a crcagao de ordem 
militar para coni erter idolatras e gentios no 
Brazil ( idolatras ct gcnlilcs, dizia a citado Bulla, 
qni adbuc in ca regionc rcliqni snnt, ad catholicam 
Jidem omni ope addnccudas enret) ; declarava essa 
crea^ao contraria a Constituicpao do Imperio, 
art. i7q§ 5, e considerava inutil a bulla, visto 
achar-se o imperador do Brazil pela sua accla- 
macao e pela Constituicao, revestido de todos 
os direitos que ella pretendia connrmar-lhe. 

« E qimcs sao esses direitos ? » arguia o parecer. A 
bulla os designa ; e sao, scgundo ella, todos os privilcgios 
e direitos sobre as cgrejas e bencficios concedidos pelos 
papas. Mas onde cstara n inventario d'esscs direitos e pri- 
vilegios que os reis dc Portugal exerciani sobre as cgrejas 
'do Brazil, adquiridos por concessao dos papas ? 

Acaso ha sobre a terra outra lonte de onde deriveni at- 
tributos magestaticos que nao scjani as leis fundamentacs 
dos imperios? 

As commissocs decidem-se pela negativa da existencia 
do padroado da ordem de Christo c por conscg\iintc do 
grao-mcstrado sobre as egrcjas do Brazil... 

Conclua-sc, portanto. que a bulla e ociosa, porquc tem 
por fim o cpnfirmar o dircito de a present a^ao de bispos c 
bencficios, que, alias, o imperador tem por titulos mais 
nobres.» 

Era ainda cscusado o cit. art. 4 do decreto 
ri. 119 A, visto 0 que dispdc o art. 3, que facul- 

tou as egrejas, associacoes einstitutos religiosos 
constituirem-se e viverem segundo 0 seo credo 
e a sua disciplina, sem inthrven^ao do poder 
PUIiUCO». 

Separadado Esta'do a egreja, supprimida toda 
a intcrvcncao do governo civil n'ella, extincto 
'ipso facto el jure ficava o padroado « com todas 
as suas instituifoes, recursos e prerogativas*. 

Adquirindo bens, observadas as dis- 
posiqoes do direito commum. A dispo- 
si?ao n'estaspalavras, que constituem a clausula 
final do § 3, mostra que a modifica^ao, feita 
ao texto correspondente do projecto, apenas se 
reduzio a accrescentar-lhe a liberdade de acqui- 
si^ao de bense esta e a alterafao unica ellectuada 
no regimen hgal da mao morta. 

Com efleito, o projecto mantinlia as limitafoes 
todas que n'esse regimen se estabeleciam, di- 
zendo : « observados os limites postos pelas leis 
de mao morta*. A commissao do congresso 
constituinte accrescentou ; — «e guardadas as 
leis criminaes* (Ann. vol. I, pag. 127). Eo 
congresso, no dia seguinte ao em que ouvira 
discursos contra as leis de amortisagao, que o 
projecto assim mantinha, approvou o referido §, 
com a addifao proposta pela commissao. (Ann. 
cit., pags. 228, 302 6313, sessoes de 14 e 1 s de 
janeiro dc 1890). E foram na mesma occasiao 
rejeitadas todas as emendas quo supprimiam as 
palavras : observados os limites postos pelas leis 
de mao morta (loc. cit.) 

Predominaram assim no congresso consti- 
tuinte as ideas dos autores do projecto n'essa 
parte, o proposito de sobre esta materia manter 
a situai;ao legal existente, quanto aos bens das 
ordens religiosas, egrejas, conventos, mosteiros, 
misericordias, hospitaes, confrarias. 

Leis do regimen anterior a independencia do 
Brazil, as quaes poracto legislative d'este foram 
encorporadas a sua legislacao e continuavam 
em vigor no Imperio, impunham aqucllas com- 
munidades e institutes, a prohibii^ao de adquirir, 
possuir, por qualquer titulo, e de alliear bens 
de raiz, sem preceder especial liceni;a do governo 
civil, c estabeleciam a devolu^ao d'elles ao 
estado verificada a infrac^ao de tal proliibi^ao. 

Esteiava-se esta determina^ao em que, *tcndo 
alHuido as cgrejas e mosteiros immensa abundan- 
cia de bens de raiz, mostrou a experiencia a 
necessidade de por limite a esta exorbitante 
riqueza e ao consequente poder dos ecclesias- 
ticos, que Ihes dava uma preponderancia nociva 
na ordem publica ; e conciliar a sustentacao dos 
povos com a do clero e culto religioso. (Ld de 
4 dejulho de 1768, princ. e lei de 9 de setembro 
de 1769 § 10). Alem d'isso, sendo aquelles 
innumeraveis bens isentos dos tributos e en- 
cargos civis e subtrahidos ao gyro da circula^ao, 
como inalienaveis, estavam como mdr/os para os 
usos da sociedade civil e para as rendas do 
thesouro publico: pelo que sechamaram aquellas 
corponivbcs de mao morta.y> (Borges Carneiro, 
Dir. Civ. Port., tomo III, § 304, ns. 5 e 6). 
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A lei imperial n . 1764, de 28 de junho de 
1870, art. 18, mandou converter os bens im
moveis e os escravos á as ordens relig iosas , no 
prazo de 12 annos, em apoiices da di v ida pu
blica intern a. ( Vide lei n . 369, de 18 de setem
bro de 1845, arts . 44 e45, Oec r . n. 1225, de 20 
de agosto de 1864, Reg . n . 4453, de 12 de 
ja1J eiro de 1870, Oecr . n . 585 1, ele 28 de março 
de 1874 ). 

Com a prim eira votação do congresso con
stituinte de 1890- 9 1, cont inuari a vigente a 
legislação de que se trata, E é bem significa
t ivo o facto de ter a commi ssão repellido uma 
emenda que ás corporações relig iosas permi t ti a 
livremente ndq11irir, administrar e alie11nr be11s sem. 
ucn/J1111in li111 itaçiio (ANN . vol. ! , pag . 127 ), e de 
have rem sido rejeitadas pelo congresso todas as 
emendas que n ' esta ma teri a tentava m alterar 
o d ireito · v igente, mostrando n ' isto g rande fir 
meza de convicção e o empenho de não pre
scind ir do que era considerado uma importante 
gara nti a do estado . 

Mas por seo lado os constituin tes que d' isso 
di ssent iam não se mostrava m menos firm es e 
opportu namente renovaram emendas no sen
t ido de suas convicções . O ~ em questão, em 
resultado ela primeira votação, ficá ra redigido 
para a segunda di scussão nestes termos : 

Todos os indi víduos e confi ssões 
religiosas podem exerce r publi ca e 
livremente o seo culto, associando
se para esse fim e adqu irindo bens, 
obscr·vndos os li111iles postos pclns leis 
de 1111ío 111ortr,, e g11nrdadas as leis 
cri111i11acs. (ANN. cit. , vol. Il i, pag. 
160 ) . 

O cong resso approvou , de entre as emenclas 
offerec idas em segunda di scussão, a que elimi
minava as duas clausulas fin aes do ~ d'esse modo 
redig ido, supprimindo-lhe as palavras : obser
vados até o fim do § , e acc rescentando á clausula : 
adq11iri11 do bc11 s o seguin te: «observadas as dis
posições do d ireito commum. » ( ANN . cit ., 
pags . 109 e 160 ). De modo que, faze ndo n ' isso 
alguma concessão aos que totalmen te repell iam 
as limitações das leis de mão morta, o con
g resso constituinte reduzio a parte fin al do 
§ a estes termos: 

adquirindo bens, observadas as dis
posições do direito con111111111. 

Isto é, adopta ndo a emenda de que se t rata, 
o congresso abolio uma só das limitações pos
tas pelas leis de amorti sação, a ex ige ncia da li 
cença do governo para a acq uisição de bens de 
rai z, de ixa ndo em vigor as demais restr icções. 

Basta conside rar que, tendo desprezado emen 
das que expressa ou v irtualmente concediam a 
li vre acqui sição e aliennçiio de bens (note-se) , o 
congresso, com a emenda que afi na l adoptou, 
fez fi car o paragrapho red ig ido de modo que no 
tex to incl u ída sómente fi cou a faculdade de ad
quirir segundo o di reito commum , isto é, li v re
mente; mas não se referi o á li vre ali enação : 

« Adq uirindo be ns, obse rvadas as d isposições 
do d ireito comm um» é o q ue consagra o texto . 
E isto é cousa bem diversa da fac uldade de dis
por d'esses bens. 

Com effeito , si fosse intenção do congresso 
supprimir a limitação quanto ú alienação, have
ri a d icto d'es te modo ou por outro eq ui va
lente : 

«Adqui rindo bens e d' elles dispondo, segundo 
o d ireito commu m» . 

Mas in cl uio só a acqu isição . Ou teri a sup
primido as palavras- adquirindo bens- porque 
fica ri a então t udo sob o reg ímen com mu m- Mas 
não o fez . Excluio , portanto, a li v re fac uldade 
de ali enar bens . Pa rece que nada ha mais 
claro ! 

E o congresso pod ia fazel-o, sem contrad icção 
com o espírito que predominou na primeira vo
tação, sem desproteger nem comprometter os 
altos in te resses qu e tinha em vista salvaguarda r ; 
pois, conti nu am vige ntes as anteri ores di sposi
ções relat ivas á conve rsão dos bens im moveis 
das ordens, irmandades e institu tos relig iosos, 
em apoiices da d ivida pu bli ca interna, leis cuj os 
effe itos compensam os inconvenientes ela exces
siva accu mu lação de bens nas corpo rações de 
mão morta . 

· Este modo de entender a di sposição que ora 
nos occupa é, co rno se tem visto, autori sado e 
justificado pelo exame e estudo imparcial do 
que occorreo com relação a esta importa nte ma
teri a, quér nos trabalhos preliminares da Con
st ituição ap resentada ao congresso constit uin te, 
qu ér nos d'esta co rporação . E sus tentamol-o 
com tanto maior sinceridade quanto nos achú
mos comprehendidos entre aquelles que que
ri am o pleno domínio cio d ireito com rn um , con
forme se vê cios citados A NAES, vol. II, pagina 
236. 

Ne m ha redarguir contra isso, considerando 
esse prm:eder do cong resso contrad ictori o com 
as g ran des theses quan to á li berdaoe relig iosa 
po r ell e estabelecidas na Constitui ção que 
votou. 

Os constituintes v iam-se diante de problemas 
complexos. E era-lhes preci so conside ra i-os 
sob suas diversas faces, procurar pa ra cada um 
solução que não v iesse a comp ro metter a de ou
tros . O proposito de, assegurar ás diversas 
man ifestações ela li be rdade individ ual todas as 
possíve is ensanchas e larg uezas não era o unico 
e defron tava com o de manter e garant ir a or
dem e interesses geraes da com m unhão polí tica 
a const ituir. Elles não estavam legislando só 
para institu ir e fir mar a li berdade de crenças e 
de cultos reli g iosos, t inham tambem que pre
cave r a soc iedade e o poder publi co contra os 
males e peri gos de qualquer natureza, incluídos 
os resultantes do abuso da libe-rdade, que a 
prev isão de estad istas e a lição ela éxperi encia os 
chamavam a acautelar. O laici smo do estado não 
lhe tira o direi to de defender-se contra os ex
cessos e prej uisos que está exposto a soffrer elas 
confissões relig iosas. Não houve, pois, incohe-
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A lei imperial n. 1764, de 28 de junho dc 
1S70, art. 18, mandou converter os bens im- 
moveis e os escravos das ordens religiosas, no 
prazo de 12 annos, em apolices da divida pu- 
blica interna. {Vide lei n. 369, de iS dc sctem- 
bro de 1845, arts, 44 045, Deer. n. 1225, de 20 
de agosto dc 1864, Reg. n. 4453, dc 12 dc 
Janeiro de 1S70, Deer. n. s^i.de 28 de mar^o 
dc 1874). ' 

Com a primeira votafao do congresso con- 
stituihte de 1890—91, continuaria vigente a 
legislaijao de que se trata, E e bem significa- 
tivo o facto de ter a commissao repellido uma 
cmenda que as corporacoes religiosas permittia 
livmncnfe adqnirir, adminisirar c alicnar hens sem 
iieiihuuia liniHafdo (Ann. vol. I, pag. 127), c de 
haverem sido rejeitadas pelo congresso todas as 
cmendas que n'esta materia tentavam alterar 
o direito'vigente, mostrando n'isto grande fir- 
meza de convic^ao e o empenho de nao pre- 
scindir do que era considerado uma importante 
garantia do estado. 

Mas por seo lado os constituintes que d'isso 
dissentiam nao se mostravam menos fumes e 
opportunamente renovaram emendas no sen- 
tido dc suas convicfoes. O § em questao, em 
resultado da primeira vota^ao, ficara redigido 
para a segunda discussao nestes termos: 

Todos os individuos e confissoes 
religiosas podem cxcrcer publica c 
livrementc 0 seo culto, associando- 
sc para esse fim c adquirindo bens, 
obscrvados os limilcs poslos pclas la's 
de indo morta c guardadas as lets 
cnimiiacs. (Ann. cit.,vol. Ill, pag. 
160 ). 

O congresso approvou, de entre as emendas 
olTerecidas em segunda discussao, a que elimi- 
minava as duasclausulas finaesdo§ d'esse modo 
redigido, supprimindo-lhe as palavras; obscr- 
vados ate. o fim do §, e accrescentando aclausula: 
adquirindo bens o seguinte ; «observadas as dis- 
posi^oes do direito commum.» (Ann. cit., 
pags. 109 e 160). Dc modo que, fazendo n'isso 
alguma conccssao aos que totalmente repclliam 
as limita^oes das leis de mao morta, o, con- 
gresso constituinte reduzio a parte final do 
§ a estes termos: 

adquirindo bens, obscrvadas as dis- 
posiqdes do direito connnnm. 

Isto e, adoptando a emenda de que se trata, 
o congresso abolio uma so das limitacoes pos- 
taspelas leis de amorlisa^ao, a exigencia dali- 
cenca do governo para a acquisicao de bens de 
raiz, deixando em vigor as demais restricfoes. 

Basta considerar que, tendodesprezado emen- 
das que expressa on virtualmenle concediam a 
livre acquisicao e aliena/qdo de hens (note-se), o 
congresso, com a emenda que afinal adoptou, 
fez ticar o paragrapho redigido de modo que no 
texto incluida somente ficou a faculdade de ad- 
quirir segundo o direito commum, isto e, livre- 
mentc ; mas nao se referio a livre alienacao : 

«Adquirindo bens, observadas as disposicoes 
do direito commum» e o que consagra 0 texto. 
E isto e cousa bem diversa da faculdade dc dis- 
por d'esses bens. 

Com effeito, si fosse intencao do congresso 
supprimir a limitacao quanto a alienacao, havc- 
ria dicto d'este modo ou por outro equiva- 
lente : 

«Adquirindo bens e d'elles dispondo, segundo 
0 direito commum». 

Mas incluio so a acquisicao. Ou tcria sup- 
primido as palavras— adquirindo bens— porque 
ficaria entao tudo sob o regimen commum- Mas 
nao 0 fez. Excluio, portanto, a livre faculdade 
de alienar bens. Parece que nada ha mais 
claro ! 

E o congresso podia fazel-o, sem contradiccao 
com o espirito que predominou na primeira vo- 
tacao, sem desproteger nem comprometter os 
altos interesses que tinha em vista salvaguardar; 
pois, continuam vigentes as anteriores disposi- 
Coes relativas a conversao dos bens immoveis 
das ordens, irmandades e institutes religiosos, 
em apolices da divida publica interna, leis cujos 
effeitos compensam os inconvenientes da exces- 
siva accumulacao de bens nas corporacoes de 
mao morta. 

Fste modo de entender a disposicao que ora 
nos occupa e, como se tern visto, autorisado 0 
justificado pelo examc e estudo imparcial do 
que occorrco com relacao a esta importante ma- 
teria, quer nos trabalhos preliminarcs da Con- 
stituicao apresentada ao congresso constituinte, 
quer nos d'esta corporacao. E sustentamol-o 
com tanto maior sinccridade quanto nos acha- 
mos comprehendidos entre aqucllcs que que- 
riam o pleno dominio do direito commum, con- 
forme se ve dos citados Annaes, vol. II, pagina 
236. 

Nem ha redarguir contra isso, considcrando 
esse proceder do congresso contradictorio com 
as grandes theses quanto a liberdadc rcligiosa 
por clle estabelecidas na Constituicao que 
votou. 

Os constituintes viam-se diante de problemas 
complcxos. E era-lhes preciso consideral-os 
sob suas diversas faces, procurar para cada um 
solucao que nao viesse a comprometter a de ou- 
tros. 0 proposito de, assegurar as diversas 
manifestacoes da liberdade individual todas as 
pbssiveis ensanchas e larguezas nao era o unico 
e defrontava com o de manter e garantir a or- 
dem e interesses geraes da communhao politica 
a constituir. Files nao estavam legislando so 
para instituir e firmar a liberdade dc crencas e 
de cultos religiosos, tinham tambem que pre- 
caver a sociedade e o poder publico contra os 
malese perigos de qualquer natureza, incluidos 
os resultantes do abuso da liberdade, que a 
previsao de estadistas e alicao da expericnciaos 
chamavam a acautelar. O laicismo do estado nao 
lire tira o direito de defender-sc contra os ex- 
ccssos e prcjuisos que esta exposto a soflrcr das 
confissoes religiosas. Nao houvc, pois, incohe- 
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renc ia dos co nstit uin tesass im p rocede ndo, como 
ta m bem não ha in compat ibili dade ent re o re
g im en da sepa ração e as ca u te las q ue o estado a 
be m seo toma . 

« O es~ndo moderno niio póde se r:izc r theologo nem 
prestar sco apoio ú imposição de doutri i)aS reli g iosas . Sob 
o regí men da sepa raçi,o cabe- lh e vigiar cm q ue as cgrcjas 
livres nt10 pos:-.am opprimir as conscicnc ias, en riquece r-se 
po r rncios que as lei s condcmnam, restabe lece r os bens de 
mâo-morln ( is to é, bens qu e são dest ina dos a nunca mud 11 r 
de m:ios cm conscqucn~ia de hcrnn ça, vcnd:i, etc .) , ag itar 
a:; p.1ixõcs popul:ires ou provocar a gucrr:1 civ il. 

«O estado deve ser se nhor no sco tcrritorio,nüo pôde sof
frc r nenhum dominio a p;1r do sco : do contrario a sobera
nia nacional e os grandes principio~ de liberdade e de 
cg ua ldad c nfto pass:1ri:1.111 de nomes v[1.os.» N UMA Dnoz, 
(do conse lho fed e ral sc11sso) . /11 .1/rnr. C11•., trad . d o Dr. 
J aguarihe Fi lho , pa g . 16<) . 

<, O estado pôd c 1 se m f.iltar .'1 just iça, negar :'t cgrcj a, 
como a qua lqu er out ra corporação, o direi to de possui r 
t crr:1s. E' questão cco11omi ca e politica, q ue não rcli g-ios:t 

Está a soc icd:1dc em seo dire ito qu:111 do prohibc os 
b~ns de mão-mor ta : n~o é vexame que pL:sc seriamente 
so bre a cg rcj a ; po rque é hoje faci ll imo estabelecer uma 
renda regula r sobre val o res mov e is de reco nhecida so lidez. 
Ni'"io s:"to menos es timados os fu ndos publicas, po r exemp lo, 
lo que o emprego de capitacs cm bens de raiz, tendo nrni s 

a cxtraordinaria vantage m de desnpr,•ssnr a eg rcja de cui
d1h.los terrestres, crn que é difl ic il não perca um pouco de 
s ua d ig ni dad e•>. E. l.nbo11/n1·l' , Le pa r ti libera l, prim. 
p,1rt., IV . 

Nos Estados U ni dos No rte Am eri canos, onde 
preva lece a m ais a m pla li be rdade n 'este assum
pto , ha res tri cções qu a nto aos dir itos das soc ie
dades re li g iosas, regu !adas pelos Estados ( cm 
ge ra l infl ue nc iados pela legislação do d e New
Yo rk) e são m encio nadas por A. CAR L.I ER, Rep11b. 
A111cr., vol. 111 , pag . 503, n 'estcs t e rmos : 

<< 1 • 11 lc bonrd o.f lrusfrcs nc pcu t pas vcndre lcs im-
m cublcs sa ns une autori satio n de la Cour Sup rê mc ; ma is 
i l pcu t lcs hypothéquer commc ga ranti c de d cttcs contrac
tCcs de ho nnc foi pour un dcs hu ls de la corporation ; 

2." une fois tous lcs trais :ms, lc tréso ricr de la co rpo
rntio n doit fourn ir ;'i la Cour SuprCmc un invcnta irc dcs 
b icns de la corpo ration c t de so n rcven ue ; 

3 . · un e limite cst poséc ,t la v,dcur des biens que peut 
possédc r la soc ictê rcli g icusc ... Ccttc lim ite du• reste pe ut 
ê trc fac il cmcnt e lcvéc cn obtcnant une cha rte spéc ialc , o u 
bic n ln soc ii: té rc li g icusc se frac tio nn c cn deux c t la !o i fa 
vo ri sc cc déd oublcmen t . .. » 

E cm tão autori sado exe m plo tinh a-se in sp i
rado o dec reto qu e entre n ós procla mo u , co m a 
separação da egreja e do estado, a ple na li be r
dad e de cu ltos, exp ressam e nte m a ntendo «os 
lim ites postos pelas le is conce rn entes á pro-

pr icdacle de mão-morta» (Dccr. n . 11 9 A, de 
7 de Ja neiro de 1890, a rt. 5 ). 

Esta m esm a di sposição legal , ao passo qu e 
ass im co nsagro u taes rest ri cçõcs, declaro u m a n
ti do ús cgrcjas e confi ssões re li o- iosas o do111i11 io 
d e scos have res, c\ominio po r esse m odo 
limitado ( Decr. e art. cit.) E isto, be m 
co m o as t ra nscri pções supra , respo nd e aos que 
en te nde m q ue co nsagra ndo a l iv re acqui sição 
de be ns, a const it ui ção im plicita m e nte co nce
deo a facu ldade de d ispó r d elles . Respo nde 
t am bem aos q ue con sidera m com o co nseq uencia 
rcsu l la n te ela sepa ração da egreja e do estado a 
li be rdade não só me n te d e adq u ir ir, mas -ta m
bc m de a li enar . 

A se paração q ue se fez_cn trc nós, a qu e ex is
ti a ao tc lllpo d a ela boração da Co nst it u ição , era 
a q \Ie se rea li so u pelo c itado d ec reto , e nas co nd i
ções cm q ue cll e a estabe lccco, isto é, co m re
stri cçõcs q uanto ao domínio dos be ns . O fa cto 
da separa ção, j ú villl os, não as inhi b ia . A lei 
nova ga rantia o do mí n io, m as co m a co nd ição 
de se r l im itado nos t erm os d ella . Tal fo i o di 
reito que o Co ng resso encontro u vigorando e 
que só em pa rte, com o fica -de m on strado, ell e 
refo rm ou. Podia te r estatuido a sepa ração co m 
aq uell as clausu las que cons ide rasse m a is sa luta
res, de mai s co nveni encia p u bli ca . No stat 11 q110 
enco nt ro u as da -prohi b ição, qu ér el e adquirir qu ér 
de a li ena r. Não era ob rigado a m a ntel-as nem 
a supprimil-as . Co nse rvou a ult im a e elimino u 
a prim eira . Pa ra u rna e o utra co usa não lhe fal
tava m pode res, e nesse proceder não deixo u de 
ach a r- se esc udado na lição de p ublic istas e cm 
bons exemplos . 

Fina lm ente, o dom íni o é um d ireito qu e 
pódc sofTrer l imi tações, não só por facto d e sco 
tit u la r , ou por conse nso deste, J11as tamhelll 
po r fo rça de le i em v ista do bem p ublico . 

Have m os pois de ad mi t tir o syste ma qu e 
n 'este pa rt icul ar o govern o prov iso ri o t inha esta
belecido, co m a m od ifi cação qu e lh e tro uxe o 
co ng resso con stituinte, se m ter qu e indaga r s i é 
o m elho r , o m a is logico, o u o m ais l iberal. (*) 

(") Vi.lc: Avs. 11 . 1; llC IJ ele m:m;o, n. 24 ,lc :D e n. :7 tlc :i6 da 
:igo,;tn, 11. 3; de 11 e 11. ;9 tlc 3 1 de d..:,:cmbro 1k 189 1, l l LLC di\'crgcm da 
opini;io que adma tlcfcntlcmos i ma ~ co11 stitu e 111 meros pareceres dos minis
t ros que o,; !-ubscre\·cr;un, não ti;m força ti..:. lei, n:io obri~:1111 aos outros po
deres pnhlicos, lh!m aos c idad:io~, .:x-.:i ,la indo!..: ,te nosso system;i const i
t11 cio 11;1i, 

Vi.l .i Dccr. n. IJj de 10 tl 1: setembro de 189; . í 
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rcncia dos conslituinbesassim procedendo, como 
tambem nao ha incompatibilidadc entrc o re- 
gimen da separajao c as cautclas quc o cstado a 
bem seo toma. 

« O cstado modcrno nao podc sc fazer thcologo ncm 
prcstar seo apoio a iniposig'io dc doutrinas rcligiosas. Sob 
o regimen da separn^ao cabe-lhc vigiar cm quc as ogrejas 
livres nao possam opprimir as conscicncias, cnriquecer-sc 
por mcios quc as Icis cnndcninam, rcstabciccer os bens de 
mao-mortn ( isto c, bens que sao destinados a nunca mudar 
dc maos cm conscqucncia dc hcran^a, venda, etc.), agitar 
as palxpes popularcs ou provocar a guerra civil. 

«0 estado deve scr senhor no seo territorio^nao pddc sof- 
frcr nenbum dominio a par do seo ; do contrario a sobera- 
nia nacional e os grandes principios de libcrdade e de 
cgualdade nao passariam dc nomes vaos.» Numa Droz, 
(do consclho federal suisso). hisfrur. Civ., trad, do Dr. 
Jaguaribc Fiiho, pag. i6q. 

« O cstado pdilc, sem faltar a justiijn, ncgar a cgrcja, 
como a qualqucr outra corponujao, o dircito de possuir 
terras. H' questao economica c politica, quc nao religiosa 

Hsta a socicdade cm seo dircito quando prohibe os 
bens dc mao-morln ; nao e vex a me que pese seriamentc 
sobrc a cgrcja ; porque c hojc facillimo estabelecer uma 
renda regular sobrc valores moveis dc rcconhccida solidcz. 
Nao sao mcnos estimados os fundos publicos, por excmplo, 
do que o emprcgo dc capitacs em bens dc raiz, tendo mais 
a extraordinaria vantagem dc dcsaprcssnr a cgrcja dc cui- 
dados terrestrcs, cm quc e diliicil nao perca um pouco dc 
sua dignidnde». I:. Liibotihwc, Le parti liberal, prim, 
part., IV. 

Nos Estados Unidos Nortc Americanos, ondc 
prevalece a mais ampla liberdade n'este assum- 
pto, ha restrici;ocs quanto aos dircitos das socie- 
dades rcligiosas, reguladas pelos Fstados (em 
geral influcnciados pela legislai;ao do de New- 
York) esao mencionadas por A. Caruf-r, Repnb. 
Anu-r., vol. Ill, pag. 503, n'estes termos : 

« 11c board of trustees nc peut pas vendre les Im- 
mcubles sans unc autorisation dc la Cour Supreme; mais 
il pcut les hypothequer commc garantic dc dettcs contrac- 
tecs dc bonne foi pour un des buts de la corporation ; 

2.' unc fois lous Ics trois ans, 1c trcsorier de la corpo- 
ration doit fournir a la Cour Supreme un inventaire des 
biens de la corporation ct de son revenue ; 

3,' unc limite est posec a la valcur des biens que pcut 
posscdcr la societe religiouse... Cctte limite du* reste peut 
ctre facilenient elevee en ohtcnant une chartc speciale, ou 
bicn la societe rcligieuse se fractionne en deux ct la loi fa- 
vorise cc dcdoubiement...» 

E cm tao autorisado exemplo tinha-se inspi- 
rado o decreto quc cntre nos proclamou, com a 
se-paraqao da cgreja c do cstado, a plena libcr- 
dade de cultos, cxpressamente mantendo «os 
limitcs postos pelas leis conccrnentes a pro- 

priedade de mao-morta» (Deer. n. 119 A, de 
7 de Janeiro de 1890, art. 5). 

Esta mcsma disposicao legal, ao passo que 
assim consagrou taes restricfocs, declarou man- 
tido as cgrcjas e confissoes rcligiosas o dominio 
dc scos havcres, dominio por csse modo 
limitado (Deer, e art. cit.) E isto, bem 
como as transcripgoes snprn, responde aos que 
cntendem que consagrando a livrc acquisiijao 
dc bena constituigao implicitamente conce- 
deo a f'aculdade de dispor dclles. Responde 
tambem aos que consideram como conscqucncia 
rcsultante da separagao da egreja e do estado a 
libcrdade nao somcnte de adquirir, mas tam- 
bem de alicnar. 

A scparagao quc se fe? cntre nos, a quc exis- 
tia ao tempo da claboracjao da Constituicao, era 
a que se realisou pclo citado decreto, e nas condi- 
cocs em que clle a cstabclecco, isto e, com re- 
striccocs quanto ao dominio dos bens. O facto 
da separagao, ja vimos, nao as inhibia. A lei 
nova garantia o dominio, mas com a condifao 
de ser limitado nos termos della. Tal foi o di- 
rcito que o Congresso encontrou vigorando c 
que so em parte, como fica -demonstrado, elle 
rcformou. Podia ter estatuido a separacao com 
aquellas clausulas quo considerasse mais saluta- 
res, dc mais conveniencia publica. No sioln quo 
encontrou as da prohihigao, quer de adquirir quer 
dc alicnar. Nao era obrigado a mantel-as nem 
a supprimil-as. Conservou a ultima e eliminou 
a primeira. Para uma c outra cousa nao lire fal- 
tavam podcres, c nesse proccder nao dcixou de 
achar-se cscudado na ii^ao de publicistas c cm 
bons cxcmplos. 

Finalmente, o dominio c um direito quc 
podc soffrer limitacocs, nao so por facto do seo 
titular, ou por consenso deste, mas tambem 
por forca dc lei em vista do bem publico. 

Havemos pois dc admittir o systema quc 
n'este particular o governo provisorio tinha csta- 
belccido, com a modificagao que lire trouxe o 
congresso constituinte, sem ter quc indagar si e 
o melhor, 0 mais logico, ou 0 mais liberal. (*) 

(*) ViJf- Avs. n. de 1} dc niarfo, n. 24 dc 22 0 n. 37 dc 26 da agostn, n. 3^ dc 11 e n. 39 dc 31 dc dczcRibro do j891, quc divergent da Rpiniao qtte actina dcl'cndcmns ; mas constituent mcros pareccrcs dos minis- 
tros quc os subscrcveram, nao tOm lor^a de Ici, nao ohrigatn aos nulros po- dcres publicos, nem aos cidadaos, cx-vt da indnlc de nosso systema consti- tucimiiii. 

ViJe Deer. n. 173 dc 10 dc sctcmbro de 1893. 
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ARTIG O 72 30!1 

§ ,,. A Re pu blica só reconh ece 
o cas:1 111 ento civ il , q ue preceder:1 
se mp re ~s ce remonias reli g iosas de 
qu alq ue r culto . 

~ 4. 0- Subst it u:i-se :-A Re pu
bli ca só reconh ece o os:i rn cnto ci
vil. 

s 1±. 0 A Republica só reco
nhece o casamento civil , cuja 
celebração será gratuita . 

( Dc:: rs . n. , , o. de 22 de junho e 11. 9 14 
A ele 23 de outubro ele 18')0). 

Emenda da commissão do congresso (de~ 
clar:1~la prejud icada pe lo pres ide nte, v isto 
te r sido :1pprov:1do o § 4 do projecto , - 1; 
de janei ro de 1891). · 

§ 4. 0 Supprim:1111-se as palav ras 
-precederá se mp re !1s ce re moni as 
reli g iosas.- A 111phi!ophio. 

(Emend:t approvada em 15 de janeiro 
de 1891) . 

Ao§ 4." accrcsce11 te-se - c uj:1 
.:eleb ração se rii g r:it ui la .-Epi!ario 
P11sso,1. 

(Emenda .tpproY:i.cb na m esm:t dat:l). 

~ 4 A Republica só reconhece o casa
mento civil (*)- Esta in stitui ção fo i c reada 
entre nós pelo Dec r. n. 18 1, el e 24 ele ja neiro el e 
1890, cuj o art. 108 , § uni c , perm it tía a ce le
bra.;ão das cerimonias reli o- iosas antes ou depois 
ci o acto c i,· il. 

0 

O decr. n. 521 de 26 ele junho do mesmo 
anno de termin ou que ? casa mento ci vil prece
desse sempre ás ce nmon ias reli g iosas , so b 
pena de se is mezes de pri são e multa , pa ra o 
ce lebrante ci o acto reli g ioso . 

O Coei . pen. el e 1 1 de o utubro tambem el e 1890 
egualmente pun e a inobse rva ncia dessa prece
cl enc ia (art. 284). 

O p rojec to de constitu ição pu bli cado pelo 
govern o pro vi so ri o com os Dec r. n. 5 1 o, el e 22 
cl?.i_unhoc n. 9 14 A, de 23 de outu bro ele 1890, 
d1z1a em se u art. 72 § 4: 

1: Rc:p ublic.a só reconl!cce º. c_asamento civi l, que prece
dera sempre :.is ccr.·mornas rc lt g 1osas de qualquL: r culto . 

A c mmi s;;ão do cong resso constituin te, en
rn rre_o·ada de dar parecer sob re a Const ituição 
na fó rm a do art. 57 do regim ento, emi t ti o 
q uanto aqu ell e ar t. e §, o seguinte _iui zo (ANNAES 
do cong r. const , vol. ! , pags . 64 e 8 1) : 

<<Ü a rt. 72 § 4" da Co nst itu ição. só re co nh ccen.lo o casa
rn_ento ~i~il , declara que Cste fr t crdcrá .ú'm/ n · ás rcri1110-
1111u rl'i1g1vsas de qualquer rn/lo. Esta cxigcn cia tem pe rfei ta 
JL1St1ficaç!10 na aclualidadc, visto corno o cas,1rnento civi l é 
um instituto novo ent re nós e cumpre qth.: a lei acau tele 
interesses de te rcei ros e a boa 1~ dos proprios conjuges. 
Como, porém , essa medida é por sua natureza de carnc tc r 
provisor io e importa urna restricçüo êl libc rdadt! ind ividua l, 
deve ccss:1r desde que tenh a penetrado na co nscienc ia po
pul ar a cn nvicçf10 de que pe rante :1 lei só o casamento civil 
fórma e legitima a fami li a e co nfe re direi tos civ is. Eul,nde 
jiois, n ro111111issào que n co11slil11irflo deve simplesmcule co11-
sa,1;rar o /ir i11cipio de q11c a /?l'j>11blirn ,ó rl'ro11berl' o rnsn-
111,•11/o riv il, .firn11do ao j,odcr frg isl,,li'l'o a /nru!dadc de 
111a11/cr 011 11ào a prcre.le11cin a 1111.: nlludc o ·1,xto co11sli
l 11rioilnl. "> 

g}i~?tc~e,::tnl:fisllção do impcrio, o c:1s:1 mcnto rc~ i:1-se cnufonuc os se 

Concilio T ridcntino , sccc . :q , C:ip. 1 ,lc <(Rcform:11i,111 c Malrimoni io : 
Consti tuiç:io do Arccbi sp:ido cl:i B:ihia, Li v. 1, til. 68 , § 2;1; 
Le i de; ele nov . de 1827 : 
Ld ele ~s de julho liC 1828 i 
Cod. Cri111. de 18;0, :i rts . 247 e 24S ; 
Dcc. ele 13 de julho ele 1832; 
D~cr. n. 18 , de 1 1 eh= Julh o de 18J8 i 
l.ct n. 1 q4 , de 11 liC sct. de 1 61; 
Ord. Ih•. -1, tit. 46 , § 1 ; 

Lc! de 19 de: junho de. 1775 ; 
Lc1 1lc 19 de nov. de 177;j e 
Lei dc 6 de ou t, de 178;5. 

A mesma com m issão , rejeitand o var ias emen
das qu e a el la haviam sido ap resentadas ( entre 
as quaes uma cio deputado Alcindo Gu anabara 
qu e fazia facu ltativa a precedencia ci o acto re
li g ioso, ci t. ANN . , pag . 127) , emendo u assim o 
p rojecto: 

«§ 4 . Subst itua-se: -- A Republica só reconhece o casa
rn ento civi l. >> (A~N- cit . , ib .) 

Entrando a materi a em di scu ssão ( sessão de 
12 dé ja neiro de 189 1 e seguintes), fora m apre
sentadas treze emendas , umas inteiramente 
suppressh·as do § 4 ci o a rt. 72 do p rojec to 
de constit uição, o utras suppressivas sómente 
da segun da parte d 'ell e ( i•erb . que precederá 
etc.) , out ras facultando a ce leb ração ante ri or ou 
poste ri or do acto reli g ioso, e out ras consa
gra nd o a gra tuidade cio acto c ivil (A m . c it., 
pag . 22 1 e sco- .) E si então va ri os represen
t antes im pugnaram , na tri bu na, a clausul a d:1 
prccedencia ao ac to reli g ioso, tam bem houve 
q ue m ahi aapplaud isse . ( A N. cit ., pags . 23 1, 
26 1,282, etc .) . 

Por occas ião de vota r-se, o pres ide nte cio 
cong resso poz a votos o ~ 4° do a rt . 72 do 
p rojec to e fo i app rovado . Dec la ran do na occa
sião o mes mo pres idente fi ca rem prejudi ca
das as emenda - substi tuti vas, ela com mi ssão 
e out ras, surg io uma ,(questão el e orde m », 
rcq ucrencl o-sc reconside ração do acto do presi
den te q ue decla r i1 ra s11bs!il11/iva, e po r isso 
prejudicada, a emenda da comrni ssão, afim d e 
ser a mes ma emend a submettida á votação . 

O representante que isso req uereo ( Assis 
Braz il ) d izia qu e ell e e scos companh eiros ele 
ba ncada, seos visinhos, t inham votado enten
de ndo ass im. 

O preside nte, ex pli cou então porq ue co nsi
de rava substituti va a emenda da com missão; 
mas, acc rcsce ntou que hav ia out ras emendas 
que sóme n te m od ificava m a di spos ição e estas 
não estavam prejudi cadas . 

Replicando, aq uell e rep resentante d isse q ue o 
enco ntra r- se na referi da emenda a pa lana -
substitua-se - não a ca ractcri sava como su b
stitut iva. Hav ia nel la só a su ppressão de parte do 
par:.igrapho . «O facto é mais grave do que parece, 
accrescentava, muitos representantes votaram 
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§ /]. A Rcpublica so rcconhccc 
o casamento civil, que prcccileni 
semprc as ccrcmonias rcligiosas dc 
t|ualqiicr cullo. 

(De:rs. n. 510, de 22 de junho e n. 914 
A de 23 de outubro de 1890). 

§ 4.0—Substilua-sc : — A Rcpu- 
blica so rcconhccc o casamcnto ci- 
vil. 

Emendii da commissao do congresso (de- 
clnrada prcjudicada pelo presidente, visio 
ter sido approvado 0^4 do projeclo, — 15 
de Janeiro de 1891). 

§ 4.0 Supprimam-sc as palavras 
—prccedcra semprc as ccrcmonias 
rcligiosas.— Amphilophio. 

(Emenda approvada em 15 de Janeiro 
de 1891). 

Ao § 4." accrcscente-sc—cuja 
cclcbrafao scni gratuita.—EpHacio 
Pessu.i, 

(Emenda approvada na mesma data). 

§ 4.° A Republica so reco- 
nhece o casamento civil, cuja 
celebragao sera gratuita. 

^ 4 A Republica so reconhece o casa- 
mento civil (*)— Esta instituigao foi creada 
cntrc nos pelo Deer. n. 181, dc 24 do Janeiro de 
1890, cujo art. 10S, § nnico, permittia a cele- 
bragao das cerimonias rcligiosas antes 011 depois 
do acto civil. 

0 deer. n. 521 de 26 dc junho do mesmo 
anno determinou que o casamento civil prece- 
desse scmpre as cerimonias rcligiosas, sob 
pena dc seis mezes de prisao c multa, para o 
celobrante do acto religioso. 

0 Cod. pen.de 11 dc outubro tambem de 1890 
egualmente punc a inobservancia dessa prece- 
dencia (art. 2S4). 

O projecto de constituigao publicado pelo 
governo provisorio com os Deer. n. 510, de 22 
dcjunhoc n. 914 A, de 23 de outubro de 1890, 
dizia em sen art. 72 § 4; 

A Republica so reconhece o casamento civil, que prece- 
dera scmpre as ccrcmonias rcligiosas de qualquer culto. 

A commissao do congresso constituinte, en- 
carregada de dar pareccr sobre a Constituigao 
na forma do art. 57 do regimento, emittio 
quanto aquelle art. e §, o seguinte juizo (Annaes 
do congr. const, vol. I, pags. 64 c 81): 

<<0 art. 72 §4° da Constitui^ao. so rcconheccn.lo o casa- 
mento civil, dcclara que cste priced era sew/re as eeriwo- 
nias rcligiosas de qualquer euUo. Esta cxigencia tern perfeita 
justifica^ao na nctualidadc, visto como o casamento civil e 
urn instituto novo entre nds c cumprc que a lei acautele 
interesscs de terceiros e a boa fe dos proprios conjuges. 
Como, porem, essa medida e por sua nature/.a de caracter 
provisorio e importa uma restric^ao a liberdudc individual, 
devc cessar desde que tenha pcnctrado na consciencia po- 
pular a convic^ao de que perante a lei so o casamento civil 
forma c legitima a familiu e confere direitos civis. Euteude 
pois, a eou/wissao que a eouslituicao deve siwplesweufe con- 
sagrar o priueipio de que a Republica so reeouhcec o easa- 
menio civil, Jicaiido ao poder legislafivo a faculdade de 
mauler ou nao a preeedeneia a que allude o tcxio consii- 
tueioual.v 

(•) Pcla leglslafao do imperio, o casnmeuto rcgia-se cmiforme os se- guintcs actos: Conciiio Triilentino, secc. 24, Cap. I dc «Rcfon)i:itiniic M:itriiiioiiii» ; 
CDnstilui^ao do Arcebispado da Bahia, Li v. I, lit. 6S, § 291; Lei dc 3 de nov. de 1827 ; 
Lei dc 28 de julho vie 1828 ; Cod. Crim. de 1850, arts. 247 c 24S ; Dec. dc 13 de julho de 1832 ; Deer. n. 18, dc it de Julho de 1838 ; Lei 11. 1144, de 11 de set. dc 1861; Ord. liv. 4, tit. 46, § 1 ; 
Lei de 19 de junho vie 1775 ; Lei de lyde »ov. de 1775; c 
Lei de 6 de out, de 1783, 

A mesma commissao, rejeitando varias cmcn- 
das que a ella haviam sido aprcsentadas (cntrc 
as quaes uma do deputado Alcindo Guanabara 
que fazia facultativa a precedtncia do acto re- 
ligiose, cit. ann., pag. 127), emendou assim o 
projecto; 

<<§4. Substitua-se : — A Rcpublica so reconhece o casa- 
mento civil.» (asn. cit., il'.) 

Entrando a materia em discussao (scssao de 
12 de Janeiro de 1891 c seguintes), foram aprc- 
sentadas trcze unendas, umas inteiramcnte 
suppressivas do § 4 do art. 72 do projecto 
de constituigao, outras suppressivas somentc 
da segunda parte d'elle {verb, que precedcra 
etc.), outras facultando a celebragao anterior ou 
posterior do acto religioso, e outras consa- 
grando a gratuidade do acto civil (ann. cit., 
pag. 221 c seg.) E si cntao varios rcprcsen- 
tantes impugnaram, na tribuna, a clausula da 
preeedeneia ao acto religioso, tambem liouve 
quern ahi a applaudisse. (ann. cit., pags. 231, 
261, 282, etc.). 

Eor occasiao de votar-se, o presidente do 
congresso poz a votos o § 4" do art. 72 do 
projecto e foi approvado. Declarando na occa- 
siao 0 mesmo presidente ficarem prcjudica- 
das as emendas substitutivas, da commissao 
c outras, surgio uma vquestao de ordemn, 
rcqucrendo-sc rcconsideracao do acto do piesi- 
dente que dcclarara snbstihilivn, e por isso 
prejudicada, a emenda da commissao, afim de 
scr a mesma emenda submcttida a votagao. 

O rcprcsentante que isso requerco ( Assis 
Brazil) dizia que die e seos companheiros dc 
bancada, seos visinhos, tinham votado enten- 
dendo assim. 

O presidente, explicou entao porque consi- 
derava substituliva a emenda da commissao; 
mas, accrcscentou que havia outras emendas 
que somente modificavam a disposigao e estas 
nao estavam prejudicadas. 

Replicando, aqucllc representante disse que o 
cncontrar-se na referida emenda a palavra — 
snbstitua-se — nao a caracterisava como sub- 
stitutiva. Havia ncllaso a suppressao departedo 
paragrapho. ..O facto e mais grave do que parece, 
accrescentava, muitos representantes votaram 



310 ARTIGO 72 

enga nados . .. Perdoe V. Ex. minha insistencia e 
queira attribui l-a ao g rande interesse que voto 
pela causa dos principios de li be rd ade . » 

A mesa, porém, manteve sua dec isão. 
Continuando a votação, foram app rovadas 

urna emenda suppressiva das palavras - que 
p recederá sempre á ceri'/J/011in rel1/fiosn - e outra 
add ita nclo a clausu la - wjn celebração serrí gra 
tuita - ( ANN . cit. , pags . 3 13 e 3 14). E dei
xara111 assim de se r approvadas as emendas 
que facultava m ser o casa111 ento relig ioso an
terior ao civi l. De onde se vê que o cong resso 
constituinte, neste assurnpto , limitou- se a 
consagrar co111 0 in stituição constitucional, e 
ác irna do a rbitrio dos poderes publicos em sua 
acção ordin ari a, o casamento civil. 

A immediata reje ição, pela comrni ssão, da 
emenda a elfa offe rec ida, declarando supprirnida 
a ob ri ga toriedade da precedencia cio acto civil 
ao re li g ioso ; 

o parecer da mesma cornmissão, expli cando 
a razão porque propu nha a suppressão da clau
sul a referente a essa ob ri gatori edade; 

sua declaração, nesse parecer, de qu e a pre
ceclencia tinha perfeita ju stifi cação no momento, 
para acautelar interesses de terceiros e a boa fé 
cios propr ios nubentes; 

a clausula fin al desse parecer: «ficando ao 
po le r legislativo a facu ldade de manter ou não 

. a precedencia » ; 
a votação do cong resso constituinte, de ac

co rd o com esse parecer, desprezando as emendas 
qu e v isavam torn ar facu ltat iva essa prececlencia 
- t udo isto j unto põe ev idente e fó ra de quaes
qu cr duvidas, que a Constitui ção não revogo u 
a d isposição leg·a1 então e ainda hoje vige nte 
sob re esta materia . 

Apezar de tama nha evidencia ,- do in cidente 
acima referido, dado na occasião de votar-se o 
~ 4 d que esta mos nos occupando, e do theor 
cio S. 7 do mesmo art. a que aquell e pertence, 
tem-se querido concluir contra o preceito da 
precedencia . Mas é fragibili ssima esta arg u
mentação . 

A lcclaração le um deputado, ainda mesmo 
apoiado por mais outros, da maneira porque 
entendia dever-se faze r a votação e de que 
esta no caso muito importava sob o ponto de 
v ista do principio da li berdade, exprimia o 
modo de ver d esses representantes e mais 
nada . 

O pensamento predominante no Cong resso 
está claramente manifestado pelo hi storico que 

- .'teima fizemos, de q uanto occorreo neste assum
pto e especia lm ente no facto da condemnação ele 
t odas as emendas que suggeriarn a aboli ção da 
precedcncia do casamento civi 1. 

Não va le tambcrn a in vocação cio ~ 7, que 
prohibe relações de depe ndenc ia ent re as con
fi ssões reli g iosas e o estado . 

Desde que se estabelcceo a secularisação dos 
actos da vida c iv il , o estado está no seo d ireito 
cstatui nclo as condições lerracs para sua eífi

icn ia e reg ulando-os quanto ao tempo, modo 

e forma lidades, segundo melhor entender con
v ir aos altos ~nteresses que a taes actos se 
prendem. Ora n ' isto está incluido o direito ele 
impôr a precede ncia d'elles a actos out ros de 
quaesquer natureza, incluidos os ecclesiasti cos, 
tanto mais quanto no caso o poder civil os não 
supprime nem elimina,ape nas osa di a ou pospõe, 
sem prejuizo para quem quer que seja . Não ha no 
caso nenhuma relação el e depe11de11cin das que a 
Const ituição prohibe, as quaes não são sinão 
as de inter venção offic ial no gove rn o e adm i-. 
n istração das confi ssões, sua li gação ao orça
mento do estado, beneplacito, appell ações nb
ab11rn, etc., que prendiam a egreja ao estado . 
Mas todos no estado, indiviclu os , corporações de 
qualquer natureza, acham-se dependentes d' elle , 
desde que nell e v ivem e cl'elle recebem gara n
tia e segurança para o goso de seos direitos, e 
essa clepenclencia geral é a que se estabelece 
pela obecl iencia á lei, fundada no interesse da 
co rnmunhão . A Constituição não a suppri
mio . 

A li be rdade de conscienci a, desde que se 
reve la em praticas exteriores que podem in te
ressará ordem legal, tem como as ou tras li ber
dades, limi tações impostas por amor da co-ex is
tencia socia l. 

Póde alg uern em seu fóro in~imo achar li citos 
a polygamia, o casamento incestuoso . Uma 
seita relig iosa póde professar a legitimidade dos 
sacrificios hu manos. O estado, po rém, não 
supportará que nada cl' isso se ponha em exe
cução . A chamada liberdade espi ritual n'i sso 
não lhe tolhe a acção . E si, em nome de altos 
interesses sociaes, pócl e ell e até prohibir certas 
praticas relig iosas, não poderá fazer adiar a l
g uma, como a do caso que nos occupa, cm 
consideração dos direitos da fa mili a e para 
ma ior ga rantia ela in stitui ção legal que a ell a 
serve de fun dame nto? Nenhuma autori dade lhe 
fa lta para isso . 

Limites á liberdad e reli g iosa estão estabele
cidos em term os exp ressos, na Const ituição . 
Não podem vota r nas eleições politicas os 
membros de communidades claustraes ( a rt. .70 
§ 4.) Perd em os direitos politicos os cidadãos 
que all ega rem m ot ivo de crença relig iosa para 
se isentarem de onus impostos por lei ( art. 27 
§ 29) . O § 5 do mesmo arf. 72 estabelece que 
é fac ultado a t odos os cultos reli g iosos a li vre 
pratica dos respectivos ritos em relação a seos 
crentes, desde que ( sic) « não offendam a mora l 
publica e as leis» . E esta clausu la fina l do 
a rt. 72 § 5 não é restricta ao que concerne a ce
rni te ri os ( de que el le trata) ; mas po r sua 
natureza e alcance extencle-se a - quae ·quer ma
nifestações da liberdade relig iosa, a qual não 
" ive fóra das leis, mas como todas as outras
sub lcge . 

Muito bem arg umentava sobre este assurnpto, 
e111 voto separado ao parece r n . 87 de 1900, ela 
co rnmi ssão de constituição , legislação e ju stiça 
ela c:1111ara dos deputados, o representante Tci
xc:u de Sá: 
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cnganados... Perdoe V. Ex. minha insistencia e 
queira attribuil-a ao grandc interessc que voto 
pcla causa dos principios dc liberdadc. » 

A mesa, porem, manteve sua decisao. 
Continuando a votafao, foram approvadas 

uma emenda suppressiva das palavras — que 
prt'ccdera scuipre a ccrimouia religiosa — e outra 
additando a clausula — cuja celehrnfdo sera gra- 
luiia — (ann. cit., pags. 313 e 314). E dei- 
xaram assim de ser approvadas as emendas 
que facultavam ser 0 casamento religiose an- 
terior ao civil. De onde se ve que o congresso 
cons'tituintc, neste assumpto, limitou-se a 
consagrar como institui^ao constitucional, e 
acima do arbitrio dos poderes publicos em sua 
acfao ordinaria, o casamento civil. 

A immediata rejeipao, pela commissao, da 
emenda a clla ofTcrecida, declarando supprimida 
a obrigatoriedade da precedencia do acto civil 
ao religioso ; 

o parecer da mesma commissao, explicando 
a razao porque propunha a suppressao da clau- 
sula rcferentc a essa obrigatoriedade; 

sua declarafao, nesse parecer, de que a pre- 
cedencia tinba perfeita justificapao no momento, 
para acautelar interesses de terceiros e a boa fe 
dos proprios nubentes ; 

a clausula linal desse parecer: «ficando ao 
poder legislative a faculdade de manter ou nao 

. a precedencia» ; 
a vota^ao do congresso constituinte, de ac- 

cordo com esse parecer, desprezando as emendas 
que visavam tornar facultativa essa precedencia 
— tudo isto junto poe evidente e fora de quaes- 
quer duvidas, que a Constitui^ao nao revogou 
a disposifao legal entao e ainda hoje vigente 
sobre esta materia. 

Apczar de tamanha evidencia,— do incidente 
acima referido, dado na occasiao de votar-se o 
^ 4 de que estamos nos occupando, e do theor 
do § 7 do mesmo art. a que aquelle pertence, 
tcm-sc querido concluir contra o preceito da 
precedencia. Mas e fragibilissima esta argu- 
menta^ao. 

A declaraijao de um deputado, ainda mesmo 
apoiado por mais outros, da maneira porque 
entendia devcr-se fazer a votaqao e de que 
esta no caso muito importava sob o ponto de 
vista do principio da liberdade, exprimia 0 
modo dc ver desses representantes e mais 
nada. 

O pensamento predominante no Congresso 
esta claramente manifestado pelo historico que 
acima lizemos, dc quanto occorreo neste assum- 
pto c cspecialmente no facto da condcmnagaodo 
todas as emendas que suggeriam a abolicao da 
precedencia do casamento civil. 

Nao vale tambcm a invocagao do § 7, que 
prohibe relagoes de dependencia entre as con- 
llssoes religiosas e o estado. 

Desde que se estabeleceo a secularisagao dos 
actos da vida civil, o estado esta no seo direito 
cstatuindo as condicocs legacs para sua clli- 
cicncia c rcgulando-os quanto ao tempo, modo 

c formalidades, segundo melhor entender con- 
vir aos altos interesses que a taes actos se 
prendem. Ora n'isto esta incluido 0 direito de 
impor a precedencia d'elles a actos outros de 
quaesquer natureza, incluidos os ecclesiasticos, 
tanto mais quanto no caso o poder civil os nao 
supprime nem elimina.apenas osadia ou pospoc, 
semprejuizo para quern querque seja. Nao ha no 
caso nenhuma relagao de dependeucin das que a 
Constituigao prohibe, as quaes nao sao sinao 
as de intervengao official no governo e admi- 
nistragao das confissoes, sua ligagao ao orga- 
mento do estado, beneplacito, appellagoes nh- 
abusu, etc., que prendiam a egreja ao estado. 
Mas todosno estado, individuos, corporagoes de 
qualquer natureza, acham-se dependentes d'elle, 
desde que nelle vivem e d'elle recebem garan- 
tia e seguranga para p goso de seos direitos, c 
essa dependencia geral e a que se estabelecc 
pela obediencia a lei, fundada no interessc da 
communhao. A Constituigao nao a suppri- 
mio. 

A liberdade de consciencia, desde que se 
revela em praticas exteriores quo podem intc- 
ressar a ordem legal, tern como as outras liber- 
dades, limitagoes impbstas por amorda co-exis- 
tencia social. 

Pode alguem em sen foro intimoacbar licitos 
a polygamia, o casamento incestuoso. Uma 
seita religiosa pode professar a legitimidade dos 
sacrificios humanos. O estado, porem, niio 
supportara que nada d'isso se ponha cm exc- 
cugao. A chamada liberdade cspiritual n'isso 
nao Ihe tolhe a acgao. E si, em nome de altos 
interesses sociaes, pode elle ate prohibir certas 
praticas religiosas, nao podera fazer adiar al- 
guma, como a do caso que nos occupa, cm 
consideragao dos direitos da familia e para 
maior garantia da instituigao legal que a clla 
serve de fundamento? Nenhuma autoridade Ihe 
lalta para isso. 

Limites 'a liberdade religiosa estao estabele- 
cidos em termos expresses, na Constituigao. 
Nao podem votar nas eleigoes' politicas os 
membros de communidades claustraes (art. .70 
§ 4.) Perdem os direitos politicos os cidadaos 
que allegarem motivo de crenga religiosa para 
se iscntarem de onus impostos por lei (art. 27 
§ 29). O § 5 do mesmo art. 72 estabelecequc 
e facultado a todos os cultos religiosos a livrc 
pratica dos respectivos ritos em relagao a seos 
crentes, desde que (sic) « nao offendam a moral 
publica e as leis». E esta clausula final do 
art. 72 § 5 nao e restricta ao que concerne a ce- 
miterios (de que elle trata); mas por sua 
natureza e alcance extende-se a-quaesquer ma- 
nifestagoes da liberdade religiosa, a qual nao 
vive fora das lois, mas como todas as outras— 
suh legc. 

Muito bem argumentava sobre este assumpto, 
em voto separado ao parecer n. 87 de igoo, da 
commissao de constituigao, legislagao e jnstiga 
da camara dos deputados, o rcprcsentante Tei- 
xcir.i de Sa; 
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A Const itui ção estatui o : 
1.°, q u t: t oJ os os in d iv id uos e co n fi ssões reli g iosas po

dem exe rce r publi ca e li v reme nt e o sco c ulto , ~ 3· ; 
2 .°, q ue nenhum culto ou cg rcj a t er:Í relações de dcpcn

dencia ou a ll iança , com o gove rn o da Uni ito ou dos Es
tados, § 7' . 

Ora. t ra ta-se de sabe r si il vista de t acs di spositivos co nst i
t ucionacs têm as confissões relig iosas e cm ge ra l t odos os 
ind iví du os libe rdad e abso lu ta pa ra exerce rem q ualqu er ac to 
d e culto, el e fó nn a q ue nito assista aos pod eres publicas, 
po r mo t ivo a lg um , seja de q ue ordem fà r, dire ito a res t rin
g ir a mesma liber"'lad e , imponJ o- lh e mod ifi cações ai nda no 
in te resse da sociedade. 

N[10 me parece q ue seja es ta a verdad eira in te rpre ta ção 
dos refe rid os pa r.a g rnp hos co nst itucio nacs, po rq ue ,1 palav ra 
lii•n ·meulc, crn p regada no ~ 3 · ci tad o, n~lO pódc te r a sig n i
fi caç,10 co rrespo nd ente ú liberdade abso lut a. 

Fóra prl!c iso suppó r q ue a Co nsti t ui çfw co nsagrou uma 
nov idade ou antes uma verdadeira abcrra çi'"io dos p rin cip ias 
d o di re ito pub li co unive rsal; porq ue a co ncepçito do Es tado 
nii o se pódc abso lutame nte se pa ra r d as re lações de domi na
Çflo d 'es tc so bre t odos os membros do corpo soci,~l ; isso é 
de s ua propria esse ncia , d o minar so bre t odas as forças in
d ividuacs e t odos os in te resses privad os no interesse 
ge ra l. 

Organisad os os poderes po líti cos , que lh e d ese nvo lvam a 
acção e assegurem a u nidad e po li tica naciona l e a auto ri
dad e s~1p rema da lei , subsis te vi r t ualmen te nº c lla a m esrna 
auto ri thld e so be rana para o fi m de man ter a o rdem soc ia l 
fa zend o conv t!rgir para esse obj cct ivo a ac tividad e na cional: 
pelo q 1e d iz S1-tUTZ F.NilF.RGF.ll, Leis dn Ordem S ocinl, q ue os 
d ire it os pub licas são ma is d eve res do que dire itos , e que si 
o Estado pe rde ess :1 do m ina çiio na esphera de acç,10 qu e a 
natu re1.a das co usas lh e assig na, a sua cxis te nc ia cs tú com
promcttida e os inte resses pri vad os se subst it uem no in te
resse ge ral. 

Ao revez d' est a do u t ri na cst,í o q ue 5c diz t e r disposto 
a Const itui çito em re laçit o ú libe rdade d os netos de cul to 
co ncedida aos ind ivid ua s e ús co nfi ssões re li g iosas , de exer
cere m a catechcse 1 o ensi no, as pred icas, ri tos e p reces em 
co m rn urn, se m qu e o Estad o te nha pa ra com estes ac t os a 
meno r co pa r ti c ip:1ção e a inda q ue co rra o risco d l! sua p ro
pria cxistenc ia . 

No :in t igo reg imen tinh am os brazil e1ros rclig if10 do Es
t ad o, e o es?i rito emi nentemente o rth odoxo d e Pimru/a 
Bu,:110 c:,;c revia no seo Dirt'i lo Publiro Brn , ilciro que q uanto 
ao culto ext erno a interv enção do Estado é leg itima e ele 
ind iscutí ve l di re ito, d esde q ue lh e ass iste o supremo en
cargo d e defende r a sociedade .. . 

E expunha o mesmo representante exe m plos 
·de d isposições legaes ex istentes no .antigo re
g i men , que eram verdadeiras restri cções ú I i ber
dade reli g iosa , m esmo a respe ito de casam ento, 
e ás quaes se subordin ava a pi-opria egreja ca
tholica, tão ciosa, aliás, de suas prerogati vas 
espirituaes , ao passo que se ex imia de outras 
injun cções, chegando até a entrar, por causa 
d ' ellas em conílicto com o im peri o . E lem
brava que sem nenhuma censura nem resisten
cia por parte das autorid ades ecclesiasticas as
sim tão zelosas, se cumpri a 

« o codigo c rim inal de 1830 qu e punia o ecclt!s iastico 
pe lo c rim e d e receber em matrim o ni o a cnntra hcntcs qu e 
se 11:10 mostravam habilitados na co n fo rm idade ela s le is : e 
si is to se d l-lva n:io po rq ue a re lig it10 fo sse do E:-- t ado , m•~s 
porq ue os seos m inistros v ivi:1m n'ell e e ntw podia m de ixa r 
d e o bedece r :'i s su.i s !t is, al ioís, n:w offc nsivas :'i cel cbraçào 

dos ac tos re li g iosos , nft o vej o cm qu e te nha mud ado n 'est l! 
pa rti cu la r a re lação do dire ito ele livre culto d o an ti go re
g ím en par,, o de hoj e.» 

Nos tribunaes, não ha decisões que na ma
teri a constitu am ares /o , mas não têm fa ltado 
casos em que os juizes se t enham manifestado 
pela interpretação ge nuina da Constitui ção neste 
ponto e é notavel o Accorda m do Tribun al te 
Justi ça de S . Pau lo, em data de 18 de abril de 
1893, nos autos de den u ncia do p rom otor da 
co marca de Casa Branca contra o conego Ma
noel Ma rti ns da S il va por violação do a rt. 284 
do codigo penal. Nesse Accorda m se lê : 

.. . O co ng resso fed era l, supprimind o a parte el a prel'ecle ncia 
o bri ga t o ria do acto civi l co n tida no ar t igo ci o proj ec to de 
Constitu iç r10 re lativa ao cnsamento ci vil , n:io teve por íi 111 
a revogaçt10 das le is ord in:1ria s, qu e cs t:1bclcc i:1 m a ohrig :1-
to r icd .-1 de da p recede ncia do casamento ci vi l ao rel ig ioso e, 
s im 1 de ixa r se melh ante assumpto d e te rmi nad o nessas h.:: is 
a té q ue d epois o pode r legisla t iv o o rdi nario reso lve:-se co n
se rva r ou revoga r tacs le is, caso en tendesse im po rta r a 
p reced encia , so b s:1ncçf1 0 penal1 d o ac t o c ivi l uma rcst ricçfto 
da lib erd ade in d idual, de rel igi ão e cu ltos . 

A const itui ç :"1 0 politi ca d a União, reco nhece ndo o casa
m ento civ il como uni co valid o na co ns titu ição da fa mil ia e 
para os cACitos importantes ci vis qu e desse estad o provérn , 
não se enun cio u sobre a obrig ato riedade da p rcccdencia do 
c:isilmen to civ il ; ntw achand o con ve ni ente q ue esta q uestf10 
d e prccede ncia fosse co nsiderad a como precei to co nst it u
cio nal , cntendeo q ue d evia t e r caract e r pur,tm cntc trans
ita r ia, perman ece ndo as le is o rd inarias a respei to cm 
vigo r, o que se d ed uz d o parecer da co mmiss:10 e nca rre
gada pelo co ng resso para dar pa rece r so bre o p roj cc to da 
co nst itu içf10 e d a m aio ri a dos vo tos, ..tttcn tos os mo ti vos 
d es tes . A obri g ato riedade da precede nci a d o casamento 
c ivil ao reli g ioso: so b s:111 cçi10 pena l, importa a :'>nn cç:"t0 d a 
lei co nstitu cio nal qu e só reco nhece o casnrn cnt o ci vil na 
co nst itu iç,1 0 da fam ilia . nii o professa nd o e nem repe llin<lo 
o Estado se ita ou profi ss:"10 a lg um a reli g iosa e , d esde q ue 
fo i dec re t ada a se para çito da egrej • e d aqucll e. 

Desde qu e ao p rin cip io de t o le ran ci a, co nsag rad o no 
a r t . 108 da le i n. 18 1 de 1-l d e jane iro de 1890. que per
rnit t ia ind iffc re ntern cntc a celebração de quaesq ue r ce ri
monias re lig iosas, a ntr s ou depois cio ac to civi l, cor respo nd eo 
uma pa rte d o c le ro ca th olico com actos d e :1 ccen tu ada 
opposiçf,o e rcsistc nc ia ,í execuç :'io d o mesmo dec re to, cele
b rando o casam ento re li g ioso e aco nse lha ndo :t 11i1 0 obsc r
va ncia da prcsc ri pçào c ivil 1 p re tendendo ann ull ar o c1.1sam ento 
co nst itucio1rnl da fami lia , po1hio em risco os im po rtantes 
d ire it os e in te resses d os nuben tes e da p ro le , co rr ia o deve r 
ao Estado to ma r em dc fe za da institu iç:"10 as medidas coc r
citiv:,s pn ra que o casamento c ivil fosse o un ico reco nhe
cid o e executado e n,10 fosse u ma le i, po r fa lta ele sancç,10 
pens l , bu rl ada o u d esrespeitad a pela eg rej a, mern ~s~oc i;1ç,10 
pcn1 ntc o Estado e nf1 0 superio r !1s leis, d e cuja <, depe n
d enc ia » nf10 pódc ise n tar-se . 

Si essas 11"1cdid~ s coe rc iti vas , si " saccç f1 0 p na l d o art. 
284 do Cocli go Pe na l, importam uma rest r icç:10 ú lil.,e rd,<l e 
indi vidual , e ll a é a bem d a causa pub lica , da segura nça do 
estad o c ivi l da fami lia . co mo irnportarn restricçõcs :l l ibe r
dad e os ma is art igos do Codig o qu e . pu n ind o acções co n
tra rias :.ís lei s c iv is e el e o rd em socia l e po liti c:i : man ifesta-se 
com t oda a leg itimidade do poder pu blico e so berano. S i 
a sancçf10 pe nal, para p:·o t ecç f10 e t ute la dos im port it n tcs 
di re itos e in te ressts da familia é um a offe nsa ;\ liben.btdc 
indi vid ual, c renças re lig iosas e ataque ao princip io d e 
to lc ra nc ia , cntfw deveria se r eliminad o o casame nto civ il 
po r oíl~nsivo ao d ogma do ma t rim o ni o , sacra me nto chris
tiio . 

ARTIGO 72 311 

A Constltui^ao estatuio : 
I.0, que todos os individuos e conflssoes religiosas po- 

dcm exercer publica e Hvrcmente o sco culto, ^ yf 
2.°, que nenhum culto ou cgrcja teni rela^oes de depeh- 

dencia ou allianqa, com o governo da Uniao ou dos Es- 
tados, § 7*. 

Ora,trata-sc de saber si a vista de tacs dispositivos consti- 
tucionaes tem as confissoes religiosas e em gcral todos os 
individuos liberdade absoluta para exercercm qualqucr acto 
de culto, de forma que nao assista aos poderes publicos, 
por motive algum, seja de que ordem for, direito a restrin- 
glr a mesma liberdade, imponJo-lhe modifica^des ainda no 
iuteresse da sociedade. 

Nao me parecc que seja esta a verdadeira intcrpreta^ao 
dos referidos paragraphos constitucionaes, porque a palavra 
Uvrcmfutc, cmpregada no § y citado, nao pode tcr a signi- 
fica(jao correspondente a liberdade absoluta. 

Fdra preciso suppor que a Constitui^ao consagrou uma 
novidade ou antes uma verdadeira aberratjao dos principios 
do direito publico universal; porque a conccp^ao do Hstado 
nao se pdde absolutamente separar das relaijdes de domina- 
^ao d'este sobre todos os membros do corpo social ; isso e 
de sua propria essencia, dominar sobre todas as for^as in- 
dividuaes e todos os intercsses privados no interesse 
gera!. 

Organisados os poderes politicos, que Ihe descnvolvam a 
ac^ao c assegurem a unidade politica nacional e a autori- 
dade suprema da lei, subsiste virtualmcnte n'ella a mesma 
autoridade soberana para o fim de manter a ordem social 
fazendo convergir para esse objcctivo a actividade nacional; 
pelo q jc diz ShutzenHERnhr, Lets da Ordem Social, que os 
direitos publicos sao mais deveres do que direitos, e que si 
o Fstado perde essa domina^ao na esphera de ac^ao que a 
natureza das cousas Ihe assigna, a sua existencia esta com- 
promettida e os interesses privados sc substituem ao inte- 
resse geral. 

Ao revez d'esta doutrina esta o que se diz ter disposto 
a Constituigao em rela^ao a liberdade dos actos de culto 
concedida aos individuos e as confissoes religiosas, de excr- 
cerem a catecbese, o ensino, as predicas, ritos e preccs em 
commum, sem que o Estado tenha para com estes actos a 
menor coparticipaijao e ainda que corra o risco de sua pro- 
pria existencia. 

No antigo regimen tinham os brazileiros religiao do Es- 
tado, e o cspirito eminentemente orthodoxo de P'nncnia 
Biteno escrevia no seo Direito Publico Brayleiro que quanto 
ao culto cxterno a intervemjao do Estado e legitima e de 
indiscutivel direito, desde que Ihe assists o supremo en- 
cargo de defender a sociedade... 

E expunha o mesmo represcntante exemplos 
de disposi^oes legaes existentes no antigo re- 
gimen, que eram verdadeiras restricvoes a liber- 
dade religiosa, mesmo a respeito de casamento, 
e as quaes se subordinava a propria egreja ca- 
tholica, tao ciosa, alias, de suas prerogativas 
espirituaes, ao passo que se eximia de outras 
injuncgoes, chegando ate a entrar, por causa 
d'ellas em conflicto com o imperio. E lem- 
brava que sem nenhuma censura nem resisten- 
cia por parte das autoridades ecclesiasticas as- 
sim tao zelosas, se cumpria 

<( o codigo criminal de 1S30 que punia o ccclesiastico 
pelo crime dc receber em matrimonio a contrahentes que 
se nao mostravam habilitados na conformidade das leis ; e 
si isto se d-ava nao porque a religiao fosse do Estado, mas 
porque os seos ministros vlviam n'elle e nao podiam dctxar 
de obedecer as suas leis, alias, nao oflensivas a celebraijao 

dos actos religiosos, nao vejo em que tenha mudado n'este 
particular a rela^ao tlo direito de livre culto do antigo re- 
gimen para o de hoje.» 

Nos tribunaes, nao ha decisoes que na ma- 
teria constituam arcslo, mas nao tem faltado 
casos em que cs juizes se tenham manifestado 
pela interprctagao genuina da Constituiaip n^ste 
ponto e e notavel o Accordam do Tribunal de 
Justica de S. Paulo, em data de 18 de abril de 
1893, nos autos de denuncia do promotor da 
comarca de Casa Branca contra o conego Ma- 
noel Martins da Silva por violagao do art. 284 
do codigo penal. Nesse Accordam se !e : 

...O congresso federal, supprimindo a parte da precedencia 
obrigatoria do acto civil contida no artigo do projecto de 
Constitui^ao relatlva ao casamento civil, nao tevc por fim 
a revogaijao das leis ordinarias, que estabeleciam a obriga- 
toriedade da precedencia do casamento civil ao religioso e, 
sim, dcixar semeihante assumpto detenninado nessas leis 
ate que depois o poder legs'slatlvo ordmario resolvesse con- 
servar ou revogar taes leis, easo entendesse importar a 
precedencia, sob snnc^ao penal, do acto civil uma restricqao 
da liberdade indidual, dc religiao e cultos. 

A constitui?ao politica da Uniao, reconhccendo o casa- 
mento civil como unico valido na constitui^ao da familia e 
para os efleitos importantes civis que desse estado provem, 
nao se enunciou sobre a obrigatoriedade da precedencia do 
casamento civil; nao achando conveniente que esta questao 
de precedencia fosse considcrada como preccito constitu- 
cional, cntendeo que devla ter caracter pur.imcnte trans- 
itorio, pcrmanecendo as leis ordinarias a respeito em 
vigor, 0 que se deduz do pareccr da cpmmissao cncarre- 
gada pelo congresso para dar parecer sobre o projecto da 
constitui^ao e da maioria dos votos, attentos os motives 
destes. A obrigatoriedade da precedencia do casamento 
civil ao religioso, sob sanc^iio penal, importa a sanctjao da 
lei constitucional que so reconhece o casamento civil na 
constituiijao da familia, nao professando c nem repellindo 
o Estado seita ou profissao alguma religiosa e, desde que 
foi decretada a separaqao da cgrcja e daquelle. 

Desde que ao principio dc tolerancia, consagrado no 
art. 10S da lei n. 1S1 dc 24 de Janeiro de 1S90 que per- 
mittia indifiercntemcnle a celebra^ao de quaesquer ccri- 
monias religiosas, antes ou depois do acto civil, correspondeo 
uma parte do clero catholico com actos de accentuada 
opposi^ao e resistencia a execuijao do mesmo decreto, cele- 
brando o casamento religioso e aconselhando a nao obscr- 
vancia daprcscrip^ao civil, pretendendo annullar o casamento 
constitucional da familia, pondo em risco os importantes 
direitos e interesses dos nubentes e da prole, corria o dever 
ao Hstado tomar em defeza da institui^ao as medidas coer- 
citivas para que 0 casamento civil fosse o unico reconhe- 
cido e executado e nao fosse uma lei, por falta de sanc^ao 
penal, burlada ou desrespeitada pela egreja, mera associa^ao 
perante o Estado e nao superior as leis, de cuja «depen- 
dencia » nao pode isentar-se. 

Si essas medidas coercitivas, si a sncc^ao penal do art. 
2S4 do Codigo Penal, importam uma res trie 9a o a liberdade 
individual, ella c a bem da causa publica, da seguramja do 
estado civil da familia, como importam restricvoes :i liber- 
dade os mais artigos do Codigo que, punindo acvoes con- 
trarias as leis civis e dc ordem social c politica, manifesta-se 
com toda a legitimidade do poder publico e soberano. Si 
a sancvao penal, para protecvao c tutela dos importantes 
direitos e interesses da familia e uma oflensa a liberdade 
individual, crcn^as religiosas e ataque ao principio dc 
tolerancia, entao deveria scr eliminado o casamento civil 
por olVensivo ao dogma do matrimonio, sacramento chris- 
tao. 



312 ARTIGO 72 

§ 5. Os ce rnil e rios te rão ca rac t er 
sec ub r e se rão adm ini s trados pe la 
auto rid ad e mun ic ipa l. 

(Decrs . n . ; 10 , ele 22 de junho e n. 9 14 
A , de 22 de outubro de 1890. 

§ 5 .º fi ca ndo li vre a lodos os 
c ultos reli g iosos a prat ica d os re
s pec t ivos rit os cm relação aos seus 
cre nt es, d esd e que não o ffencbm 
a moral pu b li o e as leis.- Meira 
de Vasco11 cellos .- :foào /Jarba lbo. 

§ 5. 0 Os cemiterios terão ca
racter secular e serão adminis
trados pela autoridade munici
pal, ficando livre a todos os 
cultos religiosos a pratica dos 
respectivos ritos em relação aos 
seos crentes, desde que não 
offendam a moral publica e as 
leis. 

(Emenda ~pprov,1da cm 15 etc j :u1c iro de 
18 1). 

§ 5. 0 Os cemiterio terão caracter se
cular. A legislação do impcri o punha a cargo 
das m uni c ipalidades provere m por suas postu
ras sob re cemiteri os fó ra do rec into dos templos 
<<co nferind o a esse fim com a principal auto ridade 
ecclesiastica do Joga r » . Lei de 1 de ou tu bro de 
1828, a rt. 62, § 2. O 0cc . leg isla tivo n . 583, 
de 5 de setembro de 1850 , proveo sobre os ce
miterios e enterram entos nesta capital, -< salvos 
os direitos do O rdin a ri o na pa rte reli g iosa». 

O g·overn o prov isorio , tend o sec u la ri sado o 
cstado(Dec. n. 11 9A, dqdejaneirode 1890) , 
no projecto de Co nstitui ção que pu blico u com o 
Dec. n. 510, de 22 de junho cio mesmo ::11111 0 , 

co nsag ro u a laicidade dos cem iteri os ( art. 72 
§ 5) e po r Dec. n. 789, de 27 d e setembro , re
g ul o u o assum pto . (•) 

O projecto ele Co nstitui ção apresentado com 
o Dec . n. 9 14 A, ele 23 el e outu bro ele ele 1890 
manteve ( art. 72 § 5 ) a mes ma disposição do 
anteri o r proj cclo . 

Na prim eira di sc ussão, o congresso const i
tuinte a ad opto u com a em enda , que co nstit ue 
a segunda parte elo parag rapho, apresentada 
pelo dcp utad·o Meira de Vasco ncellos e o a u to r 
deste li vro . co m o ut ros rep rese n tantes, o que 
prcva lcceo ainda na ultima votação . 

A sit uação e a ad mini stração dos cem itcrios 
mu ifo importa m ú hyg iene e sa lub ridade el os 
centros popul osos e á policia municipa l. Não 
pode ri am ser de ixadas ao arbitri o ci os particu la
res e elas co n fi ssões relig iosas; e se ndo assu rnpto 

( · ) Eis o th cnr do rcíc.:ri.to decreto : 
Art. I , '' Compete ;is m uni.: ip:did:u! ..: s a polida , ,lirc ~·ç :io e :1d 111i 11i :; tr:1 ç:"10 

dos ccm ikrios, sc.: 111 i u tc n •cuç:io 0 11 depe 11 .!c ncia .!e qu:ilque r ;rn tor i.ta.!e rel i
g iosa. 

No c -.: crd cio d,:st:1 :1 ttr ib1d ç:io 11:i o podcr:io :1 s m 1111 idpalid:1dc s ,: s t ahc le~·cr 
di s ti n t'l,' :i o ,:111 fovor 0 11 dctri111 e 11 to de lll'llhum:1 ,:g r, ... j :1, sd t :1 ou t onfi ss;io 
r,: li g ios:1. 

A rt. ::: .0 A ,!i sro .iç,io d:1 pr imeira pa rl ,: do :tr t igo a nlt.' , cdL· nt c n:io com
prchemh: os cc111 ita ios o ra pcrtcn .:euks :1 pa rt ieulan:s, a inu :11111:ul,: s . co n
frari as, orde ns e 1.·0 11 grcg:1çõcs rcli gios.is e a hosp i t:1cs, O:i l;u :1e :i. fka111 
cnt rct :111 to suj e itos a in spe(·ç:i o e po lid a nmnid p:d. 

Ar t. ; .0 E' proh ibi do o c s t abclc ... ·i 111 cnto dc l'c mitcrios p:ir t icu l:1res. 
Ar t. •I•" Em 111.los os 1111m idpios scr:i o cr<:ados cc 111 itcrins d \' is , de 

;i ccordo co111 os rc gul:1111 cntos 1111c forem exped idos pe lo~ poderes ... ·0111pctc 11 t:! s. 
P:i r:1 b r:1pho un i ... ·o . En a 1u :1 11to u:h• se 111nd:1rem ta c;. l' l•mitcr ios, 11 0,; m uui

dpios cm q ue este s cs t:1hclcdme ntns cs li vcrl!m a c:1 r gn de :i s:,;nc i:i \Õc:- . de 
corpor:i ç1,cs rd ig iosas nu t!,,s min i:-t rns ,li! cp1 :ilqua .:ult o . as m 1111 k ipa li d :. di:s 
l:1r:io 111 :1111..: r a !-<.: l' \'i, l:i n pu h lic:1 ndks c~is tcnt,:, prn vi .k nci:m do p:tr :t lJ LLc r,s 
c11 lcrr:1111 c nros 11 :i o s ... ·j:i o 1:111h:1r:1ç.11l os po r mnti \'o tfi: rcli !, iio. 

,\ 1 t. c, , u R ..:vob:i llt •!:l' as di :-po;.i,jÜC~ cm co11tr:1ri o. 

de caracter puramente local , a nenhuma auto
rid ade poderia caber s inão á ed ilidade . 

Sob s ua g uarda e vi g ila nc;ia, rem ovidos os 
inconven ien tes sa nitar ios, os cemiteri os consti 
tuirão verdadeiros asylos elos mo rtos e ficarão 
ao abrigo de t oda a injuri a e profa nação, ah i 
reina ndo , se111 perturbação a paz dos tum ul os , 
o respeito religioso devido aos finados . 

A pratica dos respectivos ritos em re
lação aos seos crentes é facu ltad·:i a todos 
os cu ltos, em ho111 enage 111 ao se ntimento reli
g ioso ela veneração dos 111o rtos . Sa 11c /a ef s11 /11 -
bris es/ cogila!io p ro dt'(1111 c!is exorare ( II Mac h. 
XII , 46 .) . 

Ao estad o, c111bora leigo, ca be adrn ittir, nos 
cem iteri os publi cos , n' ell e fu nclaclo,; se111 ca rac ter 
co nfi ssional, a s praticas fun erari as de quaesqu cr 
cultos , se111 di stincção . 

Eli as co nst itu em uma das 111 a is rcspc ita ve is e 
das 111ais bcllas ma nifestações da alm a huma na 
e são um direito dos cre ntes . 

Desde que não offendam a moral pu
blica e as leis. Esta cla usul a s ubentend e-se 
a respeito do exerci cio de quacsquer li ben.lades, 
co111 0 g aranti a dos direitos de cada individu o e 
c m salvag uarda da o rdem pub li ca e socia l. Sem 
clla, prevalece ri a 111 a a narchi a e a falta ele se
g ura nça, - e pa ra ev itai-as institue-sc o poder pu 
blico e crea m-se autori dades-. 

E111 toda a sociedade poli ciada estas tê111 o de
ver de 111anter o decoro publi co e de imped ir e 
rep ri mir, na fó rma da s leis , quaesqu er offen sas 
ao direito . 

E as leis q ue se d iri ge111 a fazer co 111 que a 
li berdade de un s não offe ncla o direito dos o ut ros , 
não são restri cções que ataq uem a li berdad e ; 
não se pode111 considerar atte ntacl o nem usur
pação, 111 as elemento de o rcle111 e seguri dad e 
para o in div idu o e para o estado , e co ndi ção in
clecl ina,· el ci o goso pacifico dos bens e v;mta
gens q ue aos ho111ens procura a orga ni saçiío so
c ial e politi ca c m que ell es se co ng rega 111. 
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312 aRtigo 72 

§ 5. Os ceniitcrios tcrao carncter 
secular c scrao ndministratlos pcla 
autoridndc municipal. 

(Dccrs. n. 510, tie 22 de junho e n. 914 
A, de 22 de butubro de 1890. 

§3.° ficando livre a todos os 
cullos rcligiosos a pratica dos re- 
spcctivos rilos cm rclapio aos scus 
crcntcs, ilcsile quc nao offondam 
a moral publica c as leis.— Mcira 
de l^nseoinrllos.—Jodo Barhatho. 

(Hmenda approvada em 1 <5 de Janeiro de 
189.). 

§ 5.J Os cemiterios terao ca- 
racter secular e serao adminis- 
trados pela autoridade munici- 
pal, ficando livre a todos os 
cultos religiosos a pratica dos 
respectivos ritos em relagao aos 
seos crentes, desde que nao 
offendam a moral publica e as 
leis. 

§ 5.° Os cemiterio terao caracter se- 
cular. A legisla^ao do imperio punha a cargo 
das municipalidades provercm por suas postu- 
ras sobre cemiterios fora do recinto dos templos 
«conferindo a esse fim com a principal autoridade 
ccclesiastica do logar». Lei de i de outubro de 
1828, art. 62, § 2. O Dec. legislative n. 383, 
de 5 de setembro de 1850. proveo sobre os ce- 
miterios e enterramentos nesta capital, « salvos 
os dircitos do Ordinario na parte religiosa». 

O governo provisorio, tendo secularisado o 
cstado(Dec. n, 119 A, de 7 de Janeiro de 1890), 
no projecto de Con stituicao que publicou com o 
Dec. n. 510, de 22 de junho do mesmo anno, 
consagrou a laicidade dos cemiterios (art. 72 
§ 5) e por Dec. n. 789, de 27 de setembro, re- 
gulou o assumpto. (*) 

O projecto de Constitui^ao aprcsentado com 
o Dec. n. 914 A, de 23 de outubro de de 1890 
manteve (art. 72 § 5 ) a mesma disposii;ao do 
anterior projecto. 

Na primeira discussao, o congresso consti- 
tuinte a adoptou com a emenda, que constitue 
a scgunda parte do paragrapho, aprcsentada 
pelo duputad a Mcira de Vasconcellos c o autor 
destc livro. com outros reprcsentantes, 0 que 
prevalcceo ainda na ultima votafao. 

A situa^ao c a administragao dos cemiterios 
muito importam a hygiene c salubridade dos 
ccntros populosos c a policia municipal. Nao 
poderiam scr doixadas ao arbitrio dos particula- 
rcs c das conficsoes rcligiosas ; c sendo assumpto 

(•) Eis o tlicftr do icfcrido deercto : Art. l." Compete its muniiripulidades a policia, dircL\-;lo e adniiiiislrai^ao dos cemiterios, scm intcrven^ao oti depeiulencia de ijuatquer autoridade rcli- giosa. No c.\ercicio desta attribuiv'ao nao poilcran as municipalidades estabclecer distinc^ao em favor on detrimcuto de nenhumn egrcja, seita 011 cunitssao religiosa. Art. J.0 Adispo.is'ao da primeira parte do artigo anteccdentc nao com- prehende OS ccmitcrius ora pertenccntos a particuiares, a irmandades, con- Irarias, ordens e congrcgai;Oes rcligiosas e a hospitaes, os qnaes llcam cnlretanto snjeitos a inspec^ao e policia municipal. Art. 3.0 E* pmhibido o estabelccimentn de cemiterios particuiares. Art. 4. ' Em todos os immiciptos scrao creadns cemiterios civis, dc accordo com os rcgiilamentos t|ue forem expedidus pelos poderes competcntes. Paragrapho untco, Einquanto nao sc fundarcm taes cemiterios, 11 os muni- 
cipios em ijhc cstes eslabelccimentos cstivcrem a cargo dc associa^ocs. dc corpora<;oes rcligiosas on dos ministros de quafquer cnlto. as niunicipalidvdes fariio manter a serviduo publica nclles cSisleiile, prnvi.lenctando para que os enterramentos nao scjao embara^ados por nintivo de retigiao. 

Ai l. 5.'' Kcvogam-se as disposi^-oes em contrario. 

dc caracter puramente local, a nenhuma auto- 
ridade poderia caber sinao a edilidade. 

Sob sua guarda e vigilancia, removidos os 
inconvenientes sanitarios, os cemiterios consti- 
tuirao verdadeiros asylos dos mortos e ficarao 
ao abrigo dc toda a injuria e profana^ao, ahi 
reinando, scm perturbaqao a paz dos tumulos, 
o respeito rcligioso devido aos fmados. 

A pratica dos respectivos ritos em re- 
lagao aos seos crentes e facultada a todos 
os cultos, em homcnagem ao sentimento rcli- 
gioso da venerafao dos mortos. Snuctn cl snln- 
bris csi cogiialio pro dcfituctis CAum/c ( II Mach. 
Xll, 46.) 

Ao cstado, embora leigo, cabe admittir, nos 
cemiterios publicos, n'elle fundados sem caracter 
confissional, as praticas funcrarias de quaesqucr 
cultos, sem distinc^ao. 

Ellas constituem uma das mais respcitavcis c 
das mais bellas manifestai;oes da alma b.umana 
e sao um direito dos crcntcs. 

Desde que nao offendam a moral pu- 
blica e as leis. Esta clausula subentcndc-sc 
a respeito do exercicio de quaesqucr libcrdades, 
como garantia dos dircitos de cada individuo e 
cm salvaguarda da ordem publica c social. Scm 
clla, prcvalcceriam a anarchia e a falta dc se- 
guraiu^a,—e paraevital-as institue-sc o poder pu- 
blico c cream-se autoridades—. 

Em toda a sociedade policiada esta,. tern o dc- 
ver de manter o decoro publicoedc impedir e 
reprimir, na forma das leis, quaesqucr oflensas 
ao direito. 

E as leis que se dirigem a fazer com que a 
liberdade de uns nao olienda 0 direito dos outros, 
nao sao restric^oes que ataquem a liberdade ; 
nao se podem coiuidorar attentado nem usur- 
pagao, mas elemento de ordem e seguridade 
para o individuo e para o cstado, c condicao in- 
declinavel do goso pacifico dos bens c vanta- 
gens que aos homens procura a organisaqao so- 
cial c politicacm quc clles sc congrcgam. 
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ARTIGO 72 313 

4 .º T odos podem li
vrc111 cntc ~pre nder e cn
sin :1r ou fun da r in stitui 
ções de ens in o. 

( Proj ecto d:t commi ss:"10 do 
go ve rno prov i~orio) . 

§ 6 .0 Scr:'1 le igo o en
sin o mi nist rado nos cs
t:i bc lcc i mc n tos pu blicos . 

( Dec . n. 5 10 de 22 de junho 
e n. 9 14 A de 23 de o utubro 
de 1890.) 

§ 6. Será leigo o ensino nos estabe
lecim entos pu blicos . Institui ção el e caracter 
temporal, seCl1lar, o Estado não t em na su a 
mi ssão a ca techese e pro paga nda reli g iosa . 
Aberrari a ell e deseos fin s , caso a tomasse a s i. 
E toma ndo-a , natura lmente prefereria a de uma 
uni ca reli g ião . Ora , es ta reli g ião pri v ilegiada 
se ri a ensinada á custa do produ cto dos impostos 
pagos pelos cidadã os em ge ra l, incluidos os 
di ss identes cl 'e ll a , com dupla violencia- de 
sco bolso e de sua consciencia , á qual repug na
ri a fazer as des pezas de um ensino contra ri o 
:'1s suas crenças reli g iosas . 

E o estado q ue bra nta ri a o princ1p10 de 
cg ualdaclc si curasse do ensino exclu si,·o de uma 
rcli g- ião; cm homenage m a esse pri ncipio de
veria ensin ar ou todas as reli g iões ou ne
nhuma d 'cll as . N' um caso, abe rração e despro
posito (*), n'outro n eutral idade e respeito a 
t o la s as crencas . 

Mas (a rg ue~se co nt ra a escola leiga) ar ri sca-se 
a propria seg urança do estad o co m o supp::imi r 
do en sino a relig ião , q ue in st ill a no coração cio 
povo os sentim entos de respei to, de o rdem , de 
v irtude e de nobres es timulos , cuj a a usencia 
d .í. marg em ao du ro impcri o de pa ixões p~ri go
sa~ , comp ro mettedoras da tran q uillidacl c pu
blica e bem-estar g era l, e qu e aprestam as revo
luções. 

I-la boas razões a op pór a esta bj ecção . De 
primeiro e sem d esconhecer em ge ra l a in íl uen
cia benefi ca cio sentim ento reli g ioso na socieda
de, é preciso não exagerai-a e conv ir que el le 
t::irnbem póde, pelo fanatism o, trazer males ao 
estado e jú tem produzido sang rentas revo luções , 
sendo duvidoso si ha mai s peri go em sua au
senci a do que em seo excesso . 

Esse sentimento , em g-rúo razoavel e sem ex
clu sivism o de se ita , se póde e deve cultiva r 
mesmo na escola leiga . Esta não p ro fessa o 

( • ) lm:igin c-sc um professor p:1 r :1 cns in :tr toil:1s ns religiões (e 11 :1 tur:1 l
m cntc: cn:: i11:111 do m ai s e md hor q ue as ou tr:ts a s11:1), ou n'111u:1 escol~ t :tn t ns 
proícssorcs qu:111 tus :is re li g iões conhecidas! Calcu le-se o cfíci lo d:t inspccç;1o 
cscob!' confbd:t a um sô fu nccionario sabedor etc todos os credos e dogm:ts 
rcl isiosos, ou tim :t turma de inspcctorcs, um para cada se ita! 

( Ao art. 6° addicionc
se, depo is da palav ra
publ ico, cst:1 rcstri cção
fun da las ou susten tadas 
pela Uni ão . - A !llpb i lo
pbio .) 

§ 6.0 Depo is de leigo 
d iga-se - li v re, gra tuito 
e não obr ig atorio. - Ncl 
so 11 . 

(E mend:1s rcjeit :t cl aS em 15 de 
j :inei ro de 189 1 .) 

( 6 .0 Será li vre o ensi no 
cm toda a Republi ca. 
Tos/a.) 

( 6 .0 Scrí1 li vre o cn- · 
s in o mini strado nos cs ta
bc lccirn cntos publi cos.
Frcderiro Borg1·s . 

( Emend:1s prcju dic:1d:1s cm 1.5 
el e janeiro de 189 1 .) 

§ 6.0 Será leigo o en
sino ministrado nos es
tabelecimentos publi
cos. 

atheisrn o nem faz propaga nda em prol de urnas 
cont ra out ras reli g iões ; ell a não rerelle as idéas 
reli g iosas e moraes qu e são o patrimoni o com
murn das se itas mais conscienciosas e esclare
cidas, prin cipios uni ve rsaes, abraçados por to
das as confi ssões e qu e estão no espirito c o se
cul o . 

Si o mestre não tem que catech isa r ,- e isto 
a outrem ca berá, qu e não a u m funccio nario do 
estado, - nã se seg ue d ' ahi q ue, deve nd o for
mar o coração do d i, c ipulo, se abste nh a elle de 
inculcar-lh e a idéa do deve r, os sentim entos mo
raes qu e são o apa nag io das sociedades bem 
orde nadas e q ue recebem a in íl ui ção do cspir ito 
relig ioso . Assim, a escola não ensinará ma
ximas intolerantes , não in sp ira rá aos alumn os o 
od io aos que profe ssa rem relig ião di , ·ersa, não 
ent rará no hycrog-lipho d os dogmas ; mas 
professa rit, sem qu eb ra da neutralidade que clla 
deve guard ar ent re todas as confi ssões, o re
speito por todos os d ireitose li bcrcl 8des legit ima, , 
o amor ci o proxi mo sem d istin cção de crenças , 
a fra t ernid ade d s povos e raças, a ca ri dad e para 
com todos , a respo nsabilidad e pessoal, o amor á 
o rde m, o respeito á lei e aos super iores , pat ri o
t ismo, a prati ca ci o bem e da virtude , emfi 111 . 

Um ensi no assim não tem nada de a nti-reiig ios 
e está mu i longe de compromct tcr a segura nça 
e o futuro do estado ; ao contra rio , o am pft ra 
e o esc uda (' ) 

( · ) Um a lei do Est:uln 1lc M:,ss:1chussd ts, no CJ11:i l. c·omo cm gc r;tl nos 
ou tros l:stat!ns d:1 Un ião Nnrtc Americana, o cn.,ino é 1111u,·l,1 r i,111 (11:iu con
fessioníl l , h:il;;O ), a-.s i111 prov idcndon qu:mto :!O cu lt i\'O do sc1i--o moral c 
rclii;ioso n:1s esco las ( e is to póclc str oiTcrccido co1110 um bom c:\e111p lo :1 
seguir): 

<•Üs professores se csíor,;:1r:io por incu t ir no an imo dn mociclnclc contiad a 
:t seus c.·1dd :1dos n:io só a picd:tdc, a justiça e o respeito a verdade , co mo o 
:imor ú pa tria , :1 bcncvolcncia r:1ra colll todos os homens, :1 sobriedade, 
0 amor :10 trnlmlho, a cai;ticla1lc, :t modcraç:10, n tempcra n;:t e tod:1 s 
:is vir t udes que podem serv ir de apoio :·1 republica e ornamento :1 sodc
dade. Elk s tlc\'cm mostrar :1 scos a lnmnos, por meio de C:\p li caçõcs que 
todos C'Omprchcndam, c.·f1mo css:1s virtudes l cndc_m ª. m anter e :1pcrh:içonr ª" 
inst ituições rcpublic;rn:1s e o:; vicias oppostos 111cv1 l:l\'dmc11 tc condu.:...-m :is 
n1ais 1\esastrosns conscqucncias.» 

Em 1'..:r11:1 111 huLo, onde, 411,uulo :tinda pro\•incia, foi se ul:1 risado o ensino, 
0 inspcctor gera l J:i in stru cç:io publica ( que c r~ c1ucm hoje C'-CíC\'c c~.tc 

~i;'~~1~tiit:~~;o~oc;•~111i:rf;~:;ªcfi~l,co~;~~:t~~~~~~ 11;~/c1~~~1e~:t~J f~~~t ~:~b~;r:;,J.~~ ~~ 
rdcri r :1q11i. . . 

Conforme o Reg imento cio Gyn111:t s10 Pcrnambu~:1110! tlc 19 ele :1hnl etc 
1~7'>. arts. 7. 8 § 1 e :?0 1. cumpre aos pro~cssores 111 -.p 1rar a s~os :ll11111nos 
senti mentos rcli1;insos e mor:1cs, e apro\'c1 1:ir todas .i s occ::a_swcs llllc. se 
offercccrcm parn cn~ in:u•lh\:S o que devem ellcs a Dcos, :i ~ntnn e ao~ p.ies. 
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ARTIGO 72 313 

4.0 ToJns podcm li- 
vromcnte aprcmicr c cn- 
sinar ou fuiular inslilui- 
foes dt; cnsino. 

(Projeclo da commissao do 
governo provisorio). 

§ 0.° Seva Icigo 0 cn- 
sino ministrado nos cs- 
tabclccimcntos publicos. 

(Dec, n. 310 de 22 de junho 
e n. 914 A de 2) dc ouiubro 
de 1890.) 

(Ao art. 6° addicionc- 
sc, dcpois da palavra— 
publico, csla restricfao— 
fundadas ou suslcntadas 
pcla Uniao. — /hnphilo- 
phio.) 

§ 6." Dcpois dc Icigo 
diga-sc — livrc, gratuito 
c nao obrigatorio.— Nel- 
son. 

(Emendas rejeitadas em 15 de 
Janeiro de 1891,) 

(6.° Sera livrc o cnsino 
cm loda a Rcpublica.— 
Tosta.) 

(6.° Sera livrc o en- • 
sino ministrado nos csta- 
bclccimcntos publicos.— 
Frederico Forges. 

(Bmendas prejudicadas em 13 
de Janeiro de 1891.) 

§ 6.' Sera Icigo o cn- 
sino ministrado nos es- 
tabelecimentos publi- 
cos. 

§ 6. Sera leigo o ensino nos estabe- 
lecimentos publicos. Instituifao de caracter 
temporal, secular, o Estado nao tem na sua 
missao a catechese e propaganda religiosa. 
Aberraria elle deseos fins, caso a tomasse a si. 
E tomando-a, naturalmente prefercria a de uma 
unica religiao. Ora, esta religiao privilcgiada 
scria ensinadaa custa do productodos impostos 
pagos pclos cidadiios em geral, incluidos os 
dissidentcs d'clla, com dupla violencia— de 
sco bolso e de sua consciencia, a qual repugna- 
ria fazer as despezas de um ensino conlrario 
as suas cren^as rcligiosas. 

E o estado quebrantaria o principio de 
cgualdade si curasss do ensino exclusivo dc uma 
religiao ; cm homenagem a csse principio de- 
veria ensinar ou todas as rcligioes ou ne- 
nhuma d'elhs. N'um caso, aberracao e despro- 
posito (*), n'outro neutralidade e respeito a 
todas as crenfas. 

Mas (argue-se contra a escola leiga) arrisca-se 
a propria seguranfa do estado com o supprlmir 
do cnsino a religiao, que instilla no cora^ao do 
povo os sentimentos de respeito, dc ordem, dc 
virtudc c de nobres estimulos, cuja ausencia 
da margem ao duro impcrio de paixoes perigo- 
sas, compromettedoras da tranquillidade pu- 
blica e bem-estar geral, e quo aprestam as revo- 
lugoes. 

Ha boas razocs a oppor a esta objccijao. De 
primeiro e scm desconhecer em geral a influen- 
cia benefica do sentimento religioso na socieda- 
dc, e preciso nao exageral-a c convir que elle 
tambem pdde, pelo fanatismo, trazer males ao 
estado c jA tern produzido sangrentasrcvohifocs, 
sendo duvidoso si ha mais perigo em sua au- 
sencia do que em seo excesso. 

Esse sentimento, em grao razoavel e sem ex- 
clusivismo de seita, se pode e deve cultivar 
mcsmo na escola leiga. Esta nao professa o 

( ') Im.tginc-sc um professor para ensinar loilas as rcligioes (e natural- 
mente ensiuando mais e me 111 or qttc as outras a sua), ou n'uma escola tantos professores quanlas as rcligioes conhecidas! Calculc-se o effcito da inspccijao escolai contiada a um so funccionario sabedor dc lodos os credos e dogmas religiosos, ou uma lurma de inspectores, um para cada scila! 

atheismo nem faz propaganda cm prol de umas 
contra outras rcligioes ; ella nao repelle as ideas 
rcligiosas e moraes que sao o patrimonio com- 
mum das seitas mais conscienciosas e csclarc- 
cidas, principios universaes, abrafados por to- 
das as confissoes e que cslao no espirito do sc- 
culo. 

Si o mestre nao tem que catechisar,— e isto 
a outrem cabera, que nao a um funccionario do 
estado,— nao se segue d'ahi que, devendo for- 
mar o corafao do discipulo, se abstenha die de 
inculcar-lhe a Idea do dever, os sentimentos mo- 
raes que sao o apanagio das so-Ldades bem 
ordenadase que reccbem a influigao do espirito 
religioso. Assim, a escola nao ensinara ma- 
ximas intolerantes, nao inspirara aos alumnos o 
odio aos que professarem religiao diversa, nao 
entrara nj hyeroglipho dos dogmas; mas 
professara, scm quebra da neutralidade que ella 
deve guardar cntre todas as c. nfissoes. o re- 
speito portodos osdireitose liberdades legitima;, 
o amor do proximo sem distincijao de cren^as, 
a fraternidadc dos pavos e ragas.a caridadc para 
com todos, a responsabilidade pessoal, o amor a 
ordem, o respeito a lei e aos superiorcs.o patrio- 
tismo, a pratica do bem e da virtude, emfim. 
Um ensino assim nao tem nada de anti-religios a 
e estamui longe dc compromettcr a scguranca 
e o future do estado; ao contrario, o ampara 
e o cscuda (*)- 

( ') Uma lei «lo Hstailn dc Massachussetts, no (junl, como cm geral nos 
nutros EsUtlns ila Uniao Norte Americana, o cnsino c (niio con- fessional, Icigo), assim providenciou quanto ao cultivo do senso moral c religioso nas cscolas (c isto pddc ser offerecido como um bom cxcniplo a scguir): «Os professorcs sc csfor^arao por incutir no animo da mocidadc confiada a sens cuidados nao so a piedadc, a justi^a c o respeito a vcrdade. como o amor a patria, a benevolencia para com toitos os liomcns, a sobriedade, o amor ao traballin, a castidade, a niodcraifao, a tempcraiit-a c todas as virludcs que podem servir de apoio a rcpublica e ornamcnto a socic- dade. Ulles devem moslrar a scos alumnos, por mcio de explica^ocs que todos comprehendam, como cssas vlrtudes lendeni a mantcr v aperferqoar as instiluKbcs rcpnblicanas e os vicios oppostos inevitavchnciilc conduzcm as 
mais desastrosas consequencias.» • Km IVrnambttco, nude, qtiatido ainda provincia, foi secularisado o cnsino, o inspector geral da lnstruc«jao puhiica (que era quern hoje cscrcve e:.le 
livro). inserio. com approva^ao compctcntc, nos rcgiinentos que claborou para os insiitutos sob sua inspecijao, disposi^ocs que nao sera fora dc proposito referir aqui. Conformc o Rcgimeiito do Gymnasto Pcrnambucano, dc iq dc abril dc 1876. arts. 7, 8 § 1 e 201, cumpre aos professorcs inspirar a se«s alumnos sentimentos rcligiosos e moraes, c aproveitar lodas as occasiocs que se offcrccerem para cnsinar-lbes o que devem ellcs a Deos, a patria e aos p&es. 
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Finalmente, o estado leigo não professa em 
seos institutos de in st ru cção o e nsino das reli
g iões ou de uma qualquer d' ellas; mas nem por 
isso deixarão de se r ensi nadas, e até pelos mai s 
competentes, desde qu e ha a liberdade ele en
sino, desde qu e nos estabelecimentos não o ffi
c iaes os mestres têm o direito de e nsinar_ do u
trinas rei ig iosas, desde que cada uma el as con
fi ss3es póde livrem ente crear esco las para o en
sino ele seos credos , e desde que , como é sabido, 
n' ellas tão gra ndemente se desen volve e predo
mina o espi rito d e prosely ti smo e de propa
ga nda. 

Assim qu e , nem a escola leiga darú um ensino 
atheo, impio , hostil á relig iosidade, nem ha pe
ri go alg um d e que ell a elimine da nação o se n
time nto re li g ioso, tão intenso e a rraigado no 
coração do povo e a cujo dese nvolvi mento se r
vem g randemente o lar domest ico, essa primeira 
escola de pi edade , as pred icas nos templos . o 
catechi smo pelos curas, pastores, mi ~sic narios , 
as assoc iações relig iosas, as a ul as e imprensa 
por ellas mantidas . 

O reg imento d:1 s escol:i s prim.1ri:1s, :ippro\':1dd em 10 de ou tubro ele 1885, 
clcpo is de ter :1ss ig 11:il:1dn • mn fin s de tac s ins titui ções :1 cult ura lll Ora l ll ns 
:il111u nos1 o dcst.· m•o h1imcnto de suas fa c11lt!:11h::. intdlectu.ics, e :1 cqu isiç:in de 
conhcci 111 c11tns e aptidões 11cccss:1ri:1s p:1r;1 scns progressos ultcrinrt-s n:a vi ,l:1 
pr:1t ic:1 e prcp:1r:tl-os p:1r:1 hc•mcns ,!e be m, utci s :i p:1tria e :i sncic .! :ulc, in
cu mbe :w professor in c11tir-ll1cs no :mimo pcl:t p:tl :1vr:1 e pe lo exemplo o 
sentiment o do bl'm e d:1 virt111h: , lendo c m \·is t:1, no dci;cm pcnho dl! :-co 111 :1-
gisterio C\IIC no ohjectn do ens ino :1 s..:o c:trgo entre a form :1i;:io 1!0 c:1r:1 ctcr 
,los :l\umnos, junt:nucntc com a comm tm k:1ç;io dos conhcdmcntos inili spc 11 -
S:l\·ei s :t o homem para \·i,·cr 11i gn:1111cntc n:i sot icd:11lc 1 :tppli canllo suas forç as 
nflo cm benefido de seo he m cst:ir proprio !IÔlllcntc , m:1s tambcm 110 t!c sco pitiz 
e d:1 humanidade . Rcn1111111 cuda :1ii11fa :ms mestres que nos :1 ctos d:: ,·id:i 
esco lar se prcorcupcm de faz ...-r co111 prchcnderc111 os :1!11111110!- :t 11 ::CL'Ssitl:idc e 
v:m tagcm cio c11111pri111cnto do clt: \•Cr.: do respeito :·1 :mto rid:1dc , sem pr.:j uizo 
do sentim ento d:1 iut!cpL·mkuci:1 ( :1rts. ~. zo e 66 ) . 

E atplÍ cst:1 C"o mo :1 csL·n la lci g:1 n:io iufirm:1 o sentimento rc lig iosn , e 11 :ifl 
C, iuspir:1111!0-sc cm ta co; princi pias, 11111:1 institui ,,;:io subvcrsi\' a 11c111 de 111 0.lo 
:il g: 11111 perigosa :10 estado e i1 soci .:ll:1dc . 

Nos estabelecimentos publicos, ass im 
da União como dos Estados . Uma eme nda 
para restring ir-se a laicidade aos in stitutos fe
deraes de ens ino, de ixava aos Estados a facul 
dade de estabelecei-a o u não nos seos. Não a 
quiz , porém , o co ng resso constituinte adopta r. 
Destoa va de seo plano de seculari sação . E mes
mo que não se ti vesse dado esse facto, que ev i
denci a o p roposito de não se permittir tal 
restricção, a proh ibição do ensino reli g ioso nas 
escolas mantidas pelos Estados é inteira mente 
fóra de questão. O art. 72 se comprehend e 
entre as di sposições constitucio naes qu e o art igo 
63 impõe co m o obrigatorias aos Estados . (Vide 
commentario ao art. 63). -,-

- A exp ressão « estabelecimentos pu blicos » 
exclue asescolas pa rticul a res, fundada s ti! ma n
tidas pelos cidadãos , se m caracter oflicial, o u 
por associações . 

Taes escolas po lerão ser ou não leigas . 
Ho menage m á liberdade ele ensino e de cren
ças relig iosas. Mas si não fo rem , não pode
rão ser subve ncio nadas nem receber quaesq uer 
a uxílios do gove rno . Subvenção, isenções e 
favores oflici aes a escolas reli g iosas, são au
xi li o ao dese nvolvime nto da reli g ião que 
na escola fo r professada e estabel ece m rela
ções de depend encia qu e o § 7 d' este a rt. 72 , 
form almente prohibe. 

Emendas declarando livre o ensino fora m 
tambem rejeitadas, mas era m iirnte is di a nte da 
di sposição do s §~~ 1 1 e 24 cio mesmo ar ti go , 
que de modo inconcusso e nvolvem _ a co nsagra
ção d ' essa li berclacle . 

." 7." Ncn hu111 culto ou egreja 
g osarii de su bvcn çiío officia l , nem 
terii rc l:1 ções de dc pcndencia o u 
a lli anç:i co m o gove rno da Uni ão 
o u dos Estados. 

(§ 7. 0 Qlte sejam supprcssas as 
palav r:1s - o u dos es tados ao ~ 7° 
cio art. 72. -La111011 yia Godofrcdo . 

( Emend:1 rejeit:1d:l em I G de janeiro de 
189 1 ). 

§ 7. 0 Nenhum culto ou egreja 
gosará de subvenção official, 
nem terá relações de dependen
cia, ou alliança com o governo 
da União, ou o dos Estados. (Decretos n. 5 10. de 22 de junho e n. 8 14 

A de 23, de ou1utro de 1890.) 

§ 8.° E' excl uidJ do paiz a co m
panhia de jesuitas e pt ohibida a 
fundação de novos convcn tos ou 
o rdens mo nas( ic;t~. 

§ 8. 0 Supprim a-se o § 8° .- Bar
bosa. Li111a. 

(E menda 11pprovada em 8 de janeiro de 
189 1 ). 

(Decreto 11 . 5 10 . de 22 els ju11 ho de 1890). 

( Substitu a-se · o § 8° pelo se
g uinte: 

§ 8° ContinCt :1 cxcluida do p:1iza 
co111p:1 nhia dos jesuit,1s e prohibida 
a fund:1ção ele novos conven tos, 
ou ordens mon ;1slicas . 

E' pro hibido no paiz a fundação 
el e conventos ou a in stitui ção de 
ordens m onas ti cas . - A. Caval
rnuli. 

( Emenda prcjudic:1d..t 11:1 m es1n:1 d:1t:1) . 

( Decreio 11. 9 14 , A de 23 de outubro de 
1890 ). 

§ 7. Nenhum culto ou egreja poderi a 
entre nós gosa r de subvenção offic ial, nem ter 
relações de depe nd encia ou a lli a nça com o go
ve rn o da Uni ão ou dos Estados, uma vez esta
tuida asecul a ri sação do estado co mo um dos 
pr incípios cap itaes da o rga ni sação po lí tica a r
chitec tada pela Co nstitui ção. O estado leigo 
tem que ser n eutra l entre as reli g iões es tabele
cidas no pa iz e excederá , n 'este parti cu lar, os 
limi tes de sua mi ssão sempre q ue não restrin
g ir-se a garantil-a s t o da eg ual me nte no line 

exerc ício de seos c ultos, procedendo de m odo 
que todos est es sejam respeitados, com as unicas 
restricções fundadas na moral e ordem publi ca, 
e não co nsentindo qu e qua lq uer d'elles in vada 
os direitos indi v id uaes o u os do estado. 

(Vide comment. ao art. 11 , n. 2) . 

Relações de dependencia ou alliança 
seri a m a negação da se paração estabt:lecida 
pelo decreto n. 1 19 A, de 7 de janeiro de 1 890, 
confi rmada e clesenv !vida pe la C nstitui .,:ão, 
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314 ARTIGO 72 

Finalmentc, o estado leigo nao professa em 
seos institutos de instrucfao o ensino das reli- 
gioes ou de uma qualquer d'ellas; mas nem por 
isso deixarao de ser ensinadas, e ate pelos mais 
competentes, desde que ha a liberdade de en- 
sino, desdc que nos estabelecimentos nao ofll- 
ciacs os mestrcs tem o direito de ensinar dou- 
trinas religiosas, desde que cada uma das con- 
fissjes pode livrcmente crear escolas para o en- 
sino de seos credos, e desde que, comoe sabido, 
n'ellas tao grandemente se desenvolve e predo- 
mina o espirito de proselytismo e de propa- 
ganda. 

Assim que, nem a escola leigadara um ensino 
atheo, impio, hostil a religiosidade, nem ha pe- 
rigo algum de que ella elimine da nafao o sen- 
timento religioso, tao intenso e arraigado no 
corafao do povo e a cujo desenvolvimento ser- 
vem grandemente o lardomestico, essa primcira 
escola de piedade, as predicas nos templos, o 
catechismo pelos curas, pastores, missicnarios, 
as associa96es religiosas, as aulas e imprensa 
por ellas mantidas. 

O reguiiento das escolas priniarias, approvado'em 20 de outubro dc 1885, depois de ter assipnalado eomo fins dc taes institttiv'ucs a cnltnra moral dos alum nos, o desenvolvimento dc suas faeuldadcs intellectuaes, e acqutsivao de conhecimctttos c aptiddes iieccssarias para seos progressos utteriorcs na vida pratica c prcparal-os para hemens de bem, uteis a patria e a sociedade, iu- cumbe ao professor incutir-llics no animo pela pnlavra e pelo cxemplo o 
sentimcnto do bem c da virtudc, tendo cm vista, no dcsempenlto dc seo nia- gisterio que no objeeto do ensino a seo cargo entrc a fortna^ao do caracler dos alumnos, Jnntamente com a commnnicacao dos conliecimentos indispen- 
saveis ao liomem para viver dignamcnte na sociedade, applicando suas lorcas naocm bcneficio deseo bem eslar pmprio sdmcnte, mas tanibem no de seopniz e da luimanidailc. Recnmmcuda ainda aos mestres que nos aclos da vida escolar sc preoccupem tie fazcr compreStciiderem os alnmnos a necessidade e 
vantagem ilo eumprimetito do dever e do respeito a antoridade. sem prejuizo do sentimcnto da independcncia ( arts. 2, 20 e 66). 1; aqu) esla como a escola leiga nao infirma o sentimcnto religioso, e nan tv, inspirando.se cm tacs prineipios, uma institui{:io subversiva nem de modo 
algum perigosa ao estado e a sociedade. 

7.0 Nonhum culto ou cgrcja 
gosara dc subvciifao official, nem 
tcra rolajoes de dependencia ou 
allianfa com o govcrno da Uniao 
ou dos Kstados. 

(Decrclos n. 510. de 22 de junho e n. 814 
A de 23, de ouluVro de 1890.) 

§ 8." E' cxcluida do paiz a com- 
panhia dc jesuitas c piohibida a 
fundafao dc novos convcntos ou 
ordens monastica's. 

(Decreto n. 510, de 22 d-; junho de 1890). 
§ 8° Continua cxcluida do paiz a 

companhia dos jesuitas c prohibida 
a fundaiao dc novos convcntos, 
ou ordens monasticas. 

( Decreto n. 914, A de 23 de outubro de 
1890). 

§ 7. Nenhum culto ou egreja poderia 
entre nos gosar de subvengao official, nem ter 
relai;des de dependencia ou allianca com o go- 
vcrno da Uniao ou dos Estados, uma vez esla- 
tuida asecularisacao do estado como um dos 
prineipios capitaes da organisacao politica ar- 
chitcctada pela Constituifao. () estado leigo 
tem que ser neutral entre as religioes estabele- 
cidas no paiz e excedera, n'este particular, os 
limites de sua missao sempre que nao restrin- 
gir-sc a garantil-as todas cgualmcnte no livrc 

Nos estabelecimentos publicos, assim 
da Uniao como dos Estados. Uma emenda 
para rcstringir-se a laicidade aos institutos fe- 
deraes de ensino, deixava aos Estados a facul- 
dade de estabelecel-a ou nao nos seos. Nao a 
quiz, porem, o congresso constituinte adoptar. 
Destoava de seo piano de secularisacao. E mes- 
moque nao se tivesse dado esse facto, que cvi- 
dencia o proposito de nao ■ se permittir tal 
restriccao, a prohibifao do ensino religioso nas 
escolas mantidas pelos Estados e inteiramentc 
fora de questao. O art. 72 se comprehendc 
entre as disposicoes constitucionaes queo artigo 
63 impoe como obrigatorias aos Estados. {Vide 
commentario ao art. 63). * 

— A expressao « estabelecimentos publicos » 
exclue as escolas particulares, fundadas e man- 
tidas pelos cidadaos, sem caracter official, ou 
por associa?oes. 

Taes escolas poderao ser ou nao leigas. 
Homenagem a liberdade de ensino e de cren- 
i;as religiosas. Mas si nao forem, nao pode- 
rao ser subvencionadas nem receber quaesquer 
auxilios do governo. Subvemjao, isenfoes e 
favores officiaes a escolas religiosas, sao au- 
xilio ao desenvolvimento da religiao quo 
na escola for professada e estabelccem rcla- 
goes de dependencia queo § 7 d'este art. 72_ 
formalmente probibe. 

Emendas declarando livre o ensino foram 
tambem rejeitadas, mas eram imiteis diante da 
disposiijao dos §§ 11 e 24 do mesmo artigo, 
que de modo inconcusso envolvem, a consagra- 
(;ao d'essa liberdade. 

§ 7.° Nenhum culto ou egreja 
gosara de subvengao official, 
nem tera relagfies de dependen- 
cia, ou allianga com 0 governo 
da Uniao, ou 0 dos Estados. 

exercicio de seos cultos, procedendo de modo 
que todos estes sejam respeitados, comasunicas 
restricgoes fundadas na moral e ordem publica, 
e nao consentindo que qualquer d'elles invadt 
os direitos individuaes ou os do estado. 

(Kfifc comment, ao art. 11, n. 2). 

Relagoes de dependencia ou allianqa 
seriam a negacao da separagao estabelecida 
pclo decreto n. 119 A, de 7 dc Janeiro de 1890, 
conlirmada c desenvolvida pela Constituigao, 

(§ l" Que sejam suppressas as 
palavras — ou dos estados ao § 70 

do art. 72.—Laiiioiinier Godofredo. 
( Hmenda rcjeituda em 16 de Janeiro de 

189.). 
§ 8.° Supprima-sc o § 8".—Bar- 

bosa Lium. 
(Hmenda approvada em 8 de Janeiro de 

■891).. 
(Substitua-sc' o § 8° pclo se- 

guintc: 
B' prohibido no paiz a fundagao 

de convcntos ou a instituicao de 
ordens monasticas. — yd. Caval- 
cai/li. 

(Rmenda prejudicada na mesnia data). 
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arti go citado e va rios paragraphos do art . 72. 
Vem aq ui de molde as seguintes considerações 
de E. ele La boul aye no seo int eressa n te pam
·phleto d 'O PARTIDO LI BERA L (Parte 1, IV) : 

« -A se paraç.i:io, abo li ndo as p retenções injustas e ca run
chosas quér d:t Egreja, quér do estado , deixa [1 re l ig ião e ~í 
soc iedade a pnz de que ambas ca recem. Parece m hoje 
duas pessoas d ist inctas o c idadão e o fie l, tendo cada um 
direi tos e deveres diversos. Ensi nam ao fi el n anrnldiço:1.r 
a liller,lad e, como o fructo envenenado da philosop hia e da 
revolução : ao cidadão a t e r a egreja como inimi ga da civi
lis·ação . D'nhi surdem discordia , conturbação profunda 
na s almas, e por assim dize r dous povos e1n uma soc iedade . 
Nada ha, porém , t ão falso com o esta distincção . E' o Chris
tiani smo tão pouco inimigo das instituições livres, que 
nun ca té m vingad o taes _i nstitui ções s infio nas naçõ es chr is
t ães ; os po vos qu e seguem a lei de Brah ma , de Bouldha e 
de Ma horn ct até hoje não sahirarn cio despotismo. 

E' fructo do Eva ngelho a sociedad e moderna ; brota da 
uni ca re li g ião qu e conferia ao ind iv id uo o cu idado e a 
s:tl vaç~to de sua alrna j o mate rialismo a mata , a fé fo i-a 
vive r : e por sua vez , intima e mysteriosa rn ente all iados, o 
despoti smo suffoca a fé e a lille rdad e a vivifica. Que é, 
po is, esta opposição que div ide a eg reja e a sociedade ? 
Nada mai s que urn eq uivoco que se desvanecc rtt ao so l da 
liberdad e. E' o idea l do christã o tambem o idea l do c i
dadão ... 

Repõe a separação cada um no sco lagar. Não t em o 
est:1.do di ante de s i mai s qu e c idadãos, nito te rn ma is que 
temer a murrnuraçf10 das consciencias ... 

Reca lc itra a consciencia quando sente a mão do estado, 
mas ama um pode r qu e lhe ga rante a lille rdade. » 

A li gação e cl epende ncia elas duas insti t u ições 
impedem essa commoda e auspiciosa co-ex is
t encia q ue o ex imio pu blicista tão ju stamente 
preconi sava . 

6. 0 Todos podem se reunir e 
assoc iar li vrem ente, sem arma s e 
se m a mini ma interferencia policial, 
sa lvo havendo requi sição ou pertur
b ação el a o rd em publi ca. 

§ 9.º A todos é li c ito nssoc iarem
se e re u nirem-se liv reme nte e sem 
armas; nã o podendo interv ir a po
lic ia si não para m anter a o rdem 
publica. 

. § 8. u A todos é licito asso
ciarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas; não podendo 
intervir a policia, sinão para 
manter a ordem publica. ( Proj ecto da co mm issão do go verno pro

visorio ) . 
(Decretos 11. 5 10 . de 22 de junho e 11. 9 14 A, 

de 2J<le outubro de 1890). 

§ ~- A todos é licito associarem-se e 
reunirem-se. O direito ele associação e re
un ião não v inha me ncionado entre os tri nta e 
tres § § do art . 179 da Co nsti t ui ção do Imperio 
( correspondente ao a rt. 72 da co n5tituição v i
gente) , mas a reconhecia e regulava a legislação 
ordi nari a (*), como u m desdobramento da liber
dade ind ivid ual. 

A Republi ca amparou esse d ireito, da ndo-lhe 
a garantia const itucio nal, pela in cl usão ent re 
aq uell es dos q uaes proclama a in vi olabidade; 
por modo q ue não é m ais u ma concessão da 
legislatura ord inari a, suj eita a arbitrio d ' es ta 
quanto ao modo e extensão de seo exercício. 
A Consti tui ção solemnemente assegura o goso 
cio d ireito dçi reunião e associação . 

O cod igo penal , a rts . 12 1 a 123, declara li c ita 
a reuni ão cio povo desarmado, em ordem , para 
o fim de representar contra as inj usti ças, ve
xações e múo proced imento dos em pregados 
pu blicos, bem como a reuni ão pac ifica e sem 
a rmas do povo nas praças publi cas, t heat ros e 
quaesquer out ros edificios ou logares con ve ni
en tes, para exercer o d ireito de d iscut ir 
e rep resentar sobre os negoc ios publicos, não 
se ndo necessaria, para o uso d 'esta fac ul dade, 
p rév ia lice nça da au to ridade poli cial , q ue só 
poderá prohi bi r a reunião ann u nciada, no caso 
de suspensão das garan t ias co nsti tuc ionaes, l i
mi tada então a sua acção a di ssolve r a reunião , 
g uardadas as fo rm alidades da lei e sob as penas 
n 'e ll a comm inadas . 

A autoridade poli cial irá ao logar ela reu nião e 
reconhecendo que esta é illi cita e tem fin s offe n-

( • ) Lei de 20 de outubro ele 182;, Coci. Crim. de:: 16 de ch:1.e_mbr~ de t ~o, 
p:irtc IV, cnp . li j ;l\·isos de; tlc ou tubro de 18; 1 e t.e: de ;a ne1 ro de 1 32 
( que dcclnr:1 rnm n:io ha\"cr necc~sicl:ulc de liccnc;:i pnr:1 se orgnn is:i rem s0-
cicd:1,lco;, h:1st:111do cum pri r-se o tli spoi.to no Co,,I. Cri111 . ) j le i de 6 ele ju nho 
de 1831, :irt. : "i nvi!sO cl:1 1111.=smn d:it:1; :ir t. ,i º § 3 ela _ lei ~li: J de dc:r.cm.bro 
de 18.p, arl'i. 1:9 e 170 do Rcg. n. 120 clt: J I d..: p111c1ro 1h: 18.p j lei n. 
J-1 !,0 de 4 de novembro e ,tcc . n, ~.8:: 1 de J0 d\: 11\:.zcml:iro d<: 18 ;1, 

si vos ela ordem publi ca, o fa rá con star ás pe~soas 
p resen tes e as intim ará para se retira rem ; si a 
auto ri dade não fô r obedecida, depo is de terceira 
ad moestação em pregará a força para d ispersa r 
o ajuntame nto e ma ndará recolher á p ri são pre
venti va os cabeças . 

A lei n . 30 ele 8 ele janairo de 1892, art . 29, 
inclue ent re os crimes de respon sabili dade do 
presiden te da Rep ublica impedi r , pe rt urbar ou 
d issolver as reu ni ões pacificas do povo, fóra dos 
casos em que a lei o permit te ou sem as fo rma
lidades q ue ella prescreve. 

Q\.1an to ás associações, comprehende-se que, 
além ele respei taveis, como exercicio de um di 
reito , desde q ue se m ante_nham nos limites da 
ordem jurídica, desde qu e t enham propositos 
lícitos e não t ragam peri go á tranq uilidade pu
blica, el las são de immensa va ntagem para o 
estado, para a communhão . Elias redobram as 
as fo rças ind ivicluaes, dão ex pansão ás indus
tri as, m ulti plicam os cap itaes, promovem a 
diffusão do ensino, o dese nvolvimento das sc i
encias, das artes, serve·m gra ndem ente á cari 
dade publica, e co m isso alli v iam o estado de 
uma multidão de serv iços q ue não lhe com
petem e mu ito efficazmente o secu ndam em 
outros . Por el las, torn am-se realidade empre
hendimentos que de outro modo affrontar iam a 
ca pacidade e recursos indi viduaes não col! io-a
dos . E t al é a sua i'm porta ncia na v ida dos 
povos, que co nsidera-se a apt idão para fo rmal-as 
nas d iffe rentes espheras de act iv idade como um 
dos prin cipaes sig naes de adia ntada c ivi li sação . 

Assim que, n 'esta parte, bem inspirada é a 
legislação republica na que apartou -se do sys
t ema prevent ivo e, em vez de consagrar re
stricções tacanhas e suspicazes, deixou a mplc1 
ma rgem e larg ueza ao espírito ele associação, a 
qual é, a um tempo, fórrn a legitima da libe rd ade 
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artigo citado e varies paragraphos do art. 72. 
Vem aqui de molde as seguintes considerafoes 
de E. de Laboulaye no seo interessante pam- 
'phleto d'O Partido Liberal (Parte I, IV) ; 

«-A scpara^iio, abolindo as preten^oes injustas e carun- 
chosas qucr da Egreja, qucr do cstado, dcixa a religlao e a 
socicdade a paz de quc ambas carecem. Parecem hoje 
duas pessoas distinctas o cidadao e o fie), tendo cada um 
direitos c deveres divcrsos. Ensmam ao fie! a amaldi^oar 
alibcrdade, como o fructo envencnado da philosophta e da 
revolu^ao : ao cidadao a ter a egreja como inimiga da clvi- 
lisa^ao. D'ahi surdem dlscordia, conturbatjao profunda 
nas almas, e por assim dizer dous povos em uma sociedade, 
Nada ha, porcm, tao falso como esta distinc^ao, E' o Chris- 
tianismo tao pouco inimigo das institui^oes livres, que 
nunca tern vingado taes jnstitui^oes sinao nas na^oes chris- 
tacs ; os povos que seguem a lei dc Bralima, de Bouldha e 
de Mahomet ate hoje nao sahiram do despotisms. 

E* fructo do Hvangelho a sociedade moderna ; brota da 
unica religiao que conferio ao individuo o cuidado e a 
salva^ao de sua alma ; o materialismo a mata, a fe fa)-a 
viver : e por sua vcz, intima e mysteriosamente alliados, o 
despotismo sufibca a fe e a libcrdade a vivlfica. Que e, 
pois, esta opposi<;ao que divide a egreja e a sociedade ? 
Nada mais que um equivoco que se desvaneccra ao sol da 
libcrdade. E' o ideal do christao tambcm o ideal do ci- 
dadao... 

Repoe a separagao cada um no seo logar. Nao tern o 
estado diante de si mais que cidadaos, nao tern mais que 
temcr a murmuraqao das consciencias... 

Recalcitra a consciencia quando scnte a mao do estado, 
mas ama um poder que Ihe garante a libcrdade.» 

A ligaQao e dependencia das duas instituigoes 
impedem cssa commoda e auspiciosa co-exis- 
tencia que o eximio publicista tao justamente 
preconisava. 

6." Toclos podem sc rcunir g 
associnr livrcmcnte, sem armas e 
scm a minima interferencia policial, 
salvo havendo rcquisifao 011 pertur- 
bafao da ordem publica. 

( Projeclo da commissao do governo pro- 
visor io). 

§ 9.0 A todose licito associarcm- 
sc e rcimircm-sc livrementc c sem 
armas; nao podendo intcrvir a po- 
licia sinao para mantcr a ordem 
publica. 

(Decrelosn. 510.de22 dejunho e n.914 A, 
de 23 de oulubrode 1890). 

. § 8." A todos e licito asso- 
ciarem-se e reunirem-se livre- 
mente e sem armas; nao podendo 
intervir a policia, sinao para 
manter a ordem publica. 

§ 8. A todos e licito associarem-se e 
reunirem-se. O direito de associafao e re- 
nniao nao vinha mencionado entre os trinta e 
tres §§ do art. 179 da Constituiqao do Imperio 
(correspondente ao art. 72 da constituifao vi- 
gente), mas a reconhecia e regulava a legisla^ao 
ordinaria (*), como um desdobramento daliber- 
dade individual. 

A Republica amparou esse direito, dando-lhe 
a garantia constitucional, pela inclusao entre 
aquelles dos quaes proclama a in violabidade; 
por modo que nao e mais uma concessao da 
legislatura ordinaria, sujeita a arbitrio d'esta 
quanto ao modo e extensao de seo exercicio. 
A Constituifao solemnemente assegura o goso 
do direito da reuniao e associagao. 

() codigo penal, arts. 121 a 123, declara licita 
a reuniao do povo desarmado, cm ordem, para 
o fim de representar contra as injusti^as, ve- 
xa^oes e mao procedimento dos empregados 
publicos, bem como a reuniao pacifica e sem 
armas do povo. nas praqas publicas, theatres e 
qnaesquer outros edificios ou logares conveni- 
cntcs, para exercer o direito de discutir 
e representar sobre os negocios publicos, nao 
sendo necessaria, para o uso d esta faculdade, 
previa licen^a da autoridade policial, que so 
podera prohibir a reuniao annunciada, no caso 
de suspensao das garantias constitucionaes, li- 
mitada entao a sua ac^ao a dissolver a reuniao, 
guardadas as formalidades da lei e sob as penas 
n'clla comminadas. 

A autoridade policial iraao logar da reuniao e 
reconhecendo que esta e illicita e tern fins olTen- 

(*) Lei tie 20 tie outubro tic 1825, CotL Crini. dc j6 dc dezembro de 1830, parle IV, cap. II; avisos de 3 de outubro dc 1831 c de 2 dc Janeiro de 1832 ( quc dccl.-iraram nao haver necessidade de licen^a para se organisareni so- cteilades, haslando cumprir-se o disposto no t'oil, Crini.); lei de 6 de junho de 1831, art. a"; aviso da sncsma data; art. 4° § 5 da lei dc 3 de dezembro de 1841, arts. 129 c ijo do Reg. n, 120 de 31 de Janeiro de 1842 ; lei n. 3.150 de 4 dc novembro c dec. n. 8.821 dc 30 de dezembro de 1882. 

sivos da ordem publica, o fara constar as pessoas 
presentes e as intimara para se retirarem; si a 
autoridade nao for obedecida, depois de tcrceira 
admoesta^ao empregara a forga para dispersar 
o ajuntamento e mandara recolher a prisao pre- 
ventiva os cabe<;as. 

A lei n. 30 de 8 de janairo de 1892, art. 29, 
indue entre os crimes de responsabilidade do 
presidente da Republica impedir, perturbar 011 
dissolver as reunioes pacificas do povo, fora dos 
casos em que a lei o permitte ou sem as forma- 
lidades que ella prescreve. 

Quanto as associafoes, comprehende-se que, 
alem de respeitaveis, como exercicio de um di- 
reito, desde que se mante.nliam nos limites da 
ordem juridica, desde que tenham propositos 
licitos e nao tragam perigo a tranquilidadc pu- 
blica, ellas sao de immensa vantagem para o 
estado, para a communhao. Ellas redobram as 
as for^as individuaes, dao expansao as indus- 
trias, multiplicam os capitaes, promovem a 
diffusao do ensino, o desenvolvimento das sci- 
encias, das aftes, serve'm grandemente a cari- 
dade publica, e com isso alliviam o estado de 
uma multidao de servi^os que nao Ihe com- 
petem e muito efficazmente o secundam em 
outros. Por ellas, tornam-se realidade empre 
hendimentos que de outro modo affrontariam a 
capacidade e recursos individuaes nao colliga- 
dos. E tal e a sua importancia na vida dos 
povos, que considera-se a aptidao para formal-as 
nas differentes espheras de actividadc como um 
dos principaes signaes de adiantada civilisaijao. 

Assim que, A esta parte, bem inspirada e a 
legislagao republicana que apartou-se do sys- 
tema preventivo e, em vez de consagrar re- 
stricgoes tacanhas e suspicazes, deixou ampla 
margem e largueza ao espirito dc associa^ao, a 
qual e, a um tempo, forma legitima da libcrdade 
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e poderosíssima alava nca do prog resso e g ran
deza elas nações . 

( Vide decretos n. 1 64, de 1 7 de janei ro de 1 890 
e 11. 173, ele 10 ele dezembro de 1893.) 

Qi.ranto a reun iões e associações com fins po
líticos, vide o que fi ca exposto no cornmentario 
( IV) ao princ ipio deste art . 72 , pag . 

Fin almente , o li vre exercício elo direito ga
rantido por este §temas li mitações seg uintes 
1 •0 ha el e ter lugar sem que estejam armados e 
2 . 0 sem que pertur bem a ordem publica os que 
o exercem . Restricção sa lutar, fundada na 
necessidade de manter-se a tranquillidade e 
,·egurança geral e que contri bue pa ra a· efficac ia 
e melhor successo dos fin i; pretendidos. 

8 .0 Todos pode111 apresentar ver
bal111enle ou por escripto, a qu ,1 1-
quer dos tres pode res, reclamações, 
queixas e peti ções, ou cxpà r in
fracções lest,1 const itu' ção, ou de 
qualquer lei , promovendo perante 
;1 auto ri dade co111petente a effcct iva 
response1b ili dade do infrac tor. 

§ 10 . E' per111ittidoaq uem q uer 
qu e seja representll' mediante peti
ção aos pode res publi cas, denunciar 
abusos cbs au toridades e promover 
a responsabil idade dos culpad os . 

§ 9.0 E' permittido a quem 
quer que seja representar, me
diante petição, aos poderes pu
blicas , denunciar abusos das 
autoridades e promover a respon
sabilidade dos culpados. 

( Decretos n. 5 10. de 22 de j t1nho e n. 9 14 
A, do 23 de ou tubro de 1890 .) 

( Proj ccto da commi ss?1 0 do governo pro
vi so ri o) . 

§ 9. Representar, mediante petição, 
aos poderes publicos, denunciar ah urns 
das autori dades e promover a responsabilidade 
dos culpados, é direito inherente {1 qualidade de 
cidadão e essencial á fó rma de mocratica repu
blicana. 

Con stituída deba ixo dessa fórrna a nação, as 
autor idades exercem suas fun cções por delega
ção, que não por direito pro pri o, e nos limites 
dessa delegação; o direito , o poder, continúa 
no outorgante, no povo, na massa geral dos 
membros da commu nhão politica estabelec ida, 
nos cidadãos. 

E porque não ali ena ram elles o poder e o con
se rvam, tendo apenas tran sferido o cxcrcicio, 
( vide suprn, p,1g . 10 ) , cabe-lhes fi sca li sa r esse 
exercício um dos meios 111 ais efficazes é o con
sagrado no paragrapho qu e estamos commen
tando, sen do esta urna eloqu ente e segura aílir
mação prat ica do self-goi•cm1111'11 I. (*) 

Alé111 disso, esta facul dade de dirig ir-se o ci
dadão aos poderes pub licas se exerce tambcrn 
para suggerir-lhes medidas que aprove itam á 
communhãu, e que podém referir-se a interesses 
de ordem política, jurídica, admini strativa ou 
material. 

E' uma adequada fó rma de man ifestarem os 
cidadãos se s votos e asp irações sobre as cousas 
publicas, sco juízo quanto á direcção qu e estas 
lc\·a 111, e de prov car a act ivic\ade das autori
dades sobre assumptos que im portam á collec ti
vidade. 

Nos gove rn os anti-liberaes este direito é ce r
ceado ou suppr imido, faz medo aos dcspotas . 

Nos regimen s li vres , si nceramente dem ocra
ti cos , é respe itado, e pela sua im portancia eva
lia considera-se garant ia de liberdade e elemen to 
de melhoria da ordem polít ica e adm inistrativa. 

E' ainda um meio eílicaz de provoc:ir a re
pressão dos abusos das autoridades e a punição 

( ' ) ,/ l"h .: t igh t of lhe pcoplc pc :1ccahly to :i ssc ru h lc :md pct iti on cong rc:.~ fo r 
a 1 1..'d 1.:,~ l l l bric \· aucc ,;, o r lorany th in!! d , c connc1. k ,I ,\ i lh th c powcrs :ind 
duti c,; o i 11:iti,111:d i-;,wcrncm cnl. i s ,111 .,1t,.i li 11t ,· n( 11 ,1/ / 11 11,1/ l'il;,,, 11 .,bifi . .. Tli e 
\' CI'\' idc,1 u i ~m·c1 11mc11t r ,.;puld ii::111 i11 101111 impli ~s t li at ri ~lit >>, C .:oncci to 
a r1inu .1do pc Lt j 11 n ( pru,lenci:i rchlti\';t a c'>ti: pouto n:1 Un ião uor tc-:nm:ri c:rna . 
( LhKLlt. A11n.l l. Const. . 1 91, pag . 18u ) 

dos funcci onatios delinquentes, aos quaes pro
teja a complacencia, desiclia ou cumplicidade 
dos superi ores. 

E do exposto se conhece qufo preciosa e eífi
caz é esta garanti a de interfe renci a, de partici
pação do cidadão nos negocios publicos, 

Mas o § 9 não ga rante unicamente o direito 
de petição com relação a assumptos de caracte r 
politico; seos t ermos gene ricos abra ngem tam
bem a facu ldade que todo o homem tem, como 
parte ela commu nhão civi l, abstrahindo da qua
lidade de cidadão. el e requerer ás autori dades o 
que fór a bem seo, de seos lí citos interesses , e 
de queixar-se das offensas e dam nos que se lhe 
tenham feito, para obter, pe los meius legaes, a 
repa ração e promover a punição do offensor. 
Por isso te\·e a Const itui ção de usa r neste pa
ragrapho cios termos : « é permittido a quem 
quer que sejn ». - e isto gara nte o exerci cio dessa 
facu ldade, quanto a direitos e interesses indivi
duaes, a nacio naes e a estra nge iros, a cidadãos 
act ivos ou não, a todos os hab itantes ci o Brazi l. 
Com relação a fin s politicos, como deixamos 
dito acima, a ga rantia cabe exc lu sivamente aos 
brazi leiros por ser direito po!ilico . 

Mediante petição . Qua nto ao direito de 
reuni~o vimos qu e só póde se r exe rcido se/li. nr-
111ns e sem prejuízo da ordem publim . As razões 
d 'esta li mitação militam lambem para que rr}o 
se permit ta se r exe rc ido de modo desordenado, 
tu multu ario, an archico, o direito de rep rese n
tar a s poderes pu bli cas . 

A representação, queixa , rec lamação, pro
posta ou 111oção , se deverá fa ze r 111edin11te pctiçiío; 
isto é, pode rii ser di scuti la , deli berada e resol
vida em reuniões pu bli cas ou qualquer fórm a 
não 11rohibida por lei, mas se rá presen te ú au
toridade publica por meio de req uerimento es
cripto ( que é, no uso corn mum de fa ll ar, o 
sig nificado do vocabu lo « petição»). 

E este expediente é preferi vel ·ao de deputações 
ou comrnissões. A exposição ve rba l é passa
geira (vcrbn voln 11t) e sendo incumbida a muitos 
co rre o ri sco de não offe recer completa unifor-
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c poiiero: i ;sima alavanca do propfrcsso e gran- 
deza das na^ocs. 

(K/i/adecretos n. 164, dc 17 de Janeiro de 1890 
e 11. 173, de 10 dc dczcmbro du 1693•) 

Ciiianto a reunioes c associa^ocs com fins po- 
liticos, vide o que fica exposto no commentario 
(IV) ao principio desto art. 72, pag. 

8.° Todos podem apresentar vcr- 
balmcnle ou por cscriplo, a qual- 
qucr dos trcs poderes, icclamafocs, 
qucixas c pctifoes, ou cxpor in- 
fracfoes desta constiluxaio, ou dc 
qualqucr lei, promovendo peranlc 
a autoridadc compctcntc a cffoclivn 
rcsponsabilitladc do infractor. 

( Projecto da commissao do governo pro- 
visorid). 

§ 9. Representar, mediante petigao, 
aos poderes publicos, denunciar abuses 
das autoridades e promover a responsabilidade 
dos culpados, e direito inhercnte a qualidade de 
cidadao e essencial a forma democratica repu- 
blicana. 

Conslituida debaixo dessa forma a na<;ao, as 
autoridades exercem suas funcfocs por delega- 
gao, que nao por direito proprio, e nos limites 
dessa delega<;ao; o direito, o podcr, continua 
no outorgante, no povo, na massa geral dos 
mcmbros da communhao politica estabelecida, 
nos cidadaos. 

H porque nao alienaram elles o poder e o c m- 
scrvam, tendo apenas transfcrido o cxcrcicio, 
{vide Supra, pag. 10), cabe-lhes fiscalisar csse 
cxercicio c um dos meios mais efficazes e o con- 
sagrado no paragrapho que estamos commcn- 
lando, sendoesta uma eloquente e scgura afiir- 
magao pratica do self-goveniiiicnf. (*) 

Alcm disso, esta faculdade dc dirigir-se o ci- 
dadao aos poderes publicos se exerce tambem 
para suggcrir-lhes mcdidas que aproveitam a 
communhao, c quo podem referir-se a intcresses 
de ordem politica, Juridica, administrativa ou 
material. 

E' uma adequada forma de manifestarcm os 
cidadaos seos votes e aspiragoes sobrc as cousas 
publicas, sco juizo quanto a dircccao que estas 
levam, e dc provocar a actividade das autori- 
dades sobrc assumptos que importam acollecti- 
vidade. 

Nos govcrnos anti-libcracs cste direito e ccr- 
ceado ou supprimido, faz medo aos despotas. 

Nos regimens livres, sinceramcnte democra- 
ticos, e respeitado, e pela sua importancia e va- 
lia considera-se garantia delibcrdadc c elemento 
dc melboria da ordem p litica e administrativa. 

E' ainda um mcio efficaz de provocar a re- 
prcssao dos abusos das autoridades c a punii;ao 

(*) wTlic right nf the people peace ah ly to assemble ami petition congress for a repress of grievances, or Ibranylhing else connected with the powers and duties of national govcrncment, is .11/ itltrihule of u.itioihil The very idea Ml govcrmnent republican in form implies that right »>, d cnnccito a rilrniado pela jurisprudencia retativa a cste ponto 11a Uniuo n or tea me r icon a. 
( Annot. Const., t8yi, pag. tSo) 

Finalmentc, o livre cxercicio do direito ga- 
rantido por cste ^ tern as limitagoes soguintcs ; 
1.0 lia de ter lugar sem que estejam armados e 
2.0 sem que perturbem a ordem publica os que 
o exercem. Restricfao salutar, fundada na 
nccessidade de manter-se a tranquillidadc e 
Seguran^a geral e que contribue para a'efiicacia 
e melhor successo dos fins pretendidos. 

§ 9.° E' permittido a quem 
quer que seja representar, me- 
diante petigao, aos poderes pu- 
blicos, denunciar abusos das 
autoridades e promover a respon- 
sabilidade dos culpados. 

dos funccionarios delinquentes, aos quaes pro- 
teja a complacencia, desidia ou cumplicidade 
dos supcriores. 

E do exposto se conhece quao prcciosa e efii- 
caz e esta garantia de interferencia, de partici- 
paqao do cidadao.nos negocios publicos, 

Mas o § 0 nao garante unicamente o direito 
de pctigao com rela^ao a assumptos de caracter 
politico ; seos termos genericos abrangem tam- 
bem a faculdade que todo o homem tern, como 
partc da communhao civil, abstrahindo da qua- 
iidade de cidadao. de requcrer as autoridades o 
que for a bem seo. de seos licitos interesscs, e 
de queixar-se das offensas c damnos que se Ihe 
teuham fcito, para obter, pelos meios legaes, a 
repara^ao e promover a punivao do oflensor. 
Por isso teve a Constituifao de usar neste pa- 
ragrapho dos termos; «e permittido a quem 
quer que seja », — e isto garante o cxercicio dessa 
faculdade, quanto a direitos e intcresses indivi- 
duaes, a nacionaes e a cstrangeiros, a cidadaos 
activos ou nao, a todos os habitantes do Brazil. 
Com relacao a fins politicos, como dcixamos 
dito acima, a garantia cabc exclusivamentc aos 
brazileiros por ser direito politico. 

Mediante petiqao. Quanto no direito dc 
reuniao vimos que so pode ser exercido sem ar- 
ums e sem prejuizo da ordempubliea. As razocs 
d'esta limitagao militam tambem para que nao 
se permitta ser exercido de modo desordenado, 
tu multuario, anarchico, o direito de represen- 
tar aos poderes publicos. 

A representa^ao, qucixa, reclamaijao, pro- 
posta ou mocao, se deveraiazer mediante petijdo', 
isto c, podera ser di ;cutida, deliberada e rcsol- 
vida em reunides publicas ou qualquer . forma 
nao proliibida por lei, mas sera presente a au- 
toridade publica por mcio de requerimento cs- 
cripto ( que e, no uso commum de fallar, o 
significailo do vocabulo « peti9ao»). 

E estc expedientee preferivel "ao de deputa^oes 
ou commissoes. A exposifao verbal e passa- 
geira {verba volant) e sendo incumbida a muitos 
corre o risco de nao offerecer completa unifor- 

§ 10. E' permittido a quem quer 
qUc seja representar mediante pcli- 
fao aos poderes publicos, denunciar 
abusos das autoridades c promover 
a responsabilidade dos culpados. 

(Decrelos n, 510, de 22 de junho e n. 914 
A, de 23 de ouiubro de 1890.) 
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1e seja representar, me
petição, aos poderes pu
denunciar abusos das 

ades e promover a respon
lde dos culpados. 

uentes, aos q uaes pro
:sicl ia ou cu 111plicidacl e 

:e qu :ío prec iosa e c /Ti-
1te rfe rencia, ele pa rtici-
5ocios pu bli cos, 
:e unica 111 ente o direito 
assu111ptos el e ca rac ter 
ne ricos ab ra nge m ta111-
o o ho 111 e111 t em, co mo 
•il, abs t rahindo da qu a-
1uerer ás a utori dades o 
.eos lí citos in te resses, e 
;as e da 111n os qu e se lhe 
pelos 111e ios legaes, a 
pu ni ção do offo nso r. 

ção de usa r neste pa
« é permitti do n q11 cm 
ira nte o exe rcício dessa 
.tos e interesses indi v i
tra nge iros, a cidadãos 
; ha bitantes cio Braz il. 
icos , co mo deixa mos 
JC exc lu siva mente aos 
,olitico . 

Q uanto ao d ireito el e 
e ser exe rc ido sem nr
cm p 11 blim . As razões 
ambe m para q ue 1-iío 
~ modo clesord cnaclo, 
o direito de rep rcsen -

·<a, reclamação, p ro
l faze r 111edin11/e petição; 
1, d eliberada e resol
; o u qual q uer fó rma 
, se rá presente á a u
cl e requ erim ento es
)mmum de fa llar, o 
Je ti ção» ) . 
·i vel ao de deputações 
;ição verba l é passa
' in cumbida a muitos 
:er completa unifo r-
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midade e de prejud ica r o cx ito . O requer i
m ento escrip to co ncreti sa e reg is tra o ped ido, a 
pretenção e os m otivos ai legados em se u abono 
e justifi cação, o fferecendo ass im co ndi ções favo 
ra vcis ao deti do e meditado exa me ci o caso q ue 
se a presenta . 

Pim enta Bu e no, cuja co m pcte ncia e largas 
vi stas n'esta mate ri a são indi sp utave is, ass igna la 
as seguintes regra s e co ndi ções q ue devem pre
valece r no uso da fac uldade de q ue se trata : 

A peti ção sóme nte se admittirá po r escripto; 
Deve se r cm term os res peitosos, e 
Assignada por todos e cada um dos peticio na

rios pelo se u proprio no me e não so b de nomi
nação coll cc ti va de soc iedade poli t ica o u a no
ny ma, o u mes mo el e muni cipalidade, pelo me nos 
qu e não esteja para isso auto ri sada po r lei ; 

flião eleve ser aprese ntada por g rupos ou m ul
tidão, e 

A ap resen tação ás ca maras legi !at ivas não 
lh es el eve se r feita á bar ra, s im na respectiva 
sec retaria o u por a lg u m cios mem bros d'e ll :1s . 

O a uto ri sacl pub lic ista fundamentava estas 
regras em razõ::s, por ell e cl.::se nvo lv idas, ele 
be m en te nd ida prudencia e ga ra nti a do acata
men to dev ido á a utor idade const ituida . ( D1R . 
Pus1.. 13RAZ . , 11. 60 1) . 

E cabe accrescen tar, co m o auto ri sado T . 
Wa lke r: 

« lf, howevcr , a pet it io n be dis respectfu l in 
its langage , or dc ma ncl somethi ng ma ni fcs tl y 
fri vo lous o r w ro ng, a leg i !a t ure does not hcsi
ta te t o reject it a s soo n as pre enteei.» ( ln trod . 
1.o Amer. Law., 1895, pag . 22 1). 

7.u To,los podem en trar, pcr
m:rn ccc r e sahir do terrilorio nac io
n al como e quando lhes conven ha, 
independentemen te de p:1ss:1 portc. 
em tempo de pn, e lcv:mdo comsigo 
a sua fort u na e ben s. 

~ 1 1 .0 Em lcmpo de paz, qt1 ;i\
que r pode en trar e sahi r, com a sua 
fo rt una e bens, quando e como lhe 
conve nh a . cio lc rri tor io da Repu
blica, indepe n.dentcmcntc de pas
s:1por(e. 

. 10. Em tempo de paz, qual
quer póde entrar no t erritorio 
nacional ou delle sahir, com a 
sua fortuna e bens, quando e 
como lhe convier , independente
mente de passaporte. ( Projcclo d:1 commissiio do governo pro

Yisorio.) 
( Decretos n. ;10 de 22 de junho e n. 9 14 A 

de 23 de ourub ro de 1890). 

~ 10. Qualquer póde entrar no t e r 
ritorio naci onal ou d'elle sahir, co m sua 
fortuna e bens, em tempo de paz , qu a ndo e 
co mo lhe co nv iér , indepe nde ntem ente de passa
porte . E' isto a co nsagração do d ireito de 
locomoção, q ue se conta ent re os d ireitos ind i
v iduaes . As inst itu ições fe ud aes co nside rava m 
o ho mem adstri c to ao so lo e os senh ores t in ha m 
o poder não só de im pedir q ue os vassal! Qs di s
pu zessc m de suas pessoas e deixasse m os do
min ios ci o se nho ri o, m as tam be m o de reclamal
os o nde qu er qu e ellcs se fosse m fi xar. Os cos
tum es tinha m j ú um ta nto modi fi cado o exe r
ci cio d 'essa prer.ogati va se nh o ri a l, qu ando a 
revolução de 1789 a fulmin o u , e a Co nstitui ção 
franccza de 1 79 1 proclamo ú a li berd ade de q ue 
trata o parag raph o q ue a nalysa mos, tão intima
m ente li gada á condição de ho mem e de m em bro 
el e um a communhão políti ca liberal , que em 
ri o-o r nem ha ,·e ria necessi dade de mencio
nal-a ( *). 

Em tempo de paz ( .. ) Mas co mo não ha 
liberdade que não deva pagar tri buto i1s legi-

(•) On s011rit tlc nos jours cn fü:tnl 1rnc tdlc clispm•itinn de !oi, d Ia rcpro-
1\111: t lnn q 11'011 av:1 i t tente t! 'cn f:1irc d:,ns te projt.:t de í:o nstitution de 18.18 i:st 
lomhl! d:111 s lc san:as 111c. Ainsi v:1 1c prng rcs ! 

) u:md um: liberte i:s t :tC'qui sc, on se sorprcnd qu'c llc cst j:rnrnis p11 ctrc con-

tCê\é•c) 
1
o Í,~~-d~nV~~~!~i::1i· provisnrio, n. : 11 de:~ de Feve reiro ele 1&Jo re

vogou, por incompttli\'cis com um rcgi rncn tlc .:omplc l ;1 liberdade imlivi.!11al e 
por cmh:iraços:1s :\ cm igrnç.'t0, toda s as lei s c1uc exigiam p~so;:ipor tc cm 
t empo de pJ1,, 

timas exige nciasda o rde m eclasegura nça soc ia l, 
es ta de q ue trata mos soffre algu m;is in ev itavc is 
res tri cções . A Consti t ui ção s · mente a ga ra nte 
« em tempo de paz », pódc ser suspensa no 
estado de s it io ( Const. , a rt. 80 ) e imped ida 
pelo govern o po r moti vos d iplom at icos rela ti va
men t e a subditos estra nge iros ; pelas autori da
des judiciari as o u po li ciaes, s i o ind i,·iduo esti 
ver cond em nado, pronu nciado, pelas auto ridades 
j ud iciar ias nos casos em q ue pelas leis fiscacs , 
c iv is ou comm erciaes este proced ime nto tenh a 
lugar . (Decr . n. 4 . 176, de 6 ele ma io de 1868, 
art. 7 , e Co nst . , a rt. 83) . 

Po r accórclão, no recurso de babl'as-corp11s 
n. 35 1, de 11 de Dezem bro de 1892, mando u o 
S uprem o Tri bun al Federal cessa r o co nstra n
g imento q ue em sua li be rdade estava soffrendo 
o reco rre nte, v isto não haver lei que a uto ri se 
o gove rn o estad ua l a im pedir q ue u m cidadão 
brasileiro t enh a ing resso ou res idc ncia no terri
tori o de qua lquer dos Estados Un idos do 13razil 
e menos qu e um funccjo na rio federa l, qua l o 
impetra nte , vo lte a sco dom ici li o ofTicia l pa ra 
exe rce r as fun cções ele seu cargo . 

Com sua fortuna e bens. Homenagem 
ao direito de propri edade, qu e no § 17 des te 
art. 72 a Constitui ção gara nte c111 toda n s11 n p !c-
11 it11 dc, limita ndo-o tão só m ente q ua nto a ca os 
ele necessidade o u u tilidade pu bli ca e medi ante 
prévia indemni sação . 
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midadc c de prejadicar o cxito. O re'qucn- 
mcnto escripto concretisa e registra o pedido, a 
pretenpao e os motivos allcgados em sen ahono 
c justificacao, offereccndo assim condigoes favo- 
ra\,cib ao detido e meditado examc do caso que 
sc apresenta. 

Pimenta Bueno, cuja compctcncia e largas 
vistas n'esta materia sao indisputaveis, assignala 
as seguintes regras e condicoes quc dcvem pre- 
valccer no uso da faculdade de quc se trata : 

A peticao somcnte se admittira por escripto; 
Deve scr cm termos rcspcitosos, c 
Assignada por todos e cadaum dos peticiona- 

rios pelo sen proprio nome c nao sob denomi- 
nagao collcctiva de sociedadc politica ou ano- 
nyma, ou mesmode municipalidade, pelomenos 
que nao estcja para isso autorisada por lei; 

7." Todos polIoiu ontrnr, pcr- 
innucccr c salu'r do terrilorio nncio- 
nal como c qunndo Ihcs convonhn, 
iinlcpcndcntcmcnte do passnporto, 
cm tempo dc paz, c Icvnndo comsigo 
a sua fortuna c bens. 

(Projeclo da commissao do governo pro- 
visor io.) 

§ 10. Oualquer pode entrar no ter- 
ritorio nacional ou d'elle sahir, com sua 
fortuna e bens, em tempo de paz, quando e 
como Ihe conviiir, independentcinente de passa- 
portc. E' isto a consagragao do direito dc 
locomogao, que se conta cntrc os direitos indi- 
viduacs. As instituigoes feudaes consideravam 
o homem adstricto ao solo e os scnhorcstinham 
o podcr nao so de impedir quc os vassallo.s dis- 
puzesscm dc suas pessoas e deixassem os do- 
minios do senhorio, mas tambem o dc reclamal- 
os onde quer que elles se fossem fixar. Os cos- 
tumes tinham ja um tanto modificado o excr- 
cicio d'essa prcrpgativa senhorial, quando a 
revolugao de 17S9 a fulminou, e a Constituigao 
franceza de tyc)! proclamoij a Jiberdade de que 
trata o paragrapbo quc analysamos, tao intima- 
mente ligada a condigao de homem edemembro 
de uma communhao politica liberal, que cm 
rigor nem haveria ncccssidade de mencio- 
nal-a (*). 

Em tempo de paz (**) Mas como nao ha 
liberdade que nao deva pagar tributo as legi- 

(*) On sourit dc nos jours en lisant unc Idle disposition dc loi, ct la rcpro- dncllnn qu'on avail lenle d'en fairc dans te projet de coustitution tic cst lombu duns Jc surcasmc. Ainsi va le progres 1 
Quand unc liherte cst acquisc, on su sornrend qu'elle cst janiais pu itre con- WsliSc I ( G. dc Villepin ). 
(*") O Dec. do governo provisorio, n. 212 dc 22 de Fcvcrciro de 1890 rc- vogoti, por incompulivcis com um regimen tie conipleta liherdadc individual e 

por cmharnijosas a cmigratjao, todas as lets quc cxigiam passaporlc cm 
tempo dc paz. 

Nao deve ser apresentada por grupos ou mul- 
lidao, e 

A apresentagao as camaras legislativas nao 
Ihes deve ser feita a barra, sim na rcspectiva 
secretaria ou por algum dos mcmbros d'cllas. 

O autorisado publicista fundamentava estas 
regras cm razoes, por elle desenvclvidas, de 
bem entendida prudencia e garautia do acata- 
mento devido a autoridade constituida. (Dir. 
Bubi.. Braz., n. 601). 

E cabe accrescentar, com o autorisado T. 
Walker : 

« If, however, a petition be disrespectful in 
its langage, or demand something manifestly 
frivolous or wrong, a legislature does not hesi- 
tate to reject it as soon as presented.» (introd. 
to Amer. Law., 1895, pag. 221). 

§ 10. Em tempo dc paz, qual- 
quer pode entrar no terrilorio 
nacional ou delle sahir, com a 
sua fortuna e bens, quando e 
como Ihe convier, independente- 
mente de passaporte. 

timas exigcncias da ordem edascguranga social, 
esta de quc tratamos soffre algumas incvitavcis 
restricgocs. A Constituigao somente a garante 
« em tempo de paz », pode scr suspensa no 
cstado de silio (Const., art. 80) e impedida 
pelo governo por motivos diplomaticos relativa- 
mente a subditos estrangeiros ; peias autorida- 
des judiciarias ou policiaes, si o individuo csti- 
vcr condemnado, pronunciado, peias autoridades 
judiciarias nos casos em que peias leis iiscacs, 
civis ou commerciaes este procedimento tenha 
lugar. (Deer. n. 4.176, de 6 de maio de 1868, 
art. 7, c Const., art. 83). 

Por accordao, no recurso de habcns-corpus 
n. 331, de 11 de Dezembro de 1S92, mandou o 
Supremo Tribunal Federal cessar 0 constran- 
gimento que em sua liberdade estava soffrendo 
o recorrente, visto nao haver lei quc autorise 
o governo estadual a impedir que um cidadao 
brasilciro tenha ingresso ou rcsidencia no terri- 
torio dc qualquer dos Estados Unidos do Brazil 
e menos que um funccjonario federal, qual 0 
impetrante, volte a sco domicilio ofTiciai para 
exerceras funcgocs de sen cargo. 

Com sua fortuna e bens. Homcnagcm 
ao direito de propricdade, quc no § 17 deste 
art. 72 a Constituigao garante an ioJa a sua plc- 
niladc, limitando-o tao somcnte quanto a casos 
de neccssidade ou utilidade publica e mcdiante 
prcvia indemnisagao. 

§ 11.0 Em tempo dc paz, qilal- 
qucr pode entrar e sahir, com a sua 
fortuna c bens, quando c como Ihe 
convcnha, do terrilorio da Rcpn- 
blica, indcpcndcntcnicntc dc pas- 
saporte. 

(Docreios n. ^10 de iz dejunho e n. 914 A 
dc 29 de oulubro de 1890). 
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9. · T odos têm e111 sua casa u111 
;1 sy lo in vi olavel; el e noite não :e 
poderá entrar nclla se m o consen
ti 11 1ento cio morado r , salvo para 
socco rrer a paci entes de desastres 
ou crim es; el e dia só serú fra n
qu eada nos c:1sos e pe la fórn1 a 
q ue a lei determ inar. 

§ 12. A casa é o asy lo invi olavel 
ci o inclivi cl uo, n ingu 111 pócle pene
t rn l-o le noite se111 consenti111 cnto 
ci o morndo r sinão para ,Kud ir a 
vic timas de crim es ou desastres, 
nc:11 el e d ia si não nos casos e pela 
fór111 a prescr iptos na le i. 

§ 11. A casa é o asylo inviola

vel do individuo ; ning u em p óde 
ahi p en etrar , de noite , s em 
con·sen t imento do mora dor , si

n ã o par a a cudir a vict imas de 

cr imes , ou desastr es, nem de 
dia, sinã o n os casos e p ela 
fórma prescrip t os na l ei . 

( Projccto da com111issi"10 do gove rno 
prov iso rio.) 

( Decretos n. 5 18, de z 2 de junho e n. 
9 1.J A. de 23 de outubro de 1890. ) 

~ 11. A ca s a é o asylo inviolavel do 
individuo . A inviolabi lidade do domicilio é 
um dos direitos co11cem e11 /es /2 seg 11 ra11çn i11divi
d11n/ a que se refere o principio do art. 72 e sob 
esta razão enq uadra-se entre as garantias con
sti lu cionaes. Consiste na prohi bição a todos , 
incluidos os agentes da autoridade pu blica , de 
entra r na casa de quem q uer que seja, contra a 
vontacl ou se 111 permi ssão cio morador, sa lvo nos 
casos e com as fo rmalidades estatuidas pela 
lei. 

Durante a noite é absolutamente vedada a en
t rada , excepto para acudir a victima de crimes e 
desast res. Fóra d ' esse caso , só é permitt icla 
mediante mandado da au toridade judiciar ia. 
Isto tem por fi m resg uardar a t ra nquillidade e 
paz lomesti ca, a qu e todos tem direito, e im
pedir que se realizem buscas, ap pre hensões e 
visitas domiciliari as arbitrarias. 

A invi olabÍl idade não se dú quanto ús casas 
publicas, estalagens, tave rn as, eti.:. , em quanto 
esti verem abertas. O qu e a lei tem c111 ,·ista é 
o lar do111 estico. 

Vide Cod . Pen. , arts. 35, 39 , § 2 , 196 a 203 , 
257 e 25 8, Decr. n . 3 .084, de 5 de nove111bro de 
1 '98, a rts. 137 a 14 1, da Parte II. 

- Jit entre os Romanos preva lec ia em respeito 
aos deoses lares a immunidade da casa, e Cicero 
dizia : 

« QJ.1id cst sn 11cli11s, q11 id 011111 i rclig io11c 111111ii
ti11 s q11n111 wii11 srnj11sq11e civi1111t do111 11 s ? ( Pro 
domo, c . 4 1))). 

E a leg islação estabelecera : 
,<Domu s tuti ssimum cuique refug ium ac re..:e

ptac ulum sit. )> (D ig . lib . II , tit . IV, fr. 11:l) . 

; . '' Todos podem co 111-
n1 un ic:1r scos pcn,:1 111 cn- · 
tos e dout rin as pcl:i im
pre nsa ou pcl:1 tri bun a. in
dcpe11dcnlc111 c11 tc de ce n
sura, desde q ue :1ss u111 a111 
,1 respons:1 hi li d:1dc cri111i
n:il J'Or suas idbs e opi
n iÕL'~ -

( Projccto da co 111mi ssiio do 
governo provisorio. 

~ 1,. E' livre :1 mani 
fc staç:10 das opin iões . crn 
qu :1lqu cr :1ss u 11 1pto, pel:1 
i111prcns:1 . ou pela tri hun :1 , 
se m lkpend encia lk cc n
su r:1, respond endo cad a 
um pelos ab usos qu e 
co n1111dt:i . nos ca,os e 
pela fór111 a que :1 le i 
l:1xar. 

( Decretos n. t; r o . de ::? ::? de 
junho e n. 9 14 A , de 23 de 
outubro de 1890,) 

§ 1 2. E 'livre a manifestação do pensa
m ento e a Constit uição a garante e assegura , 

« Ne1110 de domo sua extra hi debet. » (Dig . De 
reg. f11r is., fr . 106). 

Entre os inglezes esta é uma das garant ias qu e 
a rea leza teve de reconhecer-lh es e que ell es 
mui to sabem zelar. My bo11 se is Ili )' cast /e é um 
princip io, um dogma, 11'essa gra nde nação, mes
t ra em materi a de li be rdades pu bli cas, e a pro
posito d'e ll e di zia Lord Chatam (citado por La
ve leye em l c Go1111em. dn11 s la De111ocr. , 1892, 
tomo II, pag . 132): 

« E porque razão a casa de cada um é sua ci
dadella, sua fortaleza ? Serú por ser défendida 
por muralhas ? Não. Seja mesmo uma chou
pana cm que penetrem a chu va e o vento, o rei 
não póde lá ent rar. )> 

De sua anti ga metropole importara m para a 
America os fundadores dos Estados Unidos esse 
precioso direito e d ' ell e fizeram in st ituição con
st itucional. (Emenda IV elas addicionaes ú 
Constit uição) . 

E em decis:ío no caso Luther -v . Borde n lc-se 
o seguin te, que dá idéa do apreço em que o tem 
os norte-americanos : 

« The geniu s of our li bert ie holds in ah h r
rence ali irregular inroads upon the dwelling
houses and persons of citzens, anti with w ise 
jalousy guards them as sac rcd, except whcn as
sailcd in the estab li shed anel allowed form s of 
law. )> 

Nós , qu e já tinhamos assegurada essa ga ran
t ia pela Const itui ção imperi al (a rt. 179, § 7) , 
mudan do de regimen polili..:o para seguir o dos 
ameri can os do No rte, n'este ponto não t ivemos 
qu e i1111 ovar, restando-nos sómente zelar como 
ellcs e os inglezes ,uitb wisc j nlo11 sy tão precioso 
direito. 

~ 1 ; • Accrcsccn te-se : 
-nfo se ndo pcrmi tt ido 
o :111 ony 111 :1 to. 

Emenda da commiss~o ( :1p
provad:1 cm 16 de j anei ro de 
1891) . 

Ao§ 1,. Accrc,ce nte-se 
- e no th c:1 t ro .-Tbo111a.r 
D<' l/i 110. - A f111 cida Pa ~ 
11a 111 h 11rn . 

(Em enda rcjc it :1da cm 13 de 
feve re iro de 1891j. 

.· 12. Em qualquer 

a ssumpto é livre a ma
nifestação do p ensa -

m en to pela impren sa, 
ou pela tribuna , s em 

dependencia ele censura , 

respondendo cada um 
p elos abusos que eom

m etter , nos cas os e p ela 

fórma que a lei deter
minar . Nã o é p ermit

tido o anony m a to . 

quér como desdobra mento qu e é da li berdade 
individual e ingenita expressão d 'ella, quér pela 
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9." Todos tern cm sua casa um 
asylo inviolavel; dc noitc nao sc 
podcra cntrar nclla scm o coiison- 
timcnto do morador, salvo para 
soccorrcr a pncientcs dc desastrcs 
ou crimes; do dia so sera fran- 
qucada nos casos c pcla forma 
que a lei detcrminar. 

(Projccto da commissao do governo 
provisorio.) 

§ 12. A casa e o asylo inviolavel 
do individuo, ningucm pode pcnc- 
tral-o dc noitc scm conscntimcnto 
do morador sinao para acudir a 
victimas de crimes ou desastrcs, 
ncm dc dia sinao nos casos c pcla 
forma prcscriptos na lei. 

(Dccrcios n. siS. dc 22 dc junho c n. 
914 A, dc 23 dc oulubro dc 1890.) 

§ 11. A casa e o asylo inviola- 
vel do individuo; ninguem pode 
ahi penetrar, de noite, sem 
consentimento do morador, si- 
nao para acudir a victimas de 
crimes, ou desastres, nem dc 
dia, sinao nos casos e pela 
forma prescriptos na lei. 

§11. A casa e o asylo inviolavel do 
individuo. A inviolabilidade do domicilio c 
inn dos dircitos conccrnciiles d scgiirauga indivi- 
dual a que se rcfcrc o principio do art. 72 e sob 
csta razao enquadra-se entre as garantias con- 
slilucionaes. Consiste na prohibi^ao a todos, 
incluidos os agentes da autoridade publica, de 
cntrar na casa dc quern quer que seja, contra a 
vontade ou sem permissao do morador, salvo nos 
casos c com as formalidades estatuidas pela 
lei. 

Durantc a noite e absolutamente vedada a cn- 
trada, exccpto para acudir a victima de crimes e 
desastrcs. Fora d'esse caso, so e pcrmittida 
mediantc mandado da autoridade judiciaria. 
Isto tern por fim resguardar a tranquillidade c 
pa/, domestica, a que todos tern direito, e im- 
pedir que se realizem buscas, apprehensoes e 
visitas domiciliarias arbitrarias. 

A inviolabilidade nao sc da quanto as casas 
publicas, estalagens, tavernas, etc., cm quanto 
cstivcrem abertas. O que a lei tern cm vista e 
0 lar domcstico. 

yidc Cod. Pen., arts. 35, 39, § 2, 196 a 203, 
2^7 c 258, Deer. n. 3.084, dc s de novembro de 
1898, arts. 137 a 141, da Partc II. 

— Ja entre os Romanes prevaleciaem respeito 
aos deoses lares a immunidade da casa, e Cicero 
dizia : 

« Chtid cs! sandius, quid omui rcligionc uiiiui- 
1 ius qiiaui iiiiiuscujusquc civiuui downs? (Pro 
domo, c. 4i)>s. 

E a legislaijao estabelecera: 
sxDonuis tutissimum cuiquc rcfugium ac rccc- 

ptaculum sit.» (Dig. lib. II, tit. IV, fr. 18). 

Todos podom com- 
municar scos pensamen-' 
tos 0 doulrinas pcla im- 
prensa ou pcla tribuna, in- 
dcpcndcntcmcntc dc ecn- 
sura, desdo ipic assumam 
a rcsponsabilidadc crimi- 
nal por suas ideas c opi- 
niocs. 

(Projccto d;» commissno do 
governo provisorio. 

« Nemo de domo sua extrahi dcbet.» (Dig. Dc 
reg. juris., fr. io6j. 

Entre os inglczcs csta c uma das garantias que 
a realcza teve de reconhcccr-lbcs e que cllcs 
muito sabem zelar. My house is my castle e um 
principio, um dogma, n'essa grande nai;ao, mes- 
tra em materia de liberdades publicas, c a pro- 
posito d'clle dizia Lord Chatam (citado por La- 
velcye em Lc Gouvcru. dans la Democr., 1892, 
tomo II, pag. 132): 

« E porque razao a casa de cada um e sua ci- 
dadella, sua fortaleza ? Sera por ser defendida 
por muralhas ? Nao. Seja mesmo uma chou- 
pana cm que penetrem a chuva e o vento, o rci 
nao pode la cntrar.» 

De sua antiga metropole importaram para a 
America os fundadores dos Estados Unidos cssc 
precioso direito e d'ellc fizeram instituigao con- 
stitucional. (Emenda IV das addicionacs a 
Constituicao). 

E cm dccisao no caso Luther v. I lord en le-sc 
o scguintc, que da idea doaprcco cm quo o tern 
os norte-americanos : 

« The genius of our liberties holds in abhor- 
rence all irregular inroads upon the dwelling- 
houses and persons of cilzcns, and with wise 
jalousy guards them as sacred, except when as- 
sailed in the established and allowed forms ot 
law.» 

Nos, que ja tinhamos assegurada essa garan- 
tia pela Constituicao imperial (art. 179, § 7), 
mudando de regimen politico para seguir o dos 
americanos do Nortc, n'este ponto nao tivemos 
que innovar, restando-nos somentc zelar como 
elles c os inglezes wilb wise jalousy tao precioso 
direito. 

§ n. E" livrc a mani- 
festacao das opiniocs, cm 
qualqucr assumpto, pcla 
imprensa, ou pcla tribuna, 
scm d'cpcndcncia dc cen- 
sura, respondendo cada 
um pclos abusos que 
commctla, nos casos c 
pcla forma quo a lei 
laxar. 

(Dccrcios n. t;io. dc 22 dc 
junho c n. 914 A, dc 23 dc 
outubro dc 1800.) 

§ 1Accrosccntc-sc : 
—nao sendo permittido 
o anonymato. 

Hmenda da commissao (ap- 
provada cm 16 de janeiro de 
1891). 

Ao^n. Accrcsccntc-se 
—c no thcatro.—Thoma^ 
Deljiuo. — Almeida Pn- 
mwihico. 

(Hmenda rcjeitada cm 13 dc 
fcvcrciro de 1891). 

§ 12. Em qualquer 
assumpto e livre a ma- 
nifestagao do pensa- 
mento pela imprensa, 
ou pela tribuna, sem 
dependencia de censura, 
respondendo cada um 
pelos abusos que com- 
metter, nos casose pela 
forma que a lei deter- 
minar. Nao e permit- 
tido 0 anonymato. 

§ 12. E'livre amanifestagao do pensa- 
mento e a Constituigao a garante e assegura, 

quer como desdobramcnto que e da liherdade 
individual c ingenita expressao d'ella, quer pela 



A casa é o asylo inviola
ndividuo; ninguem póde 
ietrar, de noite, sem 
:mento do morador , si
a acudir a victimas de 
ou desastr es, nem de 

ião nos casos e pela 
rescriptos na lei. 

·ahi debet. » (Di g . De 

: uma das garan t ias q uc 
1ecer-l hes e que elles 
bo11se is 11111 cnstle é um 
,ssa g ra nd e nação, mes
des pu blicas, e a pro-
1atam (citado por La-
1n11s la De111ocr. , 1892, 

1 de cada um é sua ci
~rá po r ser defend ida 
:j a m esmo uma cho u
chu va eo ven to, o rei 

+l e importara m pa ra a 
,s Estados Un idos esse 
zeram institui ção co n
' das adctici o naes ú 

ut hcr v. Bo rd en lc-sc 
, apreço cm qu e o te m 

:rt ies holds in ahhor-
upon the cl we lli ng

ze ns , a nel w ith w isc 
~red, except w hr n as
a nd allowcd fo rrn s of 

segurada essa gara n
~ria l (a rt. 179, § 7), 
ico para seguir o dos 
te po nto não ti ve mos 
só mente zelar corn o 

e j alo11sy tão prec ioso 

§ 12. Em qualquer 
.ssumpto é livre a ma
.ifestação do pensa -
.i ento pela imprensa , 
u pela tr ibuna, sem 
ependencia de censura, 
espondendo cada um 
elos abusos que com-
1etter , nos casos e pela 
írma que a lei deter
linar . Não é permit
.do o anonymato . 

qu e é da l i berctade 
ssão d 'ella, quér pela 
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sua im porta ncia e effi cacia, por sua necessidade 
m esmo, no reg ime n representat ivo , do q ua l é 
co nd ição indeclina vel. lndecl inave l , porqueem 
tal regi m en eleve preva lecer nos negocios pu
bli cas a o pi n ião ge ra l, o se nt ir e gen uíno q ue
rer dos cidadãos, as legiti m as aspi rações da na
ção , e isto se não poderú da r se m q ue haja plena 
li berdade de expri m ir e fazer chega r ao co nhe
cim ento dos pode res pu bli cos o que pensa e 
exi ge a vo ntade nac io nal. 

Não basta, co m effe ito , q ue a nação tenh a re
p rese ntantes pa ra a gestão dos negoc ios pu bli cos, 
é preci so ta m bem q ue elles co nstantem en te 
seja m influenciados por ell a , ouçam sempre sua 
voz, acompa nhem-n 'a em seos a nhelos, estejam 
atten tos a , eo ace no, retem perem-se de co nti
nu o no pe nsa mento que ell a ma nifesta e qu e 
póde não ser ma is o q ue p revalecia ao tempo da 
ele ição q ue os in vestio do mandato . 

Depo is, a li v re man ifes tação do pe nsa m ent o 
fav o rece o exa me e cri t ica dos actos das au to
ridades p ubli cas e leva seos abusos e desv ios ao 
conhecimento dos poderes com pete ntes pa ra 
co rri g il-os . E isto p roporciona occasião e meio 
de m ui tos cl' elles sereni objecto de providencia 
admin ist rativa , indepe ndentem ente de ac to fo r
m al de q ueixa ou de nunc ia, se111 o appara to de 
processo, etc . , e co 111 p roveito para os parti
cul ares e para a ad 111 ipi st ração pu bli ca. 

Pela tribuna. Estabelecida a facul dad e de 
li v re re uni fo e de peti ção aos poderes publi cos 
( §§ 8° e 9'' d ' este a rt. 72), co n t rad icto rio fóra 
deixa r de ga rant ir a tri bun a popular , e não lhe 
assegurar plena l iberdade . 

Nos co m ícios, nas sessões p ublicas de asso
ciações de ca racter politi co , ou de out ra natu
reza , nas assembléas popu lares, ella in stru e o 
aud itorio, esclarece-o , faz propaganda, o aconse
lha e g ui a. 

Quem a occupa tem a fac ul da de de d ize r 
fra nca e li v remente o q ue ente nde, sem qu e a 
autori dade , de fórma a lg uma , Ih ' o possa tolher , 
salvo o caso de incor rer em di sposições crimi
nacs . A in v iolab ilidade· da tri bun a é, assim , 
ao m esmo passo um direito , pa ra q uem a oc
cu pa e um benefici o para a co mmunhão . E as 
auto rid,1des tem o deve r de respeitai-a , ai nda 
m esmo q ua ndo se \'! Steja fa zendo a ce nsura de 
seos actos, e de fazei-a respei t ar pelos q ue acaso 
pretenda m em ba raça r ou imped ir-lhe o uso . 

Pela imprensa. Não m enos q ue a pa lav ra 
fa llada ga ran te a Co nsti tui ção a palavra escripta 
e por eg uaes, s i não qui çá m elho res razões. 

Com incompara vel efficac ia a im prensa d if
funde a instru cção por todo o paiz, leva ndo-a 
aos ma is remotos lug a res, ser viço tanto m ais 
im por ta nte e nt re nós qua nto é certo q ue não 
possuimos a inda um sy stem a ele ensino tão 
vasto e completo como co nvém . Eli a podero
sa m ente co ntri bue pa ra o desen volvim ento dos 
a ltos est udos sc ien tifi cos, das a rtes e das ind us
tr ias e d ú ra pida v ul ga ri sação iis m ais p ro ve i• 
t osas conq1Jistas do espírito hu m ano . 

Co m relação á inst ru cção c iv ica, é im por ta n
ti ssima a acção da imp re nsa , e é exacta m ente 
este u m cios ram os m ais descu rados do ensino 
pu bl ico em nosso pa iz e q ue necessita, e nt re
ta nto, de ma io r dese nvo lv imento, por bem da 
boa co m prehe nsão geral dos d irei t,Js e deveres 
do cidadão e co mo base pa ra o reg ul ar fu nc
cionamento do mecha ni smo polí tico q ue 
temos. 

Além d ' essa mi ssão educado ra e co m o sa nc
ção natura l d ' ella, o jornalismo, pela not ici a e 
ap rec iação dos fac tos , inílue para cada q ual , sob 
o t emo r da op inião publi ca , co n ter-se nas rai as 
el e seo dever. E is to é de inesti mavel , p roveito 
(principa lmente q uando o paiz resente-se de 
g ra nde in di sci plina menta l) , serv indo a imp rensa 
jorn ali st ica de incita mento ao dever e fo rti fi
ca ndo, por o ut ro lado , a co nsciencia do di
reito. 

E em um regimen democrat irn-representati vo 
a im prensa li v re deYe co nsidP. ra r-se inst it uição 
de in teresse pu bli co e de ca racte r co nst itucio nal 
(•) O jorn al in form a os cidadãos de qu a nto o 
gove rn o p rat ica , ha bili ta ndo-os ú criti ca dos 
actos d 'este , den uncia ndo os abusos de qu aes
quer au tori dades, escla recendo-as , mu ita vez , e 

_ g ui a ndo-as mesmo, no exercicio de suas fun 
cções . 

E' além d isso a imprensa jorn ali sti ca um excel
lente vehi cu lo da s reclamações e q ueixas dos que 
se ac ha m a meaçados o u effecti vamen te p rejudica
dos em seos d ireitos , faci li ta ndo-lh es assim se 
fazere m o uv ir , prom pta men te e atra vez de 
q uaesq uer obstac ulos, das a uto ridades a q uem 
incu mbe providenciar. 

Assim , a im pre nsa co nsti t ue-se a ga ra n t ia das 
li berdades pu blicas , o u , na phrase de Labo ul eye , 
a gnra11 tia das garantias. 

Mas cumpre agora observar . .:0 111 o sabio Pi
m e nta Bueno ( Dm . PuBL. 13R AZ. , 2" parte, pag . 
396) e reforça ndo o qu e d issem os no co mrn en
ta rio ao princ ipio d 'este a rt. 72 , q ue- si a im
prensa lit teraria o u ind ust ri al , deve ser am pla
men te fra nqueada a nac io naes e a estra nge iros , 
pois , com o liv re expressão da in tellig encia, per
te nce ao ho mem porqu e é ho mem , qu alquer q ue 
seja sua nacio nalidade ,- o m esmo não se dii 
qua nto á imp rensa poli t ica . Esta inclue-se no 
d ireito que t em e de ve ter o cidadão de parti
cipar , de in tervi r no go ve rn o de seo pa iz, de 
expór publi camente o que pe nsa sobre os g ra n
des interesses da soci edade de q ue elle é mem
bro acti vo. E' antes u m d ireito poli tico qu e 
ind iv id ual. Não co m pete , pois, ao estra n
geiro . 

Sem dependencia de censura. Consa
g rar a li v re ma nifestação do pensa me nto por 
meio da im prensa , em qualquer ass urn pto, co rno 
ca tego rica111 e11te faz_ o pa rag ra pho de qu e trata-

( º) Point de gom•c rncmenl reprcscn tatif sans la liberte de la presse. -Ch11-
/ r., 111 l-ri.111d. 
. ~a ns un Cta t de fo_rmc lic mocr;1 ti<1uc , la prcsse est 1111 moycn :1hsolum c nt 
111 d1spcnsablc pour lc111r 1c pcuplc :iu cour.mt dcs Cvéncmcnts du rays, de,: ses 
bcsoins ct d.: ses vo;;ux.-j . D11b.1 . 
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sua importancia eefficacia, por sua necessidade 
mcsmo, no regimen representativo, do qu'al e 
condicao indeclinavel. Indeclina\'el, porqueem 
tal regimen deve prevaleccr nos negocios pu- 
blicos a opiniao geral, o sentir e genuino que- 
rer dos cidadaos, as legitimas aspirafoes da na- 
gao, e isto se nao podera darsem que haja plena 
liberdade de exprimir e fazer chegar ao conhe- 
cimento dos poderes publicos o que pensa e 
cxige a vontade nacional. 

Nao basta, com elTeito, que a nafio tenha re- 
presentantes para agestaodos negocios publicos, 
e preciso tambem que elles constantemente 
sejam inllucnciados por tlla, oiujam sempre sua 
voz, acompanhem-n'a em seos anhelos, estejam 
attentos a seo aceno, retemperem-se de conti- 
nuo no pensamcnto que ella manifesla e que 
pode nao ser mais o que prevalecia ao tempo da 
eleii^ao que os investio do mandato. 

Depois, a livre manifesta^ao do pensamento 
favorece o exame e critica dos actos das auto- 
ridades publicas e leva seos abuses e desvios ao 
conhecimento dos poderes competentes para 
corrigil-os. E isto proporciona occasiao e meio 
de muitos d'elles serein objecto de providencia 
administrativa, independentemente de acto for- 
mal de queixa ou denuncia, sem o apparato de 
processo, etc., e com proveito para os parti- 
cularcs c para a administra^ao publica. 

Pela tribuna. Hstabclccida a faculdadc de 
livre reuniao e de peti^ao aos poderes publicos 
( §§ 8" e y" d'este art. 72), contradictorio fora 
deixar de garantir a tribuna popular, e nao Ihe 
assegurar plena liberdade. 

Nos comicios, nas sessoes publicas de asso- 
ciaijoes de caracter politico, ou de outra natu- 
reza, nas assembleas populares, ella instrue o 
auditorio, esclarece-o, faz propaganda, 0 aconse- 
Iha c guia. 

Qiiem a occupa tern a faculdade de dizer 
franca e livremente 0 que enfende, sem que a 
autoridade, de forma alguma, lli'o possa tolher, 
salvo o caso de incorrer em disposi^oes crimi- 
nacs. A inviolabilidade' da tribuna e, assim, 
ao mesmo passo um direito, para quern a oc- 
cupa e um beneficio para a communhao. E as 
autoridades tern o dever de respeital-a, ainda 
mcsmo quando se csteja fazendo a censura de 
seos actos, e de fazel-a respeitar pelos que acaso 
pretendam embaragar ou impedir-lhe o uso. 

Pela imprensa. Nao menos que a palavra 
fallada garante a Constitui^ao a palavra escripta 
c por eguaes, sinao quifa melhores razdes. 

Com incomparavel elficacia a imprensa dif- 
funde a instrucfao por todo o paiz, levando-a 
aos mais remotos lugares, service tanto mais 
importante entre nos quanto e certo que nao 
possuimos ainda um systema de ensino tao 
vasto e completo como con vein. Ella podcro- 
samente contribue para d desenvolvimento dos 
altos estudos scientilicos, das artes e das indus- 
trias e da rapida vulgarisa<;ao as mais provci- 
tosas conquistas do espirito humano. 

Com rela^ao a instruc^ao civica, e importan- 
tissiina a ac^ao da imprensa, e e exactamente 
este um dos ramos mais descurados do ensino 
publico em nosso paiz e que necessita, entre- 
tanto, de maior desenvolvimento, por bem da 
boa comprehensao geral dos direitos e deveres 
do cidadao e como base para o regular func- 
cionamento do mcchanismo politico que 
tcmos. 

Alem d'essa missao educadora e como sanc- 
930 natural d'ella, o jornalismo, pela noticia c 
aprecia9ao dos factos, inline para cadaqual, sob 
o temor da opiniao publica, conter-se nas raias 
de seo dever. E isto e de inestimavel, proveito 
(principalmente quando o paiz resente-se de 
grande indisciplinamental), servindo aimprensa 
jornalistica de incitamento ao dever e fortili- 
cando, por outro lado, a consciencia do di- 
reito. 

E em um regimen democratico-representativo 
a imprensa livre deve considenir-se instituigao 
de interesse publico e de caracter constitucional 
(*) O jornal informa os cidadaos de quanto o 
governo pratica, habilitando-os a critica dos 
actos d'este, denunciando os abusos de quaes- 
quer autoridades, esclarecendo-as, muita vez, e 
guiando-as mesmo, no exercicio de suas fun- 
09063. 

E' alem disso a imprensa jornalistica um exccl- 
lente vehiculo dasreclama96es e qucixas ilos que 
seacham amea9adosouc1Tectivamente prcjudica- 
dos em seos direitos, facilitando-lhes assim se 
fazerem ouvir, promptamente e atravez de 
quaesquer obstaculos, das autoridades a quern 
incumbe providenciar. 

Assim, a imprensa constitue-se a garantia das 
liberdades publicas, ou, na phrase de Labouleye, 
a garantia das garaniias. 

Mascumpre agora observar. com o sabio Pi- 
menta Bueno ( Dir. Pubi.. Braz., 2r parte, pag. 
396) e relor9ando o que dissemos no connnen- 
tario ao principio d'este art. 72, que—si a im- 
prensa litteraria ou industrial, deve ser ampla- 
mente franqueada a nacionaes e a estrangeiros, 
pois, como livre expressao da intelligencia, per- 
tence ao bomem porque e homem, qualquerque 
seja sua nacionalidade,— o mesmo nao se da 
quanto a imprensa politica. Esta inclue-se no 
direito que tern e deve tor o cidadao de parti- 
cipar, de intervir no governo de seo paiz, de 
expor publicamente o que pensa sobre os gran- 
des interesses da sociedade de que elle e mem- 
bro active. E antes um direito politico que 
individual. Nao compete, pois, ao estran- 
ge iro. 

Sem dependencia de censura. Consa- 
grar a livre manifesta9ao do pensamento por 
meio da imprensa, em qualqucrassumpto, como 
categoricamcnte faz o paragrapho de que trata- 

(•) Point tic gmivcrnement representslif sans la Jibcrtc de la prcsse.—Cki- tejuhrhnd. 
Dans 1111 ctat de forme democrattqnc, la prcsse est mi moyen atisnlmncnt indispensable pour tenir Ic peuplc au eonranl des eveiicnicnts dti pays, de scs besoins ct de ses vttux.—J. Duhs. 
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mos, já é de si fu lminar o systerna de exame 
prévio dos a utograp hos pela a utoridade e da de
penclencia de sua correcção e licença . De modo 
que a clausula« sem depe nde ncia de censura » 
não era a 1u i de absoluta necess idade. Haveria 
contradicção entre a livre 11w11ifestnção e a suj ei
ção q ue a cen ura estabe lece . Ta l cl ausu la 
veio ela Con stituição im peria l (a rt . 179, § IV) , 
o nd e póde-se dize r que cabia, ao pas a r a nação 
do gove rn o despotko :ia ra u m regimen li bera l. 
Na Republica, nascida quando a ce nsu ra prévia 
havi a muiio entre nósse fin ára, não v inha mais 
ao caso referencia a essa od iosa e condcmnada in
stitui ção . Mas q11od nb1111dnt 11011 'llocet . 

Respondendo cada um pelos abusos 
que commetter. Esta cl ausul a é inherente 
ao excrcici o de todo e qua lquer direito . 

Cada um a das li berdades ga ranti ias pelo a r
ti g 72 a ell a está suje ita, ainda mesmo que isto 
se não repita em cada§ . E' a consagração cio 
respe ito ao direito a lheio, da respon sabi lidade 
civ il e crimin al pelas off'ensas e damnos que se 
lhe façam. 

E const itue uma cond ição da ordem publica, 
uma ga ran tia individua l e de interesse geral. 
Sem isso, reinar ia a anarchia e o direito se ri a o 
apana gio do forte ·e o opprobrio do fraco, 

Mas a respeito do exercicio da imprensa co
nhecem-se do~s systemas de regul ai-o , um por 
mei o de medidas preven tivas, e de leis repres
si vas outro . 

O primeiro , v isand o acaute lar a soc iedade 
quanto a abu sos possi1·ei s, to rn a-se asph yxiante , 
m eticuloso, vexatori o e leva, na pratica, a to
lher-se a li berdade com rece io dºe ll es, ou sob 
pretex to de evita i-os, prejudicando a natural e 
uti lí ssima expa nsão da li berdade, tão prec iosa, 
de manifestação do pensa mento. 

A Co nst itui ção , po r ma ior cautela. qu iz pro
hi bil-o ás legi slaturas ordinarias e prescreveo o 
se<rund o, unico admissíve l n ' um regimen libe
ra l, o q ue deixa a cada um a facu ldade de ma
ni fes tar-se co rn o quizer pela imprensa e por 
qua lqu er modo de publi cid ade, uma vez que 
responda perante os tribunaes pe lo m :·w uso que 
fi ze r d 'essa faculdade. 

Nos casos e na fórma que a lei deter
minar. Após a inclcpend encia , a primeira de
t erminação lega l sobre esta materia foi o Dec. de 
18 de Junho d e 1822, promul gado, segund o 
n 'elle se declaro u , « para ev itar que ou pe la irn
« prensa ou 1·e rha lrncnte ou de outra qualquer 
,< ma ne ira propaguem e publiqu em os inimigos 
,<da o rdem, da tranquillidacl e e da uni ão dOL!· 
«trin as ince ndi ari a· e subversivas, principi as 
« eles rgan isado rcs e dissoc ia vei s, que promo
« ve nd o a anarchia, ataq uem e destruam o sys
«tcma que os povos deste g rand e e riquí ss imo 
«reino por sua prop ri a 1·011tade escolhera m ... >) 

O Co rregedor do crime, na córte, o Ouvidor 
nas pro1·incias que fossem séde de Relação e o 
de comarca nas demai s, nom eavam para cada 

caso, a req uerimento cio Procurador da Coroa, 
v inte e quatro jurados cios quaes dezese is po
diam se r recusados pelos réos, e os oito restan
tes tomavam conhecimento cio facto, na fó rma 
por que procediam os conselhos militares de 
investi gação , admittindo-se os réos á cl efeza. 
Na imposição das penas, visto a du reza das leis 
antigas, os juizes de direito reg ular-se-i am pelo 
decreto das côr tcs de Li sboa, de 4 de Junho de 
18 21. Só havia o recurso de g raça, para o prin
cipe . 

Depo is da con stituição imperial vieram a lei 
de 20 de setembro de 1830, que regulou li bera l
m ente a materia , o codigo criminal que e .n seos 
a rt igos respecti1·os a a lterou e refuncli o, e os 
decretos de 18 de março e 24 de setembro 
de 1837 . 

A Republica nos seos pri me iros dia s se ntiu 
ta rn be m , co rno o imperi o , a necessidade de le
g i'slação ri gorosa contra os abusos da manifes
tação de pensamento co m rela ção á n01·a o rdem 
de cousas ; para prese rva r a paz, m an ter a soli
dez da situação esta belecida e ev ita r que os cre
ditas ela Republica ficas sem á mercê da sizania e 
corrupção, m and ou, após a re vo lta nos quarteis, 
julgar po r uma com mi ssão militar , os que acon
selhasse m, ou promovessem , po r pa lav ras, es
criptos ou actos , a revo lta civil ou a indi sc iplina 
militar ( Dec . n. 85 A de 23 de deze m bro de 
1889 ). Mai s tarde, em prese nça ela acção cri
minosa e pertinaz dos que int enta vam por todos 
os meios, inclusive a imprensa, com fa lsas no
ti c ias e boatos ate rradores, abalar a co1,1 fian ça 
na esta bilidade das in stituicõ ~s e fav o rec<.! r a 
exec ução de planos subversi~os, mandou-se s u
jeitai-os ao regímen do c itado dec:reto , sem 
ent retanto pro hi bir-se a livre cli sc ussfo so hre os 
actos do gove rn o ( Dec. n. 295 de 29 de março 
de 1890 ) . Foram esses actos de di ctadura leis 
de occasião, determinadas por m oti 1·os extrao r
clinarios, cm , ·ista de situação anormal. Veio 
pouco depoi s o codigo pena l (Dec . do govern o 
prov isori o, n. 847 , de 11 de outubro de 1890 ) 
e se occupou liberalm ente da im prcns:t e de 
out ros meios de public idade . Vide os arts. 22 . 
23, 96,3 16,3 19,320 2°, 342a 350,383 a 387 , 

Não é permittido o anonymato. Esta 
clau sula foi acc rescentada por em end a da com
mi ssão cio congresso con stituinte. Na segunda 
discussão, fo i ,,, pelo deputado Franci sco Veiga, 
proposta sua eliminação , fund ame ntada por ellc 
n os seguintes termos : 

A di sposição cio proj ecto , além de parecer se r mai s pro
pria de uma lei regul amentar <la liberdade de im prensa, 
não julgo se r libera l. A extincç;\O do ano ny mato n:10 
exting uir;:\ o lc'sln de fer ro e pciad. in uti lmente a liberdade 
do cid adão . 

O ,111onyma to não protege só o fraco e opprimido contra 
os for tes e oppresso,es; muita ge nte honesta, independente 
e digna, por isso mesmo que o é, scrvc•se dcll c para defen
dcr1 sem rode r ser suspeitada, a boa causa c, ua•1do identi
fi cada com os grandes e pode rosos. Em França, no tempo 
do segundo imperi o , como é sa bido, foi abolido o anony
mato na imprcns:1, ma s a le i cahio cm co mpleto desuso, 
com app lauso dos melho res ami gos da libe rdad e. Demais, 
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mos, ja e dc si fulminar o systema de exame 
previo dos autographos pela autoridade c da de- 
pendencia de sua corrcc9ao e liccn^a. De modo 
quo a clausula « sem dcpendcncia de censura » 
nao era aqui dc absoluta necessidade. Haveria 
conti"adici;ao entre a livre nianifisiagao e a sujei- 
fao que a censura estabelece. Tal clausula 
veio da Constituifao imperial (art. 170, § IV), 
ondc podc-se dizer que cabia, ao passar a na^ao 
do governo dcspotico para um regimen liberal. 
Na Republica, nascida quando a censura prcvia 
havia muito entre nosse finara, nao vinha mais 
aocaso refcrencia a essa odiosae condemnada in- 
stitui^ao. MRSqiiod ahnudat jioii uocet. 

Respondendo cada um pelos abuses 
que commetter. Esta clausula e inherente 
ao cxcrcicio de todo e qualquer direito. 

Cada uma das liberdades garantidas pelo ar- 
tigo 72 a ella esta sujeita, ainda mesmo que isto 
se nao rcpita em cada E' a consagragao do 
rcspeito ao direito alheio, da responsabilidadc 
civil c criminal pelas offensas e damnos que se 
Ihc fa^am. 

E constituc uma condi^ao da ordem publica, 
uma garantia indi\'idual e de interesse geral. 
Sem isso, reinaria a anarchia e o direito seria o 
apanagio do forte e o opprobrio do fraco, 

Mas a respeito do exercicio da imprensa co- 
nhecem-se dous systcmas de regulal-o, um por 
mcio de medidas preventivas, c de leis repres- 
sivas outro. _ ' 

O primciro, visando acautelar a sociedade 
quanto a abuses possiveis, torna-sc aspbyxiantc, 
mcticuloso, vexatorio c leva, na pratica, a to- 
Iher-se a liberdade com rcceio d'elles, on sob 
pretcxto de evital-os, prejudicando a natural e 
utilissima cxpansao da liberdade, tao preciosa, 
dc manifcstacao do pensamento. 

A Constituivao, por maior cautela quiz pro- 
hibil-o as legislaturas ordinarias e prescrevco o 
segundo, unico admissivel n'um regimen libe- 
ral, o que deixa a cada um a faculdade de ma- 
nifestar-sc como quizer pela imprensa c por 
qualquer modo de publicidadc, uma vez que 
responds perante os tribunacs pelo mao usoquc 
fizcr d'essa faculdade. 

Nos casos e na forma que a lei deter- 
minar. Apos a independencia, a primeira de- 
tcrminafao legal sobre cstamateria foi 0 Dec. de 
18 de Junho do 1822, promulgado, segundo 
n ellc se declarou, «para cvitar que ou pela im- 
«prensa ou verbalmcnte ou dc outra qualquer 
•:<mancira propaguem c puhliqucm os inimigos 
«da ordem, da tranquillidadc c da uniao dou- 
«trinas inccndiarias c subversivas, principios 
«dcsorganisadores e dissociaveis, que promo- 
«vcndo a anarchia, ataquem e destruam o sys- 

tern a quo os po^'os deste grande e riquissimo 
«rcino por sua propria vontadc escolheram... >> 

O Corrcgcdor do crime, na corte, o Ouvidor 
nas proN'incias que fossem sede de Rela^ao c o 
dc comarca nas demais, nomeavam para cada 

caso, a requerimento do Procurador da Coroa, 
vinte e quatro jurados dos quaes dczeseis po- 
diam ser recusados pelos reos, e os oito rcstan- 
tes tomavam conhecimento do facto, na forma 
por que procediam os consclhos militares dc 
investiga^ao, admittindo-se os reos a defeza. 
Na imposi^ao das penas, visto a dureza das leis 
antigas, os juizes de direito rcgular-sc-iam pelo 
decreto das cortcs de Lisboa, de 4 dc Junho de 
1821. So havia o recurso de graca, para o prin- 
cipe. 

Depois da constitui^ao imperial vieram a lei 
de 20 de setembro de 1S30, que regulou liberal- 
mente a materia, o codigo criminal que e n seos 
artigos respectivos a alterou e rcfundio, c os 
decretos de 18 de marco e 24 de setembro 
de 1837. 

A Republica nos seos primeiros dias sentio 
tambem, como 0 imperio, a necessidade de 1c- 
gislagao rigorosa contra os abuses da manifes- 
ta^ao de pensamento com rela^ao a nova ordem 
dc cousas ; para preservar a paz, manter a soli- 
dcz da situa^ao estabelecida e evitar que os crc- 
ditos da Republica ficasscm a merce da sizania c 
corrupgao, mandou, apos arcvolta nos quarteis, 
julgar por uma commissao militar, os que acon- 
selhassem, ou promovessem, por palavras, es- 
criptos ou actos, a revolta civil ou a indisciplina 
militar (Dec. n. 85 A de 23 de dezembro dc 
1889). Mais tarde, em presenfa da accao cri- 
minosa e pertinaz dos que inlentavam por tudos 
os meios, inclusive a imprensa, com falsas no- 
ticia^ e boatos aterradores, abalar a copfianfa 
na estabilidade das instituicoes e favoreccr a 
exeemjao dc pianos subversivos, mandou-so su- 
jeital-os ao regimen do citado dccreto, sem 
entretanto prohibir-se a livre discussao sobre os 
actos do governo (Dec. n. 295 de 29 de mar^o 
de 1890). Foram esses actos de dictadura leis 
de occasiao, detcrminadas por motivos extraor- 
dinarios, cm vista de situacao anormal. Veio 
pouco depois o codigo penal (Dec. do governo 
provisorio, n. 847, de 11 de outubro de 1890) 
e se occupou liberalmente da imprensa e dc 
outros meios de publicidade. M/i/c os arts. 22. 
23, 96, 316, 319, 320 20, 342 a 330, 383 a 3S7, 

Nao e permittido o anonymato. Esta 
clausula foi accrescentada por emenda da com- 
missao do congrcsso constituinte. Na segunda 
discussao, foi,-pelo deputado Francisco Veiga, 
proposta sua eliminagao, fundamentada por ellc 
nos seguintes termos : 

A disposi?ao do projccto, alum dc pareccr ser ma Is pro- 
pria de uma lei regulatncntar da liberdade de imprensa, 
nao julgo ser liberal. A extinc^ao do anonymato nao 
extinguira o tcsia de fcrro c peiara inutilmcnte a liberdade 
do cidadao. 

O anonymato nao protege so o fraco e opprimido contra 
os fortes e oppressorcs; muita gentc honcsta, independentc 
e digna, por isso mesmo que o c, serve-se dellc para defen- 
der, sem poder ser suspeitada, a boa causa quando identi- 
ficada com os grandes e poderosos. Hm Franga, no tempo 
do segundo imperio, como e sabido, foi abolido o anony- 
mato na imprensa, mas a lei cahio cm complcto desuso, 
com applauso dos melhorcs amigos da liberdade, Demais, 



, Procurador da Co rôa, 
::los quaes dezesei s po
, réos, e os oito restan
~nto do facto , na fórma 
con selhos mili ta res de 

) -se os réos á dcfeza . 
, v isto a du reza das lei s 
ito reg ular-se-i a m pelo 
isboa, de 4 de Junho de 
) de g raça, para o prin-

o im peria l viera m a lei 
30, qu e regulou li beral
\·o crimina l que e .n seos 
Itero u e refun d io, e os 
·ço e 24 de setem bro 

s pri me iros d ias se nti o 
o , a necessidade de le
\ os a busos da ma nifes-
1 relação á no\·a o rd em 
ar a paz, m anter a so li
ida e evita r qu e os cre
e m á m erce da s iza ni a e 
; a revolta nos quarteis, 
10 m ilitar , os qu e acon
sse m , po r pa lav ras, es
:a civi l o u a indi sciplina 
je 23 de deze m bro de 
prese nça da acção c ri 

e intentavam po r todos 
prensa, co m fal sas 11 0-
·es, abala r a con fi a nca 
:itui cõ2s e fa vo 1\.:ci.; r , a 
ersi \;Os, mandou -se su 
, c itado decreto , se m 
iv re di sc uss~o sob re os 
n. 295 de 29 de ma rço 
actos de di ctadura leis 
.s po r m oti \ 'OS ex traor
uacão an o rm a l. Vei o 
:n;l ( Dec. do gove rn o 
1 de outub ro de 1890 ) 
1te da im prcns:1 e de 
.ade . V ide os arts . 22. 

. 342 a 350, 383 a 387, 

J anonymato. Esta 
1 por em end a da co m
; tituinte . Na segunda 
tado Fran cisco Veiga, 
fund a mentada po r clle 

~m de pa recer ser mais pro
. da liberdade de imp rensa, 
tincç;"10 cio ano n_ym alo nt10 
i a r{1 inutilmente a li berdade 

i o fraco e opprimi do cont ra 
ge n te honesta, independen te 
é, ser ve-se d ell e para defe n
a boa causa c,ua•1do identi

•sos. Em França , no te mpo 
,ab id o, fo i abolid o o anony
ca hio c m co mpl e to d esuso , 
igos d a li berd ade . Demais, 
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um pode r legislati vo q ue, para g,, ra ntir a liberd ade e inde
pendc nc ia de seus me mbros, co nvoca o cst'.: rutin io secre to, 
qu e é uma cspcc ic de ano ny rn ato , n~lO parece o mai s pro
prio para abolil-o pa ra o povo . 

José de Alencar, não menos notavel co rno lit
tcrato do qu e co mo pub licis ta, haviaj :i escripto : 

« O a no ny mo é um direito ga rantid o pela 
nossa Co nstitui ção ; é um direito tão sagrad o 
como o se 0 Tedo das cartas . como o asy lo do ci
dadão . O a no ny mo é o domi cilio da conscien
cia ; não se póde penetra r ahi s inão cm no me 
da lei. » 

O auto ri sado a utor dos « Princípios Geraes de 
Direito Publi co e Const it ucio na l» observa qu e a 
obrig ação de ass ig nar os arti gos é sem du vida 
uma restri cção da li berdade, sem suffici entes 
compe nsações ; em muitos casos si não se as
sig na o a rt ig o não é por m edo da respo nsa bili 
dade, mas pelo desejo de que produza ma is 
cfl'e ito ; é sabido que o no me do auto r póde 
despe rta r pre1·e11 ção desfa vorave l n'aqu ell es qu e 
por in veja ou rivalidade não gost a m do escriptor; 
mui tas vezes não se lc o a rti go porq ue o sig na
ta ri o é pessoa obscu ra ; o utras se le com pre
venção e só pelo desejo de refu ta r ; accresce qu e 
o fa ltar cm nome co llectivo, co mo é a redacção 
de um jo rn al , dá mais va lor ao a rti go ... ( So
ria no de Souza , Op. cit. , pag . 432). 

Mas o arg umento de ser a prohibição do an o
nymato uma rest ri cção á li berdade não é por s i 
de g ra nde val o r. Restricções so ffrem e é pre
ciso q ue soffram todas a s l iberdades ; do con trn
ri o , dc sappareceri a m o respeito ao direito e ás 
s uas garantias . A qu estão é si a restricção é 
fundad a e ju s ta . E isto é inega vel, desde que 
se o bse rve qu e ella , no caso, é estatuida para 
asseg urar a respo nsabilidade do escriptor e qu e 

Arl. 90 . Ning uem po
der[, se r preso sin ão c111 
fl ag r,mtc ddicto ou cm 
virtude de requi sição e 
rn :md ato judici:1I. .. 

-~ 14: A' excepção de 
fhg rante deli cto. a prisão 
1ú o pocler:'1 executar-se, 
sin /10 por ord em escripta 
da autori dade co111 petente. 

( Decretos n. =. 10 . ele __ de 
junho e n. 914 A 1 de 23 de 
·ournbro de 1890.) 

§ 13. A prisão não poderá e::icecutar
se sinão depois de pronuncia, á excepção 
de ll ag rante d eli cto e dos casos determi nados 
em lei. Po r esta determinação veda m-se as pri
sões a rbitrarias . Fu nda- se no direito de liber
dade e seguran ça e é co ndi çã prim ari a e fun
damenta l de um govern o de ga ra nti as . 

S ua o ri ge m hi s to ri ca e ncontra-se na Magna 
Cbnrta das li berdades ing lezas : 

,< Nu llu s liber ho mo capia tur vcl irnpri s iun e
t ur. .. ni si per lega le judicium pari um suo rum , 
vel per lege m terrre>~. 

o fferece aos offendi<l os segura nça e fac ili dade de 
fazei-a effectiva , nada em baraça nd o á assig na
tura qu e o a uto r diga o qu e quizer ( e deve cada 
um mostrar essa corage m, si es tá co nvencido 
de qu e tem ra zão no qu e d iz) . Sobre tudo nas 
pu bli cações que contem ataqu e e allusões ao 
ca .-acter , ú pro bidade pessoa l ou func cional, a 
ass ig natura se impõe co mo indeclinav el , pa ra 
qu e a hon ra o/fendida não ten ha diíliculdade de 
se desaggravar pe los meios legaes . E esta exi
ge ncia é de si m o rali sadora ; e ll a d ú co medi
m ento, evita a intem peran ça, as de rn as ias da 
imprensa ; ao passo qu e o anony mato favo rece 
os ab usos e encoraja no m áo caminho a covar
d ia q ue se e ncobre ou disfarça . 

A prescripção co nst itucional en volve tambem 
a prohibição do pse udo nymo, outro meio de 
illu !ir o u diílicu ltar a respo nsabi lidade , e não 
m e nos prejudicia l. Permirtil -o , seri a inutili sa r 
o preceito estatuido co mo protecção e resguardo 
da ho nra. 

Deve-se nota r qu e o facto de ser o artigo edi
torial o u da propria redacção do jornal , em bora 
conh ecida e ta, não autori sa a a use ncia da ass i
g natu ra do a utor. A intellige ncia contraria 
aberra do texto e do espírito da Co nstituição . 

Finalm ente, esta ca utelosa e boa determinação , 
não é um a no v idade que viesse, se m a lg um pre
cedente en tre nós , in sinua r-se agora em nossa le
g islação . Ao contrario, ha exe mpl o d 'e lla n o 
que estatuio o decreto ácim.t c itado , referenda
do pelo g ra nde José Bonifacio, de 18 de junho 
de 18 22 , vcrb. « Todos os escriptos deverão 
ser assig nados pelos escripto res pa ra sua respon
sa bilidade : e os ed ito res e impressores que im
primirem e publicarem papeis a nonymos, são 
responsavei s por ell es.» 

§ 14. Substitu a-se pelo 
seguinte : - A' excepçào 
do fl ag rante clcli cto, a 
pris;io não poclcrit execu
tar-se si não depois de pro
nun cia cio incl ici:1do, sa lvo 
os casos determin ados cm 
lei , e 111 ed i:mtc orde m 
escri pta d a au tori dadc 
co n1pctcn te. - Cbm·rs e 
out ros. 

( Emenda approv:tda cm 18 
fevere iro de 18 1.) 

§ 13. A' excepção do 
flagrante delicto, a pri
são não poderá execu
tar-se, sinão depois de 
pronuncia do indiciado, 
salvos os casos deter
minados em lei, e me
diante ordem escripta 
da autoridade compe
tente. 

E, no Brazil , sua primeira co nsagração ve-sc 
no decreto de 2 3 de mai o de 18 2 1 e m que o 
príncipe-regente, - co nsidera ndo qu e a lg un s 
governadores, juizes crimi naes e magist rados, 
abu sa ndo d e sua jurisd icção, ma nd ava m p re n
der por mero ar bítri o, e antes de cu lpa fo rm ada , 
pretex tando de nunci as sec retas, suspe itas ve he
m entes e o utros moti vos, pa ra im punemente 
conservar presos ho mens q ue na soc iedade de
v iam rrosar dos be ns qu e ella pro mette e o pri
m eiroº dos quaes é, se m du vida, a segura nça in
dividual,- ho u ve por be m o rdenar que d'alli 
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um podcr legislative que, para garantir a liberdadc e inde- 
pendcncia de seus membros, convoca o cstrutinio sccreto, 
que e uma cspccic de anonymuto, nao parece o mais pro- 
prio para abolil-o para o povo, 

Jose dc Alencar, nao menos notavel como lit- 
tcrato do que como publicista, havia ja escripto; 

U anonymo c um direito garantido pela 
nossa Constituifao ; e um direilo tao sagrado 
como o scgredo das cartas, como o asylo do ci- 
dadao. O anonymo e o domicilio da conscien- 
cia ; nao sc pode penetrar ahi sinao cm nome 
da lci.» 

O autorisado autordos sPrindpios Gcraes de 
Direito Puhlico e Constitucional» observa que a 
obriga^ao de assignar os artigos c sem duvida 
uma restricfao da liberdadc, sem sufficientes 
compcnsaijoes ; cm muitos casos si nao se as- 
signa o artigo nao e por medo da rcsponsabili- 
dadc, mas pclo desejo de que produza mais 
cllcito ; c sabido que o nome do autor pode 
despcrtar prevenfao desfavoravel n'aquelles que 
por inveja ou rivalidadc nao gostam do escriptor; 
muitas vczes nao se 1c o artigo porque o signa- 
tario c pessoa obscura ; outras se le com pre- 
\-cncao c so pclo desejo de refutar ; accresce que 
o fallar em nome collectivo, como e a redacfao 
de um jornal, da mais valor ao artigo... (So- 
riano de Souza, Op.cit., pag. 432). 

Mas o argumento de ser a prohibi^ao do ano- 
nymato uma restric^ao a liberdade nao e por si 
dc grandc valor. Restricfoes soflfrem e e pre- 
cise que sollram todas as liberdades ; do contra- 
rio, desapparcceriam o respeito ao direito e as 
suas garantias. A qucstao e si a restriccao e 
fundada e justa. E isto c inegavel, desde que 
se observe que ella, no caso, e estatuida para 
asscgurar a responsabilidade do escriptor e que 

cffereceaos olTendidos seguranga e facilidade de 
fazel-a effectiva, nada embaragando a assigna- 
tura que o autor diga o que quizer ( e deve cada 
um mostrar essa coragem, si esta convencido 
de que tern razao no que diz). Sobre tudo nas 
publica^oes que contem ataque e allusocs ao 
caracter, a probidade pessoal ou funccional, a 
assignatura se impoe como indeclinavel, para 
que a honra offendida nao tenha dilliculdade dc 
se desaggravar pelos meios legaes. E esta cxi- 
gencia e de si moralisadora ; ella da comcdi- 
mento, evita a intemperanga, as demasias da 
imprensa ; ao passo que o anonymato favorccc 
os abuses e encoraja no mao caminho a covar- 
dia que se encobre 011 disfanja. 

A prescripfao constitucional envolve tambcm 
a prohibifao do pscudonymo, outro meio dc 
illudir ou dillicultar a responsabilidade, c nao 
menos prejudicial. Permittil-o, scria inutilisar 
0 preceito estatuido como protecfao c resguardo 
da honra. 

Deve-se notar que 0 facto de ser o artigo cdi- 
/onh/ou da propria rcdaccao do jornal, embora 
conhecida esta, nao autorisa a auscncia da assi- 
gnatura do autor. A intelligencia contraria 
aberra do texto c do espirito da Constitui^ao. 

Finalmente, esta cautelosaeboadctcrmina?ao, 
nao e uma novidade que viesse, sem algum pre- 
cedente entre nos, insinuar-se agora em nossa 1c- 
gisla9ao. Ao contrario, ha exemplo d'ella no 
que estatuio o decreto acima citado, referenda- 
do pelo grande Jose Bonifacio, de iSdejunho 
de 1822, vcrh. « Todos os escriptos deverao 
ser assignados pelos escriptores para sua respon- 
sabilidade ; e os editores e impressores que im- 
primirem e publicarem papeis anonymos, sao 
responsaveis porelles.» 

Art. 90. Ningucm po- 
dcra ser proso sinrio em 
llngrante deliclo ou em 
virtude de rcquisifao e 
mandato judicial... 

§ 14". A' oxceppio dc 
flagrantc dclicto, a prisao 
nao podcra cxecutar-sc, 
sinao por ordeni cscripla 
da auloridade competcnle. 

(Dccrclos n. tjio. de 22 de 
junho c n. 914 A, de 23 de 
outubro dc 1890.) 

§ 14. Substitua-sc pclo 
scguintc : — A' cxccpfao 
do flagrantc delicto, a 
prisao nao podcra cxecu- 
tar-sc sinao depois de pro- 
nunciado indiciado, salvo 
os casos determinados cm 
lei, c mcdianlc ordem 
escripta d a auloridade 
conipctentc. — Cl'jves c 
outros. 

(Emcnda approvada em 18 
fcvcreiro de 1891.) 

§ 13. A' excepgao do 
flagrante delicto, a pri- 
sao nao podera execu- 
tar-se, sinao depois de 
pronuncia do indiciado, 
salvos os casos deter- 
minados em lei, e me- 
diante ordem escripta 
da autoridade compe- 
tente. 

§ 13. A prisao nao podera executar- 
se sinao depois de pronuncia, a exccpgao 
dc flagrante delicto e dos casos determinados 
em lei. Por esta determinacao vedam-se as pri- 
socs arbitrarias. Funda-se no direito de liber- 
dade c segurampi e e condicao primaria c fun- 
damental de um governo de garantias. 

Sua origem historica encontra-se na Magmi 
CbarUi das liberdades inglezas : 

•x Nullus liber homo capiatur vel imprisiunc- 
tur... nisi per legale judicium parium suorum, 
vel per legem terra:p. 

E, no Brazil, sua primeira consagragao vc-se 
no dccreto de 23 dc maio de 1821 em que 0 
principc-rcgcnte,— considerando que alguns 
governadores, juizes criminaes e magistrados, 
ahusando de sua jurisdic^ao, mandavam pren- 
der por mero arbitrio, e antes dcculpa formada, 
pretextando dcnuncias secretas, suspcilas vehe- 
mentes e outros motives, para impunementc 
conservar presos homens que na sociedade de- 
viam gosar dos bens que ella promcftc e o pri- 
meiro dos quaese, sem duvida, a scguraiupi in- 
dividual,— houve por bem ordenar que d'alli 

u 
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cm di a n te, 11e11b1111w pessoa liv re 110 B,nz il podéssc 
já111nis ser presa SEM OIWEM POR ESCR IPTO DO JUIZ 

011, 111agistrado cri111i11n / do territorio, sa lvo o caso 
de jlaP, ra11tc del:'clo, c111 que q11nlq11cr do povo de·ue 
p rmder O d_cli11q11e11te ,' e q11e 'I/ Cllblllll j 11iz 011, 111a
g is!rndo cri1111·11a / poderá expedir ordc111. de p risão 
SEM PRECEDER CU LP A FORMADA . 

A Co nst ituição imperi a l inclu io est a entre as 
ga ranti as menc ionadas em seo art. 179 (~')§ 9 e 
1 o) , e as le is o rd ina ri as trata ra m d e assegu ra i-a 
(Coei . do Proc . Crim. , ,nts . 13 1 e 175 , le i 
n . 2.033, de 2osete111broct e 187 1, a rts, 12 e 13, 
decreto n . 4 .824 , de 22 de novem bro cio 
m esm o a nn o , a rts. 28 e 29) . 

No ac tu a l rcg i111 cn es tas 111 cs mas di sposições, 
co nso lidada s pelo Decr. n . 3.084, de 5 de no
v c111hro de 189 ' , v i,;ora 111 por fo rça do art . 83 
da Cons ti t ui ção (Vide Parte II , a rts . 1 a 4 e 74 
a tl2 , cio c iL clecr. , e Coei . Pen .. arts . 18 1 a 183, 
20 7 ns . 9 a 14) . 

- Pe lo dec re to de 7 de agosto de 1 702 e a l
va rá d e 5 d e 111 a rço d e 1 790, § 2 a a u torid acle 
pod ia conservar in co111mu ni cavel o p reso du
rante cin co d i<1s, se nd o isso in cl ispensave l pa ra 
m elho r in vest igação cio crim e e prati ca de d ili
ge nc ias que de outra so rte se fru sta ri a 111 . Oco
cti go pena l v ige nte(a rt. 207 n . 9) não o perm itte 
sin_ão po r q uarenta e oito ho ras, 

Da autorid a de competente. Pa ra maio r 
gc1 ra ntia , o poder de orde na r a pri são não cabe 
s i não ú autoridade jud icia ri a qu e, independ ente, 
como é co nst itu ída , cios ou t ros pod eres pub li
cos, e orga m da le i, está róra da infiuencia el o 
go\'e rn o e d e se us agentes e r or sua ise nção e 
esp ír ito ele ju sti ça, é a mai s prop ri a para exe r
ce r essa att ribui ção . In cumbe ao jui z compe
ten te pa ra o p1 acesso, po r m eio el e m a ndad o 
com as fo rma lidad es que a lei tem presc ri
pto . 

Art. 90 .... nc111 co nsnv:1do c111 
pr is~o Sl' lll cu l11:1 fon 11 ad:1 , ou se 
li ve r prcsl:1do fi :111ç:1 idonca qua ndo 
le i pcnnillir. 

~ · 15. Ning 11 c r'.1 podcr,1 se r 
conservado e111 pn sao se 111 nrlp:t 
forlll ;1d ;1, salvo :ts c·xccp,·õcs in
sl iluid ;1s c ,11 lei, nem levado ~ 
pri s~o . ou ncll :1 del ici o, s i pres tar 
fian ça idonca, nos casos kgacs. 

~ 14. Ninguem poderá ser 
conservado em prisão sem culpa 
formada, salvas as excepções 
especificadas em lei, nem levado 
á prisão, ou nella detido, si 
prestar fiança idonea, nos casos 
em que a lei a admittir. 

( Proj('cto da commiss~o do governo 
provi sorio.) 

(Decretos n. :; 10 , de 2:? de ju nho e n. 
9u1 A. de 13 de outubro de 1890 .) 

§ 14. Ning uem poderá ser conser
vado em prisão semculpa formada. T em 
esta d ispos ição o m es m o fund a m ento e v isa os 
m es mos intuitos do ante ri or parag rapho, o qu e 
sea ppli caeg ua lrnen te aos§§ 15, 16, 19e22. (*) 

Si prestar fiança idonea, E' a p ri são o 
mai or sacri fici o que se impõe ú l iberd ade in d i
v idua l ; a le i tra ta d e min o ra i-o, não o ex ig indo, 

e· ) E' pc rtinl' ntc íl' cord:1r :tqui IJIIC o projl·do t!;1 Const it11i ,;:tn il L' 18~; . 
prcn..:n1p:1t!o co m n :1h11s(1 d:ts prbôt.:s e l·om o tr:1taml·n tn dt1s prl·sos, crca\·:1 
par:, insrc..:t:ional-as cm \·ad:, ..:om an::1, 1:111a (111 11111/.rs.~11 ,/.: ::isil,1 elei ta do 
mcsmo modo. pdo 111cs11 10 h:rnpn ..: pel o 111t·s 11rn d,:it or;ido, ,p n.: <'S dcpul:ulos , 
a q11.li tl..:\·i:1 inq11irir. l"lll vi sitas painti i.::, s e so lt.:111111:s , t!:1 lq;:did:1d ..: tias 
pri :-Ucs e dos rigores ;1rhitr:1rios impostos aos prt:so:-, t\1) qm.· cm rcl atnrins 
tl,1ri.m1 ,.;onta :í asscmbh.: :, geral ( :ins. ~n.; a : n ' ) . A idl!:1 di: t ;"m hum:mi
tari:t e tuh:lar ii1 st itui ,·[111 1-, ra11dcmc:1k abona os scn t it11c11tos libc r:1cs c 
t, cm .. ·ro,;os dos t· oii:,tituintcs tl'aqucll c tempo e dc sa ii:11n a :1ttcuç:io dos lc s is
l.1durcs de lloj c . 

qua nt o a ce rtos crim es d e g rav idade rela ti n t
m ente inreri o r , s inão depois de profe rida se n
t ença de p ro nun cia , es tando a p rese nça do ac
c usaclo g aran t ida por m eio da fian ça . 

Nos casos em que a lei a admittir. Os 
casos em que se permi tte a fi ança e aq uell es e m 
qu e m esm o se m ell a, nas pequ enas infracções , 
os réos se li vram soltos, são os qu e se ac ha m 
co mp endi ados 1~ a co nso li dação approvada pelo 
Decr. n . 3 .084 , de 5 de novembro de 11)98, 
pa rte 2ª , arts . 100 a 103, ao qu ec ump re acc res
centa r os d e qu e trata m a le i n. 628, de 28 de 
o utu bro de 1899, a rt. 2, - e o Dec r. n . 3.475 , 
d e 4 de nove mbro do m es m o a 1111 0, a rt. 6. 

Art. 9 1. Ni11 g ue111 sc r,1 sc ntcn
ci ;1do sen~o pela au to rid:id c co 111-
petcnlc, c11 1 vir tu de de lei anterior, 
na fór111a por clla prcscrip la .. . 

~ 1 ú. Ning ue111 sc r:'1 ,c nt enciado. ~ 15. Ninguem será senten
ciado , sinão pela autoridade 
competente, em virtude de lei 
anterior e na fórma por ella re
gulada. 

scn:10 pcl;1 :1uloridadc co111pcknlc , 
c111 v irtude de lei ;111t eri o1 e na 
fórr11;1 por cll :1 rcgu l:1d o. 

( l)cc rc:t os n. ;10 . de 2.:: de junho l: n . 
9 q A. de 2) de o utubro de 1800 .). 

§ 1.5 Ninguem será sentenciado sinão 
pela autoridade competente. Esta p ro hi
biçio tem um dup lo c1 racte r. T em um lim de 
nat ureza poli tica e o utro de o rdem jurídica . Ga
ra n te o in ct i, ·idu o : 1°, co nt ra ju lgament os por 
pessoas , commi ssõcs o u tr ibu naes que não pe r
tençam :.'t mag istratura ins titu íd a segund o a 
Co nstitu ição e leis a cl la conform es , e 2°, contra 
as dec isões profe rida s po r m embros ct ' es sa co r
poração, mas excessil' as do circu lo ele ju ri sdic-

ção qu e a cada um d 'e \l es é attr ib uicto, o u por 
que o caso não se comprehe ncla nos de que 
consta seo poder d e julga r , ou porque envolva 
indi v iduo a lh eio á sua circumsc ripção jud icia ri a. 

a) E para ju stifi ca r esta di sposição co nstituci o
nal basta rú co nsidera r a fa lt a d e impa rcial idade, de 
capac idad e de pessoas est ra nh as ao m elin droso 
mi stér de julgar e a foc ili ctacte de obrarem in 
ju st iça, po r sati sfazer octi os e v in g an ças pes
soaes, ou em exec ução ele pla no de qu em os 
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cm diantc, ncnbiiina pcssoa livrc no Bm^il podessc 
jdnmis scr preset skm ouuiiM pgr escripto dojuiz 
on- Whgisirado criminal do lerriiorio, salvo o caso 
dc Jlagranlc delicto, em quo qiinlqncr do povo devc 
premier o dclinqiiculc ; e qne ncnbnm jinp on ma- 
gislrndo crimiiial podera expedir ordem de prisdo 
SEM PRECEDER CIILPA EORMADA. 

A Constituicao imperial incluio esta entre as 
garantias mencionadas em seo art. 179 (§§ g e 
10). c as leis ordinarias trataram de assegural-a 
(Cod. do Proc. Crim., arts. 151 e 177, lei 
n. 2.033, t'e 20 sctembro de 1871, arts, 12 e 13, 
dccrcto n. 4.824, de 22 de novembro do 
mesmo anno, arts. 28 e 29). 

No actual regimen estas mesmas disposigoes, 
consolidadas polo Deer. n. 3.0S4, de 5 dc no- 
vembro dc 1898, vigoram por forga do art. S3 
da ( onstituigao (Fide Parte II, arts. 1 a 4 c 74 
a 82, do cit. deer., c Cod. Pen., arts. 181 a 183, 
207 ns. g a 14). 

Art. 90. .. .ncm conscrvado cm 
prisao scm culpa formada, ou sc 
liver prcsl.-ulo fianfa idonca quando 
lei pcnniUir. 

(Projecto da commissao do govcrno 
provisorio.) 

§ 14. Ning-uem podera ser conser- 
vado em prisao sem culpa formada. Tern 
esta disposiciio o mesmo fundamento e visa os 
mcsmos intuitos do anterior paragrapho, o qne 
sc appliea egualmentc aos §§ 15, 16, 19 e 22. (*) 

Si prestar fianga idonea. E' a prisao o 
maior sacrifieio qne sc impoe a liberdade indi- 
vidual ; a lei trata dc minoral-o, naoo exigindo, 

(') II' pert!noute rcconhir nqin quo o projecto iIji Constituigao do 1823, prcooctipnilo com o a huso das prisoes c com o tra tan to it to ilos presos, creava para tnspeccional-as em cada coin area, imia conuuissao ,ic vis Ha clcita do mosmo mndo, polo mesmo tempo c polo mesmo deitorado, qne os dopntados, a qual do via inqntrir, em visitas period ions c solomncs, da Icgalidado das prisoes c dos rigorcs arljitrurios imposlos aos presos, do qne em rolalnrios 
dartam conta a assemblda geral (arts. 203 a 20S). A idea de tao immani- taria e tutelar instituigao grandemente abona os senlimentos liberaes e generosos dos coiistitninles d'aquelle tempo c desafiam a attengao dos legis- Iadores dc Itoje. 

Art. ni. Ningucm sera scntcn- 
ciado scnao pcla auloridndc com- 
pclcnlc , em virludc do lei anterior, 
na forma por clla proscripta... 

§ 15 Ninguem sera sentenciado sinao 
pela autoridade competente. Esla prohi- 
bicao tern um drqrlo caracter. Tern um lim de 
naturcza politica e outro de ordem juridica. Ga- 
rante o individuo ; i0, contra julgamentos por 
pessoas, commissocs ou tribunaes que nao per- 
tengam a magistratura instituida scgundo a 
Consliluicao e leis a clla conformes, e 2°, contra 
as decisocs profcridas por membros d'essa cor- 
poragao, mas excessivas do circulo de jurisdic- 

— Pelo decreto dc 7 de agosto de 1702 e al- 
vara de 5 de margo de 1790, § 2 a autoridade 
podia conservar incommunicavel o prcso du- 
rante cinco dias, sendo isso indispensavel para 
melhor investigagao do crime e pratica dc dili- 
gencias que de ontra sorte se frustariam. O co- 
digo penal vigente (art. 207 n. 9) nao o permittc 
sinao por quarenta e oito boras. 

Da autoridade competente. Para maior 
garantia, o poder de ordenar a prisao nao cabe 
sinao a autoridade judiciaria que, independente, 
como e constituida, dos outros poderes publi- 
cos, e orgam da lei, esta fora da infiuencia do 
governo e de sens agentes e por sua isengao e 
espirito dc justica, e a mais propria para exer- 
cer essa attribuigao. Incumbe ao juiz compe- 
tente para o piocesso, por meio de mandado 
com as forrnalidades que a lei tern prescri- 
pto. 

§ 14. Ninguem podera ser 
conservado em prisao sem culpa 
formada, salvas as excepgoes 
especificadas em lei, nem levado 
a prisao, ou nella detido, si 
prestar fianga idonea, nos oasos 
em que a lei a admittir. 

quanto a certos crimes de gravidade rclativa- 
mente inferior, sinao depois de proferida scn- 
tenga de pronuncia, estando a presenga do ac- 
cusado garantida por meio da fianga. 

Nos casos em que a lei a admittir. Os 
casos em que se permitte a fianga e aquelles cm 
que mesmo sem ella, nas pequcnas infracgoes, 
os reos sc In ram soltos, sao os que sc acham 
compendiados na consolidagao approvada pelo 
Deer. n. 3.084, de =; de novembro de 1898, 
parte n'1, arts, too a 103, ao quecumpre accres- 
cenlar os de que tratam a lei n. 628, de 28 dc 
outubro de 1899, art. 2,— eo Deer. n. 3.475, 
dc 4 de novembro do mesmo anno, art. 6. 

§ 15. Ninguem sera senten- 
ciado, sinao pela autoridade 
competente, em virtude de lei 
anterior e na forma por ella re- 
gulada. 

giio quo a cada um d'elles e attribuido, ou por 
que o caso nao se comprchenda nos de que 
consta sco poder dc julgar, ou porque envolva 
individuo alheio a sua circumscripgao judiciaria. 

a) H para justificar esta disposigao constitucio- 
nal bastara considerar a falta de imparcialidade, dc 
capacidadc de pessoas cstranhas ao mclindroso 
mister de julgar e a facilidade de obrarem in- 
justiga, por satisfazer odios e vingangas pes- 
soaes, ou em execugao de piano de quem os 

§ is. Ninguem podera ser 
conservado em prisao sem culpa 
formada, salvo as excepgoes in- 
stituidas cm lei. nem levado a 
prisao, ou nella detido, si prestar 
fianga idonea, nos casos legaes. 

(Decretos n. 510, de 22 de junho e n. 
914 A, de 23 de outubro de 1890.) 

§ 10. Ninguem sera sentenciado. 
senao pela autoridade competente , 
cm virtude de lei autcrioi c na 
forma por clla rcgulado. 

(Dccrcios n. ^10. de 22 de junho en. 
914 A, de 2 j dc outubro dc 1800.) < 



agosto de 1 7 02 e al
o, § 2 a aut riclaclc 
ni cavel o preso du
o in cl ispensavel para 
i me e prat ica ele cli I i
s e fru sta riam. O co
,7 n. 9) não o permittc 
horas. 

petente . Para maior 
:m1r a prisão não cabe 
ria que, inclepcnclcnt~, 
outros poderes pu blI-

f'óra ela i n fi uencia cio 
s e r or sua isenção e 
nais propria para cxer
u!llbe ao juiz compc
>0r !llcio el e mandado 
.1e a \~i telll prescri-

Ninguem poderá ser 
ado em prisão sem culpa 
i. salvas as excepções 
c~das em lei, nem levado 
io, ou nella detido, si 
· fiança idonea, nos casos 
: a lei a admittir. 

. ele gravidade rclat iva

.epois ele proferida sen
tando a prese nça cio ac-
1eio ela fiança . 

e a lei a admittir. Os 
tt e a fian ça e aqucl les e!ll 
ias pequenas infracções , 
;, são os que se acham 
oli clação approvacla pelo 
ele novem bro ele 1898, 
)3, ao que cumpre accres-
11 a lei n. 628, de 28 ele 
2, - e o Decr. n . 3.475, 
lll eSlll0 anno, a rt. 6. 

15. Ninguem será senten-
sinão pela autoridade 

,~tente , em virtude de lei 
cior e na fórma por ella re

da. 

cl'elles é attri buiclo , ou por 
comprehencla nos ele que 
ju lgar , ou \)or9u ~ e~1 ~ol_va 
a circu !llscnpçao JUcl1 c1ana. 
r esta di sposição constitucio
r a !'alta ele imparciali clacle, el e 
ias estranhas ao melindroso 
) faci lidade ele obrarem in
!er odios e v inganças pes
:ução de plano de quem os 

ARTIGO 72 323 

nomeia e de quem se constituem in strumentos. 
A hi storia reg istra horrore s desses tribunaes de 
cxcepção . 

b) O magistrado incompetente arroga-se po
der que não t em ; á sua se ntença falta por isso 
autoridade para impôr quaesque r penas. 

A li berdade indi vidual não lhe póde ficar su
jeita. 

E a fa lta el e competencia ( difec!ns potestatis ) 
é considerada a maior das nulliclades . 

Em virtude de lei anterior. Vide com
menta ri o ao art. 11, n. 3. N11!1nm cri111en si11e 
lt-ge; 11111/a pma si11e lege pena li . 

Esta clausula veda a retroactividade das leis 
penaes. 

Selll ella, mal segura ficaria a liberdade, po
dendo o indi viduo ser punido por um acto isento 
de pena ( e por isso li vre!llente deli berado) ao 
te lllpo elll que foi praticado, e dando-se n 'essa 
appli cação da lei nova a um caso anterior a 
clla in fracção do principio de que · a lei só 
obriga depois de sua regul a r pro!llulgação ( 11isi 
rih1 pro1111,lgc1ta. ). E ai nda, como, sem injusti ça 
e injustificado ri gor, sublll eter á lei posterior a 
punição de um acto que a lei existente ao 
tempo d' ell e castigava com pena mai s m ode
rada? 

A Constituição com razão prohibe esse ab uso 
de pena lidade , esse luxo de rigo r, essa violen
cia , que é repellida pelo sentimento de ju stiça e 
não justificada por ex ige ncia alg uma de ordem 
geral. 

Mas os preceitos da criminologia e a juris
prudencia consagram excepção á regra i11 mate
ria pe110li retrospectio leg11111. 11 1111q11a111 ; exime!ll 
do imperio da lei anterior o caso de se r a legis
lação posteri or lllais favorave l ao réo, ou porque 
isente de pena o acto, ou porque lhe inflij a 
pena lll enos grave que a estabelecida antes. Si o 
poder publico já cons iderou innocente ou !llC
nos noc ivo á sociedade actos de certa natureza e 
por isso supprimio ou abrandou a pe na com 
que antes os pu ni a, não ha mais razão para cas
ti ga r , segundo os rigores da penalidade ext incta 
ou diminuída, os actos da mesma especie pro
du zidos anteriormente. 

Além de desnecessa rio á ord em social, seria 
isso irritante ao sentimento de humanidade . 

E na fórma por ella regulada, isto é, 
obse rvadas as regras e fo rm alidades que a lei 
tem estabelecido para a regular e recta admini s
tração da justiça . 

Elias são importante ga ra nti a para o accusado 
e para a jus ti ça mesmo. Resguarda m-n 'o con
tra o a rbítri o e favorecem a innocencia , ampa
rand o-a contra possíveis excessos e vexações 
dos agentes do poder judiciario e da parte ac
cu sadora : e por isso se entende com razão que 
as leis do processo são complemento das ga ra n
tias co nst itucionaes, o u antes, parte in tegra nte 
d' ellas. 

Ninguem póde , pois, se r processado e sen
t enciado si não media nte a exacta observa nci a dos 
termos e fo rmulas legaes . 

Fóra d'isso ha attentado e violencia. 

Art. 9 1. . . . sen clo garantidos 
todos os meios e recursos de de
fesa , a com eçar da entrega dentro 
de 24 horas ele um a nota ass i
gnada pela :1 utori elaele, e ela qual 
constarão o mot ivo da pri são e 
os nomes do accusado r e das tes
temunh :1s. 

§ 1 7. Aos accusados se assegu
rarú na lei a mais plena elefcsa, 
co m todos os recursos e meios 
essenciaes a cl la, desde a nota de 
culpa , entregue em 24 horas ao 
preso e assig nada pe la au (oridade 
com os nomes do accusado r e das 
testimunhas. 

§ 16. Aos accusa~cis se asse
gurará na lei a mais plena de
fesa, com todos os recursos 
e meios essenciaes a ella, desde 
a nota de culpa, entregue em 
vinte e quatro horas ao preso 
e assignada pela autoridade 
competente , com os nomes do 
accusador e das testimunhas. 

( Projccto da commissão do governo 
prov iso rio.) 

( Decretos n. 5 10 1 de 22 de junho e n. 
1914 A, de 23 de outu bro de 1890.) 

§ 16. Aos accusados se assegurará 
nas leis a mais plena defeza. O pensa
mento ele faci litar amplamente a defeza dos ac
cusaclos co nforma-se bem com o espírito li beral 
das disposições constitucionaes rela ti vas á liber
dade indi vidua l, que vamos com mentando . A 
lei não quer a perdição d'aquell es qu e a justiça 
processa; quer só que bem se ap ure a ve rdade 
da accusação e , portanto, todos os meios e ex
ped ientes de defeza que não im peça m o desco
brimento cl'ella devem se r. permittidcs aos 
accusados. A lei os deve facultar com la rg ueza, 
regul ari sando-os para não tornar tumultuario 
o processo . 

Com a« plena defeza» são incompatíveis, e, 
portanto, inteirame nte inadmi ssíveis, os proces
sos secretos, inquisitori aes, as devassas , a queixa 
ou o depoimento de inimigo capital, o julga• 

me nto de crimes inafian çaveis na auscncia do 
accusaclo ou te nd o-se dado a producção das 
testimunhas de accusação sem ao accusado se 
permittir reinquiril-as, a incommunicabilidacle 
depois da denuncia , o juramento do réo , o in
terrogatori o d ' ellc sob coacção de qualquer natu
reza , por perguntas suggestivas ou capciosas(*), 

( •) No cmpcuho ele rodear d:is mais soli das g:iran ti as :1 li bcrd:Hlc. i1uli vi
du :d , e ,l c a~:-cg11 r:1 r :t im p:irci:lli ,fadt! lio j11 lg :imc 11 to, e ntre as provi1lcnci:1s 
ma is !l :t h1t arcs fi i:ou csta bclcciclo 11111 lim i te par;, o i11lérrog:1tnrio dos 
acn1s:1dos. Com cffci to, n:tda pótlc ser nrnis prcj1111i d al ;i c:i us.i da justiça do 
q ue csk duc ll o pun g en te, de arg ucias e s ubti lezas , de subtcrfug ios e cil adas, 
que co mnw mmc ntc se ,·e l rnY:ido cm pleno tri buna l, en tre n jui ,: e o 
:1ccus:uto. e c m ,11u: , 11:io r;irn , :i quc ll c que dcYl'r:t ser o o rg::t m circum-.pcc tn 
e sc,·cro ela :111s tc r:1 mag:cst:1.fc da lei, h.•m no cmt :in to corno o 111ai -. :1ppc• 
tcc it!o lri um pho ::t con fissão do :t~c us:ilfO, cx tonpliJa :1 forç :t etc 11111a :.;1ga
cid:1dc criminos:i. 

N o sy stc m:1 :1dopt ,11lo p:1r;1 o,;, processos cri111in.1cs . quer se tr:1 tc \l:1 íorni:i çiio 
da cu lp.t , qu er se tr:1tc do julgamento o nccus.ido tem o dire ito de responde r 
l;11;onk:1111c 11lc -s im 011 mio- e o jui 7. tem o dc,•l' r dl." respei tar o laconism fl . 
E' n inst .1 11 :ição dcfi nil i\'a do rcg imc n cst:ibd cddo pc l:1s praticas dos t ri buna l."s 
in g lczcs e am e ri ca nos : :i h i e s ta consag r:tlla m:1 sua mai or pureza o pri11 ~ 
cipio da ilw iolab ilidadc do lli rci to da de fc:sa. 

( Prc.imbulo do Occr. n. 8-1 de 189<> e art s, ;8 e ; 9. ) 

ART1G0 72 323 

nomcia c de quem se constituem instrumentos. 
A historia registra horrores dcsses tribunaes de 
excepfao. 

b) O magistrado incompctente arroga-se po- 
dcr que nao tcm ; ii sua scntenfa falta por isso 
autoridade para impor quaesquer penas. 

A liberdadc individual nao Ibe podc licar su- 
jcita. 

E a falta de competencia (drfcctuspotcstaiis) 
e considerada a maior das nullidadcs. 

Em virtude de lei anterior. Fide com- 
mcntario ao art. n, n. 3. Niilluin crinien sine 
lege; niillapeiia sine Jcgc peuali. 

Esta clausula veda a retroactividade das leis 
penaes. 

Sem clla, mal scgura ficaria a liberdade, po- 
dendo 0 individuo ser punido por urn acto isento 
de pena (e por isso livremente deliberado) ao 
tempo em que foi praticado, e dando-se n'essa 
applica<;ao da lei nova a um caso anterior a 
ella infraccao do principio de que- a lei so 
obriga depois de sua regular promulga^ao (nisi 
rileproiiinlgaia ). E ainda, como, sem injusti^a 
c injustiflcado rigor, submeter a lei posterior a 
punii^ao de um acto que a lei existente ao 
tempo d'elle castigava com pena mais mode- 
rada ? 

A Constituivao com razao prohibe esse abuso 
de penalidade, esse luxo de rigor, essa violen- 
cia, que c repellida pelo sentimento de justi^a c 
nao justificada por cxigencia alguma de ordem 
geral. 

Art. 91. ... scmlo garantidos 
todos os mcios c rccursos dc dc- 
fesa, a comcfar da cntrcga dentro 
de 24 boras dc uina nota assi- 
gnada pcla autoridade, c da qual 
constarao o niotivo da prisao c 
os nonics do accusador c das tcs- 
tciminbas. 

(Projccto da commissao do governo 
provisorio.) 

§ 16. Acs accusados se assegurara 
nas leis a mais plena defeza. O pensa- 
mento de facilitar amplamente a defeza dos ac- 
cusados conforma-se bem com o espirito liberal 
das disposi^oes constitucionaes relativas a liber- 
dade individual, que vamos commentando. A 
lei nao quer a perdii;ao d'aquelles que a justica 
processa; quer so que bem se apurc a verdade 
da accusa^ao e, portanto, todos os meios c cx- 
pedientes dc defeza quo nao impcfam o desco- 
brimento d'ella devem ser permittidos aos 
accusados. A lei os devefacultar comlargueza, 
regularisando-os para nao tornar tumultuario 
o processo. 

Com a << plena defeza» sao incompativeis, e, 
portanto, inteiramente inadmissiveis, os proces- 
ses secretos, inquisitoriaes, as devassas, aqueixa 
ou 0 depoimento de inimigo capital, 0 julga- 

Mas os preceitos da criminologia e a juris- 
prudencia consagram excep^ao a regra in mak- 
ria penali retrospeclio legnni nnnquam ; eximem 
do imperio da lei anterior 0 caso de ser a legis- 
laytio posterior mais favoravel ao reo, ou porquc 
isente de pena o acto, ou porque Ibe inflija 
pena menos grave que a estabelecida antes. Si o 
poder publico ja considerou innocente ou me- 
nos nocivo a sociedade actos decerta natureza c 
por isso supprimio ou abrandou a pena com 
que antes os punia, nao ha mais razao para cas- 
tigar, segundo os rigores da penalidade extincta 
ou diminuida, os actos da mesma espccie pro- 
duzidos anteriormente. 

Alem de desnecessario a ordem social, scria 
isso irritante ao sentimento de humanidadc. 

E na forma por ella regulada, isto e, 
observadas as regras e formalidadcs que a lei 
tern estabelecido para a regular e recta adminis- 
tra^ao da justica. 

Ellas sao importante garantia para o accusado 
e para a justiga mesmo. Resguardam-n'o con- 
tra o arbitrio e favorecem a innocencia, ampa- 
rando-a contra possivei 5 excesses 0 vexaijocs 
dos agentes do poder judiciario e da partc ac- 
cusadora : e por isso se cntende com razao quo 
as leis do processo sao complemento das garan- 
tias constitucionaes, ou antes, parte integrantc 
d'ellas. 

Ninguem pode, pois, ser processado e scn- 
tenciado sinao mediante a exacta observancia dos 
termos e formulas legaes. 

Fora d'isso ha attentado e violencia. 

§ 16. Aos accusados se asse- 
gurara na lei a mais plena de- 
fesa, com todos os recursos 
e meios essenciaes a ella, desde 
a nota de culpa, entregue em 
vinte e quatro horas ao preso 
e assignada pela autoridade 
competente, com os nomes do 
accusador e das testimunhas. 

mento de crimes inafian9aveis na ausencia do 
accusado ou tendo-se dado a producfao das 
testimunhas dc accusafao sem ao accusado se 
permittir reinquiril-as, a incommunicabilidade 
depois da denuncia, ojuramento do reo, o in- 
terrogatorio d'elle sob coacfao de qualqucr natu- 
reza, por perguntas suggestivas ou capciosas(*), 

( * ) No cmpcitho tie rmlcar ilas mais snliJas garanlias a liberJadc indivi- dual, c de asscgurar a imparcialidadc do julgamcnto, cntrc as providencias mais salutares llcoii estabciccido 11111 Iimile para o intcrrogatorio dos 
accusados. Coin effeito, 11.-ida pode ser mais prejudicial a causa da justica do que csle duello pungentc, dc argucins c subtilczas, desuhterfugios c ciladas, que coimntimmente se v6 travado ein pleno tribunal, cnlrc n juiz e o accusado. c cm que, nao raro, aquclle que devera ser o orgam eircumspccto 
e severo da anstera magestade da lei, tern no em tan to como o mais appc- tecido Iriumpho a confissao «lo accusado, extorquida a for<;a dc nma saga- 
cidadc criminosa. No system a adoptado para os processes criminacs, quer se irate da formj^ao da culpa, quer se Irate do jnlgamento o accusado tern o direito de respondcr laeonicaincnte—- sim ou nao — e o juiz tern o devcr de respeitar o lacnnismn. E' a installatfao dcfinitiva do regimen estabelecido pelas praticas dos tribunaes 
inglczcs u americanos : alii esta consagrada na sua maior purcza 0 pria» cipio da inviolabilidade do direito da defesa. 

( Preambtilo do Deer. n. 848 de 1B90 c arts. 58 c 59.) 

§ 17. Aos accusados sc assegu- 
rara na lei a mais plena defesa, 
com todos os recursos c mcios 
essenciaes a ella, desde a nota dc 
culpa, entregue cm 24 horas ao 
prcso e assignada pcla autoridade 
com os nomes do accusador c das 
testimunhas. 

(Dccretos n. 510, de 22 de junho e n. 
1914 A, de 23 de ouUibro de 1890.) 
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e cm ge ra l todo o proced imento qu e de qualqu er 
maneira em ba race a defeza. 

Felizm ente, nossa leg islação ordin ari a sobre 
a mate ria rea li sa o proposito da Con stitui ção , 

Ar l. 9 2. E' gara ntid o o 
direito de propri edad e, 
sal vo o caso de dcs;1 pro
pri ;ição por necess id ade e 
utilidade publi c:1 co m 
previa indcmni s:1ç:10 . 

( Projccto da co mmissào do 
governo provisorio.) 

§ 18 . O direito de 
propriccl:icle mantém - se 
cm toda a sua pl enitud e, 
salv:1 :1 desapropr iação por 
necessid ade, ou utilidade 
publica. medi ante inde-
111ni s:1~ào prév ia. 

( Decretos n. :; 10, de 21 de 
ju nho e n. 9 14 A. de 13 de 
outubro de 1890.) 

~ 1 7. O direito de propriedade man
tem-se em toda a sua plenitude . A in
v iolabi lidade da propri edade é co ndi ção essen
cia l de t oda a o rga ni sação po líti ca reg ul a r . 
E' o reco nh ec imento e respe ito ele um direito 
in herentc ao homem e superi o r ásco ntin g encia s 
e ex pedi en tes d 'essa o rga ni sação . A proprie
dad e é e lemento fu ndamental da o rdem civil. 
Sua seguran ça importa imm ensa mente ao de
se nvolv imen t o indu strial da nacão, á sua ri
qu eza e prosperi dade. Sendo 'ga rantida, se 
an ima e increme nta o tra ba lho, ex pandindo-se a 
appli cação da ac ti v idacle indiv idua l e coll ect iva, 
co m prove ito dos particu lares e das rend as do 
Estado, e da prospe ri dade ge ra l. 

O decreto de 2 1 ele mai o de 18 2 1, co nsid e
rando ser -< um a el as bases principaes do pacto 
soc ia l en tre os homen s a seguran ça el e se us 
be ns » , d etermin ou que a nin g uem se t omasse 
e usa alg uma contra a YO ntadc do poss ui do r ou 
pro pri etari o , fo ssem q uacs fosse m as necessida
des do estado, sem que primeiro de commum 
accà rdo se aju stasse o preço, que pela fazenda 
rea l de,·cri a se r pago no momento da en
trega . 

O projec to de Co nstitui ção de 1823, a rt. 20, 
continha a proh ibição de se r a lg uem privado de 
sua propriedade sem consentimento seo . A 
Co nstitui ção jurada em 18 24 declarou ga rantida 
a propri edade ,:111 l od<1 a rna p !e11i/11de ( art. 179, 
n . 22) . ão é menos categori ca a aílirmação 
da Co nst it u ição repu blica na no pa rag ra ph de 
que tratamos . 

Salva a desapropriação por necessi
dade ou utilidade publica, a qua l é um 
direito do estado, inh crcnte a seo dom ini o emi
nente. attributo de sua funcção sobe ra na . E' 
uma li m itação ú propr iedad e pri vada no in tc
rcs -c superi o r da com munhão . 

A lei estabelece os casos de desapropriação e 
~ rmalidades garan tidoras ci os propricta rios 

cercando das prec isas ga ranti as o exe rcício 
d ' esse inauferíve l direito dos accusados,-para 
ella res sncrn rrns. 

Adcli tivo JO art. 7 1, 

para ser co ll ocado depo is 
cio n. 17. 

As min as pertencem 
aos proprietar ios do solo, 
sa lvas ;is limitações qu e 
forem es tabelecidas por 
lei a bem d:1 exploração 
deste ram o de indu stria. 
- José Hygi110 e ou tros. 

( Emenda 11 pprovada cm 18 
de feverei10 de 189 1.) 

§ 17. O direito de 
propriedade mantém-se 
em toda sua plenitude, 
salva a desapropriação 
por necessidade ou util
idade publica, mediante 
indemnisação prévia . 

As Íninas pertencem 
a os proprietarios d o 
solo, salvas as limita
ções que forem estabe
lecidas por lei a bem 
da explor ação deste ra
mo de industria. 

qua nto ao preço e prom pto paga m ento da cousa 
desapropriada. Tacs formalidades só mente po
derão deixa r de prati ca r-se na em erge ncia de 
peri go pu blico im m inente, como g uerra ou com
m oção e nas co ndi ções estabelecidas para esses 
casos cxtraordi nari os . 

Esta matcria tem sido entre nós regulada 
pe los seguintes actos : 

Lei de 29 de se tembro de I S26 . 
Lei de 12 Jc agosto de 183 4 (Acto Add . , art. 10 si J), 
l.ci n. 3;3 de 12 de julho de 18-1 5. 
Le i n. 8 16 de 10 de julho de 1855 . 
Dec reto n. 1664 de 27 de outubro de 1855. 
Lei n. 3 129 de 11 de outu bro Je 1882 . 
Decre to n. 8820 de 30 de dezembro de 1882. 
Lei n . 3 326 de 24 de novembro de 1888 . 
Dec reto 11. 602 de 24 de julho de 1890. 
Lei 11. 85 de 21 de se tembro de 1892 (ar t. 54). 
Decreto 11. 3084 de 5 de nove mbro de , 898, parte -1', 

:1rts . 95 a 124 , os quacs consolidam as disposições vigcn Lcs 
sobre dcsa propriaç;w nos casos cm gue clla compete ao 
gove rn o fede ral. 

Mediante indemnisação prév ia . E' so
mente so b esta co ndi ção que o poder pu blico 
póde assumir a prop ri edade particular e vae 
n 'i sto mesmo o recon hec imento d'e sta, de sua 
in vio lab il idade, pois ainda n 'este caso el e ex
cepção não se despoja o dono do que é seo , si
não pagando-lh e o va lor aj ustado ou jud icial
m ente a rbitrado, da co usa ex propriada . E' um 
sacrificio ao bem co mmum , não um co nfi sco. 
E não ha preju izo rea l pa ra o p ro prieta ri o, dada 
a indemn isação nos termos e mediante as forma 
lidades e rec ursos que em garant ia a lei tem es
tatu ido . 

Con Corm e o dec reto supra-citado de 2 1 de 
ma io de 18 2 1 , ao acto da desa propri ação prece
di a « aju ste do preço po r comm um accàrdo >>, 
e a indem ni sação seri a paga ,< no momento da 
ent rega ela co usa», o u , no caso de succeder 
fa lta de meios pa ra o prompto paga mento, e 
convindo n ' isto o propri ctari o, a este se entre
g aria ,< titulo apparelhado pa ra cm tempo 
competente haver sco pagame nto. 
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c em geral todo o proccdimcntoque dc qualquer 
mancira embaracc a dcfeza. 

Fclizmcntc, nossa legislafao ordinaria sobrc 
a materia realisa o proposito da Constituicao, 

ccrcando das prccisas garanlias o exercicio 
d'csse inauferivel dircito dos accusados,—para 
ella res sacra rais. 

Art. 92. BJ gnrnnlido o 
dircito de propricdnde, 
salvo 0 caso dc desapro- 
pria<pio por ncccssidadc c 
utilidade publica cont 
prcvia indcirinisa^ao. 

(Projecto da commissao do 
govcrno provisorio.) 

§ iS. O dircito dc 
propricdadc manteiii - sc 
cm loda a sua plcnitiulc, 
salva a dcsapropriaipio por 
ncccssidadc, ou utilidade 
publica, mcdianlc inde- 
mnisay'ao prcvia. 

(Occrtftos n. 510, dc 22 dc 
junho e n. 914 A, dc 23 dc 
outubro dc 1890.) 

Additive ao art. 71, 
para scr collocado depois 
do n. 17. 

As nrinas pcrlcnccm 
aos proprictarios do solo, 
salvas as limitacocs puc 
lorcni cstabclccidas por 
lei a bem da cxplorafao 
deste ramo de industria. 
—Jose Hrgino c outros. 

(Emenda approvada cm 18 
dc fcvcreiio dc 1891.3 

§ 17. 0 direito de 
propriedade mantem-se 
em toda sua plenitude, 
salva a desapropriagao 
por necessidade ou util- 
idade publica, mediante 
indemnisagao previa. 

As minas pertencem 
aos proprietarios d o 
solo, salvas as limita- 
goes que forem estabe- 
lecidas por lei a bem 
da exploragao deste ra- 
mo de industria. 

§ 17. O direito de propriedade man- 
tem-se em toda a sua plenitude. A in- 
violabilidade da propriedade e condigao csscn- 
cial de toda a organisagao politica regular. 
E' o reconhecimcnto e respcito dc um dircito 
inherente ao homcm c superi ir as contingeneias 
e cxpcdicntes d'essa organisagao. A proprie- 
dade c elemcntn fundamental da ordem civil. 
Sua scguranga importa immensamente ao de- 
scnvolvimento industrial da nagao, a sua ri- 
qucza e prospcridadc. Sendo garantida, se 
anima c incrementa o trabalho, cxpandindo-sca 
applicaciio da actividadc individual e collectiva, 
com provcito dos particularcs e das rendas do 
Estado, c da prosperidade geral. 

() decrcto dc 21 de maio dc 1S21, considc- 
rando ser « uma das bases principacs do pacto 
social entre os homens a seguranca do sous 
bens », determinou que a ninguem se tomasse 
cousa alguma contra a vontade do possuidor ou 
proprietario, fossem quaes fossem as necessida- 
des do estado, scm que primciro dc commum 
accordo se ajustassc 0 prego, que pela fazenda 
real devcria ser pago no momento da cn- 
trega. 

O projecto de Constituicao dc 1823, art. 20, 
continha a proliibigao dc ser alguem pri\'ado de 
sua propriedade scm consentimento seo. A 
Constituigao jurada em 1824 declarou garantida 
a propriedade an toda a sua plenitude ( art. 170, 
n. 22). Nao e mcnos categorica a alTirmagao 
da Constituigao rcpublicana no paragrapho de 
que tratamos. 

Salva a desapropriagao por necessi- 
dade ou utilidade publica, a qual c um 
dirSito do estado, inherente a seo dominio emi- 
ncnte, attribute de sua funcgao sobcrana. E' 
uma limitagao a propriedade privada no intc- 
resse superior da communhao. 

A lei eslabelcce os casos de dcsaiiropriagao c 
formalidadcs garantidoras dos proprictarios 

quanto ao prego e prompto pagamento da cousa 
desapropriada. Taes formalidadcs somente po- 
derao deixar dc praticar-se na cmergencia de 
perigo publico imminente, como gucrra ou com- 
mogao e nas condigocs estabelcodas para esses 
casos cxtraordinarios. 

Esta materia tern sido entre nos rcgulada 
pclos scguintes actos : 

Lei dc 29 de setemhro de 1826. 
Lei de 12 de agosto dc 1834 (Acto Add., art. 10 § 3). 
Lei n. 353 de 12 dc julho de 1S45. 
Lei n. 816 dc 10 dc julho de 1855. 
Decreto n. 1664 de 27 de outubro dc 1855. 
Lei n. 3129 de 11 de outubro de 1SS2. 
Decreto n. 8820 de 30 de dezembro de 1882. 
Lei n. 3526 de 24 de novembro dc iSSS. 
Decrcto n. 602 de 24 de julho de 1890. 
Lei n. 85 de 21 de setembro de 1S92 (art. 54). 
Decrcto n. 30S4 de 5 dc novembro de 189S, parte 4% 

arts. 95 a 124, os quaes consolidam as disposi^oes vigentcs 
sob re desapropriagao nos casos em que ell a compete ao 
govcrno federal. 

Mediante indemnisagao previa. E' so- 
mente sob esta condigao que o podcr publico 
pode assumir a propriedade particular e vac 
n'isto mesmo o reconhecimento d'esta, de sua 
inviolabilidade, pois ainda n'este casd de cx- 
ccpgiio nao se despoja o dono do que e seo, si- 
nao pagando-lhe o valor ajustado ou judicial- 
mente arhitrado, da cousa expropriada. E' um 
sacrificio ao bem commum, nao um confisco. 
E nao ha prejuizo real para o proprietario, dada 
a indemnisagao nos tcrmos e mediante as forma- 
lidadcs c recursos que em garantia a lei tern cs- 
tatuido. 

Conforme o decrcto supra-citado de 21 de 
maio dc 1821, ao acto da desapropriagao prece- 
dia « ajuste do prego por commum accordo », 
e a indemnisagao seria paga « no momento da 
cntrega da cousa>>, ou, no caso de sncceder 
falta de meios para o prompto pagamento, c 
convindo n'isto o proprietario, a cstc se cntrc- 
garia « titulo apparelliado para cm tempo 
compctentc haver seo pagamento. 
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O projccto ele Constitui ção ele 1823 queri a 
« o esbu lh aclo inclemni saclo co m cxactidfo, at
tcnt , não só o valor intrin sccco como o de ar
rc ição 1uando cll a ti vesse lugarn ; nã ex igia que 
a incl emni sação precedesse ú entrega ela cousa 
(art. 2 1 ). 

A Co nst ituição ele 1824, art. 179, n . 22, im
punha o paga mento prévio, clau sula que a el e 
24 ele fevereiro el e 189 1 adaptou, como llla is 
g:1ran1.iclora. 

As minas pertencem aos proprietarios 
do solo . Pelo principio ge ra l ele que o clo
min io ci o solo envo lve a su pcrficic e o interi or 
cl 'e ll e, as minas pertencem ao proprictario ci o 
so lo . 

E a Con stitui ção, ga rantindo a propriedade 
« Clll tod:1 a sua pl enitude », virtu alm ente e 
por este facto mesmo reconh ecco ao dono ci o 
so lo o el ominio elas llli nas n'este contidas, sendo 
até des necessaria declaração expressa d' este di
reito. 

Mas ,·i nh a do antigo regímen questão so
bre isto, entendendo Illuitos que ainda estava 
em vigo r a Orei . liv. li, tit . 26, § 16. qu e decla
rava se rem as Illi nas direito rm l ( do Rei ), não 
obstante o di sposto no art. 179 , § 22, da Cons
tituição imp eri al, que dizia: 

« E' garant id o o direito de propriedade e111 
lodn n s11n p!c11i/11de» e estabe lecia «COill O unica 
excepção » a desapro priação regulada por 
por lei e prév iamente in dem ni saela. E o decreto 
de 27 ele ja neiro de 1829 tinha declarado que o 
cidadão brazileiro para elll prehcnder, por meio 
el e companhias , a min eração das terras de sua 
propriedade não prec isava ele licença do go
verno. 

Pela vigencia cio direito ren l tinha-se pronun
ciado a secção cqmpete nte ci o conselho de Es
tado em 19 de agosto de 1866, com cuj o parece r 
se confo rmou a resol ução imperi al el e 1 3 ele ou-

tubro cio meslllo :rn no ( Aviso de 22 e! mesmo 
~11 czca nno). 

E n'cstc pensamento se in spi rou a legislação 
posteri or (lei n. 1. 507, de 26 de setembro de 
1867), cm cont rario ú opi ni ão ele aba li sado ci
vili stas (//ide Loureiro, l11S!. de Dir . Ci·v . /Jrn ,,_ ., 
311 ed ição.§ 303 .) 

A nova Constituição, co rtou cm termos 
exp lí citos a questão , com o disposto da se
g unda pa rte do parag rapho que ora com lllen
tamos. 

A bem da exploração. As minas alta
Ill ente importam ás in clu strías, que ell as alimen
tam com o co lll bu stive l indi pensavel ao 
mov im ento ele suas machinas e eom a matcria 
prima el e qu e necess itam para suas constru cções 
e mac hin ismos , bem como para os in stru me n
tos e utcnsilios qu e prec isam e para o fab rico 
de seos artefactos . E ha indu str ias cuja sup
pressão no estado el e civil isação a que chegJ mos 
seria um Ill al publi co , uma calam iclael e. Por 
outro lado, a ex ploração elas minas é cliílicul
tosa, exige o cl espendio de o-randes ca pitaes ; 
em ge ral, muito tem po se passa antes qu e deem 
rend imento; os propr ictarios, por si, s' a po
dem emprehende r cm más condi ções, e d'ahi o 
nat ural abandono de mui tas d 'e ll as . 

Finalm ente, dada a naturdl desegualdade na 
di sposição elas jaz idas e distri bui ção dos ve ieiros 
e a circum stancia el e se pro longa rem pe lo inte
rior ele terrenos não pertencentes ao mesmo 
clono, ha necessidade el e regular os interesses, 
as relações juricli cas en tre os proprietari s limi
trophes, a determinação ele scos qu inhões cio 
producto extrahido ou apurado, etc. 

Ha, como se ve, conve niencia publi ca, inter
esse econ omico e social, qu e reclamam uma le
g islação espec ial para o regimen das min as . 

D'ah i a resa lva q ue a Constituição faz de «li
mitações que fo rem estabelecidas por lei a bem 
ela ex pl ora çã d 'este ramo ele indu stri a.>~ 

Arl. 94 . E' invi olavcl o segredo 
ela corres ponclencia. 

§ 1() . E' invi olavc l o sig illo d:t 
corrcspondcncia . 

§ 18. E' inviolavel o sigillo 
da correspondencia. 

(Projeclo da commiss~o do governo pro
v isorio.) 

(Decretos n. i:; 10, de 2::? ele junho e 11. 9 1.1 A, 
de 23 de Olllubro de 1890 ). 

~ 18 E' inviolavel o sigillo da corres
pondencia. São as cartas comm unicação de 
id éas a pessoas au sentes, conversação por es
cripto, que nas relações da vida, o affecto, o 
dever, o interesse entretém. Eli as constituem 
uma necessidade e uma obrio·ação no t racto so
cia l. Contem intimi lacles, expansões , dictaclas 
pela co nfiança e· não dest in adas á publicicl aclc . 
Tornai-as i11v iolaveis, em respe ito ao direito de 
quem as envia e ele quem as recebe, é um dever 
ci o estado e ao mesmo tempo sco inter esse pelo 
seguro cu ltivo e desenvo lvim ento das relações 
que ell as mantém e fomentam. E tanto maior é 
essa obri gação, quanto o vehicu lo d'c llas , o co r
reio, é monopolio do estado, que por isso se 
const ituc depositaria, até á efTecti va entrega aos 

clcst inatarios, da corresponc! encia que lhe é con
fi ada e em cuja o-uarda elle leve se r leal. Sem a 
in violab ilida le, o correio poder-se- ia converter 
n ' um meio commocl o ele esp ionagem e perderia 
a confia nça pu bli ca. 

Uma emenda cio depu tado Meira ele Va sco n
cellos e outros, seguindo a Constitu ição sui ssa, 
art. 36, pretendia o acc resc imo ao paragl'élp ho 
que ora commentam os, da s palav ra s- posto ! e 
/clegrnpbicn e fo i approvacla na primeira di s
cussão . 

Na segunda, porém, fo i eliminada em consc
qu enci a da app rovação de emenda su pprcssiva, 
olfe recida pelo deputado Mi lton, 1ue com cll a 
propun ha ev itar-se que viessem a fi car impunes 
os que acaso vi lassem a corresponcl enc ia con-
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O projccto dc Constituifao tie 1823 queria 
« o esbulhado intiemnisado com exactidao, at- 
tento, nao so o valor intrinsecco como o do af- 
foifao quando clla tivesse liigai"»; naoexigiaque 
a indemnisafao prccedessc a cntrega tla cousa 
(art. 21). 

A Constituifao de 1824, art. 170, n. 22, im- 
punlia o pagamcnto previo, clausula que a de 
24 de fcvereiro de 1891 adoptou, como mais 
garantidora. 

As minas pertencemaos proprietaries 
do solo, Felo principio geral de que o do- 
minio do solo envolve a supcrficic c o interior 
d'clle, as minas pertcncem ao proprictario do 
solo. 

Fa Constituifao, garantindo a propriedade 
« cm toda a sua plenitude », virtualmente e 
por estc facto mesmo reconheceo ao dono do 
solo o dominio das minas n'este contidas, sendo 
ate desnecessaria declaragao cxprcssa d'este di- 
reito. 

Mas vinha do antigo regimen questao so- 
bre isto, entendendo muitos que ainda estava 
em vigor a Ord. liv. II, tit. 26, § 16. que dccla- 
rava sercm as minas dim'to rail ( do Rei ), nao 
obstantc o disposto no art. 179, § 22, da Cons- 
tituigao imperial, que dizia : 

« F' garantido o direito do propriedade em 
loda a sua plenitude* c estabelecia «comounica 
cxccpfao » a desapropria<;ao regulada por 
por lei e prcviamente indemnisada. E o decreto 
de 27 de Janeiro de 1829 tinha declarado que o 
cidadao brazileiro para emprehender, por meio 
de companhias, a mincra^ao das terras de sua 
propriedade nao precisava de licenga do go- 
verno. 

Fcla vigencia do direilo real tinba-se pronun- 
ciado a secgao competcnte do conselho de Es- 
tadoem 19 de agosto de 1S66, com cujo parecer 
sc conformou a resolugao imperial de 13 de ou- 

Art. 04. E'inviolavcl o scgrcdo 
da correspondencia. 

(Projecto da commissao do governo pro- 
visorio,) 

§ 18 E' inviolavel o sigillo da corres- 
pondencia. Sao as cartas communicafao de 
ideas a pessoas ausentes, conversaqao por es- 
cripto, quo nas relaijoes da vida, o aftecto, o 
dever, o interesse entretem. Ellas constituem 
uma nccessidade e uma obrigagao no tracto so- 
cial, Contcm intimidades, expansoes, dictadas 
pcla confianqa e' nao destinadas a publicidadc. 
Tornal-as iiiviolaveis, em respeito ao direito de 
quern as envia e de quern as recebe, e um dever 
tio estado e ao mesmo tempo sco interesse pelo 
scguro cultivo e desenvolvimento das relacocs 
que ellas mantem e fomentam. E tanto maiore 
cssa obriga<;ao, quantoo vehiculo d'ellas, ocor- 
reio, e monopolio do estado, que por isso se 
constituc depositario, ate it elTectiva entrega aos 

tubro do mesmo anno ( Aviso de 22 do mesmo 
-mez eanno). 

E n'este pensamento se inspirou a legislafao 
posterior (lei n. 1.507. de 26 de setembro de 
i8()7), cm contrario a opiniao de abalisados ci- 
vilistas (l^ideLomeiro, Insl. de Dir. Civ. Iha{., 
y cdi^ao. § 303.) 

A nova Constitui^iio, cortou cm termos 
explicitos a questao, com o disposto da sc- 
gunda parte do paragrapho quo ora commen- 
tamos. 

A bem da exploragao. As minas alta- 
mente importam as industrias, que ellas alimcn- 
tam com o combustivel indispensavel ao 
movimento dc suas machinas c com a materia 
prima de que necessitam para suas construcfoes 
e machinismos, bem como para os instrumen- 
tos c utensilios que prccisam e para o fabrico 
dc scos artcfactos. E ha industrias cuja sup- 
pressao no estado de civilisa^ao a que chcgamos 
seria um mal publico, uma calamidade. Por 
outro lado, a exploragao das minas e diflicul- 
tosa, cxigc o despendio de grandes capitaes ; 
em geral, muito tempo se passa antes que deem 
rendimento ; os proprietaries, por si, so a po- 
dem emprehender cm mas condi^oes, e d'ahi o 
natural abandono de muitas d'ellas. 

Finalmente, dada a natural desegualdade na 
disposi^ao das jazidas e distribuigao dos veiciros 
e a circumstancia dc se prolongarem pelo inte- 
rior de terrcnos nao pertencentes ao mesmo 
dono, ha nccessidade de regular os interesses, 
as relacoes juridicas entre os proprietaries limi- 
trophes, a detcrminagao de scos quinhoes do 
producto extrahido ou apurado, etc. 

Ha, como sc ve, conveniencia publica, inter- 
esse economico e social, que reclamam uma 1c- 
gisla^ao especial para o regimen das minas. 

D'ahi a resalva que a Constituifao faz de «li- 
mitaySes que forem cstabelecidas por lei a bem 
da explorafao d'este ramo de industria.» 

destinatarios, da correspondencia que Ihc e con- 
fiada e cm cuja guarda elle de\,e ser leal. Scm a 
inviolabilidade, o correio poder-se-ia converter 
n'um meio commodo de espionagem e perdcria 
a confianfa publica. 

Uma emenda do deputado Meira de Vascon- 
cellos e outros, seguindo a Constitui^ao suissa, 
art. 36, prctendia o accrescimo ao paragrapho 
que ora commentamos, das palavras—postal e 
lelcgraphica e foi approvada na primeira dis- 
cussao. 

Na segunda, porem, foi climinada em consc- 
quencia da approvagao de emenda suppressiva, 
offerecida pelo deputado Milton, que com clla 
propunha evitar-se que viessem a ficar impuncs 
os que acaso violassem a correspondencia con- 

§ io. E' inviolavcl o sigillo da § 18. E' inviolavel 0 sigillo 
correspondencia. 4a correspondencia. 

(Decretos n. 510,de 22 dejunhoe n.914 A, 
de 23 de outubro de 1890). 
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cluzicla por particulares (ANNAES DO CONG . CONST . , 

vol. 1, pags. 236 e 326, vol. II pag . 109 ; A CON

ST ITU IÇÃO DO BRAZJL , por A. A. Milton, nota ao 
§ 18 cio art. 72 ). 

A disposição constitucional ficou abra nge ndo, 
pela generalidade de seos termos, a correspon
clencia ep isto lar , postal ou não, e a telegraphica, 
embora não exp ressamente nomeada. 

Regulamento expedi lo com o Dec. n. 4 .053, 
de24de junho cle 190 1, diz que 

« O direito de co rresponclencia por meio cios tel eg raphos 
da ni :io é reco nh ec ido a tod a e qualquer pessoa» (a rt . 82). 

<, O direito ao sig ill o . cios t elegrn mmas é absoluto e a 
clirecto ria gera l dos tclcgraphos velar:', pe la perfe ita obser
vancia cio s igi ll o por parte cio pessoa l sob suas ordens» 
(art. 86) . 

« Só o exped ito r e o destin atario de um telegr:un ma ou 
seos procurado res têm direito d e req uere r copias, dentro 
do pra,.o marcado para a conservação dos archivos» (art. 87). 

Mas a lei não visa sómente garantir o direito 
cios particul ares; tem que salvaguardar a ordem 
lega l, a tranquilli dade geral , e cl 'ahi restricções 
salutares e cautelosas, como as estabelecidas 
pelo cit. reg., art. 84 : 

§ 20. Nenhum a pe na passa rá da pessoa cio deli n
quente . 

(Decretos n, 510 de 22, de junho e n. 9 14 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

§ 1. 9 . Nenhuma pena passará da pes
soa do delinquente. A noção ele pena 
envolve a de cu lpa, e o castigo que passa ela 
pessoa do cu lpado para affecta r a outrem, pune 
quem não é crim in oso e fere a innocencia . 

Tal pena perde , com ser assi m, a sua jus
tificação e legit imidade . E' crueza, é barbari
lacle , e não acto de justiça repressiva. 

E' um mal que a sociedade inflige a quem 
nenhum lhe fez e nada lhe deve . O sent i
mento geral de justiça repelle essa punição ele 
quem não delinquio, com a qual o poder pu
bli co excede seos limites e commette ell e 
mesmo um crime. 

Já a constitui ção imperial (art. 179 § 20 ) 
havia fu lminado tamanha in iq uiclade, prohi
bi ndo a confiscação dos bens e a t ra nsmissão 
da infam ia dos réos aos seos parentes de 
qualquer g ráo que fossem, autori sadas pela 
antiga legislação (Orden. cio li vro 5.º ) , com 
infracção cio principio ele personalidade ela pena 
e attentanclo contra o direito de proprie
dade. 

cocligo penal vigente obedece á prohibição 

Ar!. 95 . Fi cam abo li
da· ~s penas el e ga lé e a 
ele prisão perpet ua. 

(Projecto cb commissão do 
governo provisorio.) 

§ 2 1 . · Fi ca aboli da a 
pena ele ga lé, . 

(Decretos n.510, de 22 de ju
nho e 11 . 9 14 A, de 2;3 de ou
tubro de 1890.) 

§ 20. Fica abolida a pena de galés e 
a de banimento judicial. A pena de galês 
suj eitava os condemnados a anela rem com ca l
ceta no pé e corrente de ferro, juntos ou sepa-

<< Não t e rão c urso nas lin has telegraphicas da Uni ão os 
telegrammas contrarios tts leis e.lo pai z, ,l ordem publica, 
ú mora l e aos bons costumes, e bem assim aquc ll es que 
con tive rem noticias alarmantes, cuj a fa lsidade seja reco
nhecida». 

E tão ciosa desta ga rantia constitucional se 
mostra a lei, que até prohibe á autoridade a 
qual se ache de posse ele carta ou correspon
dencia particular, utili sal-a para qualquer in
tuito, seja embora o da descoberta de um cri.m e 
(Cod. pen. , art. 194 ). 

A Constituição imperial accrescentava : « A 
administração do correio fica rigorosamente re
sponsavel por qualquer infracção deste artigo.» 
E si na disposição correspondente, a Constituição 
ele 189 1 não faz egual declaração, é por ser isso 
escusado, em vista ele seo art. 82, que inst itue, 
ele m odo geral, a responsabilidade ele todos os 
empregados publi cos. 

A sancção deste § 18 encontra-se, q uér nos 
citado art. 82 ela Const ituição, quér na legis
lação postal e telegraphica , q uér no Cod . pen., 
arts. 155 e 189 a 195. 

§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do 
delinquente. 

cio§ 19 de que ora nos occupamos, declarando 
necessa ri'a para a applicação da pena le?;al a 
pratica el e actos cr iminosos e puniveis ( art. 4 ) , 
affi rmando q ue. a resp0nsab ilidade penal é ex
clusivamente pessoal (art. 25) e qu e nos crimes 
em que tomarem parte mem bros ele corporação, 
associação ou sociedade, a responsabil idade 
penal recahirá sob re cada um dos que partici
parem cio facto criminoso (art. cit. § un .); não 
incluindo no elencho das penas nenhuma que 
no effeito affl ictivo da condemnação envolva 
estranhos á acção criminal ( art. 43) e não 
aclmittindo penas infamantes (art . 44 ). 

Por este principio da personalidade ela pena 
dei xa ele se r possivel a conclemnação ele muitos 
inclivicluos quando havendo certeza de que entre 
elles ha um criminoso , não se tem pod ido todavia 
veri ficar qu al d 'ell es é. 

A elle obedecia a disposição cio antigo cocligo 
penal que vedava a applicação ela pena el e morte 
á mulher prenhe, para respeitar a vicia cio 
nascituro , que pelo facto ela concepção é inves
tido do mesmo direito á existencia que qualquer 
outro ho mem . 

§ 21 . Accrescentc - sc 
- e ele ban im en to judi
cia l. 

Art. 20. Fica aboli
da a pena de galés e a 
de banimento judicial. 

raclos e a emprega rem-se nos trabalhos pu bli cas, 
ú di sposiçâo ci o govern o . A ele banim ento 
privava para sempre os condemnaclos dos di
reitos el e cidadão brazi leiro e os inhi bia perpe-
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duzidapor particularcs (annahs do cong. const., 
vol. 1, pags. 236 e 326, vol. II pag. 109 ; a con- 
stitui^ao do Brazil, por A. A. Milton, noln ao 
§ 18 do art. 72 ). 

A disposi^ao constitucional ficou abrangendo, 
pela generalidade de seos termos, a correspon- 
dcncia epistolar, postal on nao, e atelegraphica, 
cmbora nao expressamentc nomeada. 

() Regulamento expedido com o Dec. n. 4.053, 
dc 24 de Jnnho de 1901, diz que 

« O dircito de cor respond encia por mcio dos telcgraphos 
da Uniao c reconhecido a tod a e qualquer pessoa» (art. 82), 

«0 dircito ao sigillo dos tclegrammas e absolute e a 
directoria geral dos telcgraphos velara pela perfeita obser- 
vancia do sigillo por partc do pessoal sob suas ordens » 
(art. 86). 

« So o expediter e o destinatano de um telegramma ou 
seos procuradores tem direito de requerer copias, dentro 
do prazo marcado para a conserva^ao dos archivos» (art. 87). 

Mas a lei nao visa somente garantir o direito 
dos particularcs; tem que salvaguardar a ordem 
legal, a tranquillidade gcral, e d'ahi restricgoes 
salutares e cautelosas, como as estabelecidas 
pelo cit. reg., art. 84 : 

<•<Nao terao curso nas linhas telegraphicas da Uniao os 
tclegrammas contrarios as leis do paiz, a ordem publica, 
a moral c aos bons costumes, e bem assim aquelles que 
contiverem noticias alarmantes, cuja fulsidade seja reco- 
nhecida ». 

E tao ciosa desta garantia constitucional se 
mostra a lei, que ate prohibe a autoridade a 
qual se ache de posse de carta ou correspon- 
dencia particular, utilisal-a para qualquer in- 
tuito, seja embora o da descobcrta de um crime 
(Cod. pen., art. 194). 

A Constituiqao imperial accrescentava : «A 
administraqao do correio fica rigorosamente re- 
sponsavel por qualquer infracqao deste artigo. » 
E si na disposiqao correspondente, a Constituiqao 
de 1891 nao faz egual declara^ao, e por ser. isso 
escusado, em vista de seo art. 82, que institue, 
de modo geral, a responsabilidade de todos os 
empregados publicos. 

A sanccao deste § 18 encontra-se, quer nos 
citado art. 82 da Constituifao, quer na legis- 
laqao postal e telegraphica, quer no Cod. pen., 
arts. 155 e 189 a 195. 

§ 20. Ncnhuma pena passara da pessoa do dclin- § 19. Nanhuma pena passara da pessoa do 
tu011'0- delinquente. (Decretos n. 510 de 22, de junno e n. 914 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

§ 19. Nenhuma pena passara da pes- 
soa do delinquente. A noqao de pena 
envolvc a de culpa, e o castigo que passa da 
pessoa do culpado para affectar a outrem, pune 
qucm nao e criminoso c fere a innocencia. 

Tal pena perde, com ser assim, a sua jus- 
tifica^ao c legitimidade. E' crueza, e barbari- 
dade, e nao acto de justiga repressiva. 

E' um mal que a sociedade inflige a quern 
nenhum Hie fez e nada lire deve. O senti- 
mento geral de justifa repelle essa puni^ao de 
quern nao delinquio, com a qual o poder pu- 
blico excede seos limites e commette elle 
mesmo um crime. 

Ja a constituifao imperial (art. 179 § 20) 
havia fulminado tamanha iniquidade, prohi- 
bindo a confiscafao dos bens e a transmissao 
da infamia dos reos aos seos parentes de 
qualquer grao que fossem, autorisadas pela 
antiga legisla^ao (Orden. do livro 5.0), com 
infracqao do principio de personalidade da pena 
c attentando contra o direito de proprie- 
dadc. 

O codigo penal vigente obedece a prohibifao 

do § 19 de que ora nos occupamos, declarando 
necessaria para a applicaqao da pena legal a 
pratica de actos criminosos e puniveis (art. 4), 
aflirmando que a responsabilidade penal c ex- 
clusivamente pessoal (art. 25) e que nos crimes 
em que tomarem parte membros de corporagao, 
associaqao ou sociedade, a responsabilidade 
penal recahira sobre cada um dos que partici- 
parem do facto criminoso (art. cit. § un.); nao 
incluindo no elencho das penas nenhuma que 
no effeito afflictive da condemnaqao cnvolva 
estranhos a acqao criminal (art. 43) e nao 
admittindo penas infamantes (art. 44). 

Por este principio da personalidade da pena 
deixa de ser possivel a condemnafao de muitos 
individuos quando havendo certeza de que entre 
elles ha um criminoso, nao se tem podidotodavia 
verificar qual d'elles e. 

A elle obedecia a disposiqao do antigo codigo 
penal que vedava a applicaqao da pena de morte 
a mulher prenhe, para respeitar a vida do 
nascituro, que pelo facto da concepfao e inves- 
tido do mesmo direito a existencia que qualquer 
outro homem. 

Art. os. Ficam aboli- 
das as penas do gale c a 
de prisao pcrpclua. 

(Projeclo da commissao do 
governo provisorio.) 

§21. ' Fica abolida a 
pena dc gales. 

(Decretos n. 310, de 22 de ju- 
nho e n. 914 A, de 23 de ou- 
tubro de 1890.) 

§ 21. Accrescente-se 
— e dc banimcnto judi- 
cial. 

Art. 20. Fica aboli- 
da a pena de gales e a 
de banimento judicial. 

§ 20. Fica abolida a pena de gales e 
a de banimento judicial. A pena de gales 
sujeitava os condemnados a andarem com cal- 
ccta no pc c correntc de ferro, juntos ou sepa- 

rados e a empregarem-se nos trabalhos publicos, 
a disposiqao do governo. A de banimento 
privava para sempre os condemnados dos di- 
reilos de cidadao brazileiro e os inhibia perpe- 
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tuarn ente de hab ita r o terr itorio nacional ; os 
banidos que a este voltassem seriam co nde
mnados ii prisão perpet ua . ( Cod . cri m. de 
1830 , arts . 44 e 50) . 

A pri meira de taes penas fo i abolida pe lo 
govern o provi sori o ( Decr . n. 774, de 20 de 
setembro de 1890) pelas razões seg uintes: 

Que: as pc1rns crue is, in fa mantes ou inuti lmente :1ffi ictí
v:1s 11 [10 se co mp adece m com os prin c ípios da hum anidade, 
cm que no tempo pr~scntc se inspiram a sc iencia e n justi ça 
sociaes. não contribu indo para a rcpa raçào da oíl"ensa , se
gur:1nc;a pu blii;a ou regeneração do crim inoso; 

Que, as ga lés impost as pelo cod igo c rimi nal do extinct o 
imp crio, ob riga ndo os rCos a t ra1.e rcm cal cetH no pé e co r
re nte, infli gem uma tortura e um estygm a. e nervam as 
fo rças physicas e abatem os sentime ntos rn o racs, tornarn 
odioso o trabalho, pri nc ipal elemento de corrccção, e des
t roem os estímul os d a rehab ilitação ; 

Que, a Co nst itui ção da Repub lica, embo ra ainda não cm 
vi go r nesta parte, jú determinou a abo li ção dessa pena. 
(Preambu lo do c it. dccr.) 

A pena de ban imento, comq ua nto 111 encio
nada no Cod. cri 111. de 1 830, não era co111 mi nada 
a c ri111 e a lg u111 do pre,·istos por elle . E si o 
Decr . n . 533 de 3 de se te111 bro de 1847 se refer ia 
a juiz competente para conhecer dos cri111 es a 
q ue dieta pena fósse applicavel , é certo q ue 
nenhuma d isposição determi nou os casos d' essa 
applicação . 

A com mi ssão do cong resso constitu in te pro
póz a eliminação d 'essa pena , dizendo, em seo 
parecer sobre a Constituição, o seguinte: 

Prest ando comple ta adhcsão ao disposto no art. 7 2. que 
declara abo lida a pena infarn:111te <le ga l~s. a connriiss:·10 
pro põe que se com ple te o pensamento humani ta rio que C:-is:1 

dispos içào encerrn 1 aboli ndo-se tam bem a pena de bani
mento, qu e nfto m:t is fi g ura nos co J igos rnodc rnos. lw m 
co mo a de morte, que entre nós se acha de fac to abo lid a, 
rcsalvad as as disposições da lcgisla ç~10 mil itar. 

. ,, E' abo lida ig ualmente a 
pena le morte cm crimes políti cos . 

(Decretosn . 510.de22dejunhoen.9 14 A, 
ele>) de outubro de 18<)o). 

Substi tua-se o § 22 cio ,irt. p 
pelo segui nte : 

§ 22. Fi ca igualmente ;1boli da 
a pena de mort e, resc rv:1das as 
d isposições cb legislação mi litar em 
tem po de guerra. 

§ 21. Fica igualmente abo
lida a pena de morte, r eservadas 
as disposições da legislação mi
litar em tempo de guerra. 

Emencl:1s d:t commi ssão cio con)n,resso 
(:1pprov:1d:ts em 16 de j ,111e irode 189 1 . 

§ 21. . Fica egualmente abolida apena 
de morte, reservadas as · d isposições da legis
lação m ilitar em tem po de g uerra. Com qu anto 
a consti tui ção impe ri al , in spirando-se e111 prin
cip ies humani ta rios , t ivesse abo lido < todas as 
penas crueis» (art. 179. n . XIX) ,- e ii pena de 
morte não se póde nega r esse caracte r ,- en
t endeo-se que esta dev ia subsist ir e, si bem q ue 
com parci111on ia, a legislação o rdinaria a consa
g ra va . Não era , porém, appl icada a crim es po
líti cos, e a lei como que se envergon hava de 
empregai-a mesmo n 'outros delictos . Não q ue
ri a demorada a execução e prohi bia que esta se 
fizesse em vespera de di a santo , dom ingo ou 
fer iado naciona l (Cod .'Crim ., a rt. • 9). A fo rca 
era levan tada sómente q uando hav ia exeL-'.tção 
ca pita l a faze r-se , para não esta r continuada
mente á v ista do pu blico , d izia o Av iso de 17 
de j unho de 1835 . E dev ia ser demolida logo 
depois da execução (A viso de 2 5 de novem bro 
de 1834) . Não havia en t re os au xiliares da jus
t iça cri111i nal o ca rrasco, esse agente da mo rte 
em nome da lei . A tarefa de matar por ma n
dado do j ui z era de 111 0 111 ento con fia la a alg um 
réo se ntenciado (de o rd in a rio, escra vo) e si ne
nhu m hav ia no lugar ou havendo não se pres
tava a isso, recorria-se a outr d istri cto . (Av iso 
de 30 de junho de 1836) . Ex ig ia-se para a 
condemnação un anim idade de votos do jury 
(a rt. 332, do Cod . do Proc . Crim . e a rt . 29, § 1, 
ela lei n. 2.033, de 20 de setembro de 1871 ). Da 
sentença dava- se, com suspen ão , e cx-ojftcio si 
a pa rte o não interpun ha, o recurso de g raça 
(a rt. 3 da lei de 1 1 de setembro de 18 36) , sem 
cuj ;1 decisão não se cum pria a pena capita l. 

Taes prov ide ncias não eram si mplc ; cautelas 
e111 p ro l da i nn ocencia, nem be nevolc .:cia para 

com os réos convictos , exp ri miam tambc 111 e 
pri nc ipa lmente o sob resalto e susto de que se 
possui a o poder pu bli co na temera ri a e ir repa
ra vel appli cação de tão deshu 111a na e horrorosa 
pena ! Não a tolerava mais o estado de nossos 
costumes e fo ram-se torn ando ra ras as execuções 
a ponto de se poder affirm ar com a co m111 issão 
do cong resso cons tituinte ao propor a abolição 
de tal pena, q ue el la de facto estava abolida c11tre 
110s . (Vide pa recer su pra-citado). 

Rep ug nava el la ao j ury , expressão da co n
sci encia pub lica ; repug nava ao magistrado, o r
gão do direito ; repug na va aos qu e eram cha
mados a executai-a, como de suas recusas se 
evidenc iava (*) ; repu o-nava ao imperante , em 
hon ra sua se d iga, co rno o most r11 vam os de
creto de co111 m utação . 

Todos a condemnavam ; a Repu bli ca executou 
essa conde ;n nação , supprim indo a pena q ue na 
phrase do insig ne Beccaria não era ma is q ue o 
cri me ele assassi11ato lega l. 

Em tempo de guerra predo111inam. sobre 
t odas , as leis da o·uerra , e a princ ipal é a des
t ru ição do inim io·o; e in imi go se conslitu eq uem 
quer que aff'ronta a di cipl ina , planta a inso
bordinação edá vantage ns ao ad ve rsari a. Desde 
q ue é legiti111a a guerra, é prec iso ad m ittir os 
ri gores excepcionaes q ue ella ex ige . Mas n ' isto 
111 esmo não haverá mero arbitrio, ex istem os 
regulamentos mil itares que a restri nge m , quanto 
possível no caso.o poderdi sc recionario dos chefc.;s . 

( · ) E' nnta\·d o que ocl"orrc=o por occ:i~ião de ser exccut:uln no Recife o 
grande p:itriuta F1u1 Jo"Q..1.:1~ DO AJ.toR 01v1~0 C,u,1:c.,. Ttulo :tprt!~l •hlo p:ira 
o neto, a ,·ktim:t juntn :i 1orca, e 11:io (;heg::wa o carra~o. To~to .. n< 1-cnh:n
éiados, uni a um, se r..:.:usar;nn i.: 11:i,1 ,•alcr:1111 amca.;.as nem vinli:ndas. O 
inoh·iiluvd e impcrh!rrito m:trtyr d:i l_it,crcl:1,11!, c:rn,.ulo ~n tãn ilc c-;rt;r;1r o lim! 
sugg..:rio, cllc mesmo, que nio cr:i :i _ l~rca o unko in~trumcutu ,lc morlcj e 101 
cntào arc:tlrnc;:uto pt:l.i trop:t ttu!o! pohc1:tv:i :illucllc tri:.tc ct.pt'cloh.ulo. 
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tuamente de habitar o territorio nacional; os 
banidos que a este voltassem seriam conde- 
mnados a prisao perpetua. (Cod. crim. dc 
1830, arts. 44 c 50). 

A prhneira de taes penas foi abolida pclo 
governo provisorio (Deer. n. 774, de 20 de 
setembro de 1890) pelas ra/.oes seguintcs; 

Que, as penas crueis, infamantes ou inutilmente afllicti- 
vas nab se compadccem com os principios da humanidade, 
cm que no tempo presente se inspiram a sciencia e a just'nja 
sociaes, nao contribuindo para a rcpara^ao da offensa, se- 
guran^a publica ou regeneratjao do criminoso; 

Que, as gales impostas pelo codigo criminal do extincto 
imperio. obrigando os reos a trazerem calceta no pe c cor- 
rcntc, infligem uma tortura e inn estygma. encrvam as 
for^as pliysicas e abatem os sentimentos moraes, tornam 
odioso o trabalho, principal elemento de corrccQao, c des- 
troem os cstimulos da rchabilita^ao; 

Que, a Constitui^ao da Rcpublica, cmbora ainda nao cm 
vigor ntsta parte, ja detcrminou a aboli^ao dessa pena. 
(Preambulo do cit. deer.) 

§ 22. E' abolida igualmcntc a 
pena dc morte cm crimes politicos. 

(Decretos n. sio.de 22 de junho e n.914 A, 
de 2) de outubro de 1890)! 

§21. Fica egualmente abolida a pena 
de morte, reservadas as disposi<;oes da legis- 
laipio militar em tempo de guerra. Com quanto 
a constituigao imperial, inspirando-se em prin- 
cipios humanitarios, tivesse abolido « iodns as 
penas crueis» (art. 179. n. XIX),— ea pena de 
morte nao se pode negar esse caracter,— en- 
tcndco-se que esta devia subsistir e, si bem que 
com parcimonia, a legislafao ordinaria a consa- 
grava. Nao era, porem, applicada a crimes po- 
liticos, e a lei como quo se envergonhava de 
empregal-a mesmo n'outros delictos. Nao que- 
ria demorada a execigao e prohibia que esta se 
fizesse em vespera de dia santo, domingo ou 
feriado nacional (Cod. Crim., art. 39). A forca 
era levantada somente quando havia exec.1930 
capital a fazer-se, para nao estar continuada- 
mente a vista do publico, dizia o Aviso de 17 
de junho de 1835. E devia ser demolida logo 
depois da execugao (Aviso de 23 de novembro 
de 1834). Nao havia entre os auxiliares da jus- 
tiga criminal o carrasco, esse agente da morte 
em nome da lei. A tarefa de matar por man- 
dado do juiz era de momento confiada a algum 
reo sentenciado (do ordinario, escravo) e si ne- 
nhum havia no lugar ou havendo nao se pres- 
tava a isso, recorria-se a outrodistricto. (Aviso 
de 30 de junho dc 1836). Exigia-se para a 
condemna9ao unanimidade de votos do jury 
(art. 332, do Cod. do Proc. Crim. eart. 29, § 1, 
da lei n. 2.033, c'e 20 '■'e setembro de 1871). Da 
sentcnga dava-se, com suspensao, c cx-officio si 
a parte o nao interpunha, o recurso de graga 
(art. 3 da lei de 11 de setembro de 1836), scm 
cuja dccisao nao se cumpria a pena capital. 

Taes providencias nao cram simple; cautelas 
cm prol da innocencia, ncm bcncvolc -.cia para 

A pena de banimento, comquanto mencio- 
nada no Cod. crim. de 1S30, nao era comminada 
a crime algum dos prcvistos por clle. E si o 
Deer. n. 533 de 3 dc setembro dc 1S47 se rcfcria 
a juiz compctentc para conhecer dos crimes a 
que dicta pena fosse applicavel, e certo que 
nenhuma disposicao determinou os casos d'essa 
applica9ao. 

A commissao do congresso constituinte pro- 
poz a eIimina9ao d'essa pena, dizendo, cm sco 
parccer sobre a Constituicao, o seguinte: 

Prestando completa adhesao ao disposto no art. 72, que 
dec Lira abolida a pena infamante de gales, a commissao 
propoc que se complete o pensamento humanitario que cssa 
disposicao encerra, abolindo-sc tambem a pena de bani- 
mento, que nao mais figura nos co.ligos modernos, bem 
como a de morte, quo entre nbs se acha de facto abolida, 
resalvadas as disposi^des da legisla^ao militar. 

§ 21. Pica igualmente abo- 
lida a pena de morte, reservadas 
as disposigoes da legislagao mi- 
litar em tempo de guerra. 

com os reos convictos ; exprimiam tambem c 
principahnente o sobresalto c susto tie que se 
possuia o poder publico na tcmcraria c irrcpa- 
ravel applicagao de tao deshumana e horrorosa 
pena ! Nao a tolerava mais o cstado dc nossos 
costumes e foram-se tornando raras as exccuQdes 
a ponto de se poder allirmar com a commissao 
do congresso constituinte ao proper a aboligao 
de tal pena, que ella dc facto fsiava abolida en I re 
nos. ([Side parecer supra-citado). 

Repugnava ella ao jury, expressao da con- 
sciencia publica ; repugnava ao magistrado, or- 
gao do direito ; repugnava aos que eram cha- 
mados a executal-a, como de suas recusas so 
evidcnciava (*) ; repugnava ao imperante, cm 
honra sua se diga, como o mostravam os de- 
cretos de commuta9ao. 

Todos a condemnavam; a Republica cxecutou 
essa conde;nna9ao, supprimindo a pena que na 
phrase do insigne Beccaria nao era mais que o 
crime de assassinalo legal. 

Em tempo de guerra predominam. sobre 
todas, as leis da guerra, e a principal c a des- 
trui9ao do inimigo; cinimigo se conslituequern 
quer que alTronta a disciplina, planta a inso- 
bordina9ao eda vantagens ao adversario. Dcsde 
que e legitima a guerra, e preciso admittir os 
rigores excepcionaes que ella exige. Mas n'isto 
mesmo nao havera mero arbitrio, existcm os 
regulamentos militares que arestringem, quanto 
possivel no caso.o poder discrecionario dos chefes. 

(*) U' iiolavcl o que occorrco por occasiao dc scr cxccutadn no Recife o grande patriota Fhei Joaqcim tw Amor Diviko Caneca. TiuIo aprestado para o ado, a victinia junto a forca, c nao chegava o carrasco. Todos os scntcn- ciados, um a um, sc rccusaram c nao valcrani amcaijas ncm violencias. O 
inolvidavel e impertcrrito martyr da libcrtiade, can^ado enlio decspcrar o fun, suggerio, clle incsmn, que nao era a forca o wnico instniincnto de morte; c loi cntao arcabusado pela tropa que policiava aquctle trisle cspcctaculo. 

Substitua-sc o § 22 do art. 72 
pclo seguinte; 

§ 22. Pica igualmcntc abolida 
a pena dc morte, reservadas as 
disposigocs da legislajao militar cm 
tempo de guerra. 

Hmendiis da coinmissao do congresso 
(approvadas em 16 de Janeiro de 1891). 
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Arl. 96. O babea s
rorpus terú I uga r to las :1s 
vezes que o individu fór 
violentado u s ntir-se 
coagido por illcga licla les, 
ou abusos el e poder. 

(Projecto da commissão do 
governo provisorio.) 

§ 2 3. D~r-se-a babras
rorp us sem pre qu e o in
d ividuo soffrer violencia, 
ou co;1cç:io 1 por ill cga li
clacle , ou abuso de poder, 
ou se sentir vexad o pela 
i m min encia ev id ente desse 
perigo. 

(Decretos n. 5 1 o. ele 22 de 
junho e 11. 9 14 A, de 23 de ou• 
1ubro de 189<>.) 

§ 22. Habeas-corpus. E' escusada aqu i, 
(Vidccommcnt., aoart. 61 , § 1)a apologia d 'esta 
prov idencia lega l, uni versa lmcn te hav ida como o 
pr inc ipa l ba luarte da liberdade pessoal. Fo i, 
como se s;1be, uma conquista d povo inglcz so
bre a real eza e d'ahi passo u a se r uma o-ara ntia 
essencia l cm todo o regimen li v re . Elia oflc rcce 
aos pacientes ou ameaçados de viol encia ou 
coacção por ill cga lidade ou abuso ele poder, um 
me io s imples, expedito, prompto, de subm ettcr o 
caso ú autoridade judiciaria, que d· cllc se in fo rma 
e resolve el e plan o . Sua denomi nação all ud e á 
apresentação pessoa l do pac iente . Póde se r im
petrada por este ou por outrem cm seo favo r, 
e cm certos casos é dada pelo j uiz rx-o[jicio . 

Não fi g urava entre: as gara ntia s que promettia 
o projccto dos constituintes de 1823 , nem entre 
as da constituição de 18 24 . 

Foi consagrado no cod .do proc . crim. ( 183 2) 
nos a rts . 340 a 35", que fo rm am um dos mais 
hcll os capítulos de nossa legish ção . onferio
se ahi a todo o cidadã o o direito de req uerer 
Hnbc11s-ro1p11s para si ou para outrem. Ao ju iz 
(de direito, muni cipal ou t ribun::il de justi ça) 
determinou-se a expedi ção, dentro de duas ho
ras do recebi mento da petição , da ord em ele 
apresentação do paciente, perante o juiz , dentro 
d certo prazo e em certo luga r ; a obrio·aç3o de 
quaesquer agentes policiaes, o lliciaes de justiça 
ou g uardas nac ionaes, a quem fo sse aprese nt ada 
a o rd em , el e exec utai -a ou de coadj uvar sua ex
ecução ; o comparecimento, sob pena de pri são, 
cio cl etent r ou carcere iro , de\' endo este daras 
razões de seo proced imento, a aud iencia , quan
do possivel e por esc ripto, da autoridade que or
denou a pr isão. 

A lei n. 2. 03•, ele :iode sete lllhro de 187 1, 
art. 18, decla rou. interpretando li bera llll entc o 
coei . do p roc ., cab i,·cl a o rd elll , ai nda qua ndo o 
impetra ntc não tenha chegado a soffrer o cons
tr:m g imento corpora l, mas se , ·eja cl'el le amea
çado . e co ntra pri sões o rd enadas por autorid a
des admi ni st rat iYas, mesmo cm caso de rec ruta
mento fo rçado, salvo depo is de ,· erificada 
praça no exe rc ito o u ::irmacla : man dou ao juiz, 
, ·e rificado ab uso el e autoridade ou v io lação fb
gra nte el a le i, fazer effectiva, ordenar ou req ui 
sitar a responsab ilidade ela autoridade que ten ha 
autoris::ido o constran g imento ill ega l ; ga rantia, 
a favor de quem o haja so trrido e contra q u m 
d'elle fó r respo nsa ,· el o lireito de justa indem
ni sação : facu ltou ao estran geiro o req uerer 
H11bc11s-carp11s. 111 ateri a em q ue era vacillante a 
juri sp ru d nc ia; e fix ou tambern a int -lli gencia de 

§ 22. Dar-se-ha o ba
bras-cor/ws , se mpre qu e 
o individuo so ffrer, ou se 
ach :1r em imminentc pe
rigo ele so ffrer violencia, 
ou coacção, por ill egali
cl ade, ou abuso de pode r. 

Redacç:\o pela co mmi ss:io do 
congresso (:lpprov:idn em 2J de 
fevere iro de 189 1). 

§ 22. Dar - se- a o 
e! habeas-corpus ,i sem
pre que o individuo 
soffr er ou se achar em 
imminente perigo de 
soffrer violencia, ou coa
cção, por illegalidade, 
ou abuso de poder . 

caber a ordem nos casos de in competenc ia , mesm o 
havendo despacho ele pronuncia ou ~e ntença . 

A legislação republ icana quas i nada teve que 
accresce nta r a isto . Supprimio o recurso cx
o(fic io (da lei ele 3 de dezembro de 184 1. art . 69, 
§ 7) das dec isões concedendo soltura , e creou o 
recurso volu nta ri o para o supremo t ribun.i l fe
dera 1 em todos os casos ele denegação de ord em 
de H11bens-co1p11s. (Dec r. n . 848 , de 11 de ou
tubro de 1890, a rt. 9, n . IV e 49.) (•) 

A Constituição asseg urou o H11b1'11s-ror/)lls, 
clanclo-lhe n ' este parag raph o o câractcr de ,, ga 
rantia constitucional» e mantend o (a rt . 6 1) o 
recur50 vo luntar io do suprelllo trihun:il fe deral 
em t dos os casos de denegação de Hn brns-co1p11s. 

O regilll cnto ci o sup remo t ri buna l fed era l (com 
fo rça de le i, elll virtude do art . 85, cio dec reto 
legisl. n . 22 1, el e :io de no,·embro de 1894) 
consu bstanc iou a legislação que n ' esta ma teria 
fi cou Yigorando e estahe leceo o pr cesso, no 
mesmo trib unal, da ord em de Hobcns-corp11 s e 
de sua ex ped ição e cumprimento, quér cl irecta
mente a ell e requ erida , qu é·r por via de recurso , 
ou decretada ex-officio (arts. 15 , § 3, e_~5 a 73) . 

A lei n . 22 1, ác ima citada , (a rts . 13 , §;~ 16, 23 e 
5 5) , prov idenciou para facil itar a prompta e segura 
apresentação ao referido t ribu nal cio pedido ele 
Hnbens-co1p 11 s e rem ove r os embaraços acaso leva n
tados nas j urisdicções inferi ores; al ém d'i sso 
decla ro u os casos em que o supremo tri bun ;i l co
n hece o rig ina riamente do ped ido de Hnbrns-co1p11s. 

( · ) E i:;: n-. termos cm que snhrc istn se cxprimc n prc:1ml)II I0 do ci t:ulo 
1h:ndo e cm seguida :1:- .ti:.pn:.i\Õc:. n.:fcrcn 1cs :i 111;1tcri:1 : . 

<,0 mc ... 1110 ;,,.:ln pela lihcrt!a.tc i11didd11al presidiu as dh,pos içõcs rclat_1\':1s :i_o 
h.1h,·. ,w.,·11rjm f. A-. tor111ul.1s m.i il- si ugcl:,s, m:iis prnmpl :i s . e 1k m:11or cfit
~-;i.-ia tnr:1 111 a.!op t :i.ta ... : e, como 11111:1 i;o l ill:1 g:1ruuti:1 cn1 fovor d:1q1u:l!c que 
HJllrc o l·nn-.tr:mgi mcn to, fit-011 c:,tabclcci,ln n rc..: ur so para o supremo tr~t;1111:i l 
1o:.ll.'.r:1 I cn1 tn.fn!'> ns casos dr.: dcncg.iç:"10 de orde m de h,1h,·,1.f rnrp 1~.f - 1 :1111 0 
q11:111 to C pos~ivcl e dentro rins limite-. 11:1 t 11ralllll.'.llk po.., tnc; a pren!>aO lcg 1!- l:i· 
tiva, fü:n11 g:ir:m l i,la :1 ::ohcr:m i:t do cid:1dãn. E' cs lc cc rt :111i..:1! 1c o ponto para 
oudc deve l·nu\·cq;ir :1 111:li s as,;; i,111:i de tod:1s :1 ,;; prcn~t upaçucs. do gon:rno 
rcpubhc;mn. O pou10 de partid:1 p:.r:1 um so lido rq11mc11 de hbcr,ladc esta 
na ga ranli:t dos direi to,; int!ividu:1c..,,1> 

<• Art. 4;. O cidad:in 011 c ... tr:111 gc iro '1 11 c entender q11c cllc ou nutrem ~offrc 
pri._:·u1 011 con:, lr:ini;imeutn ilh.-g al cm i-u a li ber.l:1tle, 011 i-e ach:1 ame:iç:ulo .!e 
:-offrer 11111 0 11 outro, tem direito dc so lici t:ir 11111a onlcn1 de b, 1b,•:1.1-ri,rfus 
en1 i-co lavor 011 110 de: ou trc111. 

Art. 46. A pc:tii;:io p:1r:1 mna t:tl or,lc111 .leve dc:s1 g11:ir: . 
a) n 11 0111c da pcs:-0;1 qm: soffrc :t violc11ci:1 ou e :1mi::1ça.!a , e o dl.'. quem e 

lidl:1 c:tU'-:t ou a11tor ; . 
b) o i.:011 tclldo ti:, ordem por que fo i mcttido 11:1 prisão, "" ,lccl:ir::i;;:1° 

cxplicit::i .!e llLIC:, ._c:n.lo req11cr ill:1, Ili\.'. 1oi dcn ,:g:1,la. e cm c:1so de :Hm•:11;:1. :- 1m
plc:,111cntc :1:- r :Ll.tH!:. tuml.1d.1~ p:1 r:1 temer o prok ... tn de: lhe:;, cr ii!lli!1 gidn 11 Jll;II: 

t) ••s moti\'o~ d:1 pcr!.u:1 ._:in d:t illcs:i liiladc da pri s:io ou dn arlutno tia a111cn,;::1• 

Art. 47. O supremo tri bun;tl fcdcr:il c os jui,l'.:; ,h: scc.;-:IO 1.1rJn . ,\en tro ,!os 
li nii ll' ::. de i-11:1 _111ri:¼ti.:.;-:"io rcspc:~·tiv:1, p:1ssar de prnm pto a nr,lcm_ ele h.1lo1•i 1:t 
1111 pu.1 :-1,lici1a.t:1, 1ws c:a .. o:;, clll q11c :i lei ,, pcrmill:t, scj :t ,p1:il tnr :1 :i11t on-
1l:1dc llllC h:1ja dcnct:11!0 n .:onstr:mginie11 to ou :1111c:1;;:1 ,lc f1 1:,,-l·r. c,,·cptu:ul:t, 
to.la\'i:1, :1 :111t,1rid:1dc militar, 110:. l·a~os de juri :-dki;:'!n ri:..,lrkt:i e quamlo 0 

.:on,;tr,111gimc111n nu :1111e:1,;:1 I,) r c,crl·ido l·nntr:, i11.li,·i1h1n:- 1t1 llH'!-111 :i d:1:-!->c 

011 de da.:-sc dii1i.:rcntc , mas sujeitos :i rl.'.gimcntn 111ilitar. 
Art. 4$. ludl·pcude11lcmentc 1le pcliç;io. q11:1lip1l·r jui, nu trihun:tl lc,kr:d 

pUde t:11\.'.r p.,s ... :1r 11111a nrde111 tlc b.,l•r:i• .·1w/w .1 1'\'•11,Ui,·io tn,l:1s :, .. \é/e.,, quc 
11 0 .:11r ... n .!e 11n1 pro.;·c:-,n ch4•g11c ;111 :-cu n111l1cd111l•11tn, pnr prn\'a 111..,t rumcn l:t 
011 ao ni cnos c!cpn..;içà11 de 11111~ tc .,tc 111u111l:1 maior de chcp,;:rn , que ,dgrnn 
cid;ul:io, otlid.d d!! ju:-tii;;t ou :111tnriJ:1~le p11bli .; a tem ilh.•g;Llincuk :tlgucm 
:;.ob •ma 1, 11.1r1l:1 ou .lch:n,;:;lo. 

Art. ..J t) • \);1 ,lcncg.1,;:in da nrt!cm de b.,bt.u ,·,w/ms h:t \'er:1 re1.. 111'..,0 p:ir:i o 
""premo tri huu:1 1 1e,lcr:1l, sendo lrd to :w recorrcutc i n1cqol•o no µr:u:n de 
4jl1Íllzc di;i-.1 c .. mt.n!os.1:t J:it;1 d:1 it1t1111:ii;.·10 i!o dcsp:11.:h o cm que ido lllr :1 tt,,;11 di1I0. 1> 

328 ARTIGO 72 

Art. 96. O haheas- 
rorpus tcra lugar todas as 
vezes quo o individuo for 
violentado ou sentir-sc 
coagido por illcgalidades, 
ou abusos dc podcr. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorio.) 

§ a-;. Dar-se-a haheas- 
corpns scniprc que o in- 
dividuo soffrcr violencia, 
ou coacfao, por illcgali- 
dadc, ou abuso de podcr, 
ou se scntir vcxado pcla 
iiriminenciacvidcntcdessc 
peri go. 

(Decrelos n. 510. de 22 de 
junho e n. 914 A,de 23 de ou- 
tubro de 1890.) 

§1 22. Dar-sc-ha o ha- 
Peas-corpiis, sempre que 
o individuo soffrcr, ou se 
achar em imminente pc- 
rigo de soffrcr violencia, 
ou coacipao, por illcgali- 
dade, ou abuso do podcr. 

Redac^ao pela commissao do 
congresso (approvada em 23 de 
feverelro de 1891). 

§ 22. Dar-se-a o 
((habeas-corpusu sem- 
pre que 0 individuo 
soffrer ou se achar em 
imminente perigo de 
soffrer violencia, ou coa- 
cgao, por illegalidade, 
ou abuso de poder. 

§ 22. Habeas-corpus. E' cscusada aqui, 
(Fd/ccomment., aoart.61, § i)a apologia d'esta 
providencia legal, universalmentc havidacomoo 
principal baluarte da liberdade pessoal. Foi, 
como se sahe, uma conquista do povo inglcz so- 
hre a realeza c d'ahi passou a ser uma garantia 
essencial cm todo o regimen livrc. Ella oflcrcce 
aos pacicntcs ou ameagados de violencia ou 
coacgao por illegalidade ou abuso de poder, um 
mcio simples, expedite, prompto, desubmettero 
caso a autoridade judiciaria, que d'clle se informa 
c resolve de piano. Sua denominagao allude a 
nprescnta?ao pessoal do paciente. bode ser im- 
petrada por cste ou por outrcin cm sco favor, 
c cm ccrtos casos c dada pelo juiz ex-offido. 

Nao figurava cntrc as garantias que promettia 
0 projecto dos constituintes de 1S23, nem cntrc 
as da constituifao de 1824. 

Foi consagrado no cod. do proc. crim. (1832) 
nos arts. 340 a 35';, que formam um dos mais 
bcllos capitulos dc nossa legislagao. Confcrio- 
sc ahi a todo o cidadao o direito de rcquerer 
Hnbais-coipns para si 011 para outrem. Ao juiz 
(de direito, municipal ou tribunal de justifa) 
detcrminou-se a cxpcdi?ao, dentro de duas bo- 
ras do recebimento da pcti^ao, da ordem de 
aprcscntafao do paciente, perante o juiz, dentro 
de ccrto prazo c em certo lugar ; a obrigacao de 
quaesquer agentes policiaes, ofliciaes de justi^a 
ou guardas nacionacs, a quern fosse apresentada 
a ordem, dc cxecutal-a ou dc coadjuvar sua ex- 
ccufao ; o comparecimcnto, sob pena de prisao, 
do detentor ou carcereiro, devendo cste daras 
razors de seo procedimento, a audiencia, quan- 
do possivel e por cscripto, da autoridade que or- 
denou a prisao. 

A lei n. 2.033, de 20 (-'e setcmbro de 1871, 
art. 18, dcclarou, interpretando libcralmcntc o 
cod. do proc., cabivcl a ordem, ainda quando 0 
impclrante nao tenha chegado a sollrcr o cons- 
trangimento corporal, mas se vcja d'clle amea- 
pado, c contra prisoes ordenadas por autorida- 
des administrativas, mesmo em caso de recruta- 
mcnto forgado, salvo depois de vcrificada 
pra^a no exercito ou armada ; mandou ao juiz, 
vcrificado abuso dc autoridade ou \ iola7ao 11a- 
grante da lei, fazcr effcctiva, ordenarou rcqui- 
sitar a responsabilidade da autoridade que tenha 
autorisado o constrangimcnto illegal ; garantio, 
a favor de quern o haja solfrido c contra quern 
d'clle for responsavel o direito dc justa indem- 
nisagao; facultou ao estrangeiro o requerer 
Hah'iis-coipns, materia cm que era vacillante a 
jurisprudencia; c fixou tambcmaintelligenciade 

caber a ordem nos casos de incompetencia, mesmo 
havendo despacho de pronuncia ou senten^a. 

A legislapao republicana quasi nada tcve que 
accrescentar a isto. Supprimio o rccurso c.v- 
officio (da lei de 3 dc dezembro de 1S41, art. 69, 
§ 7) das dccisoes concedendo soltura, c crcou o 
recurso voluntario para o supremo tribunal fe- 
deral em todos os casos de denegatpio dc ordem 
de Hiibeas-corpns. (Deer. n. S48, dc 11 dc ou- 
tubro de 1890, art. 9, n. IV e 49.) (*) 

A Constituifao assegurou o Habeas-corpus, 
dando-lhe n'este paragrapho o caracter de « ga- 
rantia constitucional» e mantendo (art. 61)0 
recurso voluntario do supremo tribunal federal 
em todos os casos de denega^ao de Habeas-corpus. 

O regimcnto do supremotribunalfederal(com 
forga de lei, em virtude do art. 87, do decreto 
legisl. n. 221, de 20 de novembro dc 1894) 
consubstanciou a legislagao que n'esta materia 
flcou vigorando e estabelccco o processo, no 
mesmo tribunal, da ordem de Habeas-corpus c 
de sua expedifao e cumprimento, quer directa- 
mente a elle requerida, quer por via dc recurso, 
ou decretada cx-ofjicio (arts. 15,§3, 06, a 73). 

A lei n. 221, acima citada, (arts. 13, §§ 16, 23 e 
37), providenciou para facilitara promptacsegura 
apresentafao ao refcrido tribunal do pedido dc 
Habeas-corpus e remover os embaraqos acaso levan- 
tados nas jurisdicfoes inferiorcs; alem d'isso 
declarou os casos em que o supremo tribunal co- 
nheceoriginariamentedo Tpcdado Ac Habeas-corpus. 

( * ) His os termos cm que sobre isto se exprime o prcambulo <io eitado ticcrcto e cm scgtiidu as tiispos5<6cs referentcs a materia : «0 mesmo zeln pcla liberdade individual presidiu as disposi^des relativas ao bjbiuis-corftux. As iormulas mais singelas, mais promptas, e de maior ctti- 
eatia t'nram adoptadas; e, como uma solida garantia em favor daquclle que solfre o eonstrangimeuto, (icon cstabclccido n recurso para o supremo tribunal federal em todos os casos dc deuega^ao dc ordem de hihtas rmpiix. 1 auto quanto i possivel c dentro dos lintites naturalmentc postos a prcvisao legisla- 
tiva, ficou garantida a sobcrania do cidadao. H' estc certamcnte o ponlo para oude deve couvcrgir a mais assidua dc tndas as prcoccupaijucs do governo repubheano. O ponto dc partida para um solido regimen de liberdade csta na garantia dos dircitos {ndividuaes.» « Art. 4s. O cidadao on estrangeiro que entender que elle ou outrem solfre 
prisao ou constrangimcnto illegal cm sua liberdade, ou se acha amea^ado de soffrer um ou outro, tern direito de solicilar uma ordem tie b,th,\is-corpus cm sco favor 011 no de outrem. Art. 40. A pctis'ao para uma tal ordem deve designar: a) n nonic da pessoa que soffre a violencia ou c ameaqada, e o do qucni e della causa ou aulor ; l>) o conteiido da ordem por que fni mettido na prisao, an declara^ao explicita de que, seudo requerida, Ihe foi dcncgnda, c em caso de ameatja, sim- 
plesmente as ra/oes fundadas para tcmcr 0 protestode Iheser inllingido o mai; c) os motivos dapcrsuusao da illegalidade da prisao ou do arbitrio da ametuja. Art. 47. O supremo tribunal federal e os juizes dc secs*ao larao, dentro dos limites dc sua jurisdu\ao rcspectiva, passar dc prompto a ordem dc b.the.tx iorpux solicitadu, nos casos em que a lei o permitta, seja qunl tor a autori- dade que liaja decretado o constrangimcnto ou amea«;a de o lazer. excepluada, 
todavia, a autoridade mililar, nos casos de jiirisdk\an restricla e quando o conslrangiiiiento on ameai;a for cxerctdo contra individnos da mesma classc ou de classc diffcrentc, mas sujeitos a regimeulo mililar. Art. 48. ludcpeiulentemente de pelican, qnahpier juiz ou tribunal federal pdde fa/er passar uma ordem de babeux corpus ex-oljuio to,las as vezes que no curso dc um processo cliegue ao sen couliccimeuto, por prova inslrnmeula ou ao uienos deposi^ao de uma testeimmlia maior de exceps'ao, que algnm cidadao. oiTicial de jiistii,-a ou autoridade publica tern illegalmente alguem sob sua guardaou dctcn^ao. Art. 49. Da denega^an da ordem de b.theas corpus liavera recurso para o 
supremo tribunal federal, sendo licito ao recorrente interpol-o no prazo de 
quinze dias, conludos da data da intima^ao do despacho cm que uiio lor attcndldo.» 



§ 22. Dar-se-a o 
«habeas-corpus» sem
pre que o individuo 
soffrer ou se achar em 
imminente perigo de 
soffrer violencia, ou coa
cção, por illegalidade, 
ou abuso de poder. 

incompetencia, mesmo 
rnn cia ou sentença . 
a quasi nada teve que 
•prim io o recurso cx-
11bro de 184 1. art. 69. 
:ndo soltura , e creo u o 

supremo tribunal fe
denegação de ord em 

n. 848 . de 1 1 de o u
V e 49 .) (*) 
rou o f-lnbens-rorp11s, 
ho o ca·rac ter de « ga -
11antendo (art. 6 1) o 
:emo trihun:il federal 
ação de /-!n /xns-co1p 11 s. 
o tribunal fede ral ( com 

1 ar t. 85, do decreto 
no\·em bro de 1 894) 

.o que n 'esta materia 

.eceo o processo, no 
n el e /-!ab{'{ls-ro1p11s e 
im ento, qu ér d irecta
é'r por via ele recurso , 
;, 15, ~~ 3, e 65 a 73). 
1, (a rts . 13 , §~ 16, 23 e 
itar a prompta e segura 
tr ib un al do pedido de 
mbaracosacaso leva n
feri ore~; além d' isso 
supremo tri bun al co

:d ido de f-lnbeas-co1p11s . 

e exprime o prc:i m b11 lo cio cit :1clo 
es :1 m:1kri:1: 
pres idiu :1 s cfüpos içõcs rd:i tiv:1 s :10 

111 :1 is pmmpt:1s. e de mainr cffi• 
b g:1r:i 11 ti :i cm favor 1l:1q11 c llc que 
o rc~ur:-o p;1r:i o supremo tri h1111:1 I 
orde m de b,1h,·,1.f tnrp11 s. T:rnt o 

rnlr_1,1c 11 tc postos :i pr cv i!>;'io lcgis l:i. 
1: · este ccr t :i mcntc o ponto par:1 

!:is :1s prc:occup:.tçÕt'S do go\·crno 
solido rc~ imcn de li berdade esta 

entender quccl lc ou outrem soffrc 
ibcrd adc, 011 se acha :1t11c:1,:1dc1 de 
,r uma ord c111 de luh,',7J-fu1·p11s 

ve rlcsign:i r : 
:1 ou \! :m1c:iça,l:1, e o ,h: quem e 

1ettido na pr i~:io, ~11 dcclara.;:io 
1<:g ada, e cm c:1so ,l c :111, c:,ç:1. silll• 
rotcs lo tle Jh,.. s cr infling itlo n m:d; 
d:1 pri s:io 011 do :1rhitrio da a11 1ca .,::1. 
jui7e:S d.: sl! r.;:'io f:1r:in , lkn tro dos 

· de prompto :1 nrdcm dr h.1/,"'1:r: 
pcr111ilt:1, Sl!j:1 qua l 1\1 r ,1 :111 tori• 

ou amc:,\:t ,h: n l: 1 ✓ l· r. C\l'l.'J)ttt :u!:i , 
j11 ri sd i~·,:to re~1ri l· 1:1 e q11and ,1 o 

,nt ra iu.th·id uos da In ~·sn1:i dass e 
CII I O 11iili 1ar. 
<p1:d tp1l·r j1J17 011 t rihun:i l lcdcr:al 
·p11 s ,•,·· 1~ l)i,·io to,l:,s .ª' ,,... 7es q11c 
el'i111c11t o , pnr 1•ro,·a in !->lrument:1 

m:1 ior tle e :u :cpçan, <1ue :ilg11111 
luhli.:a tem illct):d111e11tc :11!,Ue lll 

s ,·,wp11 .r haver:i rc cur .. o p:ir:i o 
orrcutc intcrpo J-o no pra zo de 
esp;1l·ho cm que 11:'io für :tlt emlit!o ,)> 

1 . 
..... 

ARTIGO 72 329 

Art. 100 . O fóro é co mmum , 
respeitadas as res tr icçõcs des ta 
Constitui ção e as originadas da le i 
militar. 

§ 24. A excepção das ca usas, 
qu e, por sua natureza, pert encem 
a juízos es pec iaes, não h:1verá fóro 
privilcgiaclo. 

~ 23. A' excepção das causas, 
que , por sua natureza , perten
cem a juizos especiaes, não 
haverá fôro privilegiado. ( Projecto da commiss:io do gove rno pro

viso ri o ). 
(Dec . n. í l O, de 2:1 de Jllnho e n. 49 1 A. 

de 23 de oulu bro de 1890.) 

§ 23. Não haverá fôro privilegiado, 
já o hav ia proclamado a Consti t ui ção imperi al 
(art . 79 § 1 7) ; a lei republica na, lei de eg ual 
clacle, avessa a pri vil egios, primaz ias e im mu
nidades , não pode ri a deixar de est abelecer a 
mesma prohi bição . E é isto uma limitação aos 
poderes das legislaturas, q uér federaes qu ér 
locaes, pela q u,,l não podem desafo ra r pessoas 
e causas elas ju sti ças ordinari as e communs e 
dar-lh es j uízes distin ctos destas ou processos 
differentes dos estabe lecidos para todos . 

O principio de egualdade na admini stração da 
ju sti ça impõe que a mesma protecção lega l, 
os mesmos juízes, as mesmas fo rmulas tutelares, 
alçadas e in stancias, os mesmos procedimentos 
judi ciaes, se appliqu em sem restricções, sem 
accepção de pessoas, a todos i ndisti netamente 
a quem o estado, por orrrão de sua magistra tura, 
tenha ele faz er ju st iça. 

Para que todos sejam eguaes perant e a lei é 
prec iso q ue o não deixe m de se r pera nte os ma
g istrados, orgãos d' ella (111ngistrnt11 s lex est /o
q11e11S . Cic. ) 

A Const ituição exceptúa da prohi bição, que 
estatue. «as causas q ue por sua nat ureza pe r
tencem a juízes especiaes» . 

Em regra é sempre prefe ri \'e l que a lei esta
beleça e mantenha qu anto possível só o juízo ou 
fóro geral, não sómente pa ra todas as pessoas 
como para todas as causas ; a lém de manter-se 
com isso inteira egualclade, ev itam -se ze los par
ciaes e questões de competencia que são tão 

prejudiciaes á justiça e ás partes . Entretanto não 
só o numero dos negoc ios, mas a es pec ial consi
deração de algu ns, podem dema ndar a divisão 
d 'essa juri sdicção commum e exig ir a lg un s juízos 
part icu lares ( Pi111e11!n Bueno, Di r. Publ. Braz. , 
pag . 425 ). Eis o fundam en to da excepção 
ac ima estabelecida, que permi tte a divi são cio 
juizo em jurisdicções e~eciaes e privativas, não 
por simples contemplação das pessoa~, creando 
di stinções e va ntage ns não cummuns a todos (*) 
mas pa ra a mel hor ex ped ição dos negoc ios jud i
ciaes ou 1~ 1otivos de ordem~ no 
que respei a ao exerc1cio deÍLlncções publi cas. 
como nos casos dos arts . 20 , 33 e 52 § 2, 53 
57 § 2?, 59 n. I n) a d) e 77. 

( º) Seri a i sc;o fra1m1 infracçüo de e g ualdadc perante :1 lei, art. j~ § :,; 0 

O clirc it o que :1 lcg isln ;:io ordi11:1ri:1 tem con lcrido :1 lazcntl:i public:1 \1•, :10 
in vcr <:.o do que se da com todos os 111:d s lit ig :111tcs, começa r µcl:i C\ct·11ç:io :1 
cobrança do que lh t.: C devi.lo, o ce rceamento d:1 dcle s:1 n:i s ,· :111 sas íi s.::1es, 
o sequestro i111mctli:1to d e /u,/ris fls J, ,1 11 .r du .lr vl' .11, 1· <• in dcpl!n.!cntc de j m,t i
fi c:1 ç:io., nos casos n:io j:i ele ín soh•:1hil hl:11lc sómente, 111:is mcs nw nos de n:io 
se r dle enL·on t rado ou ad1::ar•Se au sente, a 1·1•s t iJ11i, ,in ;,, 111teg1·11 m , a:. di la çücs 
nas suas causas ,om ni :dor cx tcn ç:io que :1s concct!id:i.s a ou trn pai lc , etc. , s:io 
c:<cc pçôes e pri vilcg ios que incorrem t:11n be111 n:1 mesma ccns11r:1 . 

Em 183 1, i!pocha que assig11 ;1l:1 en tre nós grandes conq11i st:1 !-> li hcr:1es no 
,lominio pn lit it"o e ua leg isla\f1n , :. upprimin•se :1 jur isdicç:io contcudo:.a .lo 
:rntigo <,Con selho de F:izemla1> e fo i co111111 c tt id:1 aoi- juiles l crritoriac s ( lei de 
4 dc Outullfn d'aqudle :11111 0 ) . 

Veio mais t:1rdc o e spi rito de reacçio <:nn tr:1 ell:1 !-> e ljU:lS i tod:1s :inn11ll011. 
Reform ou-se. a titulo tle iutcrprct:iç:io, o Ado Adtli ,: io 11:il, le7•Sc a le i t!e J .t e 
delcmbro de 1841 , rcs t:111rou•:.c po r lei ordin:,ria o con:.clho de Fst:ulo, :.uppri• 
mido por mu :i rcfvrm:1 co nstitucwn:tl . A fazenda n:icjou:il re adquiri u , pcl:1 ld 
n. ~-P. de :?9 de 110,·cmbro de 18.p, Sl!0 privilegio de lóro e ,lcO•SC •lhe juLw pn• 
v:itivo p:tra to,l:i s :1s c:msas cm que cll:1 fossc i11t,•n•.rs1r,l,1 pu r -,,1t1!q111•r mn.l.>: 
e temos dgentc :liud:t o v iolento <,c.-:c:cut i\'O 1isc:1h> pri vilc ;.!, i:wo, qt•e o s 
constitu in k s ele 18 ~; supprimiam, cuj:1 :1boliç:io o s:ibio Pime11l:t Bm.:no 
s11 ggcria ( Dir. t111 N. 'Br,1;;. p;i g . 4:?Ó) e que com tod:1 :1 pruprio!,1:i lie o 
o 1kputailo Para nhns Monkn.:g:ro 11 ' 11111 notavcl di scurso sobre o proj cclo .!e 11ue 
re !>ultou a le i n. :?:!\ de :!O de No\'. tle 1894 dizi:i mereçcr n;io :1 qu.1li fi ca,:io ,k 
:u.:ç:io, mas a de ~•iti/ 1'11.-i,1 j11di.-i,u-i,1, que se cleYcri:i :1holir ( .-\~ ~ - tl:1 C:1111 . dos 
Dep. , 189.J, scss:io de '! rio! O11t.) 

l ' idt' o que :i este proposi to dissemos s11pr.1 , commcnt;trio ::a o :irt. 60 e) 

Arl. 89 . § :; .º Todos podem es
colher e segu ir a pro fi ssão que 
111 ais lhe conve nh a. 

Ao ar!. 72. Accrescente-se: § 24. E' garantido o live exer
cício de qualquer profissão mo
ral, intellectual e industrial. 

(Do projec:o da e mmiss:'10 do governo 
prov isorio. ) 

§ E' garantido o liv re exerc ício 
ele qu alquer profi ssão moral, in
lell eclu;i l e industri al. 

Emenda ela comm iss~o do cong resso 
(:1pprov,1cia em 16 de j :111eiro de 189 1 ). 

Accrcscente-se ao artigo :1cldi
ti vo ao art . 72 o.fferecid o pela co m
m1ss:io : 

In dependente ele títulos ou di 
plomas de qu alque r nnlu rez:1, ces
sa ndo desde já todos os priv il egio· 
que a ell es se li guem ou cl ell cs 
dimanem .- Demclrio Ribeiro. 

!Emenda reje itada cm 16 de j:rneiro de 
189 1). 

Accrescent c-se oncle couber : 
§ E" livre o exercício de todas 

as proíi ssões, independent eme nte 
ele qua lquer tit ul o escolar, acade
mi co ou outro qu :i lquer. - Bar
ho::,a Lim,1 . 

{E menda rejeitada em 16 de jane iro de 
189 1). 

§ 24. O livre exerc1c10 de qualquer 
profissão é garantido como m anifestação do 

dire ito in he rente a cada ind iv iduo de, segundo 
sua prop ri a determin ação, app li ca r e desenvo lve r 

4~ 

ARTIGO 72 329 

Art. 100. O foro e commum, 
rcspcitadns as restricfoes dcsta 
Constituifao c as originadas da lei 
militar. 

( Projecto da commissao do governo pro- 
visorio ). 

§2/|. A cxccpv-ao das causas, 
(pie, por sua naturcza, pcrlcnccin 
a juizos cspcciaes, nao havcra foro 
privilcgiado. 

(Dec, n. 310. de 22 dc junho e n.^91 A. 
de 23 de outubro de 1890.) 

§ 23. A' excepgao das causas, 
que, por sua natureza, perten- 
cem a juizos especiaes, nao 
havera foro privilcgiado. 

§ 23. Nao havera foro privilcgiado, 
ja o havia proclamado a Constituifao imperial 
(art. 70 § 17); a lei rcpublicana, lei de egual- 
dade, avessa a privilegios, primazias e immu- 
nidades, nao poderia deixar de estabelecer a 
mesma prohibiijao. E e isto uma limitapao aos 
podcres das legislaturas, quer federaes qner 
locaes, pela qual nao podem desaforar pessoas 
c causas das justigas ordinarias e communs e 
dar-lhes jui/.es distinctos destas ou processes 
differentes dos estabelecidos para todos. 

O principio de egualdade na administra^ao da 
justi^a impoc que a mesma proteccao legal, 
os mcsmos juizes, as mcsmas formulas tut dares, 
al^adas c instancias, os mesmos procedimentos 
judiciaes, se appliquem sem restricgoes, sem 
accep^ao de pessoas, a todos indistinctamente 
a quem o estado, por orgao de sua magistratura, 
tenha de fazer justifa. 

Para quo todos sejam eguaes perante a lei e 
precise que o nao deixem de ser perante os ma- 
gistrados, orgaos d'ella C)rii7 07s//-rj//(5 lex est lo- 
qiiens. Cic.) 

A Constituifao exceptua da prohibi^ao, que 
estatue. «as causas que por sua natureza per- 
tencem a juizes especiaes». 

Em regra e sempre preferi^,el que a lei esta- 
beleijae mantenha quanto possivel so o juizo ou 
foro geral, nao somentc para todas as pessoas 
como para todas as causas; alem de manter-se 
com isso inteira egualdade, evitam-se zclos par- 
ciaes e questoes de competencia que sao tao 

prejudiciacs a justiga c as partes. Entretanto nao 
so o numcro dos negocios, mas a especial consi- 
deragao de alguns, podem demandar a divisao 
d'essa jurisdiccao commum eexigir alguns juizos 
particulares (Puncuia Bttcno, Dir. Publ. Braz., 
pag. 425 ). Eis o fundamento da excep^ao 
acima estabelecida, que permitte a divisao do 
juizo em jurisdictjoes especiaes c privalivas, nao 
por simples contemplagao das pessoas, creando 
distincoes e vantagens nao cummuns a todos (*) 
mas para a melhor expedicao dos negocios judi- 
ciaes ou pop motivos ^ de ordem politica c no 
que respeita ao exerclclo clerfitncgoes pubbcas, 
como nos casos dos arts. 20, 33 e 52 § 2, 53 
57 §2-. 59 "• I «) a rf) e 77. 

(*) Seria isso franca infracijao Jc egnaUlaile perante a lei, art. 72 § 20 

0 (iireilo que a Iegisla;ao oniinaria tem coulcndo a t'azemla pubiica tc, ao 1 11 verso tin que se da com todos os mais litigantvs, cnmc«;ar pela c.xecu^ao a cnbran<;a do que I lie e devido, o ccrceamcntn da del'esa nas causas fiscacs, o sequeslro inimcdiato Je toJos ns hens Jo JeveJor « independeute tie justi- ilca<;ao» nos casos n3oja de htsolvabilidade sdmente, mas mcsmo nos de niio 
ser elle encontrado 011 achar-se ausente, a res/ituifJo in iiitegruiu, sis dil:ii,-Ges nas suas causas com maior exlen^Ao que as concedidas a oulra parte, etc., sao exceptjoes e privilegios que incorrem tambein na mesma censnra. 

Em 1831, ilpoclia que ussignula entre nos grandes conquistas libcraes no dominio politico e na legisia^ao, suppnmin-se a jnrisdicqau contcnciosa do antigo «ConseIho de F:izenda» e fni commettida aos juizes tcrritoriacs (lei de 4 de Outubro d'aquellc anno). Veio mais tardc o espirito de rcacyflo contra cllas c quasi todas anmtllou. Refurmou-se, a titulo de inter pre linjao, o Acto Addicioual, f'ez-se a lei de 3 de rfezembro de 1841, restaunm-sc por lei ordinaria o conselho de Fstado, supprt- nttdo por uma re for ma conslitiiciunal. A tazenda nacional readquiriu, pela lei n. 242 de 29 de novembro de 1841, soo prtvilegio dc foro e deo-se-lbe Juizo pri- 
vative para todas as causas em que ella fosse inferessthin pur i/tor/i/ner mnjo; c tcmus vigente ainda o violento «exccutivo ilscalw privilegimto, que 05 const i In i n tes dc 1823 supprimiam, cuju aboli^ao o sabio Ptmetila line no suggeria ( Dir. Ptihi. rBr.i{. pag. 426) c que com loda a propriedade o o deputado Paranbns Montenegro ii'iim notavel discurso sobreo projecto deque resultou a lei n. 221 de 20 de Nov. de 1894 dizia mereccr nao a qualilica«l-aa de acgao. mas a de violent m jnJidnrio, que se devcria abolir ( ans. da Cam. dos 
Dep., 1894, sessao de 23 de Out.) I fiJe o que a cstc proposito dissemos sttpro, conimentario ao art. 60 c) 

Art. Sq. § t." ToJos podcin cs- 
colher c seguir a profissao que 
mais Hie convcnha. 

(Do projecto da commissao do governo 
provisorio.) 

Ao art. 72. Accresccntc-sc: 
§. E' garantido o livrc cxcrcicio 

de qualqucr profissao moral, in- 
tellectual c industrial. 

Hmenda da commissao do congresso 
(approvada em 16 de Janeiro de 1891). 

Accrcsccntc-sc ao arligo addi- 
tivo ao art. 72 offerccido pela com- 
missao : 

indcpcndcnlc de titulos ou di- 
plomas de qualqucr naturcza. ces- 
sando desde ja todos os privilegios 
que a cllcs se liguem ou dcllcs 
dimancm.—DenuHrio Rilviro. 

(hmenda rejeitada em 16 dc Janeiro de 
1891). 

Accrcsccntc-se onde couber: 
§ E' livrc o cxcrcicio de tod,is 

as profissocs, independontcmente 
dc qualqucr titulo escolar, acadc- 
mico ou outro qualqucr.— Bar- 
1'o^a Liui.i. 

(Emcnda rcjeifada em 16 de Janeiro de 
1S91). 

§ 24. E' garantido o live exer- 
cicio de qualquer profissao mo- 
ral, intellectual e industrial. 

§ 24. O livre exercicio de qualquer dircito inhcrcnte a cada individno de, segundo 
profissao e garantido como manifestafao do sua propria determinavao. applicar c dcscnvolvcr 
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suas facu ldades naturaes e adquiridas, na prat ica 
de alg um mi stér, oíli cio, traba lho de qualque r 
genero, á sua escolha e independe ntemente de 
li cença da autoridade, sendo apenas permitt ida 
a acção desta quanto ao qu e acaso prejudiq ue 
ao bem geral e ao direito el e terceiros. E assim 
consagrado o li vre accesso e pratica elas pro
fi ssões, proh ibicla estú a regulamentação cl 'e ll as , 
bem como, ma tricu las, registros, inspecção 
por agentes cio gove rno ou corporações pre
pos tas ao exercic io e direcção elas mesmas e em 
ge ral quaesque r med idas el e caracte r preventivo, 
sa lvo as li mitadas restr icções ác ima indi cadas e 
que se justifi ca m emquanto inclispensaveis para 
ga rantir a segurança gera l e indi vidua l ; fóra 
cl'a hi o estado fere a justi ça e coarcta o des
envolvimento soc ial. 

- Tem se questionado si, em vista dos 
termos deste ~ 24, subsiste ainda a exigencia de 
titulo ou dip loma, confer ido por in sti tutos 
oíliciaes ou a estes equiparados, como requ isito 
ele habili tação para o exercício das pro fi ssões 
que antes sem elle não podi am se r praticadas. 

Os ANNAES do congresso constitu in te mini s
t ram elementos para firm ar-se a solu ção affirma
tiva. O § em questão, nos prop ri os termos em 
qu e está redig ido, procedeo ele uma emenda 
aclclit iva ao art . 72, apresentada pela commissão 
ci o congresso . (ANN. cit. , vol. I, pag . 131 ). 
Ent rando em discussão o projecto , foram offe
reciclas va rias emendas presc indindo el e diploma 
academico ou titu lo sc ient ifico como hab il itação 
para o exercício elas profi ssões. O congresso 
preferio o aclcl iti vo ela com missão , approvando-o 
na sessão de 16 de janeiro ele 189 1 e na mesma 
occasião rejeita ndo a emenda do deputado De
metrio Ri be iro, a qua l dizi a (ANN . cit. , vol. II , 
pag . 327) : 

« Accrcsccntc-sc ao :idd iti vo ao art . 72 , o flf rccido pe la 
co rnm isst10 : 

!11dcj,,·11d,:11/e de !i/11/os 011 dij,l0111ns d,· q11nlq11tr 11n/11r c:;_n , 
rl's.rn11do dt!sd.; jâ lodos os Jwi·vil1·giüS ,,uc a t'lfrs se /igui·m 
0 11 d'dli-s cu1nu,·111."> 

E o presidente ci o cong resso, sem reclamação 
des te nem observação por parte ele quaesq uer 
ele seos membros, declarou : 

<< Fi ..:a m prejudi cados os additivos dos Srs. Pi nheiro Ma
c had o e outros . g:i rnntindo o direito de todas as proíis:-Õl'S 
de orde m mora l, intcll cc tual e indust ri al ; do S r. 13arbo,a 
Lima sobre a l iberdad t! di: todas :is profi ssões ind,:pcn
d ·n h!mcnte de q ualq ue r titulo escolar o u ac:idc rnico ; .. . do 
Sr . clson sob re a l iberdade de qu:dquer profissi°lO : ind cpen
dcn tcmcntl! de qual-._1ucr titulo ... » A!\~ . cit . , pag . 3 2S . 

Na segu nda di sc ussão, novamente t razida á 
ba il a a idéa repe lli cla na primeira, fu lm in ou-a 
ainda o congresso, na sessão ele 12 el e fevereiro 
el e 1890. rejeitando a emenda cio deputado 
Stockler e outro. a qua l mandava acc rescentar 
ao~ 24 as palav ras : - i11dcpeudmle de q 11 alq 11er 
!i/11/0 de b11bili!nç.10 ol)icin l . (ANN . cit. , vo l. Ili , 
pag . 109 ) . 

E que os constituintes 1uizeram resalvar os 
titulos de habi li tação profi ss iona l, v.::-se não só 

do elemen to hi sto ri co, que acabamos de expor, 
da cl i ·pos ição cio dito§ 24, mas ainda cio que 
occorreo quanto ao art. 73 . 

O art. 73 estabeleceo o fran co accesso de 
todos os braz il eiros aos cargos publicos, « obser
vadas as condições ele capacidade especial que a 
lei estatuir.» 

Emendas su rg iram para acc rescentar-se a esta 
di sposição a admissão independentemente ele 
dip loma ou t itu lo de habi litação oílicia l. E 
nenhuma el' ell as logrou successo; todas o con
g resso rejeitou. (Vide comment. ao art. cit.) ( • ) 

Nem cabe aq ui all egar-se terem sido rejeitadas 
taes emendas por haver ente ndido o congresso 
constituinte serem ell as superíluas . Do que se 
di sse, cio que se fez no congresso, cio que está 
nos ANNAES absolutamente nada consta que 
autorise assim cre r-se . E que esc usaJas não 
eram ve-sc, já pelo alcance e im portancia ele 
taes emendas, jú pela grande insistencia, quasi 
tei mosia, em provoca r sob re a ma teria a atlen
ção e o voto cio cong resso . 

ln ut il urna emenda que tantas vezes foi apre
sen tada ( no se io ela co rnrn iss;ío, na primeira e 
na segunda di scussão ) e por tantos represe n
tantes, nota ndo-se entre ell es algu ns cios que 
mais se disting uiram no congresso? Mera su
períluicl acle não se poderia suppór objecto de 
tanta preoccupação e esfo rço el e pessoas enten
didas na ma teria . . . 

E não é di ve rsa ela que expencl emos a intel
ligencia qu e na pra t ica se tem dado ú disposi
ção const itu cional ele que t rata rn o5. O pa rl a
mento tem-n 'a ad mitticlo, não sufTrngando a 
tentativa el e por le i orclinaria dar- se ,·ida ú idéa 
contid a nas emendas que o cong resso co nsti
tu inte fu lrnin ára. Em parecer(n. 142, de 189 1) 
ela commissão ele Constitui ção , legislação e ju s
ti ça ela ca rna ra ci os deputados ( ANN . do mesmo 
an no, vo l. Ili , pag. 166), fo i clicto o se
g uinte : 

F.sta commissào j:í cmittio juizo definitivo sob re :1 ma
te ri:1. no sent ido de que a intclligcncia do art. 72 ~ 
24 d:1 Constitui ç,io 11 ;"10 l: essa que se lhe tem ll ll L'rido d:1 r1 

de que abran ge c m si, mesmo :1quellas profisi,:;üc;-; que re
c lamam estudos hasicos e sc ientifiL:os e con !u:ci 111 entos 
espcciaL'S e tl.!1.:hnicos 1 sob pena de g rav es prej uizos pu
Uli1.:os. 

A gar:111ti a do cxc rcicio das pro fissões de modo algum 
cxciuc a cx igc ncia de habili t:1ções scicntifi 1.::1s quê fa:t.cm 
parti.! e s;"10 e: lcmcntos co nsti tuti vos dcss:1s mesmas pro
fissões . 

J\ g,1rantia constitucion:i. l é amp la , nbrange o cxcrcic io 
de tod as :1s profissões: m :1s toda:- c l!.1s podl.' m e devem se r 
exercid as, r~s pci tad:1 s as condiçôes de sua cxistcn ci a legal. 

E ao passo qu e o c0ngresso se tem abstido de 
legislar no senüclo el e elimin ar a exige ncia ele 
pro,·a de capac idade para o exe rcício de ce rtas 
profi ssões, - perante as justiças não tem vin 
gado a preten ção ele se achar abolida essa ex i
gencia , cio qu e são prova o Acc . cio supremo 
tribunal fede ral , no Aggr. n. 41, em 10 ele maio 

( · ) N:io !-O ll1M dos cp e m:iis :tprc..;o e cnthu!õ iasmo têm pelo,; titulo,; e di
plnm;1,; de h;1bili 1:tç;io oi'lki:tl (ZH.fr di scur !ÕO 11:1 :-co;,;:io tlt.! ~ , lc j :111cir.1 de 
1~9 1 1\0 cougr .... ;;-.o con-.tilni11k. A:,.'< . vol. 1, p:ig. 1:;:?), 111:i~ for..;:i é rc-.·011hc
n• 1111n.; ,prc :1 Cnn<:ti t ,iiç:il\ ,\e lllf'\.,it') :t l~u m os ;1holio. 
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suas faculdades naluraes e adquiridas, na pratica 
de alburn mister, officio, trabalho de qualquer 
genero, a sua escolha e independentemente dc 
liccnfa da autoridadc, sendo apenas permittida 
a acqao desta quanto ao quc acaso prejudique 
ao hem geral e ao direito de terceiros. E assim 
consagrado o livre accesso e pratica das pro- 
fissoes, prohibida esta a regulamentafao d'ellas, 
bem como, matriculas, registros, inspeccao 
por agentes do governo ou corporaijoes pre- 
postas ao exercicio e direc?ao das mesmas e em 
geral quacsquer medidas de caracter preventive, 
salvo as limitadas restriojoes acima indicadas e 
que sejustificam emquanto indispensaveis para 
garantir a seguranfa gei'al c individual; fora 
d'ahi o estado fere a justi^a e coarcta o des- 
envolvimento social. 

— Tern se questionado si, cm vista dos 
termos deste § 24, subsiste ainda a exigencia de 
titulo ou diploma, conferido por institutes 
officiaes ou a cstes equiparados, como requisito 
dc habilitafao para o exercicio das prollssdes 
quc antes sem elle nao podiam ser pralicadas. 

Os Annaes do congresso constituintc minis- 
tram elementos para lirmar-se a solucao affirma- 
tiva. O § em questao, nos proprios termos em 
que esta redigido, procedeo de uma emenda 
additiva ao art. 72, apresentada pela commissao 
do congresso. (Ann. cit., vol. I, pag. 131). 
Entrando em discussao o projecto, foram o(Te- 
recidas varias emendas prescindindo de diploma 
academico ou titulo scientifico como bahilita^ao 
para o exercicio das profissoes. O congresso 
preferio o additivo da commissao, approvando-o 
na scssao de 16 de Janeiro de 1891 c na mesma 
occasiao rejeitando a emenda do deputado De- 
metrio Ribeiro, a qual dizia (Ann. cit., vol. II, 
pag.327) : 

«Accrcsccnte-se ao additivo ao art. 72, offerecido pela 
commissao : 

huit'/wHileiite tie tilulos ou diplomas dc qualquer unfure^a, 
ccssnudo desde jd iodos 0$ ju ivilcgios quc a dies sc ligttem 
011 d'clh's cuiaiwui.* 

E o prcsidente do congresso, sem reclamacao 
deste ncm observaqao por parte de quacsquer 
dc scos mcmbros, declarou : 

«l:icam prejudicados os additivos dos Srs. Pinheiro Ma- 
chado e outros, garantindo o direito dc todas as profissoes 
de ordem moral, intellectual e industrial; do Sr. Barbosa 
Lima sobrc a liberdade dc todas as profissoes indepen- 
dentemente de qualquer titulo escolar ou academico;... do 
Sr. Nelson sobre a liberdade de qualquer profissao, indepen- 
dentemente de qualquer titulo..,» Ann. cit., pag. 32S. 

Na segunda discussao, novamcnte trazida a 
baila a idea repcllida na primeira, fulminou-a 
ainda o congresso, na sessiio de 12 de fevereiro 
dc i8qo, rejeitando a emenda do deputado 
Stockier c outro, a qual mandava accresccntar 
ao 24 as palavras : — iudcpoidcntc dc qualquer 
UttUo dc I)abiIiln£jo official. (Ann. cit., vol. Ill, 
pag. ioq). 

E quc os constituintes quizcram rcsalvar os 
tilulos de babilita^ao profissional, ve-sc nao so 

do elemento historico, que acabamos de expor, 
da disposii^ao do dito § 24, mas ainda do que 
occorreo quanto ao art. 73. 

O art. 73 estabeleceo o franco accesso dc 
todos os brazileiros aos cargos publicos, «obser- 
vadas as condifoes de capacidade especial que a 
lei estatuir.» 

Emendas surgiram para accrescentar-se a esta 
disposifao a admissao independentemente dc 
diploma ou titulo de habilita^ao official. E 
nenhuma d'ellas logrou successo; todas o con- 
gresso rejeitou. (Vide comment, ao art. cit.) (*) 

Nem cabe aqui allegar-se terem sido rejeitadas 
taes emendas por haver entendido o congresso 
constituintc serem ellas supcrlluas. Do que sc 
disse, do que se fez no congresso, do quc esta 
nos Annaes absolutamente nada consta que 
autorise assim crer-se. E que escusadas nao 
eram ve-se, ja pelo alcancc e importancia dc 
taes emendas, ja pela grande insistcncia, quasi 
teimosia, em provocar sobre a matcria a atlen- 
(jao e o voto do congresso. 

Inutil uma emenda que tantas vezes foi apre- 
sentada (no seio da commissao, na primeira c 
na segunda discussao) e por tantos represen- 
tantes, notando-se entre elles alguns dos quc 
mais se distinguiram no congresso ? Mera su- 
pcrfluidade nao se poderia suppor objecto dc 
tanta preoccnpa^ao e esfoi'vo de pessoas cntcn- 
didas na materia... 

E nao e diversa da que expendemos a intcl- 
ligencia que na pratica se tern dado a disposi- 
qao constitucional de que tratamos. O parla- 
mento tem-n'a admittido, nao sulTragando a 
tentativa de por lei ordinaria dar-se vida a idea 
contida nas emendas que o congresso consti- 
tuinte fulminara. Emparecer(n. 142, de 1891) 
da commissao dc Constituicao, legislRjao e jus- 
tica da camara dos deputados ( Ann. do mcsmo 
anno, vol. Ill, pag. i6h), foi dicto o se- 
guinte : 

Ksta commissao ja emittio juixo definitivo sobrc a ma- 
teria, no sentido de quc a intelligcncia do art. 72 ^ 
24 da Constituicao nao e essa quc se Ilic tern querido dar, 
de que abrange cm si, mcsmo aquellas profissoes que rc- 
clamam estudos basicos e scientificos e conlu'cimcnlos 
cspcciaes c technicos, sob pena dc graves prcjuuos pu- 
blicos. 

A garantia do exercicio das profissoes dc modo algum 
exclue a exigencia dc habilitaqoes scicntificas que fa/.em 
par to e sao elementos constitulivos dessas mesmas pro- 
iissoes. 

A garantia constitucional e ampin, abi'ange o exercicio 
de todas as profissoes; mas todas ellas podem c tlevem ser 
cxercidas, respeitadas as conditj'oes de sua existencia legal, 

E ao passo que o congresso sc tern abstidodc 
legislar no sentido dc eliminar a exigencia dc 
prova dc capacidade para o exercicio de ccrtas 
profissoes,— pcrante asjustigas nao tern vin- 
gado a pretcncao de se achar aholida essa exi- 
gencia, do que sao prova o Acc. do supremo 
tribunal federal, no Aggr. n. 41, em 10 de maio 

(*) NAo so runs dos qte mnis apreijo e ciUliitsiasmo lem polos tittilos c di- plomas ile liabilita^ao olficial (ZHJe disour.so 11:1 sessiio do S de Janeiro de ityi do congresso cunstitninte. An'n. vol. I, pag. 1^2), mas forija C* rcconhc- 
cennos (|ito a Cnnslilm^im de movio algnm os a hoi in. 
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de 1893, o Acc. de 14 de ou tubro de 1898, do 
superior tribunal de justiça do Maranhão, o Acc. 
do tribunal civi l e criminal, em conselho, de 31 
de agosto de 1899. (Vide em Annexo ao Relat. 
do ministr. do interior, de 1894, jurispr, do 
Supr. Trib. Fed., pag. 160 ; Rev. de Ju risp r., 
de 1898, pag. 4 16 e de 1899, pag. 348), 

Por sua vez, o poder executi vo não tem en
tendido diversamente, bastando citar em apoio 
a convenção para o exe rcicio das profissões 
li beraes firmada entre o Brazi l e a Boli via, em 
14 de novembro de 1896 (approvada pelo de
creto legislativo n . 600, de 6 de setembro de 
1899), egual convenção entre o Brazi l e o Chile 
(app rovada por acto legislativo n. 494, de 22 de 
julho de 1898), e o regulamento exped ido com 
o decreto n. 3.014, de 26 de setembro de 1898, 
para a fisca li sação do exerci cio da medicina e da 
pharmacia. 

- Nos Estados-Unidos Norte Americanos, a 
emenda XIV das addicionaes á Const itui ção pro
hibe se façam leis restringindo privilegios e im
munidades dos cidadãos, bem como que autori
sem privar-se alguem de sua vida, li berdade e 
bens, sem o dev ido processo lega l; ah i por com
prehensão se encontra garantida a li berdade de 
escolha e exercicio de profissões. Os tribunaes 
tem alli dec idido não se r in constitucional a 
ex igencia de prova de habilitação para a pratica 
de algu mas d'ellas, sendo, ali ás, perm itt idas 
sómente as que não são damnosas ácomm unhão, 
- '//Ot i11jurio11s to tbe co1111111111ity- ; rest ri cção 
fundada no poder de policia, que tem os Estados 

Os inventos inclustriaes pertencerão aos seos 
a11ctores aos quaes fi ca rá garantido por lei um privi
legio tcmporario, ou , na fa lta deste , será concedi lo 
pelo congresso um premio razoave l, quando hajam ele 
vu lga ri s:1r o invento. 

Emenda d:t commiss:io do congresso ( :tppro,·:ida em 16 de 
janeiro de 1891). 

§ 25. Os inventos industriaes t erão, 
garantido por lei, um privilegio tempora rio . 
Razões de ordem juridica e de natureza econo
mica e social ampa ram esta disposição. 

As in venções ou descobertas de caracter in
dustrial exp rimem o producto do emprego de 
tentativas , esfo rços e labores do inventor, e a 
lei não póde deixar desprotegido esse resu ltado 
da activ idade indi vidual. Seria isso iniquo, in
justo ; cada um tem direito ao producto de seo 
engenho e de seo trabalho. 

Por outr,o lado, os inventos de que se trata 
aproveitam grandemente á sociedade, ao desen
volvimento das indu strias, do commercio, ao 
incremento da riqueza publica. 

E não pouco servem ás artes e sciencias, pro
porcionando-lhes novos processos, instrumentos 
e apparelhos para suas operações . 

Devem, portanto, ser protegidos como direito 
do inventor e pelas vantagens que proporcionam 
á communhão. 

e na maxima juridica : sic utere tuo 11t alie111 1111 
11011 lmdns. E isto abrange não só as profissões 
industriaes, mas ainda as de outro genero , como 
a advocacia, medicina , etc. Mas, como se es
tabeleceo em notavel julgado, o exercicio d'e llas 
será witbo11t 1111renso11nble reg11 lnt io11 or 111oles/nl io11, 
a11d wilbo11t bci11g restric/ed b_y tbose 1111j11s/, op
pressive n11d odio11s 111011opolies or cxcl11si·uc privi
leges -coicb bnvc bee11 co11dem 11ed by nll free gm:er
·11euse11/', (Vide as decisões extractadas por A. J. 
BAKER . «Annot. Const. ofthe Un. Stat.», 189 1, 
ad Ame nd. XIV, ns. 16, 27, 52, 53, 60 e pns
si111) . 

Entre nós, o supremo tribunal federal decla
rou validamente feito um contracto para forne
cimento de ca rnes verdes autori sado por lei 
municipal, cuja nullidade se arguia, por acção 
competente, como contrario á disposição do 
art . 72 . ~ 24 da Const ituição; e entre os funda
mentos d ' essa decisão declarou : 

- que , sendo expressamente lim itado pelos privi legios 
instituídos nos paragrnphos imrncdiatamente seguintes, a 
bem do interesse privado, a disposição exarada no :-1rt. 72, 
§ 24, da Constituição, cl eclaratoria e manteneclora da liber
dade profissional e industrial, contém as restricções postas 
i, activiclade humana pelo direito civil e commercia l e pelas 
leis de policia, se m as quaes n,10 ha ordem nem libercla.le; 
e soffre a excepção de privilegios constituidos a bem ela 
utilidade publica, como sejam os conce rn entes aos serviços 
ele illuminaç,10 e viação e as linhas telegrnphi cas e tel epho
nicas que o Estado estabe lece e dirige directamente por 
rneio dos seos funccionarios ou indirectamcntc por rncio 
de emp rezas, a que os concede ou transfere sob comli ç,10 
de uma tarifa. 

( Acc. na appellaç:10 n. 19.3 , de 29 de novembro de 
1896.) 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos 
seos autores, aos quaes ficará garantido por lei 
um privilegio temporario, ou será concedido pelo 
congresso um premio razoavel, quando haja con
veniencia de vulgarisor o invento. 

Garantindo-os, a lei dá razão e premio ao tra
ba lho, ao mesmo passo que excita a producção 
intellectual e estimu la o esp iri to de invenção . 

O mesmo duplo fundame nto esteia a garantia 
lega l da chamada propriedade li ttera ri a ou di
reito auctoral como modernamente se diz. 

Esta garantia nos termos em que gera lmen te 
é estabelecida faz justiça ao esforço intellectual, 
act ividade de espirito, tenacidade empregada 
pelo autor, assegurando-lhe o producto de seo 
trabalho e ao mesmo tempo preserva o interesse 
social ligado á propagação das obras ela .intelli
gencia. (Vide § 26, i11Jrn). 

Privilegio temporario. Considera-se que 
o direito do inventor não é ri gorosamente uma 
propri edade, ou é uma propriedade s11i ge11eris. 
O invento é antes uma combinação do que ver
dadeira creação. Versa sobre elementos pre
existentes, que fazem parte d' esse reposi to ri o de 
idéas e conhecimentos que o tempo e o pro
gresso das nações tem accumulado e que não 
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de 1893, o Acc. de 14 dc outubro de 1898, do 
superior tribunal dejustifado Maranhao, oAcc. 
do tribunal civil e criminal, em conselho, de 31 
de agosto de 1899. {yidc em Annexo ao Relat. 
do ministr. do interior, de 1894, jurispr, do 
Supr. Trib. Fed., pag. 160 ; Rev. de Jurispr., 
dc 189S, pag. 416 e de 1899, pag. 348), 

For sua vez, o poder executivo nao tern en- 
tendido diversamente, bastando citar em apoio 
a convenpao para o exercicio das profissoes 
libcraes firmada entre o Brazil e a Bolivia, cm 
14 dc novembro de 1896 (approvada pelo de- 
crcto legislative n. 600, de 6 de setcmbro de 
iSgp), cgual convenpao entre o Brazil e o Chile 
(approvada por acto legislative n. 494, de 22 de 
julho de 1898), e o regulamento expedido com 
o decreto n. 3.014, de 26 de setembro de 1898, 
para a liscalisafao do exercicio da medicina e da 
pharmacia. 

— Nos Estados-Unidos Norte Americanos, a 
cmenda XIV das addicionaes aConstituipao pro- 
hibe se faijam leis restringindo privilegios e im- 
munidades dos cidadiios, bem como que autori- 
sem privar-se alguem de sua vida, liberdade e 
bens, sem o devido processo legal; ahi porcom- 
prchensao se encontra garantida a liberdade de 
cscolha e exercicio de profissoes. Os tribunaes 
tern alii decidido nao ser inconstitucional a 
cxigencia de prova de habilitagao para a pratica 
de algumas d'ellas, sendo, alias, permittidas 
somcnte as que naosaodamnosas acommunhao, 
— not injurious to the couuuunHy— ; restric^ao 
fundada no poder de policia, que temosEstados 

§ Os inventos industriaes pcrtcnccrao aos scos 
auctorcs aos quaos ficaia garantido por lei urn privi- 
legio tcmporario, ou, na falta deste, sera conccdido 
pelo congrcsso umprcmio razoavel, quando hajam dc 
vulgarisar o invento. 

Hmenda da commissio do congresso (approvada em 16 de 
Janeiro de 1891). 

§ 25. Os inventos industriaes terao, 
garantido por lei, um privilegio tcmporario. 
Razoes de ordem juridica e de natureza econo- 
mica e social amparam esta disposifao. 

As invenfoes ou descobertas de caracter in- 
dustrial exprimem o producto do emprego de 
tentativas, esfor^os c labores do inventor, e a 
lei nao pode deixar desprotegido esse resultado 
da actividade individual. Seria isso iniquo, in- 
justo ; cada um tern direito ao producto de seo 
cngenho e de seo trabalho. 

Por outro lado, os inventos de que se trata 
aproveitamgrandemente a socicdade, ao desen- 
volvimento das industrias, do commercio, ao 
incremento da riqueza publica. 

E nao pouco servem as artes e sciencias, pro- 
porcionando-lhes novos processos, instrumcntos 
c apparclhos para suas opera^oes. 

Devem, portanto, ser protegidos como direito 
do inventor e pelasvantagensque proporcionam 
a communhao. 

e na maxima juridica : sic nlcre tuo ut alieuuui 
11011 levdas. E isto abrange nao so as profissoes 
industriaes, mas ainda as de outro genero.como 
a advocacia, medicina, etc. Mas, como se es- 
tabeleceo cm notavel julgado, o exercicio d'ellas 
sera without unreasonable regulation or molestation, 
and without being restricted by those unjust, op- 
pressive and odious monopolies or exclusive privi- 
leges wich have been condemned by all free gover- 
neusent', (K/r/c as decisoes extractadas por A. J. 
Baker. «Annot. Const, ofthe Un. Stat.r, 1891, 
ad Amend. XIV, ns. 16, 27, 52, 53, 60 e pas- 
sim). 

Entre nos, o supremo tribunal federal decla- 
rou validamente feito um contracto para forne- 
cimento de carnes verdes autorisado por lei 
municipal, cuja nullidade se arguia, por acfao 
competente, como contrario a disposifao do 
art. 72. § 24 da Constituifao; e entre os funda- 
mentos d'essa decisao declarou : 

— que, sendo expressamentc limitado pelos privilegios 
instituidos nos paragraphos immcdiatamente seguintes, a 
bem do interesse privado, a disposiqao exarada no art. 72, 
§ 24, da Constitui^uo, declaratoria c mantenedora da liber- 
dade profissional e industrial, contem as restricqoes postas 
a actividade liumana pelo direito civil e commercial c pelas 
leis de policia, sem as quaes nao ha ordem nem liberdade; 
e soflre a cxcepqao de privilegios constituidos a bem da 
utilidade publica, como scjam os concernentes aos services 
de illumina^ao e via^ao e as linhas telcgraphicas c telepho- 
nicas que o Hstado cstabelecc e dirige directamentc por 
meio dos seos funccionarios ou indirectamente por meio 
de emprezas, a que os concede ou transfere sob condi^ao 
de uma tarifa. 

( Acc. na appella^ao n. 193, de 29 dc novembro dc 
1896.) 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerao aos 
seos autores, aos quaes ficara garantido por lei 
um privilegio temporario, ou sera concedido pelo 
congresso um premio razoavel, quando haja con- 
veniencia de vulgarisor o invento. 

Garantindo-os, a lei da razao e premio ao tra- 
balho, ao mesmo passo que excita a producgao 
intellectual e estimulao cspirito dc invcn<;ao. 

O mesmo duplo fundamento esteia a garantia 
legal da chamada propriedade litteraria ou di- 
reito auctoral como modernamente se diz. 

Esta garantia nos termos em que geralmcnte 
e estabelecida faz justi^a ao esforgo intellectual, 
actividade de espirito, tenacidade empregada 
pelo autor, assegurando-lhe o producto dc seo 
trabalho e ao mesmo tempo preserva o interesse 
social ligado a propagafao das obras da intclli- 
gencia. {Fide § 26, infra). 

Privilegio temporario. Considera-se quo 
o direito do inventor nao e rigorosamcnte uma 
propriedade, ou e uma propriedade sui generis. 
O invento e antes uma combina?aodo que ver- 
dadeira crea^ao. Versa sobre elementos pre- 
existentes, que fazem parte d'esse rcpositoriode 
ideas e conhecimentos que o tempo c o pro- 
gresso das na^oes tern accumulado c que nao 
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s:ío suscepti ve is !e ser aprop ri ados co m uso ex
clus ivo por quem qu er qu e seja, constituindo 
antes um patrimonio commum, de que todo s se 
podem uti li sar. Se rão novos os processos, as 
combinações ch imicas ou mechanicas, a ma
neira de emprega r os age ntes naturaes o u arti 
ík iaes, mas esses agentes, as materi as o u sub
sta ncias a que taes combinações e processos se 
a ppl icam não são novidade e todos d'ell as se 
podem se rv ir. Os processos mesm o poderão 
não se r novos, mas modifi cações e a perfeiçoa
m ento de o utros já co nh ecidos. E co mo dar ao 
in ve nto r o goso exclu sivo e illi mitado do qu e 
rea lme nte não é, a fin a l, cousa sua só e em qu e 
ao co ntrari o en tram po r m ui to elementos a nte
ri res e alheios á cog itação e esfo rços d'e lle? 
Depo is, co nsidera r o dire ito que tem o invento r 
como eq ui va lend o ao de propriedade com todos 
os seos ca racterí st icos seria estabelece r o m o no
po lio perpetuo elas n ovas descobe rtas ou in ven
ç~ es, e isto se ri a prejudicar as industrias e a so
c iedade. 

Ao arl. 72: 
§ Aos autores 'el e obras li tterar ias e artíst icas é ga

rn ntid o o direito ele reprod uzil -as pela impren sa ou 
por qua lqu er outro processo 111 echani co . Os herde i
ros cios autores goza rão desse dire ito pelo tempo que 
a lei determi nar. 

(Emenda :1pprov:1 da em 13 de fc,· crciro de 189 1). 

§ 26. Aos autores de obras litte
rarias e artisticas é assegurado o dire ito 
excl usivo de reprod uzi l-as, e isto ju stifica-se 
pelas razões ácima ex postas (§ 25 supra, vcrb . 
«Os inventos indu stri aes» ). Sem esta gara ntia 
clesa ppareceri a o es timulo aos que por seo alto 
va lo r menta l , por seos profundos e po rfiosos 
estudos e inquebra ntave l energ ia , se po !em 
lih ra r nas altas reg iões do pensame nto e nell as 
rea li sar conq ui sta s ; aos qu e se sentem com 
forças pa ra se ave nturar ás g rand es concepções 
sc ient ificas , li ttera ri as e artíst icas , que tanto 
apro,·e ;tam ao prog resso, á civi li sação, e ho nram 
o espírito humano . 

- No imper io não ti nh a co nsagração con
s titu cional a garantia de que se trata; era esta
be lecida pela legislaç1ío o rc!in a ri a . ( Coei. crim. 
ele 1830, art. 26 1). E fo i questão si d'e lla 
gosavam os estran geiros . A Constitui ção re
publi ca na não fo i in c! iffe ren te, como se vê cio 
pre.en te § 26, a tão in teressa n te objecto , e 
estabelece nd o a ga rantia , declarou -a exte nsiva 
aos e -tran ge iros res iden tes no Brazi l (a rt. 72 , 
pri nc .) A lei n. 496 de I de agosto de 1898 e, 
el e accórdo co m ell ;i, as« Instr ucções» de 6 de 
lczcmbro de 1899 , definem os direitos auto raes; 

e pa ra seg urança d' ell es es ta be lecem o registro 
da s o bras litterarias, scientifi cas e a rti st icas , o 
processo contra os infracto res, etc. 

Pelo tempo que a lei determinar os 
herde iros gosa rão dos dire itos cio autor. Esta 
clausula restrictiva ind ica que a Constitui ção 

Por isso a lei contenta-se de conferir ao in
ve ntor o direito el e uso e goso exclu sivo da 
exploração de sua J;lescoberta por um certo 
num ero de a nn os; e s i, durante esse prazo, a 
uti lidade ou necessidade pu bli ca ex ig ir a vul
ga ri sação da invenção ou o seo excl usivo pelo 
estado, 

Um premio razoavel lhe é assegurad o em 
resarcim ento, se ndo em tal caso desapropriado 
o privi legio, m ed iante as fo rm alidades legaes ; 
e assim se legitima a vu lgarisação ou a cessão 
cio in vento, com prove ito gera l e do invento r. 

- Esta materi a ve m sab iamente regulada ci o 
imperio pelas leis de 28 de agosto ele 1830 e 
n . 3 .1 29 ,de 14deoutubroe dec reto n. 8 .8 20 , 
de 30 de dezembro ele 1882 (rec tifi cado quantoá 
recl acção elo art. 62 pelo dec reto n. 9 .045, de 
20 de o utu bro de 1883), em vi go r por força dó 
art. 83 da Constituição actual e art . 59 ela lei 
n . 22 1, de 20 de novembro de 1894 . ( V-ide 
cod. penal, arts.351 e 352). 

§ 26. Aos autores de obras litterarias e artís
ticas é garantido o direito exclusivo de repro
duzil-as pela imprensa ou por qualquer outro 
processo mecanico. Os herdeiros dos autores 
gosarão desse direito pelo tempo que a lei deter
minar. 

co nsidera o direito autoral di sti ncto el a pro
pri edade de direito co111mum , como uma 
propriedade mi gc11eris·, diversa da qu e ella 
ga rante c111 lodn n rnn p le11i/11dc no § 1 7 deste 
art. 72, e por isto limita o t empo de s ua 
d uração, tirando-lhe ass i111 a perpetuidade, u111 
cios caracteres da propri edade mater ial. Esta 
li m itação funda- se qu ér em a natureza espec ial 
do direito autora l, qu ér na conveniencia o u 
interesse ge ra l da sociedade . 

Co m e/feito , por ma is prop ri etar io que se 
qu eira co ns idera r o a uto r de uma o bra scien
tifi ca, litt era ri a ou artí sti ca , não se pócle deixa r 
de recon hece r que o pensamento , o prin cip io, a 
verd ade, a noção que e m seo trabalho elle en
co rpa ra, con sag ra , expõe, ensina , m ostra, não 
lhe pertence co1110 a excl usivo do no e senh or. 
Proprieta ri o de u ma idéa? ! do no de u111 pe n
same nto ? ! 

C2!-1a ndo 111uito poder-se-ia d ize r tal emq uan to 
essa idéa , esse pensa mento se co nservasse re
co ncl i to nos refolhos da intelli ge ncia , g uardado 
no recesso do ente ndimen to . Mas, eis qu e se 
exteriori sa, como prend ei-o ao domi-ni o de um 
home111 , como ligai-o ao patrimoni o el e u111 
individuo? Como faz ei-o o bjecto el e goso ex
clusivo d'elle, com o jus 1r,te11di, f m end-i et 
nb11/e11di ? 

Po r ou t ro lado, o mundo das icl éas é uma 
co mmun hão, e acc u111ula o que lhe hão legado, 
a ti t ulo gratu ito, as cogitações cios do utos, dos 
sab ios , dos ge ni os de mu itas e 111uitas gera ções . 
D'esse reposito ri o co111111u111 e inesgota ve l, desse 
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sao susceptivcis de ser apropriados com uso ex- 
clusivo por quern quer que seja, constituindo 
antes um patrimonio commum, dequetodos se 
podem utilisar. Serao novos os processes, as 
comhinafoes chimicas ou mechanicas, a ma- 
neira dc empregar os agentes naturaes ou arti- 
flciaes, mas esses agentes, as materias ou sub- 
stancias a que taes comhina9oes e processos se 
applicam nao sao novidade e todos d'ellas se 
podem servir. Os processos mesmo poderao 
nao ser novos, mas modificavoes e aperfeiqoa- 
mento de outros ja conhecidos. E como dar ao 
inventor o goso exclusivo e illimitado do que 
rcalmente nao e, alinal, cousa sua so e em quo 
ao contrario entrain por muito elementos ante-, 
riores e alheios a cogitagao e esfonjos d'elle ? 
Depois, considerar o direitoque temo inventor 
como cquivalcndo ao de propriedade com todos 
os seos caracteristicos seria estabelecer o mono- 
polio perpetuo das novas descobertas ou inven- 
ipes. e isto seria prejudicar as industrias e a so- 
ciedade. 

Ao art. 72; 
§ Aos aulorcs 'de obras litlernrias c arlislicas e ga- 

ranlido o dircito do reproduzil-as pcla imprensa ou 
pur i|ualqucr outro processo mccbanico. Os hcrdei- 
ros dos autores gozarao desse dircito pclo tempo que 
a lei delcmiinar. 

(Hmenda ojjprovacla em de fevcreiro dc 1891). 

§ 26. Aos autores de obras litte- 
rarias e artisticas e assegurado o dircito 
exclusivo de rcpmduzil-as, e isto justilica-se 
pelas razdes acima expostas (§ 25 supra, verb. 
<(Os inventos industriaes»). Sem esta garantia 
dcsappareceria o estimulo aos que por seo alto 
valor mental, por seos profundos e porfiosos 
estudos c inquebrantavel energia, se podem 
librar nas altas regioes do pensamento e nellas 
realisar conquistas; aos que se sentem com 
forqas para se aventurar as grandes concepgoes 
scientificas, litterarias e artisticas, que tanto 
aproveitam ao progresso, a civilisa^ao, e honram 
0 espiritn luimano. 

— No imperio nao tinlia consagraqao con- 
stitucional a garantia de que se trata; era esta- 
bclecida pela legisla^ao ordinaria. (Cod. crim. 
de 1830, art. 261). E foi questao si d'ella 
gosavam os estrangeiros. A Constituiqao re- 
publicana nao foi indillerente, como se ve do 
prcscnte § 26, a tao interessante objecto, e 
cstabelecendo a garantia, declarou-a extensiva 
aos estrangeiros residentes no Brazil (art. 72, 
princ.) A lei n. 49O de 1 dc agosto de 1898 e, 
dc accdrdo com ella, as «Instruc9oes» de 6 de 
dczembro de 1899, definem os direitos autoraes; 
c para seguranca d'elles estabeleccm o registro 
das obras litterarias, scientificas e artisticas, o 
processo contra os infractores, etc. 

Pelo tempo que a lei determinar os 
berdeiros gosarao dos direitos do autor. Esta 
clausula restrictiva indica que a Constituifao 

Por isso a lei contcnta-se de conferir ao in- 
ventor o dircito de uso e goso exclusivo da 
explora^ao de sua jjescoberta por um certo 
numcro de annos; e si, durante esse prazo, a 
utilidade ou necessidadc publica exigir a vul- 
garisa^ao da inven^ao ou 0 seo exclusivo pelo 
estado, 

Um premio razoavel Ihe e assegurado em 
resarcimento, sendo em tal caso desapropriado 
o privilegio, mediante as formalidades legaes ; 
e assim se legitima a vulgarisaqao ou a cessao 
do invento, com proveito geral e do inventor. 

— Esta materia vein sabiamente regulada do 
imperio pelas leis de 28 de agosto de 1830 e 
n. 3.129, de 14 de outubro e decreto n. 8.820, 
dc 30 de dezembro de 1882 (rectificado quantoa 
redac^ao do art. 62 pelo decreto n. 9.043, de 
20 de outubro de 1883), em vigor por forqa do 
art. 83 da Constituifao actual e art. 59 da lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894. ( Vide 
cod. penal, arts. 351 e 352). 

§ 26. Aos autores de obras litterarias e artis- 
ticas e garantido 0 direito exclusivo de repro- 
duzil-as pela imprensa ou por qualquer outro 
processo mecanico. Os herdeiros dos autores 
gosarao desse direito pelo tempo que a lei deter- 
minar. 

considera o direito autoral distincto da pro- 
priedade de direito commum, como uma 
propriedade sui generis, diversa da que ella 
garante cm ioda a sua pleuHudc no § 17 destc 
art. 72, e por isto limita o tempo dc sua 
durafao, tirando-lhe assim a perpctuidade, um 
dos caracteres da propriedade material. Esta 
limitaijao (unda-se quer em a natureza especial 
do dircito autoral, quer na conveniencia ou 
interesse geral da sociedade. 

Com efTeito, por mais proprietario que se 
queira considerar o autor de uma obra scien- 
tifica, litteraria ou artistica, nao se pode deixar 
de reconhecer que o pensamento, o principio, a 
verdade, a nogao que em seo trabalho ellc en- 
corpora, conr.agra, expoe, ensina, mostra, nao 
Ihe pertence como a exclusivo dono c senhor. 
Proprietario dc uma idea?! dono dc um pen- 
samento ?! 

Quando muito poder-se-ia dizer tal cmquanto 
essa idea, esse pensamento se conservassc rc- 
condito nos refolhos da intelligencia, guardado 
no recesso do entendimcnto. Mas, eis que se 
exteriorisa, como prendel-o ao dominio de um 
homem, como ligal-o ao patrimonio de um 
individuo? Como fazel-o objecto de goso ex- 
clusivo d'elle, com o jus ulendi, fntendi cf 
nbulcndi ? 

Por outro lado, o mundo das ideas e uma 
communhao, c accumula o que Ihe hao legado, 
a titulo gratuito, as cogita^oes dos doutos, dos 
sabios, dos genios de muitas e muitas gerafocs. 
D'c. se repositorio commum e inesgotavel, desse 



1-se de co nferir ao in
,o e goso exclusivo da 
co berta por um certo 

durante esse prazo, a 
publi ca exig ir a v ul

>u o seo excl usivo pelo 

·el lhe é asseg urado em 
tal caso desapropriado 

fo rmalidades leo-aes · 
. - o ' gan saçao ou a cessão 

1 gera l e do inventor. 
tbiamente regulada ci o 
de agosto ele 1830 e 

'.O e decreto n . 8.820 
32 (rectificaclo q uanto ã 
dec reto n . 9 .045, el e 

:m v igo r por fo rça dó 
:tua! e a rt. 59 ela lei 
1bro ele 1894 . ( Vide 
2). 

bras li tterarias e artis
;o exclusivo de repro
u por qualquer outro 
1erdeiros dos autores 
t empo que a lei deter -

rnl di st in cto el a pro-
11 mum , co mo uma 
d ive rsa el a qu e cl la 
:11 it 11 dc no § 1 7 deste 
1ta o t empo de sua 
1 a perpet ui dade, um 
clacl e materi al. Esta 
m a natureza especial 
na conve niencia ou 

e. 
pro prieta ri o qu e se 

ele uma obra sc icn
' não se pócl e deixar 
n ento, o principio, a 
seo t ra balho elle cn
ensina, mostra, não 

1sivo clo no e senhor. 
! clo no el e um pen-

a dizer tal emquanto 
) se conse rvasse rc
tell ige ncia , g ua rdado 
o. Mas, eis que se 
ao domi-ni o ele um 
patrimonio de um 

objecto de goso ex
' utc11di, f rue11di et 

o das idéas é uma 
que lhe hão legado, 
ões dos doutos, dos 
s e muitas ge ra ções . 
e in esgotave l, desse 

ARTIGO 72 333 

pat ri mo nio intell ectual da huma nidade tiram 
seos elementos fo rmadores as novas concepções 
no dom ín io das sciencias, das lettras, das artes. 
Os modernos têm assim a coll aboração, g ra
t ui ta, desin teressada , fran ca, dos anti gos pen
sadores; e, o que é mais, sem el la bem po uco 
fa ri am , além ele tacteios, ensaios e t enta mes . 

E- si a cada um , á sua d iscrcção, é licito pro
ver-se ah i, nesse g rande pat ri monio da huma
nidade, do que precisa para novas creações 
in tell ectuacs, e é justo q ue a soc iedade lhe re
conheça um di reito a el las, desde qu e aos ele
mentos ass im colhidos e affeiçoados o autor 
li go u o cu nho de sua personalidade-não menos 
li cito e justo é q ue com elle a sociedade seja 
q uinhoe ira no novo producto ass im elaborado . 

O modo de combin ar n ' isto os interesses do 
autor e da commu nhão, do pu bli co, as nações 
cul tas tem feitc consist ir no reconhecimento e 
garant ia do direito d 'aque ll e por um ce rto 
tempo limitado , ent ra ndo a obra fi ndo esse 
prazo no dom in io soc ial , commum a todos . 

O prazo é vario na legislação dos di versos 
paizes ; em regra, t em a duração da vida do 
autor e mais alg uns annos fi xados em benefi cio 
de seos successores . 

Entre nós, o codigo cri mi nal de 1830, 
ar t. 26 1, gara nti a os direitos do a utor emquanto 
este vivesse e por mais dez annos , si deixasse 
herdeiros ; si a obra pertencesse a corporação 
o prazo era sómente de dez annos.. O codigo 

§ A lei asscgu ra rú ta 111 bc111 a propriedade cl:is marcas 
de fabr ica .--:fos,! Hygiuo e out ro . 

§ 27. A propriedade das marcas de 
fabrica é tambem ga rant ida , como d ireito que 
é ci o productor, fabric ante ou ind ustr ial, e no 
in teresse do publico consumidor . As marcas 
de fa bri ca assig nalam e dist ing uem os prod uctos , 
na g ra nde arena da livre concurrencia ; por este 
modo, as q ue têm conseguido certa reputação 
devida á habil idade e li sura do fab ri cante tor
nam-se fac ilmente conhecidas e indicadas á pre
dilecção dos freg uezes. -E não é j usto que a lei 
permitta que os esfo rços do pruductor para a 
melhoria de seo producto e para a preferencia 
do publico sejam lud ibriados e aproveitem a 
competidores desleaes, q ue exploram assim a 
jactura alheia e illudem a boa fé dos consumi 
dores . 

A garanti a consiste, qu ér na pu nição d 'essa 
usurpação, d 'essa fraude criminosa , consistente 
no uso, na reproducção, sem licença do dono, 
por q ualq uer meio, da marca dev idamente regis
t rada , na sua fa lsificação ou im itação e na venda 
ou exposição á ve nda ele objectos revest idos de 
marca alheia ou fa lsificad a ( V ide coei . penal, 
a rts . 353, 354 e 355), q uér no direito ás perdas 

penal de 1890 (a rt. 346) conse rvo u o mesmo 
prazo ( não se refe rindo, porém, a corporação). A 
lei n. 496 de 1 de Agosto de 1898 (a rt . 3) fixou 
em cincoenta annos o _p razo da garanti a lega l 
para a fac uldade exclusiva de faze r ou auto ris;1r 
a reprod ução da ob ra po r qualqu er fo rma e cm 
dez an nos para a de faze r ou autoriza r t raducçõcs 
representações ou execuções . A cessão entre 
v ivos não va lerá por mais de t ri nta annos (art. -+ 
§ r ) . Mas taes li mitações , creadas pe la citada lei 
n. 496, não incorrerão na censura ele in consti
tu cionalidade, cm vista dos termos do 8 que 
estamos comm enta ndo? 

O ante rior § aos inventos ind ustri aes con
cede um privilegio te111porario ; mas o de qu e ora 
t ra tamos, quando se refere aos autores de obras 
l itteraria s e art ísticas, garant indo-lhes o d ireito 
exclusivo de reprodu zil-as, não fa z rest ricção 
alg uma qu anto ao tempo; sómen te aos refe
rir-se aos herd eiros é q ue autoriza a li mitação 
verb . «pelo tempo que a lei de term inar». 

O § t em dous periodos di stinctos; no primeiro 
não cogita de tempo ; sem estabelece r prazo 
ga ra nte o direito; no out ro deixa á leg islatura 
ordinaria determinar um prazo pa ra o goso desse 
di reito pelos successores do autor. 

E se rá licito do pode r dado ao cong resso 
sómente para limi ta r q ua nto ao t empo o direito 
que passa aos herd eiros, dedu zir o de fi xa r 
t ambem prazo ao goso do d ireito pelo proprie
ta ri o emquanto vivo? Ning uem o dirá . 

§ 27. A lei assegurará tambem a propriedade 
das marcas da fabrica. 

e damnos, conseq uente do reconhec imento do 
de uso exclusivo da marca . 

O mesmo se deve entender das marcas de colll-
111crc10. 

Com ellas os negociantes espec ifica m e recom
mendam as mercadorias de seo negoc io e as en
tregam ao consumo so b gara ntia da repu tação e 
bons creditas de sua casa com mercia l. Taes 
marcas não poderi am fi car desprotegidas, sem 
prejudicarem-se essa reputação e credites e sem 
dar ganho de causa á má fé e I ugar ao ab uso da 
confian ça do publi co . O codigo penal com razão 
as equiparou , para seos effeitos, ás marcas el e 
fab rica. (V ide arts . ci ts .) 

Finalmente, o di sposto n 'este e nos §§ 25 e 
26 do art. 72. é como um desenvolvimento do 
que estabelece o § 24, qu e garante o exc rcicio 
das profissões . A garantia d ' estas não está só
mente na liv re escolha e na p rat ica de q ua lquer 
d ' ell as sem embaraços, sem peias que as cons
trinj am (s~lvo os irrecusaveis li mites impostos 
a bem do direito alheio e ela commun hão), mas 
t ambem na protecção legal dev ida aos fru ctos 
da act ividade profi ssio nal . Garan te-se o traba
lho, garanti ndo-se seos p roduc tos. 
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patrimonio intellectual da humanidadc tiram 
seos elementos formadores as novas concepfoes 
no dominio das sciencias, das Icttras, das artes. 
Os modcrnos tem assim a collabora<;ao, gra- 
tuita, desinteressada, franca, dos antigos pen- 
sadorcs; e, o que e mais, sem ella hem pouco 
fariam, alem de tacteios, cnsaios e tentames. 

E—si a cada um, it sua discrcqao, i. licito pro- 
ver-se ahi, nesse grande patrimonio da huma- 
nidade, do que precisa para novas crcafocs 
intellectuacs, e e justo que a sociedade lire re- 
conhefa um direito a ellas, desde que aos ele- 
mentos assim colhidos e afl'cicoados o autor 
ligouo cunho de sua personalidade—nao menos 
licito e justo e que com elle a sociedade seja 
quinhoeira no novo producto assim elaborado. 

O modo de combinar n'isto os interesscs do 
autor e da communhao, do publico, as nafoes 
cultas tem feitc consistir no rcconhccimento e 
garantia do direito d'aquelle por um certo 
tempo limitado, entrando a obra findo esse 
prazo no dominio social, commum atodos. 

() prazo e vario na legislafao dos diversos 
paizes ; em regra, tem a duraipao da vida do 
autor e mais alsmns annos fixados cm beneficio o 
do seos successores. 

Entre nos, o codigo criminal de iS^o, 
art. 261, garantia os dircitos do autor emquanto 
este vivessc c por mais dez annos, si deixasse 
hcrdeiros; si a obra pertencesse a corpora^ao 
0 prazo era somente de dez annos. O codigo 

penal de 1S90 (art. 346) conservou o mesmo 
prazo (nao se referindo, porem, a corporaijao). A 
lei n. 496 de 1 de Agosto de 1898 (art. 3) lixou 
em cincoenta annos o prazo da garantia legal 
para a faculdade exclusiva de fazer 011 aulori ar 
a reprodufao da obra pi.r qualquer forma c em 
dez annos para a de fazer ou autorizar traduci;des 
reprcscntacoes ou cxecu?oes. A cessao entre 
vivos nao valera por mais de trinta annos (art. 4 
§ 1). Mas taes limitacoes, creadas pela citada lei 
n. 496, nao incorrerao na censura de inconsti- 
tucionalidadc, cm vista dos tcrmos do § que 
cstamos commcntarido? 

O anterior § aos inventos industriaes con- 
cede mriprivilegio 1cwporario\ mas o de que ora 
tratamos, quando se refere aos autorcs de obras 
litterarias e artisticas, garantindo-lhes o direito 
exclusivo de rcproduzil-as, nao faz restricfao 
alguma quanto ao tempo; somente aos refe- 
rir-sc aos herdeiros e que autoriza a limitai;ao 
verb. «pelo tempo que a lei determinar». 

O § tem dousperiodos distinctos; no primciro 
nao cogita de tempo; sem estabclecer prazo 
garante o direito; no outro deixa a legislatura 
ordinaria determinar um prazo para o goso desse 
direito pelos successores do autor. 

E sera licito do poder dado ao congrcsso 
somente para limitar quanto ao tempo 0 direito 
que passa aos herdeiros, deduzir o de fixar 
tambem prazo ao goso do direito pelo proprie- 
tario emquanto vivo? Ninguem o dira. 

§ A lei asscgurara tamhom a propricdadc das marcas § 27. A lei asseguraia tambem a propriedadc 
do fabrica.—;/osl

; Hygino c outro. das marcas da fabrica. 

§ 27. A propriedade das marcas de 
fabrica e tambem garantida, como direito que 
c do productur, fabricante ou industrial, e no 
interesse do publico consumidor. As marcas 
de fabrica assignalamedistinguem osproductos, 
na grande arena da livre concurrencia ; por este 
modo, as que tem conseguido certa reputacao 
devida a habilidade e lisura do fabricante tor- 
nam-se facilmentc conhecidas c indicadas a pre- 
dilec^ao dos freguezes. E nao c justo que a lei 
permitta que os esforfos do productor para a 
melhoria de seo producto e para a preferencia 
do publico sejam ludibriados e aproveitem a 
compctidores desleaes, que cxploram assim a 
jactura alheia e illudem a boa fe dos consumi- 
dorcs. 

A garantia consistc, quer na punii;ao d'essa 
usurpajao, d'essa fraude criminosa, consistente 
no uso, na reproduci;ao, sem licen9a do dono, 
por qualquer meio, da marca devidamente regis- 
trada, na sua falsificafao ou imitafao c na venda 
ou exposi(;ao a venda de objectos revestidos de 
marca alheia ou falsificada ( M/r/c cod. penal, 
arts. 353, 354 e 335), quer no direito as perdas 

e damnos, consequcnte do reconhecimento do 
de uso exclusivo da marca. 

O mesmo se deve entender das marcas dc com- 
mcrcio. 

Com ellas os negociantes especificam e recom- 
mendam as mercadorias de seo negocio e as en- 
tregam ao consumo sob garantia da reputacao e 
bons creditos de sua casa commercial. Taes 
marcas nao poderiam hear desprotegidas, sem 
prejudicarem-se essa rcputayao e creditos e sem 
dar ganho de causa a ma fe e lugar ao abuso da 
confianfa do publico. O codigo penal comrazao 
as equiparou, para seos effeitos, as marcas de 
fabrica. (JSidc arts, cits.) 

Finalmentc, 0 disposto n'este e nos §§ 23 e 
26 do art. 72. e como um desenvolvimcnto do 
que ertabelece o § 24, que garante o cxcrcicio 
das profissoes. A garantia d'estas nao esta so- 
mente na livre escolha e na pratica dc qualquer 
d'ellas sem embara^os, sem peias que as cons- 
trinjam (salvo os irrccusaveis limitcs impostos 
a bem do direito alheio e da communhao), mas 
tambem na protecirao legal devida aos fructos 
da actividade prollssional. Garantc-se o traba- 
Iho, garantindo-se seos productos. 
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Accrescente-se ao arl. p: 
Por motivo de crença ou el e fun cção re ligiosa, 

nenh um cidadão brni leiro poded se r pri vado ele seos 
direitos civi s e politicos nem ex imir-se cio cumpri
menlo de qualque r deve r civico . - Ser{cdello Corda. 

(Emenda approv:1d;1 em 16 de feve re iro de 189 1). 

§ 28 . Por motivo de crença reli
giosa privar de quaesq uer di reitos o cidadão 
se ri a attentar contra a liberdade de consc iencia 
e de cu ltos, tão preciosa, e que é uma das in
auferiveis prerrgat ivas do homem , inherente á 
sua perso nalidade. Seria isso uma desarra~oada 
immixtão do estado nos domínios da fé re ligiosa 
e uma contradicção com os princípi os consag ra
dos nos arts. 1 1 , § 2 e 72 , § 3. E já não seriam 
todos eguaes perante a lei ( com infracção do 
prece ito do § 2 do mesmo art igo) si por motivo 
de relig ião, ell a li mitasse os direitos de alg uns. 
Fora absurdo mesmo recon hecer no indiv iduo, 
como direito seo, a li vre esco lha e pratica de 
uma relig ião qualquer , e ao mesmo tempo col
loca l-o em situação de , pelo exerc ício d'esse di
reito, ver-se privado de outros que todos gosam , 
cas ti n-ada ass im , sem cu lpa, a li berdade de con
sciencia. 

O mesmo princ ipio da egua ldade perante a 
lei véda que o crente, por obedece r á sua crença, 
se furte ao cumprim ento dos deveres cívicos. 
Elle não é sómente crente, membro de uma 
communhão relig iosa , é tambem cidadão, parte 
da comrnunhão civil e polí tica na qual vive . E 
si esta lhe mini stra protecção e gara ntias , tem 
indisputave l direito de exigir a prestação de cer
tos se rviços qu e· o estado exige e que a elle são 
indi spensaveis. 

Dest'a rte, a Constituição , estabelecendo um 
regím en de li berdade e egualdade, nem soffre 
que a reli g ião seja im pedimento ou incapac idade 
para o exercício ele quaesqu er direitos e fun c
ções, na vida civil e política , nem ,1dmitte que 
se conve rta em isenção e privileg io, para dis
pensa da prestação de deveres ci vicos. 

§ 27 . Os que all cgare,11 moti vo ele crença religiosa 
co m o fi 111 de se ise ntarem ele qua lque r onus que as 
lei s da Republica i111ponh,1m aos cidad ftos, perdcr:10 
lodos os direitos politicos. - De111l'!rio Ribeiro . 

(Emenda approv:1da cm 16 de j :mciro ele 189 1). 

Accrescent e-sc- ,1ss im co rn o os que ,1cc il arem co n
clec.oraçõcs ou titu las nobili ari os ou est rangei ros .-Bu
/bõ,•s . 

(Emenda approvada cm 13 e 18 ele feve re iro de 189 1). 

f 29 . Perderão t odos os direitos po
liticos. E' a cornm inação posta ú infracção 
da segunda parte do parngrapho antecede nte 
(quanto ao cumprimento de deve res cívicos) e 
tambem ú aceitação de condecorações ou titu las 
nohi li archicos con feri dos por gove rnos estran
ge iros a cidadãos braz ileiros . 

Condecorações ou titulos estrangei
ros , segundo o projecto do governo prov isorio, 
(art. 71, ~ 2 b), poderiam se r aceitos, mas me-

§ 28. Por motivo de crença ou de funcção re
ligiosa, nenhum cidadão brazileiro poderá ser 
privado de seos direitos civis e politicos nem 
eximir-se do cumprimento de qualquer dever 
civico. 

Em virtude d'este § 28, nenhuma crença re
lig iosa obstará ~ nomeação para cargos publ icos, 
de qualqu er natureza ; o juramento deixa de ser 
ex ig ido dos fu nccionari os publicos e, nos mais 
casos qu e a lei o possa ex igir, deverá se r pres
tado conforme a reli g ião de cada um ; as penas 
eccles iasticas não terão járnai s effe itos civis ; do 
se rviço do jury e do exe rcito e de depór em 
juizo, ninguem é isento por ter isso corno in
compativel com sua fé relig iosa, ou por seo ca
racte r sacerdotal, etc . (*) 

A emenda de que resultou este paragra pho 
inspirou-se no art. 49 da Constituição Sui ssa . 

- Ha urna excepção ao disposto n'este para-

grapho e é a di sposição do art. 70 , § 1 , n. 4 . que 
recu sa o voto politi co aos relig iosos de ordens 
monasti cas, etc . (Vide commentari o ao citado 
artigo e paragrapho ). 

Nenhum cidadão brazileiro, diz a Con
stituição (embora o principio do art. 72 se refira 
a braz fieiras e ESTRANGEIROS res ide11fcs 110 Brn-?_ il) , 
porqu e estes não gosam de direitos políticos de 
que possa m ser pri vados . Não ha caso de 
perda de direitos civis em nossa legislação cri
minal. (Vide cod. pen. , liv. 1 , ti t. V.) 

(") Cabe menciona r :1q11i q11 c j:1 no projcc to .iprc:-cntado cm ~c~~:in da c;un :t r:t 
de 17 de j1111 hn de 187=. 1 pe lo ..: nt fo dcrutado T ri s tão 1k Alc nc;ir Ar .1 ri pc, 
que ;1 ssim se ad iant;w;t ;10 sco p:irtido, e :t sco tc n, po cr:un co11 :.:1 ~r:1t!a s, en tre 
outras, a s seguintes li bc ra cs d i:. posi,;úcs : 

<e Nculwm:i crcnça rcl ioios:1 scn·i ra 1k obst ando ao cxc rcici o de 1p1:llq11cr 
íunc,; :in po lit ica ou civ i l no Br:11.il. 

<e O j ur:imcuto c:d g:ido pe las lei s do impcrio pa ra esse cxc rdcio ~cra prc• 
stat!o co nfo rmc :i rcligi:io .!c c:,d :t c hla1\:io. 

<< A c:ü •omnuin h:lo c e..:lcslas ti c:, nã'1 produzir:i cffcito nos actos da vid :1 
c ivil.» 

( Vi. l ,· nos A:-:-:A f.S d:1 cam:1ra do s dcpu t:idos do rcícrido :111 11 0 o projcclo e 
o im port:mk t!i srn r so co111 q ue o justi fi cou o illu strc rcprcscntantc.) 

~ 29. Os que allegarem motivo de crença r eli
giosa com o fim ele se isentarem de qualquer onus 
que as leis da Republica imponham aos cidadãos, 
assim como os que aceitarem condecorações ou 
titulas nobiliarchicos estrangeiros, perderão todos 
os direitos politicos. 

diante licença do gove rn o brazi leiro , se111 a qua l 
o agrac iado in correria na perda dos di reitos de 
cidadão . Ao congresso não pareceo isto bas
tante e appro vo u a sup ressão das referidas pa
lav ras do artigo e paragrapho citados, para as 
accrescentar (por emenda s do rep resentante Bu
lhões) ao§ 29 de que ora tratamos ; o que tor
not1 absoluta a prohihi ção de ace itare111-se as 
mencionadas di stincções honorifi cas. 

Propondo a suppressão d'este parag rapho, 
ponderava judiciosamente o rep resentante Fran-
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Accresccntc-sc ao art. 72 : 
Por molivo tie crenp 011 tie funcpo rcligiosa, 

ncnhuin citlatlao brazilciro potlcra scr privado dc scos 
dircilos civis c politicos noin cximir-sc do cumpri- 
mcnlo de qualqucr dcvcr civico. —Ser^cdcllo Correct. 

(Kmenda approvada em 16 de fevereiro de 1891). 

§ 2b. For motivo de crenga ou de funcgae re- 
ligiosa, nenhum cidadao brazileiro podera ser 
privado de seos direitos civis e politicos nem 
eximir-se do cumprimento de qualquer dever 
civico. 

§ 28. Por motivo de crenga reli- 
giosa privar de quaesquer direitos o cidadao 
scria attentar contra a liberdade de consciencia 
c dc cultos, tao preciosa, e que e uma das in- 
aufcriveis prerrgativas do homem, inherente a 
sua pcrsonalidade. Seria isso uma desarrazoada 
immixtao do estado nos dominios da fe religiosa 
c uma contradicgao com os principios consagra- 
dos nos arts. 11, § 2 e 72, § 3. Eja nao seriam 
todos eguaes perante a lei ( com infracgao do 
prcccito do § 2 do mcsmo artigo) si por motivo 
de religiao, ella limitasse os direitos dc alguns. 
Eora absurdo mesmo rcconhccer no individuo, 
como direito sco, a livre escolha e pratica de 
uma religiao qualquer, c ao mesmo tempo col- 
local-o em situagao de, pelo exercicio d'esse di- 
reito, ver-se privado dc outros que todos gosam, 
castigada assim, sem culpa, a liberdade de con- 
sciencia. 

O mesmo principio da egualdade perante a 
lei veda que o crente, por obedcccr a sua crenga, 
se furte ao cumprimento dos deveres civicos. 
Ellc nao e somente crente, membro dc uma 
communhao religiosa, e tambem cidadao, parte 
da communhao civil c politica na qual vive. E 
si esla Hie ministra proteccao e garantias, tern 
indisputavel direito de cxigir a prestacao de cer- 
tos servicos que 0 estado exigc c que a elle sao 
indispensaveis. 

Dest'arte, a Constituigao, estabelecendo um 
regimen de liberdade e egualdade, nem solTre 
que a religiao seja impedimento ou incapacidade 
para o exercicio dc quaesquer direitos c func- 
goes, na vida civil e politica, nem admitte que 
se converta em iscngao e privilegio, para dis- 
pensa da prestagao de deveres civicos. 

§27. Os'quc allcgarcm motivo dc crcnga religiosa 
com o fmi tic se iscntarcm dc qualquer onus que as 
Icis da Republica imponlnm aos cidadaos, perdcrao 
todos os direitos politicos. — Detnelrio Ribciro. 

(Hmcntia :ipprov.id:t em (6 de Janeiro de 1S91). 
Accrcsccntc-se—assim como os que accitarcm con- 

dccoragoes ou titulos nobiliarios ou cstrangciros. — Bu- 
IhSfs. 

(Hmenda approvada em 13 e 18 de fevereiro de iSorl. 

Em virtude d'este § 28, nenhuma crenga rc- 
ligiosa obstara a nomeagao para cargos publicos, 
de qualquer natureza ; ojuramento deixa dc scr 
exigido dos funccionarios publicos e, nos mais 
casos que a lei o possa exigir, devera ser prcs- 
tado conforme a religiao de cada um ; as penas 
ecclesiasticas nao terao jamais clTeitos civis ; do 
servigo do jury e do exercito c de depor cm 
juizo, ninguem e isento por ter isso como in- 
compativel com sua fe religiosa, ou por seo ca- 
racter sacerdotal, etc. (*) 

A emenda dc que resultou este paragrapho 
inspirou-se no art. 49 da Constituigao Suissa. 

— Ha uma excepgao ao disposto n'este para- 
grapho c e a disposigao do art. 70, §1, n. 4.que 
recusa o voto politico aos rcligiosos de ordens 
monasticas, etc. commentario ao citado 
artigo e paragrapho). 

Nenhum cidadao brazileiro, diz a Con- 
stituigao (emborao principio do art. 72 se refira 
a hra fi.kiros c kstuangeiros residcnlcs 110 Brazil), 
porquc estes nao gosam de direitos politicos dc 
que possam ser privados. Nao ha caso dc 
pcrda de direitos civis em nossa legislagao cri- 
minal. (K/t/c cod. pen., liv. 1, tit. V.) 

(•) Cabc mcncionar aqui que j«i ho projcctoapresenlado cm scssan tin cain.tra do 17 de jimho dc 187 s pelo cntan depotadu Tristan dc Ale near Araripc, qt:e assim so adiantava ao sett partido, c a sco tempo cram consagradas, enVrc outras, as scgiiintes libcracs dispnsiigocs : « Nenhuma crenga religiosa scrvira dc obstaculo ao exercicio dc quahpicr funcgan politica ou civil no Krazil. « O juramento exigido pelas leis do impcrso para cssc exercicio sera pre- stailo conforme a religiao de cada cidadao. « A cxcommunbao eccleslastica nan prodnzira effeito nos actos da vida 
civil.® 

( f'»./«' nos Asnahs da camara dos deputados do rcferido anno o projecto c 
0 importante discurso com que o justiticou o illustre reprcscnlante.) 

§ 29. Os que allegarem motivo de crenga reli- 
giosa com 0 fim de se isentarem de qualquer onus 
que as leis da Republica imponham aos cidadaos, 
assim como os que aceitarem condecoragoes ou 
titulos nobiliarchicos estrangeiros, perderao todos 
os direitos politicos. 

*3 29. Perderao todos os direitos po- 
liticos. E' a comminagao posta a infracgao 
da segunda parte do paragrapho antcccdcntc 
(quanto ao cumprimento de deveres civicos) c 
tambem a accitagao de condecoragoes ou titulos 
nobiliarchicos conferidos por governos estran- 
geiros a cidadaos brazileiros. 

Condecoragoes ou titulos estrangei- 
ros, segundo o projecto dogoverno provisorio, 
(art. 71, § 2 i), poderiam ser aceilos, mas me- 

diantc licenga do govcrno brazilciro, sem a qual 
o agraciado incorreria na pcrda dos direitos dc 
cidadao. Ao congresso nao parcceo isto bas- 
tante c approvou a suprcssao das refcridas pa- 
lavras do artigo e paragrapho citados, para as 
accresccntar (por emendas do rcprescntante l!u- 
Ihoes) ao § 29 de qucora tratamos ; o que tor- 
noti absoluta a prohihigao de aceitarem-sc as 
mencionadas distincgdes honorificas. 

Propondo a suppressao d'este paragrapho, 
ponderava judiciosamente 0 representante Fran- 
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cisco Veiga (ANN . DO CoNGR . CoNsT ., vol. Ili , 
pag . 5 18): 

Firmad o no § 26 do art. 7 1, o princip io de qu e nenhum 
cid;idão podcní se r privado de scos direitos politicos e civis 
por moti vo de c re nç a o u fun cção re l ig iosa, qf10 se co m
prc hcndc que logo no pa rag rapho seguin te , . o 27 , cs ta bc
lcça-sc, para aguc ll cs q ue all cgarc m motivo de cre nça rcli
gios:t, pa ra se ise ntare m de a lg um onus, a gravíssima pe na 
de perda de tod os os scos d ireitos po lí ticos ! E isto no 
titulo qu e se insc reve Der/ameno · de direitos ! 

A d ispos iç;,o me pa rece de uma iniguidadc c lamo rosa. 
Ao cidad,ío g ue nega r-se a um onus gua lg uc r se m pa ra 

isso all cga r mo tivo alg um justificati vo, pura e simp lcsrne ntc 
declara ndo gu c 11:"10 se s ujeita ao se rviço dc ll c reclamado 

Accresce nte-sc onde coube r o seguinte pa ragrnpho: 

Nen hu m im posto de q ua lq uer natu reza que seja 
poderú ser cob rado sin ão elll v irtude de u ma lei q ue 
o :1ulorise.-Mcira dt Vasco11cc/los . -João Barbalho . 

(Eme nda :-tppro v:1d:1 cm 16 de janeiro de 189 1.) 

§ 30. Nenhum imposto. E' da indo le 
e essencia dos go\·e rn os de 111 ocrati cos q ue os ci-. 
dadãos não paguem im postos em qu e não te
nham conse ntido . O co ntra ri o cl ' isso fór a in
teiramen te repugnante e a\'esso ao principio 
basil ar d 'esses gove rn os . 

Ta l consent im ento é dado directamente nas 
democ racias puras, pelas assem biéas do povo 
pa ra isso reunido na confo rmidade da lei, e in
d irectamente nas democrac ias represe ntat ivas, 
pelos parl amentos po r ell e eleitos ; e em um e 
outro caso, por meio de acto legislati vo para 
esse eflc: i to votado. 

Accrcsce nte-se onde conv ier : 
An. Ser/1 lll antid a a in slilui ç~o do jury . - Fra11ça. 

Carva lho e ou tros. 
( Emcnd:1 :1ppro v:1d:1 em 9 e 18 de fevereiro de 189 1}. 

§ 31. A instituição do jury fi g ura va 
como pa rte integrante do poder judiciari a no 
regímen da ca rta constitucional do im perio 
(art. 15 1). 

Estabelec ido a princ1p10 para os crimes de 
li be rd ade de im prensa (leis el e 18 de julho de 
1822, de 22 de novem bro de 1823 e de 20 de 
setembro de 1830), o cod. crim. (de 29 de no
ve mbro de 1832) regulou-lhe a organi sação e 
fun cções, extendendo-lhe a compe tencia ; a lei 
n . 26 1, el e 3 de dezembro de 184 1 o reformou, 
cerceando-o . 

Apeza r de estabe lecido tambem para o julga
men to de questões civis (Const. imp. , art. cit. ) , 
estas cont inuara m a ser decid iciassem ell e, con
fo rme a legislação a que se refere a lei de 20 de 
outu bro de 1823. 

Dos traba lhos preliminares da Constitui ção 
repu bli cana,ape nas exp ressamente o consagrava 
o projecto Magalhães Castro (a rt. 93) . Não v i
nha na Const ituição q ue o go \·ern o prov iso rio 
ap resentou ao cong resso cons tituinte e que re
produzia a organi sação j ud icia ri a do decreto 
governo provisorio, n. 848, de 1 1 de outu bro 
de 1890, menos na parte que consagrava o jul-

app licar-sc-;Í a legislação commum . Si. porém, ell e funda r 
s ua negativa c m motivos de crença re ligiosa é el imin ad o 
da soc iedade política ! 

Figure-se a hy pothcse no serviço do jury : qu em n,10 o 
presta r for uiro qutrer pagar:', uma multa de 10$ a 20S po r 
SL'SSÜO; quem, porém, a/legar e provar guc te 1n motivos 
de crença religiosa para nào se rvi r de jurado , dcix:-i rá de 
ser brazi lci ro ! 

Note-se que a Constituiçüo que se di scute . no a rt . 70, 
só cogitou de dous casos cm que se pôde perde r o:; d ire i
tos d e cidadflo brazil ciro. Por mais g rave e infam e que 
seja o cr ime e sua consequente cond emna ç i10 1 es ta sô iu
t,·1'/'0111/•c 011 .<11.<feude os dire itos dos ciclaclüos f eio tc111fo do 
sun durn(iro . Si o cidadfw, po rém : tc rn urna cre nç a reli 
g iosa e ousa all cgal-a para ise ntar- se de alg um on us, cs t;.Í 
irrcmcssive lmcntc perdido! E' s in gu lar. 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza 
poderá ser cobrado sinão em virtude de uma lei 
que o autorize. 

Não ha obri gação , pois, de p,iga r imposto que 
não ten ha sido creado por lei, porqu anto, sómente 
por fo rça d 'esta elle exist e eé dev ido . 

V ide commentario ao art. 34, n. 1. 
« en hum im posto de q ual qu er natureza» d iz 

a Constitu ição, para abra nger todas as im
posições e não auto ri sa r n ' isto excepção al
g um a. 

Outrosim ,. esta prohi bição const itucional, pela 
sua natureza , extende-se não sómente á Uni ão, 
como aos Estados e muni cípios. E' ga ran tia in
di vid ual que q uaesquer poderes pu blicas tem o 
deve r de respeitar e manter. 

§ 31. E' mantida a instituição do jury. 

gamento por ju rados dos crim es suj eitos á juris
di cção federal (a rt. 40). E isto a muitos se 
a fi g urou uma ameaça e peri go para essa in sti
tui ção, cuja so rte fic ava assim inteiramente de
pendente do arbítrio das legislaturas . 

Na primeira discussão (sessão de 8 de janeiro 
de 189 1, ANN. DO CoNGR. CoNsT. , vol. I 1, 
pag . 133) , o deputado A. Milton, ap rese ntou a 
seguinte emenda e não foi approvada 

Accrescente-se o nde c o nv ie r : 
O julgamento de todos os c rimes, excep to os casos pos i

tiv:-i mcntc de te rminados na ConstiLui ç:"1 0 e ou t ras le is , in
cumbe ao j ury, respei tado o mai s possível o fó rododelicto . 

Na segunda di scussão ( sessão do dia 27 de 
janeiro), surg io outra emenda, d ize ndo assim : 
« ·erá manti da a in stitui ção do jury» e era am
parada por trinta e tres assig naturas . (ANN . 
cit. , vol. II , pag . 225) . 

Contra ell a na sessão do dia seguinte ma ni
festava-se o depu tadoJo;Lo Vi~ira, d ize ndo (A N. 

cit. , pag . 6 1): 

- Na act ua liclade o jury não tem ex plicação; mantcl-o , 
is to é, arro lar ind ist inct.uncnte indivíduos que todos os 
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cisco Vciga (Ann. do Conor. Const., vol. Ill, 
pag. 518): 

Kirmado no ^ 26 do art. 71, 0 principio dc que ncnhum 
cidadao pod era scr privado dc seos direitos politicos e civls 
por motivo de crcn^a ou funcqao religiosa, nao se com- 
prehende quc logo no paragrapho scguintc,. o 27, cstabc- 
lega-sc, para aquellcs que allcgarcm motivo de cren^a reli- 
giosa, para se isentarem dc algum onus, a gravissima pena 
de pcrda de todos os seos direitos politicos ! E isto no 
titulo que se inscreve Declarafao'de direitos ! 

A disposi^ao me parece de unia iniqiudadc clamorosa. 
Ao cidadao quc negar-sc a um onus qualguer scm para 

isso ailcgar motivo algum justificative, pura 0 simplcsmente 
declarando quc nao se sujeita ao servi<;o delle reclamado 

Accrcsccntc-sc onde coubcr o scguintc paragrapho: 
Ncnhum imposto de tjualqucf nnturcza quc scja 

podcra scr cobrado sinao cm virtudc dc uma Ici epic 
o aulorise.—Meira de ISasconcellos. — Joao Barbalbo. 

(Hmcnda approvada cm 16 de Janeiro de 189:.) 

^ 30. Nenhum imposto. E' da indole 
c csscncia dos governos democraticos que os ci- 
dadaos nao paguem imposlos em que nao tc- 
nham consentido. O conlrario d'isso fora in- 
teiramcnte repugnante e avesso ao principio 
basilar d'esses governos. 

Tal consentimcnto e dado directamente nas 
dcmocracias puras, pelas assembleas do povo 
para i'"o reunido na conformidade da lei, e in- 
dircctamentc nas democracias represenlativas, 
pelos paiiamentos por elle eleitos ; c em um c 
outro caso, por meio de acto legislative para 
essc clTidto votad j. 

Accrcsccntc-so onde convicr; 
An. Sera mantida a inslitui^Tio do jury. —Franfa 

Co wet I bo c oulros. 
{Hmcnda approvada cm 9 e 18 de fevereiro de 1891). 

§31. A instituigao do jury figurava 
como parte integrante do poder judiciario no 
regimen da carta constitucional do imperio 
(art. 151). 

Estabelecido a principio para os crimes de 
liberdade de imprensa (leis de 18 dc jullio de 
1822, de 22 dc novembro de 1S23 e de 20 de 
sctembro de 1830), o cod. crim. (de 29 de no- 
vembro de 1S32) regulou-lhe a organisafao e 
funcijoes, extendendo-lhe a competencia ; a lei 
n. 261, de 3 de dezembro de 1841 o reformou, 
cerceando-o. 

Apezar de estabelecido tambem para 0 julga- 
mcnto de questoes civis (Const, imp,, art. cit.), 
cstas continuaram a serdecididas sem elle, con- 
forme a legisla^ao a que se refere a lei de 20 de 
outubro de 1823. 

Dos trabalhos preliminares da Constituicao 
republicana.apenas exprcssamente oconsagrava 
o projccto Magalhaes Castro (art. 93). Nao vi- 
nha na (iionstituifao quc o governo provisorio 
aprcscntou ao congresso constituintc e que rc- 
produzia a organisacao judiciaria do decrcto 
governo provisorio, n. 848, de 11 dc outubro 
de 1890, menos na parte que consagrava o jul- 

applicar-se-a a Icgishnjao commum. Si, porcm, elle fundar 
sua negativa cm motivos de crcn^a religiosa c climinado 
da socicdadc politica ! 

Figurc-se a hypotliese no service do jury : quem nao o 
prestar/or udo qiicrcr pa gar a uma multa de 10$ a 2o§ por 
sessao ; quem, porem, ailcgar c provar que tern motivos 
dc crcnqa religiosa para nao servir de jurado, dcixaru de 
ser braz.ilciro ! 

Note-se que a Constituicao que se discutc, no art. 70, 
so cogitou dc dous casos cm que se podc perder os direi- 
tos dc cidadao brazileiro. Por mais grave c infamc quc 
scja o crime e sua consequcnte condemna^ao, csta so in- 
Icrrowpc on suspende os direitos dos cidadaos pclo tempo dc 
sua duracdo. Si o cidadao, porem, tem uma cren^a reli- 
giosa e ousa allegal-a para isenlar-sc de algum onus, csta 
irrcmessivclmente perdido ! E' singular. 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza 
podera ser cobrado sinao em virtude de uma lei 
que 0 autorize. 

Nao ha obrigacao, pnis, de pagar imposto quc 
nao lenha sidocreado por lei, porquanto, somentc 
por for^a d'esta elle existe eedevido. 

Vide commentario ao art. 34, n. 1. 
« Nenhum imposto de qualquer natureza» diz 

a Constituigao, para abranger todas as im- 
posigoes e nao autorisar n'isto excepgao al- 
guma. 

Outrosim, esta prohibigao constitucional, pela 
sua natureza, extende-se nao somente a Uniao, 
como aos Estados e municipios. E' garantia in- 
dividual quc quaesquer poderes publicos tcm o 
dever de respcitar e manter. 

§31. E' mantida a instituigao do jury. 

gamento por jurados dos crimes sujeitos a juris- 
diccao federal (art. 40). E isto a muitos sc 
afigurou uma ameaga e perigo para essa insti- 
tuigao, cuja sorte ficava assim inteiramentc dc- 
pendente do arbitrio das legislaturas. 

Na primeira discussao (sessao de 8 de Janeiro 
de 1S91, Ann. do Conor. Const., vol. II, 
pag. 133), 0 deputado A. Milton, aprcsentou a 
seguinte cmenda e nao foi approvada ; 

Accrcscente-se onde convicr: 
O julgamento de todos os crimes, cxcepto os casos posi- 

tivamcnte determinados na Constituicao c outras leis, in- 
cumbc ao jury, rcspeitado o mais possivel o foro do dclicto. 

Na segunda discussao ( sessao do dia 27 de 
Janeiro), surgio outra emenda, dizendo assim : 
« Sera mantida a instituigao do jury» e era am- 
parada por trinta c tres assignaturas. (Ann. 
cit., vol. 11, pag. 22s). 

Contra ella na sessao do dia seguinte mani- 
festava-se o deputadojoao Vieira, dizendo (Ann. 
cit., pag. 61) : 

— Na actualidade o jury nao tem explicaqao; mantcl-o, 
isto c, arrolar indistinctamente individuos que todos os 
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ann os façam as vezes de juiz é o mesmo que todos os 
annos arrolar individuos p:1ra servirem de alfa iates, sapa
te iros, e tc . , sem que c ll cs nunca te nh am exe rcido esses 
oílicios . 

A fun eç:10 de jurado ex ige ce rta cu ltura , ao menos ce rtos 
co nh ec im entos gcracs, c ,x ig·e uma atte nçi10 rcflcc tida , o 
c.'< crcicio da refl exão. 

Tod os que servem no jury estão na s co nd ições de de s
empe nhar es te m ister ? E' muito faci l o ex am e das prov as 
do c rime, quas i sempre foctos muito comp lexos? Por co n
segui nte, d e accordo c om uma bo a organizaç.i10 ju di c iaria, 
a ins titui ç:lo do jury é in acci tav cl, é mesmo irracio nal. 

se nado r hcspa nh ol Sil vc la , quando cm 1883 se di sc utia 
a in stituiçüo do jury e Ga roia lo, preside nte do t ri bun al de 
Napoli s, o chrisma ram de g uarda uacioual do direi/o. 

O jury cst.'l p;ira uma org.i ni zaçflO judiciaria raciona l, 
assim como a guarda naci on.1 1 para uma organi,.açüo mi
litar regular. 

,, A gu:1nla naciona l , di1. o sabio ma gistrado italia no 1 fo i 
abo li da i;omo um n;io-scnso e e ntre tanto clla era pel o 
m enos in o íll! ns iv:i; o jury tambc m é um não se nso, mas é 
cxl re m ame nle pe rigoso .» 

Os proprios defe nso res do ju ry quere m hoje aristocr:di
sa l-o , porque reco nh ecem qu e c ll c i.:ommettc e rros tlc pl o
ra vc is, ou pn..:jt11Jic.:.ando o acc usado, o u prcjudicanJo a 
soc iedade. 

En tre nós ha talvez m ais cor rcct1vos na lcg is l.tçflO para 
os abu sos d o ju,y d o que cm qualquer dos paizcs estran
ge iros; temos as appe ll ações cx-o))icio cm casos cs.pcc iacs e 
recursos d esconh ecidos cm outras. 

O jui z que p repara qu esitos de pro posi to para o ju ry 
responde r de rn odo qu e c ll cs não expr im am a ve rdade e a 
jus tiça, 11 i°10 é cli5 no tlc se r juiz , 11 1! 111 m esm o des te nome; 
ma s o que pôde succcdc r cm tac s ca sos é que a organ i
s.1çf10 dos quesitos . sendo um a funcçf10 m uito comp lex a, 
porque é rc;dm cntc clilli c il discri min ar as questões de di
re ito d as de facto. dahi resu lta que ne m semp re podt..· m 
se r muito c la ros os q ui s itos e o jury é o men os propri o e 
compete nte para interpretai-os e respond e i-os co n\'c11icntc
n1cntc , co mo n.:co nhiJce m os g randes proccssua lis ta :- , en tre 
ellcs o p1 o:csso r Fcrd inando Pug lia . 

Não esteve, po rém , po r essas razões a ma io ri a 
do co ng resso e, po r duas votações ( cm 9 e 1t> 
de fev ere iro de 189 1 ) , approve u ell e a emenda 
q ue foi convertida no paragrapho de que nos 
occupamos . 

E t eve assim o j ury a consag ração el e gmw1-
lin co11 s/il11 cio11al. E', po is , um dire ito do cida
dão, do hab ita nte do Braz il , se r julgado por um 
t r ibunal de jurados, quér ante a ju sti ça da 
Uni ão, quér ante as dos Estados e em todos os 
crimes, excepto os que , por lei fundada em 
alta s considerações de ordem publica , forem re
se rvados ajuízos es pcciacs, e nos restrictos casos 
dcterm i nados. 

- O julgamento po r jurados tirados do povo, 
como de ixá mos dicto á pag . 10, é um a das ma
nifestações da soberani a nac iona l. Esta, na o r
ga ni sação e mechani smo dos pode res pu bli cos, 
tem seos appa rclhos por onde se manifesta e 
fa z-se valer. Escolh e o povo seos mandata ri as 
pa ra a fe itura elas leis. Elege ellc pa ra ge rir a 
administração pub lica o eh fe do estado. E 
ass im legisla e go1•cr1in . Mas o m esmo direito 
tem de j 11lgnr, sem o qu e não terá completa sua 
au to-govern ação (semec rac ia , se(f-govcm111e11 !). 
Tal dire ito pódc-o ell c exerce r tam be m por elei
ção dos ma g istrados, mas a ex pcri enc ia tem mos
t rad o se r isso inco nveni en te . 

Deferind o-se, po rém , a uma auto ridad e clcc
ti , ·a (ao presidente da Rep ubli ca) essa esco lha e 
fazendo-se participarem directamcnte da func ção 
judicial pessoas do povo, d'cl lc tiradas sem ar-

bitrio, sem favor, sem predilecções dos agentes 
cio govern o, mas por v irtude da lei e nas con
dições n 'ell a estatc, idas, teremos o poder judi
ciario ema nado cio povo e exe rcid o com in te r
venção d ' ll e, nã o em mas~a ou cm communhão 
(o que rep ugn aria ;'i propria natureza d 'cs:;e 
poder), mas por se lecção lega l ( po r meio do 
jlll)' ). 

D'este fêiti o, a justiça, que nos monarchi as 
emana do rei, e em seo nome se admi ni stra, nas 
dem ocracias verdadeiramente procede do povo. 
N' ell as é que ri gorosamente se póde dizer que o 
poder jud icia r io é delegação da nação ; e nada , 
n' este part icular , tão conso no com o principi 
democratico com o o ju izo po r jurados e a ju s
ti ça de paz. (*) 

- O qu e em ge ral arg uem contra o j 111y os 
propaga ndi stas de sua suppressão, cifra-se antes 
nos abusos que em vi cio intrinsecco ela insti
tui ção. (**) 

O que cumpre é orga ni sal-a por modo que 
possa bem preencher se us fin s . E eleve estar no 
recrutamento de seo pessoa l o principal cui 
dado. 

Um ci os juízes mais insignes que o Brazi l tem 
tido, g lo ria da m agistratura nac iona l, já por seo 
caracter imperterr ito e cheio el e nobreza , já pe lo 
seo g rande , vastíssimo sabe r e espírito emin en
t em ente libe ral, deixo u , n ' um precioso livro 
áce rca do nosso codi go cio processo crimina l, re
g istradas e mag istralmente ex postas importante s 
,,Obse rvações», filha s de seo estudo e de sua cx
peri encia , n~to sendo elas de menor ya \i a as que 
cxpcnd e a proposito do _iury, as quaes passamos 
á dar , em substan cia, ao conhecimen to dos le i
tores . 

Esse g rande m est re declarava insulfici entcs os 
req ui s itos ex ig idos nos jurados. Po r se enten
der qu e o ca racte rí stico ci o jury é o julgamento 
do cidadão por seos pa res , não se deveria esq uc
ce r que «o ve rdadeiro principio de qualquer 
tri bunal. permanente ou temporario , não con
siste e rn qu e o accusado ac he nos juizes homens 
cuja situação se approxirne á sua , mas homens 
cuja habilitação para bern ju lgar não seja duvi
dosa e cuja responsabilidade seja so lemnementc 
promovida no Pretorium da Ju sti ça . O que que r 
de um juiz a soc iedade, s inão um homem que 
offerece por sua probidade, instrucção e expc
ri encia , as gara nti as necessa rias para a sua seg u
rança , clesaggral'ando as leis o ffend idas na pes
soa de seos membros ? o que quer o accusad o 
m ais cio que ser julgado por homens capazes de 

(") Um dcrrc ln .ln gon·rnn pro\'i.::ririn ( 11. ;;91 de ~6 1lc ;ihril de 1&10) 
supprimio <-O j11 i1n obrigalnrin de l'nlll·ilia..;:im> prc li1 11i1wr das qm·s l llc-. 
,..- i vis e cnm11 11: rd ,1cs, sô 11 11:11tc lhe vendo ni:. tlch:ilos, :tli:i s, rc r11 cdiavcis, e e<: • 
q11 c,.·c 11tlo a impnrtanda soci al e s ;tl111arcs c ffci tos ti as jus ti ,;:is de p,11, Po,lc m 

1::~~1t,~ º: 1~~~ ;: J~~~ ' !;::: ~n rf~1~ a
1
:~ , ~f 1~1d .

1
1':i1~

1
~~1 :!e1 it,:s:~:: i :,,:~~~r /;:;~_ii~: ;~rit:1·s1~~:::\\'~~ 

1ws vcrtlatlciros e hcnd! ,.·os intuitos ilc tão 11til in sti tui..;:io. 

~,• ~?, n!i~1t,:s :.~l~~1:i~:1l'.\,~\71\1~1
:~~ i~~:~~~'i:~t~~~tp~~~·t;~:io:1~ j11 ry r.:io moti \·:u!a:; 

:mks pelas 1a1ta~ 11:1 pnl ici:1, llo 111i11i skrio pub lico e da pr1Jpn :i j11sti ç.1 tu• 
gada, dn (1uc pd:1 i:;nur:111 c.: 1:1 e lrouxid:fo dos juiLc:- pop11larc:, . 

O 111 :u, prcraro 1lt1s pro ... c-. -.u <; e cm ge ra l :1 c.msa prindp.11 d.1 .-. ah so lvi~õe-. 
do j11 ry : a pnli..:ia prnu.:1\c d m1 im:p ... i.1 e rcxa laç;"io nos i11 q11t! ri l ,-. <; , ns _i11i1cs c 
prnmntorc•• prcr11r:1111 mal m, ~u111111,1rios de ... ulp ,1, os .t,t prom111...i,1 jul)-:.1111 
prccipilad,1mc11tc i 111:1 s co m o o jury e 1111cm d,1 :1 ~cnl cnça 1i11,1 l1 e 1J1H! lll 
pa i-; ;1 t udo e solfrc t0tl.1 s a~ conscqucnd aJ. 1b~ 1,. ulpas ;llhci :1s .,> 

E, crlcmu~ rmtrºora o c:1rgo de promotor p11hliu1 (i11lcri11n) na co111 :1r.,_·a do 
Rt!l.'if.:. r.: \.·u11 fi nn;11110:- , pelo que \'imoi::. o que lirn 1ildo. 
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annos fa gam as vezes de juiz co mesmo quo todos os 
annos arrolar individuos para scrvirem de alfaiates, snpa- 
teiros, etc., seni quc cllcs nunca tcnham exercido esses 
odicios. 

A funcgao dc jurado cxigc certa cultura, ao mcnos certos 
conhecimcntos gcracs, exige uma attengao rcflcctida, o 
exercicio da reflexao. 

Todos quc servcm no jury estao nas condigocs dc des- 
empenhar estc mister r E' muito facil o exame das provas 
do crime, quasi scmpre factos muito complexes? For con- 
seguintc, de accordo com uma boa organizagao judiciaria, 
a instituigao do jury e inaceitavcl, e mesmo Irracional. 

O scnador hespanhol Silvela, quando em 18S3 se discutia 
a inslituigao do jury c Garotalo, presidente do tribunal dc 
Napolis, o chrismaram de guard a nacioual do dircito. 

O jury csta para uma organizacao judiciaria racional, 
assim como a guarda nacional para uma organizagao mi- 
litar regular. 

guarda nacional, diz o sabio magistrado italiano, foi 
abolida como um nao-senso c entretanto eila era pclo 
mcnos inoflensiva; o jury tanibcm e um nuo senso, mas c 
ex Lremamcute perigoso.» 

Os proprios defensores do jury querem hojc aristocrali- 
snl-o, porque rcconhcccni quc clle commctte crros dcplo- 
ravels, 011 prejudicando o accusado, ou prejudicando a 
sociedadc. 

Hntrc nds ha talvez mais correctives na legislagao para 
os abusos do jmy do quc em qualquer dos paizes estran- 
geiros; temos as appellagocs cx-ojjicio cm casos especiacs c 
recursos desconhecidos cm outras. 

O juiz quc prcpara quesitos de proposito para o jury 
respondcr de modo quc dies nao exprimam a verdadc c a 
justiga, uao e digno dc ser juiz, nem mesmo deste nome; 
mas o quo pdde succeder em lacs casos e que a organi- 
sagao dos quesitos, sendo uma tuncgao muito complexa, 
porque e roalmente dilUcil discriminar as qucstocs dc di- 
rcito das dc facto, dahi rcsulta que nem semprc podem 
scr muito claros os quisitos e 0 jury e o mcnos proprio e 
competentc para inlerpretal-os e respondcl-os convenicnte- 
mente, como reconlifcem os grandes processualistas, entrc 
elles o piofessor Fcrdinando Fug Ha. 

Nao esteve, porem, por essas razocs a maioria 
do congresso c, por duas vota^oes ( cm q c iS 
dc fcvcreiro de iSqi), approveu die a emenda 
quc foi convertida no paragrapho dc quc nos 
occupamos. 

fifcteve assim 0 jury a consagragao dc grimii- 
lia constHncioual. E', pois, um dircito do cida- 
dao, do habitante do Brazil, ser julgado por um 
tribunal dc jurados, quer ante a justiya dal 
Uniao, quer ante as dos Estados c em todos os' 
crimes, excepto os que, por lei fundada em 
alias considerafoes dc ordem pubiica. forem re- 
scrvados ajuizos espcciaes, cnos restrictos casos 
dcterminados. 

— O julgamento por jurados tirades do povo, 
como deixamos dicto a pag. 10, e uma das ma- 
nifestagoes da soberania nacional. Esta, na or- 
ganisagao e mechanismo dos poderes publicos, 
tern scos apparclhos por onde sc manifesta c 
faz-sc valcr. Escolhe o povo scos mandatari 
para a feitura das leis. Elcgc ellc para gerira 
administragao pubiica o cliefe do cstado. E 
assim Icgisln e govcrua. Mas o mesmo dircito 
tern de jnlgar, scm o quc nao tcra completasua 
auto-govcrna^ao (semecracia, sclf-goivnuiwnl). 
Tal dircito pode-o ellc excrcer tambcm por ciei- 
cao dos magistrados, mas aexpericnua tern mos- 
trado scr isso inconveniente. 

Dcfcrindo-sc. porem, a uma autoridade clcc- 
liva (ao presidente da Rcpublica) cssa escollia e 
fazcndo-sc participarcm directamcnte dafuncgao 
judicial pessoas do povo, d'elle tiradas scm ar- 

bitrio, sem favor, sem predilecgoes dos agentcs 
do governo, mas por virfude da lei c nas con- 
difoes n'ella cslatuidas, teremos o podcr judi- 
ciario emanado do povo e exercido com intcr- 
veni;ao d'cile, nao emmassaoucm communbao 
(0 que repugnaria a pr )pria nalureza d'esse 
poder), mas por selec^ao legal ( por mcio do 
]'"'}')■ 

D'este feitio, a justii;a, que nos monarchias 
emana do rei, eem seo nome se adminislra, nas 
democracias verdadeiramente precede do povo. 
N'ellas e que rigorosamente se pode dizer que o 
p der judiciario e delegagao da nagao ; e nada, 
n'este particular, tao consono com o principio 
democratico como o juizo por jurados c a jus- 
tifa dc paz. (*) 

— () quc em gcral arguem contra o jury os 
propagandistas de sua supprcssao, cifra-sc antes 
nos abusos que cm vicio intrinsccco da insli- 
tuigao. (**) 

O quc cumpre d organisal-a por modo quc 
possa bem preenchcr scus fins. E deve cstar no 
recrutamcnto dc seo pessoal o principal cui- 
dado. 

Um dos juizes mais insigncs que o Brazil tern 
tido, gloria da magistratura nacional, ja por seo 
caracter imperterrito c chcio de nobreza, ja pclo 
seo grande, vastissimo saber e espirito cminen- 
tementc liberal, deixou, n'um precioso livro 
acerca do nosso codigo doprocesso criminal, re- 
gistradasc magistralmente expostas importantcs 
«Observai;6cs», filhas dc seo cstudo e dc suaex- 
periencia, niio sendo das de menor vaiia as que 
cxpende a proposito do jury, as quaes passamos 
a dar, em substancia, ao conhccimento dos lei- 
tores. 

Essc grande mcstre dcclarava insulficicntcs os 
requisitos cxigidos nos jurados. Por se cntcn- 
der que o caracteristico do jury e o julgamento 
do cidadao por seos pares, nao se deveria esquc- 
ccr que «o verdadeiro principio de qualquer 
tribunal, permancnte ou temporario, nao con- 
sistc em que o accusado ache nosjuizes homens 
cuja situa^ao se approxime a sua, mas homens 
cuja habilitagao para bem julgar nao seja duvi- 
dosa e cuja rcsponsabilidade seja soicmncmcnte 
promovida no Pretorium da justiga. O que quer 
deumjuiza sociedadc, sinao um homem quc 
offerece por sua probidade, instrucgao e expe- 
riencia, as garantias necessarias para a sua segu- 
rani;a, desaguravando as leis ofl'endidas na pes- 
soa de seos mcmbros ? o que quer o accusado 
mais do que ser julgado por homens capazes de 

(*) Um dccrctn Jo gnvcrnn jirovisnrio ( n. ;>(), tie 26 lie ahril dc tSt»o) Mipprimio <«o jnizo tthrigalorio de coiicilj:Kao» pruliminar das qucstocs cjvis c commcrctaes, sdmcute Ihe vciido os dclcttos, alias, reinediavcis, c es- quccendn a imporlannn social e sain tares effeitos das justi^as de paz. Podem 
porem, os Kslados, por fonja tic seo poder de organis:i<;aM judiciaria. estabc- lecel-as e o.xaia, quc u fa^'am, ftmdados na li^'ao da cxpertencta c inspirndus nos verdadeirns c henefieos intnitos de tao nlit instittii<,-no. ('*) Lcinos algurcs a seguintc criteriosa aprecia^ao : « Mostra a cxperiencia quc as mercpai,'«es feitas ao jury sao tnotivadas antes pelas fait as da pnjjeia, do mintslcrio pnblieo c da propria jusliija lo- gada, do que pela {gnuranctn e Iron.xidao dos jnt/es popnlarcs. O mao prepare dos processes cm gcral a causa principal das ahsolvigoes 
do jury ; a policia proccdc com incpcia e rexalaeao nos inqneritos, os jnires e promotorcs prcparatn ma I os snmmarios dc enlpa, os da pronuiuia julgam piecipiladamcntc ; mas como o jury e qucm da a senlcn^a liu.il, e qiiem 
pag a tndo e soil re totlas as ennseqnencias das ciilpas alhcias.» Kxcrcemos ontrora o cargo de promoter pnblieo (intcrino) na com area do 
Kecife, e eontirniaiiios, pelo quc vimos, 0 que llca dicto. 
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d iscernir sua innocencia nas re lações mais com
p licadas, si é a sua accu sação objecto de mal 
fun dados receios ? » ... 

« O qu e nós desejamos é qu e o pessoal clo jury 
e a fó rm a prescripta para compôr a junta rev i
sora, sejam orga ni sad os com tal circum specção 
e precauções taes q ue só possa m se r j urados os 
cidadãos dig nos da con fia nça pu bli ca ; qu e as 
condições de apti dão para juiz de facto sejam 
fi xadas, não em term os geraes, mas ele uma ma
neira prec isa, difficil de se illudi r por fa lsas in 
formacões ou me nti rosas conj ecturas; q ue sejam 
tirado; das classes mai s inte lligentes e mais 
prestimosas por seos habi_tos e genero de v i_d~; 
que os serviços feitos no Jury com prompt1dao 
e por um certo tempo, cabalmente . prov~idos, 
seja um t itulo ás recompe_n sas Pl:,bh cas ; que 
mesmo se lhes concedam 1sempçoes ele certa 
ordem, ou m oderadas concessões sem prejuiz_o 
da e <Yualdacle con stituc ional dos cidadãos b1 az1-
leiro~ ; que os jurados, fin alme1~te, por estes 
meios, que sed uzem o a mor propno sem os pe
ri <YOS da vaidade, se compenetrem da importan
ci~ e sublimidade elas funcções de seo ca rgo .» 

Mas, observava em segu ida, todas essas pro
v ide ncias, « sobre cuja execução todos os pocle r~s 
políti cos e as autoridad es que com ell es 111 ~1s 
im mediatamente se correspond em , devem m
cessantemente ve lar» se rão vans e deri so ri as si 
a owani sação da junta rev isora não fó r tal que 
ev it~ os escanda losos abusos conh ecidos, ex
cluindo cidadãos di stinctos por sua honestidade 
e incl epenclencia, e contemplando uma maioria 
el e out ros fó ra cl ' essas condições . 

« Qi.1e voto se póde esperar, muito principal
mente nas causas de gra nd e momento, porfiadas 
pelo poder e pelo nepoti smo, ? e homen exclu
siva mente ve rsados nos negocios mais obscuros 
ela Yicla e acost umados a se rvir ás pa ixões a lheias , 
por espec ul ação ou por depen~encia '.» . 

E assi<Ynala1·a o factoda last imosa 1nd1fferença 
com que° se viam excl uir el a qualificação de ju
rad os, sem interpos ição do recu rso lega l, e antes 
estimando a exclusão, os indi víduos mais no caso 
de servirem no jury, nada ju lgando perde_r , 
visto não ac harem , na estima publi ca e na acçao 
presti g iosa do govern o, uma honrosa compensa-
ção ao onus do se rv iço . . . 

« Estes inconveni entes proredem dos v1c1os 
cio modo de apurar os jurados . Quem estuda os 
mysteri os do coração hum ano não _Y acilla_um só 
ap ice, sob re a necessidade de an~m ar ameia o 
mais elevado patriotismo com medidas que hon
rem o ca rgo e disti nguam o se rv iço.» 

All udindo aos bons creditos do jury ing lez, 
ac hava entre as pri ncipaes ca usas de suas va n
tao·ens e prooTessos, a sabedori a, a probidade e 
o ~atri oti sm~ dos juízes togados, presidentes dos 
deba tes . Em Ing laterra , segundo um commen
tador, os juizesfazem os jurados antes que os JU
rados faça m o jury . 

E de ta l m odo se achava possuído da exccll en
cia da in sti t ui ção o provecto mag istrado, que ia 
ell e até a di ze r que a ter de escolher entre os 

tribunaes pe rmanentes e o jury, sua propria ex
peri encia de juiz «o inclinaria a optar pelo juizo 
dos jurados, a inda que ell e fosse composto dos 
homens mai s miseraveis e mais ig norantes de 
t odo o mundo .» Experto crede . Quem assim 
se pronunciava conhecia perfeitamente a in sti
tui ção e durante longos ann os de judicatura a 
presid ira. (*) 

Será mantida . Esta ex pressão veda aos / 

( 

Estados e á União supprimirem de suas respec
tivas organi sações judiciarias o juízo po r ju rados, 
que é uma das &arantias dos _direitos concernen
tes á liberdade e II seg11ra11ça 111d1v1d11a l promet- 1 
tidas pelo ar t. 72 i11 p rinc . Como não v iesse 
m enci nada no projecto, nem na !::ecção Do 
PODER j UDICIAR IO, nem na da DECLAR AÇÃO DE 
DIREITOS , quizeram os const ituintes expressa
mente consa <Y ra \-a, conserva i-a, dei xai-a subsis
tente, 11ia11te~a, como ácima dissemos, não mais 
ficand o ao talante das legislaturas, susceptivel 
de desa pparecer ao arbi trio d ' ellas, mas com o 
caracter de insti t ui ção constitucional. 

Não lhes era descon hec ida a propaganda de 
certa escola cont ra o jury, e presentindo o ri sco 
que, descen trali sado o poder de orga nisa r ~ ju s
t;ca, em época tão propici a a reform as e mno
v;ções, podia correr essa libera l in stitui ção, 
t rataram de salvai-a : SERA' MA TIDA . 

Mas «mante r» uma instituição será neces
sar iamente conse rvai-a ta l qual ? sem a menor 
alteração? sem alg uma m od~fi~ação? a b~ol~1ta
mente ass im como t enh a ex1st1clo? Sena isso 
le<Yislar o immobili smo , a foss ili sação d'ell a, 
e1~retanto, quta lei do prog resso ex ist e t ambem 
para as in stitui ções . . . . 

O t em po, a expenenc1a, prestimosos al~
xi li ares cio \eo·islador, lhes ass ig nalam os defei
tos as Jacu1~as, os víc ios, e opportuname nte 
acdnselhavam reformas proveitosas, indispen
saveis. Poder-se-ia, acaso , attribuir aos consti
tuintes o proposito de im pecli l-as ?! D'ell,:s 
out ras cousas quiçá caberia dizerem-se, n:as _n~o 
que ti vesse m feito de remoras ; a Con~t1t u_1 çao 
que urdi ram é uma trama de ava nços,. 1n sp1ra-a 
a lto espí rito prog ressivo . E_lla 1_1ia?~em o Jury, 
mas este como todas as m st1tu1 çoes que a 
Constitui ção con sagra ,é susceptivel d~ m e_Ihora, 
de aperfeiçoamento, de reforma; e fora 111 con
cebivel que cl 'ell e a Constituição vedasse 1_·e
toques e melhoramentos, quando esta auto_n:a 
até aprop ri a rev isão e só não tolera a abo\1çao 
da fórma federativa e a egualdade da represen
tação dos Estad os no senado (art. ~o) . 

O jury, pois, não é alg um 110!1 11'! t~ngere . 
Deve se r mantido, mas sua organ1 saçao pocl_e ser 
m od ifi cada no interesse da justiça e da li ber
dade (e fo i, em bem d'ellas que ell e foi esta
belec ido) . 

(') 'Vi.le <1 Obscrv . 5ohrc v:iri os ;i r1 s. _,lo Coi:I. do Proc .• :rim.,>.: pelo Or. 
M. Mcmk s da Cunlrn e A✓ t!,•cclo, Re cife , 18:, :. 1 pag . _19_,• -0.,1. l.111. 11111 ,~e 
sCO"- nota.,•e is discursos na c:11nar:1 dos clcput ;1 dos 1 o cx111110 1 aul a 8 .1p l l:r.~ .• 
or:a;lor jurisconsuh o e mestre ju!'.>Lam.:ntc reputado como 11111:i d:1s g l_o n _a11 
n:icion~es rclcri ndo.~c no autor do li\'ro que ci tãmos, procla_m:1\':t•O <• ~un~• 
c~nsu lt o j,rofnmlo, mestre cm todCJS os ramos 1la jurisp~mlcnc1a e :1h:1~1saclo 
na hi storia do direito , magistrado dominado pc!o sentunento ela JU ~t1 ça e 
typo de honradez e probid:uk, cm toda a cx:!cnsno da pai. Yra.)) ( Di scurso 
na sessão rl.1 rnma r:\ llOtt dcput:1dos cm ) de pinho de 189r...) 

43 

ARTIGO 72 337 

discernir sua innocencia nas rela^oes mais com- 
plicadas, si e a sua accusagao objecto de mal 
fundados receios ? »... 

« O que nos desejamos e queo pessoal do jury 
e a forma prescripta para compor a junta revi- 
sora, sejam organisados com tal circumspecfao 
e precaufoes taes que so possam ser jurados os 
cidadaos dignos da confianga publica ; que as 
condi^oes de aptidao para juiz de facto sejam 
fixadas, nao em termos geraes, mas de uma ma- 
neira precisa, diflicil de se illudir por falsas in- 
formafoes ou mentirosas conjecturas; que sejam 
tirados das classes mais intelligentes e mais 
prestimosas por seos habitos e genero de vida ; 
que os services feitos no jury com promptidao 
e por um certo tempo, cabalmente provados, 
seja um titulo as recompensas publicas ; que 
mesmo se Ihes concedam isempgoes de certa 
ordem, ou moderadas concessoes sem prejuizo 
da egualdade constitucional dos cidadaos biazi- 
Liros ; que os jurados, finalmente, por estes 
meios, que seduzem o amor proprio sem os pe- 
rigos da vaidade, se compenetrem da importan- 
cia e sublimidade dasfunc^oes de seo cargo.» 

Mas, observava em seguida, todas essas pro- 
videncias, «sobre cujaexecu^ao todos ospoderes 
politicos e as autoridades que com dies mais 
immediatamente se correspondem, devem in- 
cessantemente velar» serao vans e derisorias si 
a organisa9ao da junta revisora nao for tal que 
evite os escandalosos abuses conhecidos, ex- 
cluindo cidadaos distinctos por sua honestidade 
e independencia, e contemplando uma maioria 
de outros fora d'essas condifoes. 

« Que voto se pode esperar, muito principal- 
mente nas causas de grande momento, porfiadas 
pelo podcr e pelo nepotismo, de homens exclu- 
sivamente versados nos negocios mais obscuros 
da vida e acostumadosa servir as paixoesalheias, 
por especula^ao ou pordependencia ?» 

E assignalava o factoda lastimosa indifferen^a 
com que se viam excluir da qualifica^ao de ju- 
rados, sem interposi^ao do recursolegal, e antes 
estimandoa exclusao, os individuos mais nocaso 
de servircm no jury, nada julgando perder, 
visto nao acharem, naestima publica e na ac^ao 
prestigiosa dogoverno, umahonrosa compensa- 
fao ao onus do servico. 

« Estes inconvenientes procedem dos vicios 
do modo de apurar os jurados. Qucm cstuda os 
mysteries do coracao humano nao vacilla um so 
apice, sobre a necessidade de animar ainda o 
mais elevado patriotismo com medidas que hon- 
rem o cargo e distinguam o scrvi(;o.» 

Alludindo aos bons creditos do jury inglez, 
achava entre as principaes causas de suas van- 
tagense progressos, a sabedoria, a probidade e 
o patriotismo dos juizestogados, presidentesdos 
debates. Em Inglaterra, segundo um commen- O ' O 
tador, os juizesfazem os jurados antes que os ju- 
rados faf am ojury. 

E de tal modo se achava pessuido daexcellen- 
cia da instituii;ao o provccto magistrado, que ia 
elle ate a dizer que a ter de escolher entre os 

tribunaes permanentes e ojury, sua propria ex- 
periencia de juiz «o inclinaria a optar pelo juizo 
dos jurados, ainda que elle fosse composto dos 
homens mais miseraveis e mais ignorantes de 
todo o mundo.» Expcrlo crede. Quern assim 
se pronunciava conhecia perfeitamente a insti- 
tuifao e durante longos annos de judicatura a 
presidira. (*) 

Sera mantida. Esta expressao veda aos 
Estados e a Uniao supprimirem de suas respec- 
tivas organisagoes judiciarias o juizo por jurados, 
que e uma das garantias dos dircitos concenicn- 
Ics d liberdade e d seguran^a individual promet- 
tidas pelo art. 72 in princ. Como nao viesse 
mencicnada no projecto, nem na secfao Do 
Poder Judiciario, nem na da Declara^ao de 
Direitos, quizeram os constituintes expressa- 
mente consagral-a, conserval-a, deixal-a subsis- 
tente, maniel-a, como acima dissemos, nao mais 
ficando ao talante das legislaturas, susceptivel 
de desapparecer ao arbitrio d'ellas, mas com o 
caracter de institui^ao constitucional. 

Nao Ihes era desconhecida a propaganda de 
certa escola contra 0 jury, e presentindo 0 risco 
que, descentralisado o poder de organisar a jus- 
tica, em epoca tao propicia a reformas e inno- 
vaijoes, podia correr essa liberal institui^ao, 
trataram de salval-a : sera' mantida. 

Mas «manter» uma instituigao sera neces- 
sariamente conserval-a tal qual ? sem a menor 
alteragao ? sem alguma modificafao ? absoluta- 
mente assim como tenha existido ? Seria isso 
legislar o immobilismo, a fossilisai;ao d'ella, 
entretanto, que'a lei doprogresso exi.ite tambem 
para as instituii;6es. 

O tempo, a experiencia, prcstimosos au- 
xiliaresdo legislador, Ihes assignalam os defei- 
tos, as lacunas, os vicios, e opportunamente 
acbnselhavam reformas proveitosas, indispen- 
saveis. Poder-se-ia, acaso, attribuir aos conrti- 
tuintes o proposito de impedil-as?! D'elles 
outras cousas qui^a caberia dizerem-se, mas nao 
que tivessem feito de remoras ; a Constituigao 
que urdiram e uma trama deavanfos, inspira-a 
alto espirito progressivo. Ella mantem o jury, 
mas este como todas as instituifoes que a 
Constitui9ao consagra,e susceptivel de melhora, 
de aperfeigoamento, de reforma; e fora incon- 
cebivel que d'elle a Constituicao vedasse re- 
toques e melhoramentos, quando esta autorisa 
ate a propria revisao e so nao tolera a aboli^ao 
da forma federativa e a egualdade da represen- 
tafao dos Estados no senado (art. 90). 

Ojury, pois, nao e algum noli 111c langere. 
Deve ser mantido, mas sua organisafao pode ser 
modificada, no interesse da justiga e da liber- 
dade (e foi em bem d'ellas que elle foi esta- 
belecido). 

(■) ViJe « Obscrv. sobrc vartos arts, do Cod. do Proc. Crim.». pc!o Dr. 
M. Mendes da Cunlia c Azcvtido, Recife, 1812, pag. 195-201 • H"' tim dc seos notavcis discursos na caniara dos deputados, o exiinto Paula Raptlsla orador, jiirisconsnllo e mestre jnslamenlc rcpntado como uma das glorias 
nactonaes, reterindo-sc ao autor do livro que citamos, proc lama va>n « Jnris- consulto profnndo, mcslrc em todos os ramos da jurisprudeucia e abalisado na hisloria do direlto, magistrado dominado pelo sentimcnto da justi^a e typo dc honradez e probidade, cm toda a cxtensSo da pah vra.» ( Discurso ra scssSo da camara dos deputados cm ^ de jmiho dc 1895.) 
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Entretanto, no refo rmai-o nada se lhe inno
va rá que possa sac rifi car a in st itu ição ; é visto 
que não se rá perm itt ido alterar-lh e a indole e 
essencia ; do contrar io, have ri a perversão, de
pravação cl 'e ll e, isto é, com o nome el e jury 
ter-se-ia cousa di ffc rente; fi car ia, de facto, 
supprimido; abolir-se-ia, sob di sfa rce, u111a ga
rantia consti tucional. 

Até onde então póde chegar a refo rma do 
jury? a tudo que não consti tua seos elementos 
basi lares , está v isto . Mas quaes são estes ? 
Out ros não podem ser sinão aqu elles sem os 
quaes a in st itui ção perde seo ca racter de tri bu
nal popu lar e de consc icncia, e se m os quaes os 
accusados ve nham a fi car sem completas ga
ranti as de cec isão imparcia l. 

Em qu estão ventil ada a proposito da consti
tucionalidade da lei n. 1 o, de 16 de dezembro 
de 1895, que, estatuindo a orga ni sação judi
cia ri a do Rio Grande do Sul , apartou -se, quanto 
ao jury, do typo ex istente na época da promul
gação da Constituição Federal, o supremo tri
bunal, em acco rda m, na rev isão cr ime n. 406 , 
de 7 de outu bro de 1899 , considero u valida a 
refe rida lei (•) e decla rou o seguinte : 

,< São caracterí sticos do tri bu nal do jury: 
- 1, quanto a composição, n) a corporação 

(") Sobre o :1 .s.sumpto c:\ istc in ter, s ;:111tc 111 onographia cl:ibor:, ll:t pelo 
Co 11.sclheirn R11y Barhoi-:1, a q11:i l , co rno todos os tr:11•:tlhns de .s ua lavra. C 
dig na de ser cnn .sult :1tl:1 pelos cs t.1d iosos : <1 O jury e a rcsponsabilhladr.: pc u;il 
dos j 11 i1, cs,>, Rio de Ja11ci r1..1 1 1897 . 

dos ju rad_os, composta de cidadãos qualificados 
peri odicament e por autori dades desig nadas pe la 
lei, tirados de todas as classes soc iaes, tendo as 
qual idades legaes prév iamente estabelecidas 
para as fun cções de juiz de facto, com recurso 
de a !missão ou inad mi ssão na respect iva li sta, 
e b) o conse lho de julgamento, composto de 
certo nu111 ero de juizes , escolh idos á so rte, de 
entre o co rpo dos jurados, em numero t ripli ce 
ou quadrup lo, com antecedencia so rteados para 
ervirem em ce rta sessão, préviamente marcada 

por qu em a th·er de presidi r , e depurados pela 
ace itação ou recusação das partes, limi tadas as 
recusações a um num ero tal que por cl las não 
seja esgo tada a urna dos jurados convocados 
pa ra a sessão; 

« - li , quanto ao funccionamento, n) incom
muni cabilidade dos ju rados com pessoas est ra
nh as ao conselho, para evitarsuggestõesa lheias , 
b) allegações e provas da accusação e defesa pro
duzidas publicamente perante elle, e) attribui
ção de julga rem estes jurados segundo sua con
sciencia , e d) irresponsa bi lidade pelo voto e111 it
tido contra ou a favor do réo . 

«Respeitados esses ca racte ri sti cos, podem as 
leg islat uras dos Estados alterar a lei com111u111 
do jury . 

«N' esse caso está a que se refere ao nu mero de 
jurados so rteados e convocados para as sessões 
do jury e so rteados para o conselho de julga
mento>) . 

Arl. 
lciro J 
aos G I 

e 111ili1 
(Pro;, 

governe 

Ar 
quer 1 

braz il 
cação 
cgual, 

(Y 

Ob 
dade 
sfo e 
Estad, 
dos p. 
fi ca r 1 
intere 

D',i 
fiad os 
prec n 
SC r CV( 

nat ur, 
d:ide > 
e111pe1 
princ i 
que e 
habi li 

A 
que t1 
declar 
tamb( 
os qu, 
cipio 
prese i 
razão 
public 
des tes 
não p, 

Ve 
das. 
mulaç 
edade 
a cor 
aband 
que li· 
ex per 
praga 
produ 
prove 
de La 

<< Nous 
«Ccux 

« Plu: 

338 ARTIGO 72 

Entretanto, no rcformal-o nada se Ihe inno- 
vara que possa sacrifkar a instituigao ; e visto 
que nao sera permittido alterar-Ihe a indole e 
cssencia ; do contrario, haveria perversao, de- 
prava^ao d'elle, isto e, com o nome de jury 
ter-se ia cousa differente; ficaria, de facto, 
supprimido ; abolir-se-ia, sob disfarce, uma ga- 
rantia constitucional. 

Ate onde entao pode cbegar a reforma do 
jury ? a tudo que nao ccnstitua seos elementos 
basilares, est;\ visto. Mas quaes sao estes ? 
Outros nao podem ser sinao aquelles seni os 
quaes a instituigao perde seo caracter de tribu- 
nal popular c de consciencia, e sem os quaes os 
accusados venbam a ficar sem completas ga- 
rantias dedeci-ao imparcial. 

Em questao vcntilada a proposito da consti- 
tucionalidade da lei n. 10, de 16 de dezembro 
de 189^, que, cstatuindo a organisa^ao judi- 
ciaria do Rio Grande do Sul, apartou-se, quanto 
ao jury, do tj'po exhtente na cpoca da promul- 
gafao da Constitui^ao Federal, o supremo tri- 
bunal, em accordam, na revisao crimen.406, 
de 7 de outubro de iSqq, considerou valida a 
referida lei (*) e declarou o seguinte : 

« Sao caracteristicos do tribunal do jury : 
— I, quanto a composigao, n) a corporafao 

(•) Sob re n assumpto e\if.to intcn stante monograph I a clabor.ula pelo Consclheiro Ruy Barbosa, a ipiaf, como loiios os irabalhos «le stta lavra, c dignu dc scr cnnsttUada pclos csl.uiiosos s « O jury c a.rcsponsabilidadc penal 
dos juizes». Kio dc Janeiro, 1897. 

dos jurados, composta de cidadaos qualificados 
periodicamente por autoridades designadas pela 
lei, tirados de todas as classes sociaes, tendo as 
qualidades legaes previamente estabelecidas 
para as funcfoes dc juiz de facto, com recurso 
de admissao ou inadmissao na respectiva lista, 
e h) o conselho de julgamento, composto de 
certo numero de juizes, escolhidos a sorte, de 
entre o corpo dos jurados, em numero triplice 
ou quadruple, com antecedencia sorteados para 
servirem em certa sessao, previamente marcada 
por quern a tiver de presidir, e depurados pela 
aceita9ao ou recusa^ao das partes, limitadas as 
recusagoes a um numero tal que por cllas nao 
scja esgotada a urna dos jurados convocados 
para a sessao; 

« —II, quanto ao funccionamento, rt)incom- 
municabilidade dos jurados com pessoas estra- 
nhas ao conselho, para evitarsuggestoesalheias, 
b) allegafoes e provas da accusa^ao c defesapro- 
duzidas publicamente perante elle, c) atlribui- 
fao de julgarem estes jurados segundo sua con- 
sciencia, e rf) irresponsabilidadi. pelo votoemit- 
tido contra ou a favor do reo. 

«Rcspeitados esses caracteristicos, podem as 
legislaturas dos Estados altcrar a lei commum 
do jury. 

«N'esse caso esta a que se refere ao numero de 
jurados sorteados e convocados para as sessoes 
do jury e sorteados para 0 conselho do julga- 
mento,^. 
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A rt. 91. T odo b raz i
lei ro póde se r ad mitticlo 
aos ca rgos publi cos c i~ is 
e militares . 

\Pro~c:to da co mmiss~o do 
governo prov isorio.) 

Art. 7 J · Os ca rgos pu
bli cos civis, ou 111ili t:1 res, 
são ,1Ccessivcis a todos os 
brazi lei ros, observadas as 
co ndi ções da ca pac idade 
espec ial, qu e a le i es tatuir. 

( D ccrclOs 11. :; 10. ele 22 de 
junho e n. 91 4 A de 23 de 
outubro de 1890.) 

Ao art. 7 J accresccn
tc-se - sendo, poré m, ve
dadas as accu m u lações re
m u neraclas. -Bapt is/a da 
Mo/1.1 . 

( Em enda :1pprov:1da em 16 
de j:mciro de 189 1 .) 

Accresccnte - sc - Em 
cm pregos d e ca racter per
man cnte.-A /meida Bar
rt'lo e out ros. 

( Emcnd:1 rcj ciL:1d:t cm I J de 
fêvereiro de 189 1.) 

Art. 73. Os cargos 
publicos civis, ou mili
tares, são accessiveis 
a todos os brazileiros, 
observadas as condi
ções de capacidade es
pecial, que a lei esta
tuir , sendo , porém , 
vedàdas as accumula
ções remuneradas. 

-------------------~-----------------------
Art. 73. Os cargos publicas de qual

quer natureza são accessive is a todos os c idadãos 
brazileiros, e isto não é mais que uma app li
cação do principio, firm ado no art. 72 § 2, da 
egualdade pera 1, te a lei. 

( Vide comlll ent. aos arts . 34 n. 25 e 48 n. 5.) 

Observadas as condições de capaci
dade qu e a lei estatuir. Os cargos publicas 
são creados para o se rviço da nação, ci os 
Estados , dos lllUnicipios ( e não para provei to 
dos p;uticu lares), de\'endo seo exe rcício- se veri
fi car pelo modo mai s profic uo que se r possa ao 
in tere sse publico. 

D'ahi a necess id ide de sómente se rem con
fiad os a pessoas idoneas , hab ilitadas a belll lh es 
p rec nchere111 as func ções. Por isto, a lei pre
screve, para o provimento , conformemente ú 
natureza d' ell es, certas « condi ções de capac i
dade >) como ga rantia de seo sati sfactori o des
empenho. E no estabece l-as não fere o 
principio da egualdade, desde que cada Ulll 
que o queira póde adquirir essas condi ções , 
hab ilitand o-se devi da!llente . 

A todos os brazileiros. Os direitos de 
que trata o ar t. 72, são em ge ral , como n 'e ll e se 
dec la ra , assegurados aos nac ionaes do Brazil e 
tambem aos estrangeiros n 'e ll e residentes ( sa lvo 
os que mencionamos no commentario ao prin
cipio do mesmo artigo). O de que se occ upa o 
presente art. 73 é sómente dos brazile iros, e a 
razão é obvia: o direito de exerce r cargos 
publicos conta-se entre os direitos politicos e 
des tes não podem gosa r os est range iros, pois 
não pertence!ll á communhão politica brazileira . 

Vedadas as accumulações remunera- . 
das. E' um achaque muito ve lho o da accu
mulação de cargos remunerados. El le é da 
edade do validi smo. Vei o-nos de Portuga l com 
a córte d'alli fo ragida , quando D. João VI 
abandonou o reino e passou-se para a colonia 
que lhe deo gasalh ado. Tivemos , com isso, de 
ex perimentar aqui e mui to cedo tudo o que a 
praga do cortezanismo lá na Europa costumava 
produzir, a principiar pela exp loração dos bons 
provento~ por esse povo de ca11wleócs, na phrase 
de Lafonta ine, que d'elle di sse: 

<< Nous nc tro uvo ns qu e trop de rnan geu rs ici-bas : 
« Ceux c i sont co u1 ti san s . . . 

« Plus tcll es gcns so nt plcins, moins ils sont importuns,, . 

El-rei prec isava trazei-os sem pre fartos para 
ev ita r-lhes as importun ações e tambem para 
tel-os prom ptos instrumentos a seos desig nios. 
Um dos modos de fa rtar essa ge nte importuna 
era a accumulação de ca rgos com a consequente 
accumulacão de ve ncim entos . 

Da vel l{a càrte importado, passo u á do im
perio o vezo e veio- lhe tão , ·içoso e fo rte que 
Pedro I teve necessidade, logo no princip io, de 
dar- lh e golpe, não p:ira defi nitivamente ex tin
g uil-o, mas para ao menos ce rceai -o a lg um 
tanto . 

Prova d ' isso sfo os decretos imperiacs de 13 
de fevere iro e de 18 de junho de 1822. 

Do seg un do desses acto.s transcreve mos o 
seguinte : 

N:io tend o s ido bastanlcs as re?ctil!:1s detcrminnçõcs ... 
pelas quacs se proh ibe ciu c seja n: un ido e 11 uma sú pessoa 
ma is de um offi c io ou cm prc~o e vença mais de um o rd e
nado . resultando do con trari o manifesto damno e prcjuizo 
;'l admini st raç:"10 publi ca e ;.Ís part ..::s interessadas : po r não 
poder de modo o rdinar;o um tal e mpregado ou fun ccio nari o · 
publi co curnp rir as fun cções e as incurnben c ias de q ue C 
du pli ca dam e nte enca rregado , m uito p rini.:ip alm cntc se ndo 
in co mpati vcis esses ofli c ios e e mpregos , . .. he i po r bem e 
co m o p.ircccr do m e u co 11 sc \ho d e estaJ 0 1 excitar a obse r
v1.111 ·.: ia das sobrcd itas determinações para tv itar todcs estes 
in co nve11icntes 1 ordenn ndo q ue os presidentes, chefes e ma
gistrados das repar ti ções a que s;"10 add idos esses funccio-
11 arios, não consi ntam , debaixo de pl e na rcsponsabilid:1d c 1 

que c ll cs sejam pagos dos respec ti vos o rd e nados ou sejam 
m c tt idos nas fo lha s fo rm adas pa ra esse pagamento , etc .» 

Mas a bàa doutrina não pôde inte iramente 
v inga r e o preceito t ão form almente posto fo i 
cedend o de sua inll ex ibilidade. A monarch ia 
não podia precindir ci o fa voriti slllo, do vali
di smo, e interesse iro como elle é, pôde conseg uir 
conserva r aq uella sua prerogati va de a rranj a r 
bons .Yencimen tos accumu lados de muitos 
cargos . 

Ministros hou ,·c, é certo, que se preoccu
param de levar a lg um remedia contra isso, pois 
o escandalo nem por commum e familiari sado 
deixou de exc itar a critica e a cen sura ge ral. 

Mas o achaque era proprio da fórm a de 
gove rno; desd e que hav ia monarchi a, deveri.a 
ha ver validos, e um dos mel hores meios e re
cursos do \'a li dismo era o presente de bons 
empregos dados por junto aos favoritos e á sua. 
raca . 

;.\s cà rtes portug uezas cm 1 564 ( as mesmas 
que reque reram que os jesu ítas passassem a 
v ive r só de esm olas e que se supp ri sse a Uni-

ARTIGO 73 339 

Art. 91. Todo brnzi- 
leiro pdde ser ndinittido 
aos cargos publicos civ is 
c militarcs. 

(Projeclo d;i commissao do 
govcrno provisorio.) 

Art. 71. Os cargos pu- 
blicos civis, ou militarcs, 
sao acccssiveis a todos os 
brazilciros, obscrvadas as 
condicocs da capacidadc 
especial, qucalei cstatuir. 

(Dccrctos n. S'O. de 22 de 
junho e n. 914 A de 23 de 
oulubro dc 1890.) 

Ao art. 73 accrescen- 
te-sc — sendo, porcm, vc- 
dadas as accumulajocs rc- 
muncradas.—Baplisla da 
MoIIJ. 

( Hmenda approvada em 16 
dc Janeiro de 1891.) 

Accrcsccntc-se — Em 
cmprcgos dc caractcr pcr- 
mancntc.—Almeida Bar- 
relo e outros. 

(Hmenda rcjeitada cm 13 de 
fevereiro de 1891.) 

Art. 73. Os cargos 
publicos civis, ou mili- 
tares, sao acccssiveis 
a todos os brazilciros, 
obscrvadas as condi- 
qocs de capacidadc es- 
pecial, que a lei esta- 
tuir , sendo , porem , 
vedadas as accumula- 
qocs remuneradas. 

Art. 73. Os cargos publicos de qual- 
quer natureza sao acccssiveis a todos os cidadaos 
brazilciros, c isto nao e mais quc uma appli- 
cacao do principio, firmado no art. 72 § 2, da 
cgualdade peranle a lei. 

(Fide comment, aos arts. 34 n. 25 c 48 n. 5.) 

Observadas as condiyoes de capaci- 
dade quc a lei cstatuir. Os cargos publicos 
sao creados para o servii;o da nacao, dos 
Hstados, dos municipios (c nao para proveito 
dos particulares), devendo seo exercicio-sc veri- 
licar pelo modo mais proficuo que ser possa ao 
interesse publico. 

D'ahi a necessid tde dc somcnte screm con- 
fiados a pessoas idoneas, habililadas a bem Hies 
precncherem as funccoes. For isto, a lei prc- 
screve, para 0 provimento, conformemente a 
natureza d'elles, certas «condic6es de capaci- 
dadc » como garantia de seo satisfactorio des- 
empenho. H no estabecel-as nao fere o 
principio da cgualdade, desde que cada um 
que o queira pdde adquirir essas condi9oes, 
habilitando-se devidamente. 

A todos os brazileiros. Os direitos de 
que trata 0 art. 72, sao cm geral, como n'elle se 
declara, assegurados aos nacionaes do Brazil e 
tambem aos estrangeiros n'elle residentes (salvo 
os que mencionamos no commentario ao prin- 
cipio do mesmo artigo). O de que se occupa o 
presenle art. 73 e somente dos brazileiros, c a 
razao e obvia : o direito de exercer cargos 
publicos conta-se entre os direitos poliiicos e 
destes nao podem gosar os estrangeiros, pois 
nao pertencem a communhao politica brazileira. 

Vedadas as accumulagoes remunera- 
das. E' um achaque muito velho 0 da accu- 
mulacao de cargos remunerados. Elle e da 
cdade do validismo. Veio-nos de Portugal com 
a corte d'alli foragida, quando D. Joao VI 
abandonou o reino e passou-se para a colonia 
que Ihe deo gasalhado. Tivemos, com isso, de 
experimentar aqui e muito cedo tudo o que a 
praga do cortezanismo la na Europa costumava 
produzir. a principiar pela cxplorapo dos bons 
pro^entos por esse povo de camalcdcs, na phrase 
dc Lafontaine, que d'elle disse : 

«Nous no trouvons que trop de mungeurs ici-bas : 
« Ceux ci sont coutlisans... 

&Plus tcllcs gens sont plcins, moins ils sont importunsn. 

El-rei precisava trazel-os sempre fartos para 
evitar-lhes as importuna^oes e tambem para 
tel-os promptos instrumcntos a seos designios. 
Um dos modos de fartar essa gente importuna 
era a accumulacao dc cargos com a consequente 
accumula^ao de vencimentos. 

Da velha corte importado, passou a do im- 
perio o vezo c veio-lhe tao vicoso e forte que 
Pedro I teve necessidade, logo no principio, de 
dar-Ilie golpe, nao para detinitivamente extin- 
guil-o, mas para ao menos cerceal-o algum 
tanto. 

Prova d'isso sao os decretos imperiaes de 13 
dc fevereiro e de 18 de junho de 1822. 

Do segundo desses actos transcrevemos o 
seguintc ; 

Nao ten do sido bastantcs as repetidas detcrmina^ocs... 
pel as quacs se prohibe quc sej'a reunido e n uma so pessoa 
mais dc um olbcio ou emprego c venqa mais dc um orde- 
nado, resultando do contrario manifesto damno e prejuizo 
a administra^ao publica c as partes intcrcssadas, por nao 
poder dc modo ordinario um lal emprcgado ou funccionario' 
publico cumprir as funccoes c as incunibencias de que c 
duplicadamcntc cncarregado, muito principalmcnte sendo 
incompativcis esses olllcios e cmprcgos,... hei por bem e 
com o parcccr do meu conselho de estado, excitar a obscr- 
vancia das sobreditas dctermina^ocs para cvitar todes estcs 
inconvcnientes, ordenando que os presidentes, chefes e ma- 
gistrados das rcparti^des a quc sao addidos esses funccio- 
narios, nao consintam, debaixo de plena responsabilidade, 
quc eiles sejam pagos dos rcspectivos ordenados ou sejam 
mettidos nas folhas formadas para esse pagamcnto, ctc.» 

Mas a boa doutrina nao pode inteiramente 
vingar e o prcceito tao formalmente posto foi 
cedendo de sua inflexihilidade. A monarchia 
nao podia precindir do favoritismo, do vali- 
dismo, e interesseiro como elle e, pode conseguir 
conservar aquella sua prerogativa de arranjar 
bons .vencimentos accumulados de muitos 
cargos. 

Ministros houve, e certo, que se preoccu- 
param de levar algum remedio contra isso, pois 
o cscandalo nem por commum e familiarisado 
deixou de excitar a critica e a censura geral. 

Mas o achaque era proprio da forma de 
govcrno ; desde que havia monarchia, deveria 
haver validos, e um dos melhores meios e re- 
cursos do validismo era o prcsente dc bons 
cmprcgos dados por junto aos favoritos e a sua 
raca. 

As cortes portuguezas em 1564 (as mesmas 
que rcquereram que os jesuitas passassem a 
viver so de esmolas e que se supprisse a Uni- 
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ve rsi dade de Coimbra , a fim de que não houvesse 
tantos lcttrados e tantas demandas) tratara m 
da red ucção do num ero de emprega los publi 
cos, dando d'este feitio um bom exemplo (1, 
f 1tL11ros parla111c11/os. ( • ) Os nossos parlamentos , 
ao envez d'isso, creava m empregos qu e che
gassem a caber mai s de um aos protegidos. 

Vindo a Republica parec ia que afi na l o ab uso 
iri a ser ex tirpado . 

Os qu e elaboraram a Const itui ção el e 24 de 
Feve rei ro el e 189 1 acharam qu e o assumpto não 
era mais pa ra ser aba ndonado, nem q uize rani 
mesmo qu e fi casse para as leg islat uras ord ina
ri as a prohibição el e accumularem-se empregos 
remunerados ; consag ra ram no cocli go cons{i
tuci onal a di sposição especia l e t erminante cio 
art. 72 , em sua clausula final :- « SEN DO PORÉM 

,rEDADAS AS ACCUMU !. AÇÕES REMUNERADAS . » 

Tudo aconselha essa proliibição : a regul aridad e 
do se rv iço publico, que não se compadece com 
o exe rcicio accum ulado de fun cções multiplas 
e var ias, - o numero e g ra vidade cios abusos desse 
ge nero, -a excessiva procura de empregos rou 
bando a outros ra mos de acti vidade incliv icluos 
que affluem em chu sma ao burocracismo ,-e 
por ultimo, uma sa tisfacção a certa ent idade que 
tantas vezes e em t antas cousas é esquecid,1, - 0 
cont ri buinte, -cuja bolsa paga a fome de em
pregos, os erros e os desvarios cios governos ! 

Ao começa r-se a execu ção do preceito consti 
h1cional, que póde se r sevé ro , mas utilí ssimo, 
ergueram-se os interesses contrariados. 

O congresso legislou então tratando de abran
dar um pouco esse ri gor, com a resalva do que 

( • ) T :1111 bc 111 cm rr.nç:t , por morte t!c Luiz XI, os estados reunit!os cm 
T, ur s , tlando cx;,an• ã, aos rcscut imcntos ah: cnt.io ab;tfodos pelo terror, 
r c" l:111rnrn 111 , cntr ..: 1 u tr:1 s pnJ\' hlcndas (J UC se aboli sse a :iccumulaçio 1lc 
funcç.õcs publicas. (( Ei\ K Ç,-.:,;,u, Hisl. Un i\' . , li \'. 1; 1 c;1p. 1 ). 

• 

.. 

• 

entendeo considerar direito · adq11irido, e facu l
tando o cxercicio ,úm11lta11eo de serviços p11blicos 
co111prebe11didos por rna 11afureza uo dese111pe11bo da 
111es111(1, f 1111cçtio de ordem projissio11al, scie11tijica on 
teclJ11ica ( leis n. 28 de 8 de janeiro e 44 B, de 
2 de junho de 1892 ). 

Foi isso , porém , uma verd adeira cl erogação 
da prohibição const ituci ona l (*) e tão longe se 
ia na sua pratica que o vice-presidente em exer
cício , marec hal Floriano Peixoto , na sua men
sagem ao congresso nacional, em 7 el e maio de 
1894, assim se exprimia : 

« De entre as prov idenci as de caracte r legis
lativo 11rge11te111e11te rccla111ndns, devo indicar á 
vossa attenção ... a interpretação form al da di s
posição relat iva ú accumulação remunerada de 
funcçõ es publicas » . 

Não era entretanto o caso de i11lerprctnçiío fo r-
111nl, mas de se rem revogadas as leis acima refe
ri das, por incon stituci onaes e contrari as aos in
teresses do se rviço publi co . 

Com este intuito, quando no senado federal , 
apresentámos a esta illustre corporação urn pro
jecto (n. 9 de 1894) que teve parece r favorave l , 
com al g umas modificações, ela commi ssão de 
leg islação e justiça, (n. 154, de 18 de outubro 
do mes mo anno). Prohibia ás estações fi scaes 
paga rem ao mesmo individuo mais de um ven
cimen to, definia o qu e se deve ria considerar 
vencim ento para os effeitos ela pro hibi ção con
stitucional e esta tui a varia s providencias de in
teresse para o se rvi ço publi co refe rentes á ma
teria . 

Não teve a sorte de ser convertido em lei ... 

( • ) l'o r in cCl ns l it11d on:1cs for:1111 , pelo pr es idente gc nc r:1li ss im o DLou,.mo, 
vct:u\as :1mh:1s as dta,la s lei s, p.i ss;111do depois ror dom, terços de \'O l o:. . 

l 'i.f.: CO lllllll.!llt;irio :io ;irt. 40. 
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versidade de Coimbra, afim de que nao houvesse 
tantos Icttrados e lantas deniandas) trataram 
da reduc^ao do numero de empregados publi- 
cos, dando d'este feitio um bom exemplo a 
fulnrosparlainciilos. (*) Os nossos parlamentos, 
ao envcz d'isso, creavam empregos que clie- 
gassem a caber mais de um aos protegidos. 

Vindo a Republica parecia que afinal o ahuso 
iria ser extirpado. 

Os que elaboraram a Constitui^ao cfe 24 de 
Fevereiro de 1S91 acharam que o assumpto nao 
era mais para ser abandonado, nem quizeram 
mesmo que ficasse para as legislaturas ordina- 
rias a prohibigao de accumularcm-se empregos 
remunerados ; consagraram no codigo cnnsfi- 
tucional a disposiipio especial e terminante do 
art. 72, em sua clausula final ;— «sendo porem 
tl-DADAS as accumula(,:6es remunkradas. » 

Tudo aconselha essa prohibifao: a regularidade 
do servifo publico, quo nao se compadece com 
o cxcrcicio accumulado de func^oes multiplas 
e varias,—o numero e gravidade dos abuses desse 
genero,—a excessiva procura de empregos rou- 
bando a outros ramos de actividade individuos 
que alTIuem em chusma ao burocracismo,—e 
por ultimo, umasatisfaccao a certa entidade que- 
tantas vezes e em tantas cousas e esquecida,—o 
contribuinte,—cuja bolsa paga a fome de em- 
pregos, os erros e os desvarios dos governos ! 

Ao comegar-se a cxecugao do preceito cbnsti- 
tucional, que pode ser severo, mas utilissimo, 
ergueram-se os interesses contrariados. 

O congresso legislou entao tratando de abran- 
dar um pouco esse rigor, com a rcsalva do quo 

(*) Tambcm cm Irai^a, por mortc ilc Luiz XI, os cslaJos reiinulos cm T< urs, dantlo cxpati: a 1 :iqs resentimentos ate cntao abalados pelo terror, retlamaram, cntre 1 utras provulencias que se abolissc a accumutaijao itc 
fimc^ocs publicas. (( B5\R Caniu, Hist. Univ., liv. 15, cap. I). 

entendeo considerar direHo adquirido, e facul- 
tando 0 cxcrcicio fimnUauco de scrvipos pnllitos 
coinprehciididos pnr sua uafurc^n no dcseinpcnho da 
nicsina func^do de ordcin profissional, scieniifica on 
tcchnica (leis n. 28 de 8 de Janeiro e 44 B, de 
2 de junho de 1892). 

Foi isso, porem, uma verdadeira derogaqao 
da prohibigao constitucional (*) e tao longe se 
ia na sua pratica que o vice-presidente cm exer- 
cicio, marechal Floriano Feixoto, na sua men- 
sagem ao congresso nacional, cm 7 de maio de 
1804, assim se cxprimia : 

« De entre as providcncias de caractcr legis- 
lative vrgculciuenlc rccJamadas, de\'o indicar a 
vossa atten^ao... a interpretafao formal da dis- 
posi^ao r lativa a accumulafao rcmunerada de 
funcgocs publicas ». 

Nao era entretanto ocaso de rmfeiprcia^do for- 
mal, mas de serem revogadas as leis acima refe- 
ridas, por inconstitucionaes e contrarias aos in- 
teresses do servi^o publico. 

Com este intuito, quando no senado federal, 
apresentamos a esta illustre corpora^ao um pro- 
jecto (n. q de 1894) quo teve parecer favoravel, 
com algumas modifica^oes, da commissao de 
legislagao e justiga, (n. 154, de 18 de outubro 
do mesmo anno). Prohibia as estai;oes fiscaes 
pagarcm ao mesmo individuo mais de um ven- 
cimento, delinia o quo se deveria considerar 
vencimento para os effeitos da prohibigao con- 
stitucional e estatuia varias providcncias de in- 
teresse para o servi^o publico referentes a ma- 
teria. 

Nao tevc a sorte de ser converlido em lei... 

(*) Por Inconslitucionacs foram, pc!o prcsiiluntc generalissimo Duooouo, vctadas am has as eitadas leis, passatnlu depois por dons tcr^os dc votes. I'Uc commcntario ao art. 40. 
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Art. 2 § un. Di sp. T ra ns. As 
pa tentes, os postos, os cargos, ma
mov ivc is, as concessões e os con
t ractos outorgados pelo govern o 
prov iso ri o são garantidos cm toda 
a sua pl enitu de. 

As patentes, os postos e os 
ca rgos in amovíveis são ga rantidos 
cm toda a sua pleni t ude. -j. 7?,_e
tu111 ba . 

Art. 74. As patentes, os postos 
e os cargos inamovíveis são ~a
rantidos em toda a sua pleni
tude. 

( .§ 4 etc cmend:i. no .irt. 86 , aoprovacl a 
cm 13 e 18 ele feve re iro de 189 1 ) ." 

(Dccs. n. 5 10.de 22 de Junho e n. 9 14 A , 
de 23 de out ubro de 1890). 

Art. 74. As patentes, os postos e os 
cargos inamovíveis, bem como as conces
sões e os contractos outorgados pelo gove rno 
prov iso rio, o art. 2 das <,Di sposições tran sito ri as» 
do projec to de Const ituição apresentado por 
ell e ao cong resso con stituinte decla rava garc111-
tidos e111 toda a sua p!w it11de. A co mmissão do 
cong resso alv itrou , havendo « por inopportuna» 
tal di sposição ( ANN . DO CONG . CONST. , vol. 1, 
pag . 13 7 ) , a elimin ação, qu e foi appro vada, 
d ' esse artigo na sessão de 20 de janeiro de 189 1. 

Na serrunda di scu ssão, n ' uma emenda substi
tuti va do ar t. 86 do proj ecto, ta l como fic ára 
approva do na primeirn , e relati va á orga ni sação 
do exe rcito, reappareceo a ga ranti a qu e o citado 
arti go ave n tára, mas agora restri cta ás patentes , 
postos e cargos i11a111oviveis . E fo i approvacla inte
g ralmente essa emend a (sessões de 1 3 e 18 de 
fevereiro de 1890 ) ; 111 as não se referind o ella 
( cm se u § 4 ) sómente a patentes e postos mili
tares, porém a inda e genericamente a cargos i11a-
111m,1 iveis, sem di stin cção, a commi ssão, na reda
cção fin al da Co nstitui ção, transferi a o di sposto 
n 'esse § 4 para o lugar em que fi co u , entre os 
art igos da secção da « Declaração de Direitos ». 

A perpetu idade das patentes e postos milita-
res fi g u rava _i ·i no projecto de const ituição de 
de 1823 , art. 247 ( ANNAES DA ASS EMBLÉA CON ST,, 
vol. V , pag. 23 ) . A constitu ição imperi al, de 
25 de março de 1825, a consagrava tambem ·em 
se u a rt . 149 ; e em sua ju stificação dizi a Pimenta 
Bu eno: 

« Es ta ut il di sposiç ão, que faz prezar os postos militares , 
é um a segur~rn ç. a dada aos offil..'. iacs1 qu e aliás poderia m se r 
caprichosamente dcmittidos , ap esar de seos serviços, desde 
que in corressem em desagrado , quando dev em le r todo o 
d ire ito ,í sua honra e posi çi'io. » 

( Dm. PuBJ.. BRA z. , pag. 95 ). 

Add ili vo : 
Art. 73 . A aposentador ia só podcrit ser dada aos 

fun ccionarios publicos cm caso de in v,1lidez no ser
viço ela Palria.-Lauro S odrt!. 

(Emendo approv a da em 16 de j aneiro de 189 1) . 

Art . 75. Aposentadoria.:. só em caso 
de invalidez. Esta di sposição não se achava 
em nenhum dos projectos prelim inares nem na 
Constituição do gove rn o prov isori o ; res ultou 
d e um add iti vo offerecido em pri meira d isc us
são (ANN. DO CoNGR . CO.'ST., vo l.Il , pag s. 28 1, 
329 e 409) e incontestavelmente é materi a es
t ra nha á « Declaração de Direitos>), com o o sãu 
outras que sob tal rubrica vêm in sertas na Con-
stitui ção (vide pag . ) 

Q!.ianto aos ca rgos ci vis, a vitali ciedade admit
te-se por exce pção, e justifi ca-se uni camente nos 
qu e sem ella não pódem se r bem desempe
nhados, v . gr. os de magist ratura , cm q ue vale 
como condição de independenci a ; os de noto
riadu, em que é esse nci al a continuidade do 
exe rcíci o pela natureza da funcção e em res
g uardo dos interesses qu e lhe são co1Jfiados . 

Convém entreta nto notar que a v italici edade 
qu e a Constitui ção garante é a dos cargos a que 
el la ligo u essa condi ção , isto é , os de juízes , de 
membros do tri bun al de contas , do supremo 
tribunal milita r e a dos postos de officiaes cio 
exe rcito e marinha . 

Póde, é verdade, a lei ordinaria , excepcional
melilte, decl arar vitalícios outros cargos quando 
a isso aconselhem altos m oti vos de ordem pu
blica ; mas essa ga rantia, si a lei a deo, ell a a 
poderá retirar quando lhe pareça terem cessado 
seos motivos determinantes. 

E a raz~o é que a vitaliciedade é privilegio. 
Elia não é absolutamente inherente aos carg os 

publicos e ao contrari o a mobilidade é o ca racter 
geral d' ell es na admini stração . 

Nem se póde entend er amparada pelo di sposto 
no a rt. 78 a extensão da v itali ciedade a outros 
cargos, pois, ent ra ndo esta na classe dos « pri
vileg ias» , seri a , só por esse caracter , antino mico 
ás institui ções repu blicanas, repellida pela clau
sula fina l do mesmo arti go , o qu al só abrang e 
out ras gara nti as qu ando decorrentes da fórm a 
de governo adoptado e dos princípios que a 
Consti tuição consagra. 

A doutrina contra ria confina com a do cargo 
publico propriedade de seo titul ar, e parte inte
g rante de se'Ó patrimoni o . Eaexperi enciaattesta 
quanto perd e o se rviço publico n 'uma admini s
tração de fun ccionarios vitalícios . 

Art. 75. A aposentarloria só poderá ser dada 
aos funccionarios publicas em caso de invalidez 
no serviço da Nação. 

E' uma limitação ao poder, implí ci to nos ~ 
a rts . 34, n. 2 5 e 48 n. 5, relativo a este objecto; 
veda as aposentadori as por simples im plemento 
de tem po e as de mero favo r, sem questão de 
prazo, com o as que no regí men do govern o 
prov isorio se reali sa ram , sem duv ida por va
liosos m otivos , a que no momento , e na s i
tuação especial em que se achava, t eve elle de 
attende r , mas que em cond ições normaes não 
têm just ifi cação. 

ARTIGOS 74 E 75 341 

Art. 2 § un. Disp. Trans. As 
patcntes, os postos, os cargos, ina- 
moviveis, as conccssocs c os con- 
tractos outorgados pelo govcrno 
provisorio sao garantidos em toda 
a sua plenitude. 

(Decs. n. 510.de 22 dejimho e n. 914 A, 
de 23 de oulubro de 1890;. 

As patcntes, os postos e os 
cargos inamovivcis sao garantidos 
em toda a sua plenitude.—J. 
itlllllhl. 

(.^4 de emend;i no nrl. 86, approvadn 
em 13 e iS de feverciro de 1891). 

Art. 74. As patentes, os postos 
e os cargos inamoviveis sao ga- 
rantidos em toda a sua pleni- 
tude. 

Art. 74. As patentes, os postos e os 
cargos inamoviveis, bem como as conces- 
soes e os contractos outorgados pclo governo- 
provisorio, o art. 2 das rrDisposijoes transitorias» 
do projecto de Constituigao aprcsentado por 
elle ao congresso constituinte declarava garan- 
tidos cm toda a sua plenitude. A commissao do 
congresso alvitrou, havendo «por inopportuna» 
tal disposi^ao ( ann. do cong. const., vol. T, 
pag. 137), a eiiminafao, que foi approvada, 
d'esse artigo na sessao de 20 de Janeiro de 1891. 

Na segunda discussao, n'uma emenda substi- 
tutiva do art. 86 do projecto, tal como ficara 
approvado na primeira, e relativa a organisagao 
do exercito, reappareceo a garantia que o citado 
artigo aventara, mas agora restricta as patcntes, 
postos e cargos inamoviveis. E foi approvada intc- 
gnlmente cssa emenda (sessoes de 130 18 de 
fevereiro deiEgo): mas nao se referindo ella 
(cm seu § 4) somente a patentes e postos mili- 
tares, porem aindae genericamente a cargos ina- 
movivcis, sem distincgao, a commissao, na reda- 
cguo final da Constitui^ao, transferio o disposto 
n'esse § 4 para o lugar em que ficou, entre os 
artigos da sec<;ao da Declaragao de Direitos». 

A pcrpetuidade das patentes e postos milita- 
res figurava r no projecto de constitui^ao de 
de 1S23, art. 247 (annaes da asshmiu.ea const,, 
vol. V, pag. 23 ). A constituifao imperial, de 
2s de margo de 1S25, a consagrava tambem em 
seu art. 149; e em sua justificafao dizia Pimenta 
Bueno: 

« Kst:i utli disposicao, que faz prczar os postos militares, 
c uma segurnnga dada aos ofilciaes, que alias poderiam ser 
caprichosamente demittidos, apesar de seos' servicos, desde 
que incorresscm em desagrado, quando devem *ter todo o 
direito a sua honra e posiqao. » 

( Dir. Publ. Bra/,., pag. 95 ). 

Additivo: 
Ait. 73. A aposcntadoria so podcra ser dada aos 

funccionarios publicos cm caso dc invalidez no scr- 
viyo da Patrla.—Lauro Sod re. 

(Emenda approvada em 16 de Janeiro de 1891). 

Art. 75. Aposentadoria... so em caso 
de invalidez. Esta disposii;ao nao se achava 
em nenhum dos projectos preliminares ncm na 
Constituiijao do governo provisorio ; resultOu 
de um additivo oflerecido em primeira discus- 
sao (Ann. do Congr. Const., vol.II.pags. 281, 
3290400)6 incontestavelmente e materia es- 
tranha a « Declaraijao deDireitos», como o sao 
outras que sob tal rubrica vem insertas na Con- 
stituifao (vide pag. ) 

Quanto aos cargos civis, avitaliciedadeadmit- 
te-se por excep^ao, e justifica-se unicamente nos 

'que sem ella nao podem ser bem desempe- 
nhados, v. gr. os de magistratura, cm que vale 
como condi^ao de independencia ; os de noto- 
riadb, cm que e essencial a continuidade do 
exercicio pela natureza da funcfao e cm res- 
guafdo dos interesses que Ihe sao confiados. 

Convem entretanto notar que a vitaliciedadc 
que a Constituifao garante e a dos cargos a que 
ella ligou essa condigao, isto e, os de juizes, dc 
membros do tribunal de contas, do supremo 
tribunal militar e a dos postos de ofilciaes do 
exercito e marinha. 

Pode, c verdade, a lei ordinaria, excepcional- 
mcate, declarar vitalicios outros cargos quando 
a isso aconselhem altos motivos de ordem pu- 
blica ; mas essa garantia, si a lei a deo, ella a 
podera retirar quando Ihe pareya terem cessado 
seos motivos determinantes. 

E a razao e que a vitaliciedade eprivilegio. 
Ella nao e absolutamente inherente aos cargos 

publicos e ao contrario a mobilidade e 0 caracter 
geral d'elles na administrafao. 

Nem se pode entender amparada pelo disposto 
no art. 78 a extensao da vitaliciedade a outros 
cargos, pois, entrando esta na classe dos .n pri- 
vilegios», seria, so por esse caracter, antinomico 
as instituiijoes republicanas, repellida pela clau- 
sula final do mesmo artigo, o qual so abrange 
outras garantias quando decorrentes da forma 
de governo adoptado e dos principles que a 
ConstPuicao consagra. 

A doutrina contraria confina com a do cargo 
publico propriedade de seo titular, e parte inte- 
grante de seo patrimonio. Eaexperienciaattesta 
quanto perde o servigo publico n'uma adminis- 
trayao de funccionarios vitalicios. 

Art. 75. A aposentadoria so podera ser dada 
aos funccionarios publicos em caso de invalidez 
no servigo da Nagao. 

E' uma limitagao ao poder, implicito nos ^ 
arts. 34, n. 25048 n. 5, relative a este objecto; 
veda as aposentadorias por simples implemento 
de tempo e as de mero favor, sem questao de 
prazo, como as que no regimen do governo 
provisorio se realisaram, sem duvida por va- 
liosos motivos, a que no momento, c na si- 
tuagao especial em que se acliava, teve elle de 
attender, mas que em condigoes normaes nao 
tern justificagao. 
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• 
• 

A disposição funda-se n ' um principio deequ i
dade , amparando aos que no serviço publico se 
têm inuti lisado. Seria ingratidão da nação o 
aba ndono de seos serv idores em taes cond ições. 
E é por isso que :em todos os povos cultos o 
gove rn o vae pe la aposentado ri a em auxi li o dos 
fun ccionarios q ue lhe deram o melhor de seo 
t em po, de sua act ividade e sac rifi caram-lhe sua 

Art. 100 §. Só por 
sentença os officiaes do 
exercito e da armada per
derão as suas patentes e 
os direitos que ci tas con
ferem. 

( Projeclo da commissio do 
governo prov isorio). 

Art. 74. Os officiacs 
do exe rcito e da armada 
só perderão suas patentes 
por senten ça passada cm 
j L) lgaclo, a que se ligue 
esse effci to. 

(Decretos n. 5 !O . de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
outubro de 1890.) 

Art . 76. Condemnação em mais de 
dous annos de prisão (e não a penas inferi o
res) t em -o effeito de pri va r da patente o militar. 

Esta disposição é uma limitação á p!e11itnde de 
que trata oart. 74(Vide commentari o respectivo) 
e ao poder de que trata o art. 34, n. 23 ; em 
vi rtude d'ella o cong resso nac ional não poderit 
annexar a pena de perda da patente a q uaesq uer 
outras que não excederem de dous annos de 
prisão. 

• 

• 
• 

.. 
• 

• 

• 

saude . no momento em que ell es se hão tornado 
imprestaveispara a continuação no se rviço, nem 
mais podendo, fóra d'e lle, ganhar por outro modo 
a vida. 

O decreto n. 1 17 , de 4 de novembro de 1892, re
g u !ou esta materi a para os fun cc ionari os pu blicos 
cuja aposentadoria não se rege por leis especiaes, 
como os mag istrados, p ro fesso res e militares . 

Art. 74 . Substit ua-se : 
Os officiacs do exercito e 
da arnnda só perderão 
suas patentes, por sen
tença maior ele dous annos 
ele pri são passada cm ju l
gado nos tribunaes com
petenks. 

Emenda da com missão do con
gresso ( approvada em I G de 
j :tnei ro de 189 1 ). 

Em vez de - sentcnca 
maior ele dou s ann os ...:_ 
diga-se « condcm nação cm 
mais ele dou s ann os .»
M eira de Va sco11cellos. 

Emend:1 :i red:w;ão fi11;1l ( ~p
provada em 2 J de fevereiro de 
189 1 .) 

Art. 76. Os offi.ciaes 
do exercito e da armada 
só perderão suas paten
tes por condemnação em 
mais de dous annos de 
prisão, passada em jul
gado nos tribunaes com
petentes. 

Passado em julgado. Sómer,te por sen
t ença de que não ca iba recurso, m ed iante o 
processo estabe lecido na lei e p ro ferida pelos 
tribunaes competentes, - e não por dec isão da 
autoridade ad mini strati va, - é que poderá se r 
p ro n unciada a perda da patente . 

Tribunaes competentes são os que con
stituem o fd10 especinl de que trata o art. 77 se
g ui nte. 

- /. 
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A disposi^ao funda-se n'.um principio deequi- 
dade, amparando aos que no servifo publico se 
tem inutilisado. Seria ingratidao da na^ao o 
abandono de seos scrvidores em taes condi^oes. 
E e por isso que em todos os povos cultos o 
govcrno vae pela aposentadoria em auxilio dos 
funccionarios que Ihe deram o melhor de seo 
tempo, de sua actividade e sacrificaram-lhe sua 

saudcv no momento em que elles se bao tornado 
imprestaveispara a continuaijao no servi90, nem 
maispodendo.fora d'elle, ganhar poroutromodo 
a vida. 

<) decreto n. 117, de4 de novemhro de 1892, rc- 
gulou esta materia para os funccionarios publicos 
cuja aposentadoria nao se rcgc por lois cspeciacs, 
como os magistrados, professores e militares. 

Art. 100 §. So por 
scntcnfa os officiaes do 
cxcrcito e da armada per- 
derao as suas patcntcs e 
os dircitos que cllas con- 
fcrcm. 

(Projecto da commissxo do 
governo provisorio). 

Art. 74. Os officiaes 
do cxcrcito c da armada 
so pcrdcrao suas patcntcs 
por scntcnpi passada em 
julgado, a que sc ligue 
csse cffcito. 

(Decretos n. sio. de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
outubro de 1890.) 

Art. 74. Substitua-sc : 
Os officiaes do cxcrcito c 
da armada so pcrdcrao 
suas patcntcs, por sen- 
tenfa maior de dous annos 
de prisao passada cm jul- 
gado nos tribunacs com- 
pctcntcs. 

Hmcnda da commissao do con- 
gresso (approvada em 16 de 
Janeiro de 1891). 

Em vcz dc — sentenfa 
maior dc dous annos — 
diga-sc Kcondcmnajao cm 
mais de dous annos.»— 
Mtira dc yascouccllos. 

Hinenda a redac^ao final (ap- 
provada em 29 de fevereiro de 
1891.) 

Art. 76. Os officiaes 
do exercito e da armada 
so perderao suas paten- 
tes por condemnagao em 
mais de dous annos de 
prisao, passada em jul- 
gado nos tribunaes com- 
petentes. 

Art. 76. Condemnagao em mais de 
dous annos de prisao (e nao a penas inferio- 
res) temo effeito de privar da patente o militar. 

Esta disposigao e uma limitagao a de 
que trata oart. i^{Vide commentariorespectivo) 
e ao pqder de que trata o art. 34, n. 23 ; em 
virtude d'ella o congresso nacional nao podera 
annexar a pena de perda da patente a quaesquer 
outras que nao excederem de dous annos de 
prisao. 

Passado em julgado. Somerde por sen- 
tenqa de que nao caiba recurso, mediante o 
processo estabelecido na lei e proferida pelos 
tribunaes competenles,— e nao por decisao da 
autoridade administrativa,— e que podera ser 
pronunciada a perda da patente. 

Tribunaes competentes sao os que con- 
stituem o fd\o especial de que trata o art. 77 sc- 
guinte. 



ell es se hão t orn ado 
:;:ão no serv iço , nem 
nhar por outro modo 

)vem bro de 1 892, rc
ncc ionari os pu bli cos 
~e por leis especiaes , 
:essores e militares. 

Art. 76. Os officiaes 
exercito e da armada 
perderão suas paten
, por condemnação em 
üs de dous annos de 
isão , passada em jul
_do nos tribunaes com
t entes. 

Sómer, te por sen
ecu rso, m ediante o 
i e p ro feri da pelos 
não por dec isão ela 

- é que poderá ser 
:ente . 

tes são os q uecon
ue trata o a rt. 77 se-
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- Arl. acld iti vo Os mi lita res el e 
tcrr:1 e mJr te rão foro espcc i:1 1 co n
sti tui clo por memb ros ele sua classe, 
para crilll es mil itares . 

Art. 78. Os milil Jres el e terr:1 
e 111 ar lerão foro especial nos clc
li ctos militares . 

Art. 77. Os militares de terra 
e mar terão foro especial nos 
delictos militares . 

Emend:1 d:t commi ss~o do congresso ( :1p
prov:1d:1 em 16 ele janeiro de 189 1 .) 

Subst itu a-se : 
« Art. 76 . Os llli litares el e terra 

e 111 ar terão fo ro espec ial, consti 
tu ido por t1 ibunaes mi li ta res, para 
cl elictos lllilitares.» -Re/11111 /,a . 

~ 1 .0 Este foro co mpo r-se-á ele 
um supremo tribuna l 111ili ta r, cujos 
membros serão vit alicios, e cios 
co nse lhos necessJ rios par:1 ,1 fo rm a
ção da cu I p3 e j u lga mcn to dos 
cr i111 es . 

§ 1.0 Este fôro compor -se-á de 
um supremo t ribunal militar , 
cujos membros serão vitalicios, 
e dos conselhos necessarios para 
a formação da culpa e julga
mento dos crimes. 

(Emcnd:t :tpprovada em 13 e 16 de feve
reiro de 189 1. ) 

§ 2 .0 A orgJ nização e att ribui
ções do supre111 0 t ribu nal mili tar 
se rão regu belas por lei. § 2.0 A organisação e attr i

buições do supremo t ribunal 
militar serão r eguladas por lei . Accresce nte-se : 

Rcdacç~o pcb co mm iss~o do congresso 
(:tpprov:,d.1 cm 23 ele fe vereiro de 189 1.) 

« § 1 .0 Este foro co lllpor-sc-á 
de um supremo t rib un al mi lit ar, 
cujos Jlle lllbros se rão vitalic ios, e 
ci os conselhos nccessa rios para ~ 
fo 1m Jção da culpa e ju lgJ mento 
cios cr im es . 

« § J . 0 O co ng resso, por lei or
cl i nari ;1, reg ulará a co mpos ição ci o 
suprc111 0 tr ib un al 111i litar, suas :it
tribui cões e outras circ um stJncias 
in her;ntes ao foro de qu e se tra ta.» 
- V ai /adão . 

( Eme nda approv:1cb em 13 e 13 de fcvc. 
reiro de 189 1.) 

A r t. 77. Nos delictos militares . A 
prov isão n. 359 , de 20 de outub ro de 1824 d e
termin ára q ue, cmquanto não houvesse lei ex
pli c itamente ext rema ndo os crim es mili ta res, 
elos crim es c ivis, se reputassem crimes mera
mente m ili tares todos os decla rados nas leis mi
l i tares e q ue só podessem se r com met ti dos por 
cidadãos ali stados nos corpos mil itares do exe r
c ito ou armada , taes como : 

1 .º , os q ue v iolam a sa nt idade e relig iosa 
obse rvancia do juramento prestado pelos q ue 
assentam praça ; 

2 .0 , os que offe ncl em a subord inação e boa 
di sciplina do exercito e a rm ada ; 

3. 0
, os q ue alteram a ordem , pol ic ia e eco

nomi a do se rv iço mili ta r , em tem po de g uerra 
ou paz ; e 

4. 0
, o excesso ou abu so de autorid ade em oc

casião de se rviço, ou influencia el e em prego 
mili tar, cri mes esses não exce ptuaclos por lei q ue 
positi va men te prive do fôro mi li ta ro delinquente . 

Hoje esta materia é reg ul ada pelo cod igo pe
nal militar (dec reto n . 18, de 7 de março ele 
189 1, a pp rova do para o exerci to e a rmada pela 
lei n. 612, ele 29 de setemb ro d e 1899). 

Fôro especial. Para os c ri mes previ stos 
pela lei mili tar uma juri sd icção especial deve 
existir , não como pri vilegio el os indiv iduos que 
os pra ticam , mas attenta a natureza desses cri 
mes e a necessidade, a bem da disc iplina, ele 
u ma repressão prompta e fi rm e, com fórm as 
summarias. 

A existenc ia cl 11s fo rças mi li ta res liga-se á 
ex istencia da nação , como ga rant ia de sua inde
pendencia e segurança ,- e sem uma exacta e 
consta nte d isciplina não cumpri rão ell as seo 
importante fim . 

• 

« Sem d isciplina não ha subord inação nem 
segura nça ; ella é a v icia e a fo rça dos exe rci tos .» 
E sem uma juri sdicção prop ri a, pri vat iva, mi li
ta r ta m bem , essa disciplina seri a impossivel. 

Além d ' isso , a infracção do dever militar por 
ni ng uem póde ser melhor ap rec iada do q ue por 
m il itares m esmo ; ell es, mai s que os estranhos 
ao servi ço das forças a rmadas, sabem compre
hender a g rav idade da violação e as c ircu mstan
cias q ue podem modifi cai-a . 

E ass im o fô ro especia l é uma condição de boa 
admini st ração da just iça . 

Mas esse fôro , refli cta-se, não é propriamente 
para os crimes dos 111ilitares, sim para os cri111es 
militares; porque no mil it.t r ha t ambem o ho
mem, o cidadão, e os fac tos delictuosos prati
cados nesta qualidade cabem sob a alçada da ju 
ri scli cção commu m a todos os membros da com
m u nhão c ivi l ; o fôro especial é só para o cri me 
que ell e prati car como soldado, 11t 111iles , na 
phrase cio juri sconsulto romano . 

Affronta ri a o prin cip io da eg ualdade o a rre
da r-se da ju sti ça ordin ari a o processo e julga
mento de c rimes co1111111111s para uma juri sd icção 
especial e de excepção . 

« Não é ext ravagante, perg untava E. Labo ul aye 
( Le parti liberal , XV I), que para um soldado 
q ue assassin a ou rouba a um paizano haja um 
t ribu nal d iffere nte daquell e em q ue se ju lga o 
paiza no que assass ina ou ro uba a um soldado? 
E' poss ível que um conselho de g uerra seja mais 
severo do q ue um jury, o u q ue o seja menos; 
no primeiro caso tem o direito de queixar-se o 
réo ; no segundo, a v ict ima . Para um mesmo 
crim e eleve a ju st iça ser egual para todos; só é 
possivel esta eg ualdade, sendo, q uér os ju izes , 
q uér as fó rmas, ident icos para todos os ac
cusados. » 
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— Art. additive Os militarcs dc 
terra c mar tcrao foro especial con- 
stituido por nicmbrosdc suaclasse, 
para crimes militarcs. 

Hmcndn da commissao do congresso (;ip. 
provada em i6de Janeiro de 1891.) 

Substitua-sc: 
«Art. 76. Os militarcs de terra 

c mar tcrao foro especial, consti- 
tuido por tiibmracs militarcs, para 
dclictos militarcs.#—Reliimha. 

(F.menda approvada em 13 e 16 de feve- 
reiro de 1891.) 

Accrcsccntc-sc : 
«§ 1.0 tstc foro compor-sc-a 

de um supremo tribunal militar, 
cujos mcmbros scrao vitalicios, c 
dos consclhos neccssarios para a 
foimacao da culpa c julgamcnto 
dos crimes. 

«§ a.0 O congresso. por lei 01- 
dinaria, rcgulara a composifao do 
supremo tribunal militar, suas at- 
tribuicocs e outras circumstancias 
inhcrcntcs ao foro dc quc sc trata.s 
—ValladSo. 

(Hmenda approvada em 13 e iS de feve- 
reiro de 1891.) 

Art. 78. Os militarcs de terra 
e mar terao foro especial nos dc- 
lictos militarcs. 

§ 1.0 Este foro compor-se-a dc 
um supremo tribunal milila'", cujos 
mcmbros scrao vitalicios, e dos 
consclhos neccssarios para a forma- 
fao da culpa c julgamcnto dos 
crimes. 

§ 2.0 A orgnnizacao e attribui- 
focs do supremo tribunal militar 
scrao rcguladas por lei. 

Redac^ao pela commissao do congresso 
(approvada em 23 de fevereiro de 1891.) 
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Art. 77. Os militares de terra 
e mar terao foro especial nos 
delictos militares. 

§ 1.° Este foro compor-se-a de 
um supremo tribunal militar, 
cujos membros serao vitalicios, 
e dos conselbos necessaries para 
a formagao da culpa e julga- 
mcnto dos crimes- 

§ 2." A organisagao e attri- 
buigoes do supremo tribunal 
militar serao reguladas por lei. 

Art. 77. Nos delictos militares. A 
provisao n. 359, de 20 de outubro de 1824 de- 
tenninara que, emquanto nao houvesse lei ex- 
plicitamentc extremando os crimes militares, 
dos crimes civis, se reputassem crimes mera- 
mente militares todos os declarados nas leis mi- 
litares e que so podessem ser commettidos por 
cidadaos alistados nos corpos militares do exer- 
cito ou armada, taes como : 

1.", os quc violam a santidade e religiosa 
observancia do juramento prestado pelos que 
assentam praga; 

2.0, os que olTendem a subordinagao e boa 
disciplina do exercito e armada ; 

3.0, os que alteram a ordem, policia e eco- 
nomia do servigo militar, em tempo de guerra 
ou paz ; e 

4.0, o excesso ou abuso de autoridade em oc- 
casiao de servigo, ou influencia de emprego 
militar, crimes esses nao exceptuados por lei que 
positivamenteprive do foro militarodelinquente. 

Hoje e jta materia e regulada pelo codigo pe- 
nal militar (decreto n. 18, de 7 de margo de 
1891, approvado para o exercito e armada pela 
lei n. 612, de 29 de setembro de 1S99). 

Foro especial. Para os crimes previstos 
pela lei militar uma jurisdicgao especial deve 
existir, nao como privilegio dos individuos que 
os praticam, mas attenta a natureza desses cri- 
mes e a necessidade, a bem da disciplina, de 
uma repressao prompta e firme, com formas 
summarias. 

A existencia das forgas militares liga-se a 
existencia da nagao, como garantia de sua inde- 
pendencia e seguranga,— e sem uma exacta e 
constante disciplina nao cumprirao ellas seo 
importante fun. 

« Sem disciplina nao ha subordinagao nem 
seguranga; clla ea vida e a forgados exercitos.» 
E sem uma jurisdicgao propria, privativa, mili- 
tar tambem, essa disciplina seria impossivel. 

Alem d'isso, a infracgao do dever militar por. 
ninguem pode ser melhor apreciada do que por 
militares mesmo ; elles, mais que os estranhos 
ao servigo das forgas armadas, sabem compre- 
hender a gfavidade da violagao e as circumstan- 
cias que podem modifical-a. 

E assim o foro especial e uma condigao de boa 
administragao da justiga. 

Mas esse foro, reflicta-se", nao e propriamente 
para os crimes dos mililarcs, sim para os crimes 
militares ; porque no militar ha tambem o ho- 
mem, o cidadao, e os factos delictuosos prati- 
cados nesta qiialidade cahcm sob a algada da ju- 
risdicgao commum a todos os membros da com- 
munhao civil-; o foro especial e so para o crime 
que elle praticar como soldado, ut miles, na 
phrase do jurisconsulto romano. 

AfTrontaria o principio da egualdade o arre- 
dar-sc da justiga ordinaria o processo e julga- 
mento de crimes cw/wn/ni para uma jurisdicgao 
especial e de excepgao. 

«Nao eextravagante, perguntava E. Laboulaye 
(Lc parti liberal, XW), que para um soldado 
que assassina pu rouba a um paizano haja um 
tribunal differente daquelle em quesejulgao 
paizano que assassina ou rouba a um soldado ? 
E' possivel que um conselho de guerra seja mais 
severo do que um jury, ou que o seja menos ; 
no primeiro caso tern o direito de queixar-se o 
reo ; no segundo, a victima. Para um mesmo 
crime deve a justiga ser egual para todos; so e 
possivel esta egualdade, 'sendo, quer osjuizes, 
quer as formas, identicos para todos os ac- 
cusados. » 
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Supremo tribunal militar. O decreto 
legislativo n. 149, de 18 de julho de 1893 deo 
organ isação ao supremo tribunal mi li tar e defi 
nio-lhe as funcções. · E em virtude do disposto 
no art. 5, § 1 do mesmo decreto, o referido tri
·bunal elaborou e exped io o regulamento pro
cessual militar, em 16 dej ulho de 1895, devendo 
v igorar até que seja a materi a regulada por lei (•) 

(·) O Alva r:i de 1° de abril de 18o8 crcou no Rio de. J:rnci ro o<~ conselho 
supremo militar de justiça», para tratar dos negocios que pe rtenciam ao co
nhecimento do conselho de gucrrn e conse lho do almirnntado de Por-

t u~:~umlo este Alvar:i, a org:misaç;in e attribuições do conselho supremo, 
crnm as mesmas d'aquclles dous tribunaes, e todas as mais attribu ições que 
o chclc do estado lhe encarregasse. 

Em nome d'EI-Rei os Ministros da Guerra e da Marinh :1 om•i:io-n'o, cm 
Cousulta, sobre t udo que era conven ien te :i economia e disc iplina do exer
cito e d:t arm:ula ; passando-se pelo cxpedientl! de sua Sccrctnria as patentes 
dos officiies rie m:tr e terrn de todus .t s c lasses . 

Regulava -se pelo Regimento ele z:2 de de zemb ro de 164.3 e pe las Reso
luções e Or,lens pelas quacs se govern:l.\' a o Conselho de Guerra de Li sbo:1 j 
e :iilhln pelo Alv:i râ do regi mento de ~6 ele ou t ubro de 17()6, e determina
ções pos teriores. cm t udo c1m111to se podia ap.plic:1r :í s c ircumslanci:is do 
lir:11.i l. 

Além d:i.s :1 ttri buições cons11 ltiv:1s, c:i.bi:i. t:i. mbcm :i.o consel ho supremo 
mili tur ju lg:1 r , cm ultima iust:tnci:i, todos os processos de cr imes milit:ircs 
commettidos no Brnzil, que ex-o.Bicio lhe eriio rcmc tti dos. Ha vi;1, nlém dos 
1:1 membros ( gcncrncs do Exercito e da Mari11ha) 3 ju i1.es tog,1dos, cp1c 
er:io desc mbarg:idor<.-s cln Relaç:io d:i cô rtc, - clesigu:1dos pelo mini stro da 
Justiç:i, e nomeados pelo minist ro d:1 Gucrrn. 

Regulamentaram est e Conselho os Decretos etc :io ele agosto de 1777, de 
5 t 1~1

it~ ~r8{j~
1~ d1

e
7

~~• Je dJu:?io d:c ªfS;Jº :~:~~?1fo;1 o gove rn o a restringir ;1s 

~i1~11 
~•~s ice d~:~~.\~;º~! 1 

\ts~ 7 'cr;n;~:se;~~o ª(~~~

11
}'i~1~t~;;:::::c;;ssse1

1:t1
~~t;b:1~~i~~s ~~! 

virtude d:t Lei n. 631, c!c 18 de Setembro de 1851, cujo :trt. 1 11
1 § 8°, dc 

clar:wa que- no caso de gue rra ex terna podi:t o Governo crear prov isori:1-
n1eute n a Provinciu., onde se dessem as ope rações de ~ucr ra, uma Junta ele 
J ustiça Mili tnr, pn r:1 o ju lgamento, cm scg1111 d:1 instnnct:i, 1\os crimes mili 
tnrcs de su:t compctcnci:1. P:1rn cxccuçào d'csta lei cxped io-sc o decreto ele 
30 de Setembro de 185 1. 

O Decreto 1.88:?, lie 7 de Fevereiro de t8;7 cs l:1bclcccr:t liu:ts sessões sc 
nwnacs par11 o Conselho Supremo Milit:1r de J usti ça, e uma sessão para o 
Conse lho (só consult ivo). 

O Al \':1r:i. de ,t de Abri l de 18~1 dco aos Ministros do Conselho (os mili 
t a res) o titulo de Conselheiros. 

O cr ime de dese rção, e suas espccics, era definido e punido pela Ordc
n:.111 ç:1 de 9-dc Abril de 18o5. 

Todos os cri mes militares erão definidos e p1111idos pelos- Artigos da 
Guerra- de 176;. 

1-! ojc , todos os cri mes militàres s:io defini,los e punidos pelo Cod. Pen. da 
Armada, de 7 de Murço de 189 1, ampliado ao Exercito pela Lei n. 6 1:? 1 de 
29 de ScLcmbro de 1899. 

O Dccr. n. 1.685, de 5 ele Março de 1894 ampliou as di spos ições do de 
creto n. 1.681, de z8 de Fevereiro do mesmo anuo, quan to aos crimes su
jeitos :i jurisdicç:1o do foro militar, e com refe rencia :i Le i n. 6; 1, de 18 de 
Setembro de 18; 1,-dccrctos aq uell cs que o Supr. Trib . Fcd., dccl:1rou in 
constitucionaes (Acc. no processo de h,1buts-co1·p11s 11 . 5-17, de 19 dr.= Se tem
bro de 189.;). 

A justiça militar cm tempo Jc p:1z 1 como cm tempo de g uerra, é ;1dmi ni s
trad:1 pelos Conselhos de invcsti g:u;ão 1 Consel hos de Guerra e Supremo Tri
buna l Militar. 

Aos Conselhos de in\'Cstigação incumbe :i for m:1ç:io de culp:i, tendo ccrt:1 
aualogi:l com o que se observa no fôro crimin a l t.·011111111rn. 

Aos Consdhos rlc Guerra, compete j ulgar cm pr imeira i11 st :111cia todos os 
crimes militares c:1pi tul:i dos como t:ics nas le is cm vigor. 

Ao Supremo Tri buna l Militar c:ibc o ju lgamento d'estcs mesmos cri mes cm 
segnnd:i e ultimâ instancia, podcnJo c ll e reformur, :1ltcr:tr1 revogar ou nn 
nullar os processos submcttidos :i sua decis:io . 

Art. 79 . A enum eração dos d i
reitos e das ga ranti as fei tas por 
esta Constituição não exclue os 
demais direitos e garantias que 
possam cons idera r-se coroll ari os da 
organi sação política que o Br~zil 
~doptou e dos princípi os consi
g nad os na Con stitui ção Federal. 

Art. 75 . A especificação dos di 
reitos e garanti as cxp1essos na 
Constituição não excl uc outras ga
ranti as e direitos, não enumerados, 
mas resultantes da fó rma de governo 
que ella estabelece e dos princípios 
que consigna. 

Art. 78. A especificação das 
garantias e direitos expressos 
na Constituição não exclue 
outras garantias e direitos não 
enumerados, mas resultantes da 
fórma de governo que ella esta
belece e dos princípios que con
signa. 

( Decretos n . 510 1 de 22 de junho e n-
( Projecto da com missão do governo pro~ 

v iso rio .) 
9 14 A, de 23 de outubro de 1890.) \ 

Art. 78. Outras garantias , além das 
mencionadas nos arts . 72 e seguintes, são asse
g uradas pela Constituição, corno corol larios da 
fórrna de governo por ella estabelecida e de 
seos principias fundamentaes. 

Esta disposição é similar da que se con tém na 
Emenda IX das add icionaes á constituicão- dos 
Estados Unidos Norte-Americanos , e fo i 'ahi es
tabelecida , dizem os comrnentadores, como cau
tela contra a m á app li cação da maxima dema
siado repet ida, que uma affirmação em casos 
particulares importa uma negação em todos os 
mais e ·vice-versn . 

Tendo a Const ituição mencionado taes e 

/ 
quaes direitos e garantias como pertencentes 

, aos individuos, aos cidadãos , ao povo, poder-se
, ia concluir que outros direitos e gara nti as não 

lhes são reconhec idos, v isto não se achare m ex
pressos no texto constitucional (lu clusio u11i11s 
excl11sio nlteri11$). Para afasta r essa fa lsa conclu
são. a Constitui ção declara que a enumeração 
n 'ella feita quanto a direitos e garantias não 
deve ser tida como suppressiva de outros não 
mencionados, os quaes ficam subsistentes, urna 
vez que sejam decorrentes da fórma de gove rno 
que ella estabelece e dos princípios que consagra . 
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Supremo tribunal militar. O decreto 
legislative n. 149, dc 18 dojulho de 1893 deo 
organisagao ao supremo tribunal militar e defi- 
nio-Ihe as funci;oes. ' E em virtude do disposto 
no art. 5, § 1 do mesmo decreto, o referido tri- 
"bunal elaborou c expedio o regulamento pro- 
ccssual rnihtar, em ibdejulhode 1895, devendo 
vigorar ate que seja a materia regulada por lei (*) 

(•) O Alv.ira dc i0 dc abriJ dc t8u3 creou no Rio dc Janeiro o « conselho supremo militar dejustiga*. para tratar dos ncgocios que pertenciam ao co- nhecimenlo do conselho dc guerra e conselho do almirantado dc Por- tugal. Segundo estc Alvara, a organisagao e allribtugoes do conselho supremo, 
cram as mcsmas d'aquelles dous tribunacs, c todas as mats attrjbuigoes que 0 chefe do estado Hie cncarregasse. Cm nomc d'EURci os Mtnistros da Guerra e da Marinha ouviao-n'o, cm Cousulta, sobrc tudo que era conveniente a economta e disciptina do excr- cito e da armada ; passundo-sc pelo expcdienlc dc sua Secretaria as parctitcs dos ofiictaes dc mar c terra de todas as classes, Regulava-sc pelo Regimcnto de 23 dc dczembro de 1643 c pelas Reso- lugoes e Ordetis pelas quaes sc governava o Conselho de Guerra de Lisboa ; c aimia pelo Alvara do rcgimento de 26 dc outnbro de 1706, e dctcrmina- gflcs posleriores, cm ludo quanto sc podia applicar as circumstandas do lirazii. Alcm tlas attribuigoes consultivas, cabia tambcm ao conselho supremo militar julgar, em ultima instancia, todos os proccssos dc crimes militares commettidos no Brazil, que ex-ojjido lite erao rcmettidos. Havia, a I dm dos ta mcmbros ( gencracs do Exereito c da Marinha) 5 juizes togados, que 
erao descmbargadores da Rclagao da cortc, —- designados pelo ministro da Justiga, e nomeados pelo ministro da Guerra. 

Rcguiamentarain esle Conselho os Decrctos dc 20 de agosto dc 1777, dc 5 dc oulubro dc 1778, c de 15 dc agosto dc 1790. A Ici n. 862, dc 30 de julho dc 1836 autorisou o governo a restringir as Juntas de Justiga Militar, crcadas cm algtimas Provincias pcla Carta de Lei dc 13 de Ontubro dc 1827, a excepgao das Juntas que fossem cstabelccidasem 
virtude da Lei n. 631, de 18 de Setembro de 1851, cujo art. 1°, ^ 8", de- clarava que— no caso de guerra externa podia o Governo crcar provisoria- 
mente na Provincia, onde se dessem as opcragoes dc guerra, uma Junta de Justiga Militar, para o juigamcnto, em scgundn instancia, dos crimes miii- tarcs dc sua competencia. Para cxccugao d'esta lei expedio-sc o decreto de 30 de Setembro de 1851. O Decreto 1.882, de 7 de Fevcrejro de 1857 eslabeleccra duas scssocs se- manaes para o Conselho Supremo Militar de Justiga, c uma sessao para o Conselho (so consultivo). O Alvara dc 4 dc Abrti de 1821 deo aos Ministros do Conselho (os mili- tares) o litulo de Conselheiros. 

O crime de dcscrgdo, e suas especics, era definido e puntdo pcla Orde- nangadc 9 de Abril de 1805, 
Todos os crimes militares erao defiiiidos c punidos pclos— Artigos da Guerra— dc 1763, Hoje, todos os crimes militares sao definidos c punidos pelo Cod. Pen. da Armada, de 7 dc Margo de 1891, ampltado ao Hxercito pcla Lei n. 612, de 29 dc Setembro dc 1899. O Deer. n. 1.685, 5 t'e Margo de 1894 ampliou as disposlgocs do de- creto n. 1.681, de 28 de Fcvereiro do mesmo anno, quanto aos crimes su- jeitos d jtirisdicgao do foro militar, e com referenda a Lei n. 631, de t8 de Setembro de 1831,— decrctos aquellcs que o Supr, Trib. Fed., dcclarou in- constilncionacs (Acc. no proccsso de hxheas-corpus n. 547, de 19 de Setem- bro dc 1894). 
A Justiga militar em tempo de paz, como cm tempo dc guerra, 6 adminis- trada pclos Consclhos de investigagao, Consclhos de Guerra e Supremo Tri- bunal Militar, Aos Consclhos dc investigagao incumbc a formagao de culpa, tendo ccrta analogia com o que se observa no foro criminal commum. Aos Consclhos de Guerra, compete julgar em primcira instancia todos os crimes militares capitulados como lacs nas leis cm vigor. Ao Supremo Tribunal Militar cabe 0 juigamcnto d'estes mesmos crimes cm scgunda e ultima instancia, podendo elle refonnar, alterar, revogar ou an- nullar os processes submcttidos a suadccisdo. 

Art. 70. A cnumer.ifao dos di- 
reitos c das garantias feitas por 
csta Constituifao nao excluc os 
denials direitos c garantias que 
possam considerar-sc corollarios da 
organisajao politica que 0 Brazil 
adoptou c dos principios consi- 
gnados na Constituifao Federal. 

(Projecto d« commissao do governo pro- 
visor io.) 

Art. 73. A cspccificafao dos di- 
reitos e garantias cxpicssos na 
Constituifao nao excluc outras ga- 
rantias e direitos, nao cnumerados, 
mas rcsultantcs da forma dc governo 
que eila estabelecc e dos principios 
que consigna. 

(Decretos n. 510, tie 22 de junho e n* 
914 A, de 23 de oulubro dc 1890.) i 

Art. 78. A especificagao das 
garantias e direitos expresses 
na Constituigao nao ex clue 
outras garantias e direitos nao 
enumerados, mas resultantes da 
forma de governo que ella esta- 
belece e dos principios que con- 
signa. 

Art. 78. Outras garantias, alem das 
mencionadas nos arts. 72 e seguintes, sao asse- 
guradas pela Constituigao, como corollarios da 
forma de governo por ella estabelecida e de 
seos principios fundamentaes. 

Esta disposigao e similar da que se contem na 
Emenda IX das addicionaes a constituigao' dos 
Estados Unidos Norte-Americanos, e foi ahi es- 
tabelecida, dizem os commentadores, como cau- 
tela contra a ma applicagao da maxima dema- 
siado repetida, que uma afllrmagao em casos 
particulares importa uma negagao em todos os 
mais e vicc-vcrsa. 

Tendo a Constituigao mencionado taes e 
• quaes direitos e garantias como pertencentes 
aos individuos, aos cidadaos, aopovo, poder-se- 
ia concluir que outros direitos e garantias nao 
Ihes sao reconhecidos, visto nao se acharem ex- 
presses no texto constitucional (fnclusio miiiis 
exchtsio alterins). Para afastar essa falsa conclu- 
sao, a Constituigao declara que a enumeragao 
n'ella feita quanto a direitos e garantias nao 
deve ser tida como suppressiva de outros nao 
mencionados, os quaes ficam subsistentes, uma 

/ vez que sejam decorrentes da forma de governo 
' que ella cstabelece edos principios que consagra. 
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102. Os cidadãos que 
exercerem fun cções de 
qu~lq uer dos t res poderes 
não poderão exercer as de 
outro. 

( f>rojecto da commissão ,do 
governo proviso rio.) 

Art. 76 . O ciclacl:io in
vest ido em funcções de 
qua lquer dos t res poderes 
não poderá exe rce r as ele 
out ro. 

( Decretos n. 5 10. de 22 do 
junho e 9 14 A , de 23 de outubro 
de 1890. ) 

Art. 76. O cidadão in
vestido cm funcções de 
qua lque r dos tres pode res 
não poderá se r nomeado 
nem eleito para as de 
outro .-Cbagas Lobato. 

( Emcnd:1 npprovada em 20 
de j aneiro de 189 1). 

Art. 76:-0 cidadão 
invest ido das funcções ele 
qua lq uer cios t res po leres 
constit uc ionaes não po
de rá accu mu lar o exer
ci cio de outro. 

Emend:1 dn commiss~o do 
congresso ( prejudicadn, em 20 
de j:1 11eiro de 189 1 .) 

Subst itua-se : 

O cidadão inves ti do em 
fun cções de q ualquér dos 
tres poderes fcderaes não 
poderá exerce r as de out ro. 
- Ca111pos Salles . 

.( Em enda :1.pprov:i.d:1 em I J e 
18 de fe vereiro de 189 1.) 

Art. 79 . Não poderá ·exercer as de 
outro. A ori gem d' esta di sposição é o art . 78 
do projecto Ameri co Brasili ense , concebido 
n ' estes termos : 

« Os cidadãos que exe rcerem funcções de qualq uer dos 
trcs poderes co nstitu cionaes não podc rf10 exercer as de 
outros .» 

D'ahi passo u, quas i com a mesma redacção, 
para o p rojecto da commissão do govern o p ro
vi so rio (art. 102) e fo i adoptado por este, sendo 
sómente al terado na fó rm a, na Constitui ção que 
ap resentou ao cong resso (art. 76) . 

A commissão do congresso consti tuin te pro
poz-lhe emenda, qu e pro hibia a acc umulação do 
exercício das fun cções de um com as de qual
quer outro dos poderes constitucionaes (ANN . DO 

CoNGR . CoNsT . , vol. 1, pag . 13 2) . 
Entrando o projecto em primeira d iscussão, 

foi , em sessão de 16 de janeiro de 1890 , apre
sentada pelo representante Chagas Loba to 
emenda próh ibindo a nomeação ou eleição do 
cidadão investido em fun cções de quaesquer dos 
poderes publicas para as de outro e esta incom
pati bilidade, não já cio exerc ício só, mas abso
lu ta , o cong resso a adoptou na sessão do d ia 20 
d 'aquell e mez, passando a emenda a constituir , 
na redacção para a segunda d iscussão, o art. 78 
do p rojecto (ANN . DO CoNGR . CoNsT. , vol. II, 
pag. 436). 

Surg iram na segunda d iscussão emendas , 
um as restaurando o pri miti vo arti go (76) do 
projecto, que apenas prohi bia o excrcicio de ou
tras funcções (pelos represe ntantes Cam pos Sal
les, - A. Mil to n,- Ameri co Lobo, resalva ndo 
esta ult ima o caso do art. 49 , paragrap ho un ico 
do projecto) , out ra declara ndo ser vedada a 
nccu11111/ação (To lent ino ele Carvalho e Pereira 
de Lyra) e, fi nalmente, uma com minando perda 
do ca rgo ou funcção aos que ace itasse m outro 

Substitu~-sc pelo se
guinte: 

O cidadão invest ido em 
funcções de qua lq uer dos 
t res poderes não poderá 
exe rcer as de outro .- A. 
.Mil/ 011. 

O cidadão invest ido 
em funcções de qua lquer 
dos t res poderes não po
derá accu m ular as de 
ou tro.- Tole11 /i110 de Car
valbo .-PcrtJira de Lyra . 

Redi ja-se assi m: «O 
cidadão invest ido cm fun 
cções de q ualq uer dos t res 
poderes- perderá os d i
reitos in heren tes ao cargo 
ou fu ncção- se mpre que 
fo r nomeado ou ele ito 
para as de o utro e optar 
pe lo ul t imo .- Gi / Gou
lart e outros. 

( Emendas prejlldicndas. em 
1 o de fev erei ro de 189 1. ) 

Art. 79. O oidaclão 
investido em funcções 
de qualquer dos tres 
poderes federaes não 
poderá exercer as de 
outro. 

de qualq uer dos pode res constituc ionaes (Gil 
Goulart e outros) . Todas estas emendas acham
se ácima t ra nscriptas no lugar competente . 

Na sessão de 13 de feve reiro, o preside nte do 
congresso, ao annunci ar a votação do art . 78com 
as emendas apresentadas em segunda di scussão, 
obse rvou que d 'estas uma incom pa ti bilisava o 
cargo e as outras sómente o exercício . 

Por preferencia conced ida, a req ueri mento do 
representante José Marianno, fo i votada em pri
meiro lugar a emenda Cam pos Salles; e, sendo 
approvada, declarou o mesmo presidente preju
di cadas todas as ou tras. Contra isto reclamou 
o deputado Sampaio Ferraz, com relação á 
emenda Gil Goulart , v isto ser esta mais ampla 
q ue as demais, estabelecendo ella a incom pati
bilidade absoluta, ao passo que pela emenda 
approvada era sómente relati va . Declarou então 
o presidente q ue fi zera sentir ao cong resso a 
differença entre as di ve rsas emendas, notando 
que o art. 78 estabelecia a incompati bi lidade 
absoluta, e as emendas, com excepção da do re
presentan te Gil Goulart , estatui am a incompa ti
bilidade do exercí cio; e desde que o -congresso 
ace itára uni camente a incom patibi lidade do 
exercício, era ev idente ter fi cado prejudi cada a 
emenda Gil Goul art , bem como o referid o 
art. 78 . Isto não obstante, consultou ell e o 
cong resso e este resolveo achar- seeffecti va mente 
prej ud icada a d ieta emenda . (ANN . DO CoNGR . 
CoNsT . , vol.111. pags. 11 5-11 6). 

Em a nova di scussão qu e ti ve ram todas as 
emendas a,doptadas em segunda, fo i definiti va
me nte app rovada a citada emenda Campos Sal
les, a q ual ficou sendo, pela redacção fi nal , o 
art. 79 da Const itu ição. (ANN. cit. , pag. 238) . 

Quan to ao exercício das fun cções ele mini stro 
de estado, vide comment. ao (art. 50 pag. 205) . 

E o q ue acaba de se r exposto, que é s im ples
mente o hi stori co da di sposição do art. 79 , é o 

melho1 
Const il 
exe rce , 
tucion: 
cic io e 
E' isto 
ção do 

Art. 
ataq ue . 
ge iras 
intern a, 
ra nça e 
se r clec 
el e sitio 
tc rri tori 
fi carão 
ran t ia 
por tem 

Para~ 
clec laral 
ausenc1 
preside: 
q ue nà< 
nar po1 
penas, 
respeite 
vidcnci 

1 . o {1 

q uer !· 
carce re 
nada a 
COlll lll l 

3 . 0 Ú 
ponto 
torio n 

( P roje 
governo 

Ar1 
sobre 

346 4.RTIG0 79 

102. 0s cidadaos quc 
cxcrccrcm funcjocs dc 
qualqucr dos trcs podcrcs 
nao podcrao excrcer as dc 
outro. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorio.) 

Art. 76. O cidadao in- 
vestido em funcfocs dc 
qualqucr dos trcs podcrcs 
nao podera cxcrccr as dc 
outro. 

(Decretos n. 510. de 2.2 do 
junho e 914 A, de 23 de ouiubro 
de 1890.) 

Art. 70. O cidadao in- 
vcstido cm funcfocs dc 
qualqucr dos trcs podcrcs 
nao podcni scr nomcado 
ncm cleito para as de 
outro.— Cbagas Lohalo. 

( F-men da appro vada em 20 
de Janeiro de 1891). 

Art. 76; — O cidadao 
invcstido das funcjoes dc 
qualqucr dos trcs podcrcs 
constitucionaes nao po- 
dera accumular o cxcr- 
cicio dc outro. 

Emenda da commissao do 
congresso (prejudicada, cm 20 
de Janeiro de J891.) 

Substitua-sc: 
O cidadao invcstido em 

funcfocs dc qualqucr dos 
trcs podcrcs fcdcracs nao 
podera cxcrccr as dc outro. 
—Campos Salles. 

,(Hmenda approvada em 13 e 
18 de fevereiro de 1891.) 

Substitua-se pclo sc- 
guinto: 

O cidadao invcstido cm 
funcfocs dc qualqucr dos 
trcs podcrcs niio podera 
cxcrccr as de outro.— /!. 
Mi 11 on. 

O cidadao invcstido 
em funcfocs de qualqucr 
dos trcs podcrcs nao po- 
dera accumular as de 
outro.—Tolenliiw de Car- 
valho.—Pereira de Lyra. 

Rcdija-sc assim; «0 
cidadao invcstido cm fun- 
cfocs de qualqucr dos trcs 
podcrcs—pcrdcra os di- 
re it os inhercntes ao cargo 
ou funcfao—scmpre quc 
for nomcado ou clcito 
para as de outro e optar 
pclo ultimo.—Gil Gou- 
larl 0 outros. 

(Hmendas prejudicadas. em 
10 de fevereiro de 1891.) 

Art. 79. 0 cidadao 
investido em funcgoes 
de qualquer dos tres 
poderes federaes nao 
podera exercer as de 
outro. 

Art. 79. Nao podera exercer as de 
outro. A origem d'esta disposifao e o art. 78 
do projecto Americo Brasiliense, concebido 
n'estes termos ; 

« Os cidadaos que exercercm funcgoes de qualquer dos 
trcs poderes constitucionaes nao poderao exercer as de 
outros.» 

D'ahi passou, quasi com a mesma redacfao, 
para o projecto da commissao do governo pro- 
visorio (art. 102) e foiadoptado por este, sendo 
somente alterado na forma, na Constituifao que 
apresentou ao congresso (art. 76). 

A commissao do congresso constituinte pro- 
poz-lhe emenda, que prohibia a accumulafao do 
exercicio das funcgoes de um com as de qual- 
quer outro dos poderes constitucionaes (Ann. do 
Conor. Const., vol. I, pag. 132). 

Entrando o projecto em primeira discussao, 
foi, em sessao de i6dejaneiro de 1890', apre- 
sentada pelo representante Chagas Lobato 
emenda prohibindo a nomeacao ou eleifao do 
cidadao investido em funcfoes de quaesquer dos 
poderes publicos para as de outro c esta incom- 
patibilidade, nao ja do exercicio so, mas abso- 
luta, o congresso a adoptou na sessao do dia 20 
d'aquelle mez, passando a emenda a constituir, 
na redacfao para a segunda discussao, o art. 78 
do projecto (Ann. do Conor. Const., vol. II, 
pag. 436). 

Surgiram na segunda discussao emendas, 
umas restaurando o primitive artigo (76) do 
projecto, que apenas prohibia o exercicio de ou- 
tras funcgoes (pelos representantes Campos Sal- 
les.— A. Milton,— Americo Lobo, resalvando 
esta ultima o caso do art. 49, paragrapho unico 
do projecto), outra declarando ser vedada a 
accumula^do (Tolentino de Carvalho e Pereira 
de Lyra) e, finalmente, uma comminando perda 
do cargo ou funcfao a^s que aceitassem outro 

de qualquer dos poderes constitucionaes (Gil 
Goulart e outros). Todas estas emendas acham- 
se acima transcriptas no lugar competente. 

Na sessao de 13 de fevereiro, o presidente do 
congresso, ao annunciar a votacaodo art. 780001 
as emendas apresentadas em segunda discussao, 
observou que d'estas uma incompatibilisava o 
cargo e as outras somente 0 exercicio. 

Por preferencia concedida, a requerimento do 
representante Jose Marianne, foi votada em pri- 
meiro lugar a emenda Campos Salles; e, sendo 
approvada, declarou o mesmo presidente preju- 
dicadas todas as outras. Contra isto reclamou 
o deputado Sampaio Ferraz, com rela^ao a 
emenda Gil Goulart, visto ser esta mais ampla 
que as demais, estabelecendo ella a incompati- 
bilidade absoluta, ao passo que pela emenda 
approvada era somente relativa. Declarou entao 
0 presidente que fizera sentir ao congresso a 
diflerenqa entre as diversas emendas, notando 
quc 0 art. 78 estabelecia a incompatibilidade 
absoluta, e as emendas, com excepfao da do re- 
presentante Gil Goulart, estatuiam a incompati- 
bilidade do exercicio; e desde que o .congresso 
aceitara unicamente a incompatibilidade do 
exercicio, era evidente ter ficado prejudicada a 
emenda Gil Goulart, bem como 0 referido 
art. 78. Isto nao obstante, consultou elle o 
congresso e este resolveo achar-seefiectivamente 
prejudicada a dicta emenda. (Ann. do Conor. 
Const., vol. III. pags. 115-116). 

Em a nova discussao que tiveram todas as 
emendas ayioptadas em segunda, foi definitiva- 
mente approvada a citada emenda Campos Sal- 
les, a qual ficou sendo, pela redacfao final, o 
art. 79 da Constituifao. (Ann. cit., pag. 238). 

Quanto ao exercicio das funcfoes de ministro 
de estado, w'i/ccomment, ao (art. 50 pag. 205). 

E o que acaba de ser exposto, que e simples- 
mente o historico da disposifao do art. 79, e o 
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melhor commentario d' ell e, mostra ndo que a 
Constilu:ção estatue para os indiv id ues que 
exercem fu ncções de algu m dos pode res consti 
t uc ionaes a prohi bição de acc umularem o exe r
cicio d'ell as com o de outras de poder di verso . 
E' isto um consectari o do principio da separa
ção dos poderes, e si este ainda melhor firm ado 

Art. 10; . No caso de 
ataque por forças estran
ge iras ou de commoção 
in terna, ped indo a segu
rança da União, poderá 
ser declarada cm estado 
de si t io qua lq u er pa rte do 
tc rrito ri o nac ional e ah i 
fi carão suspensas as ga
ra nti as const itucion acs 
por tem po in dete rm inado. 

Paragra pho u ni co. Essa 
dec laração co mpet irá, n a 
ausc ncia do Cong resso, ao 
pres ide n te da Rep ub lica, 
que não poderá condcm
n ar por s i nem appli ca r 
penas , mas se li m ita rá a 
respeito das pessoas a pro
videncias tende ntes : 

1 .0 á detenção cm qual
quer lugar que não seja 
carcc rc ou pri são dest i
nada a r~os de cf-in1cs 
commun s. 

'.! . º á ret irada para u m 
ponto q ualq uc r cio tc rri
to ri o nac ional. 

( Projecto dn commissão do 
governo provisorio ). 

Art. 77 . Pode r- s c - á 
declara r cm estado de si 
t io q ua lq ucr pa rte do tcr
rito1 io da União , suspen
dendo-se ah i as garan t ias 
cons t it ucionacs por tem
po dete rminado, q uando 
a segu rança da Repu blica 
o ex ig ir, cm casos de ag
grcssão es trangeira, ou 
co mm oção in tes tin a . (Ar
tigo 33, n . '.!'.!. 

§ 1 . 0 Não se ach ando 
reunido o Cong resso e 
correndo a pat ria imm i
ncntc perigo, exercerá essa 
att rib uição o poder exe
cut ivo federal. ( Art. 47, 
n . 45 ). 

§ 2. 0 Este , porém , d u
rante o estado de sitio, 
rcs lringi r-sc-!1a, nas me
d idas de repressão con t ra 
as pessoas : 

1 .0 A' detenção cm lu
ga r não destin ado aos 
réos de crim es com mun s; 

'.! •0 Ao desterro para 
ou tros s ít ios do tc rritorio 
n ac ional. 

3." Logo que se reuna 
o Congresso, o pres ide n te 
da Repub li ca lhe rebtará, 
motivadas, as med idas de 
cxccpção, a q uc se houver 
reco rrido, respondendo as 
auto1 idades, a q ue cllas 
se d eve rem, pe los abusos 
cm qu e, a esse respe ito, 
se acharem incu rsas. 

( Decretos 11 .5 10 , de22dc Ju
nho e n. 9 14 A.de 23 de Outu
bro de 1890). 

Art. 80. Estado de sitio. Vide o q ue 
sob re este ass umpto lonaa men te expuzemos 

ficaria sendo estabelecida a incompa tibi li dade 
absoluta, não do exercício só, mas dos cargos 
mesmo, é, en tretanto, ce rto que ta l rigor tra ria 
na p ra t ica mu itos incom ·enientes e prejud ica r:a a 
composição pessoa l dos pode res publi cos, que as
sim perderi am o concu rso e a cooperação de mui tos 
individ ues hab il itados e qui çá dos mais capazes . 

§ 3 .º Logo que se re
un ir o Congresso, o pre
sidente da Repub lica lhe 
re lata rá, mot ivando-as, as 
med idas de cxccpção que 
houverem sido t omadas. 

§ 4 .º As auto ridades 
q ue lenham ordenado taes 
med idas sfo respo n savcis 
pelos ab usos co m meti dos . 

Redacção pela co,nmissão do 
congresso ( :1pprov:1da em 2 3 de 
Fevereiro de 189 1 ). 

Art. 80. Poder-se-á 
declarar em estado de 
sitio qualquer parte do 
territorio da Un ião , 
suspendendo-se ahi as 
garantias constitucio
naes por tempo deter
minado, quando a segu
rança da Republica o 
exigir , em caso de 
aggressão estrangeira, 
ou commoção intestina 
( art. 34, n. 21.) 

§ 1.0 Não se achando 
reunido o congresso, e 
correndo a Patria im
minente perigo, exer
cerá essa attribuição 
o poder executivo fe
deral ( art. 48, n. 15.) 

§ 2.0 Este, porém, 
durante o estado de 
sitio , restringir-se-á 
nas medidas de repres
são contra as pessoas, 
a impôr : 

1. 0 A detenção em 
lagar não destinado aos 
réos de crimes com
muns; 

2.0 O desterro para 
outros sitias do terri
torio nacional. 

§ 3.0 Logo que se 
reunir o congresso, o 
presidente da Republica 
lhe relatará , motivan
do-as, as medidas de 
excepção que houverem 
sido tomadas. 

§ 4. 0 As autoridades 
que tenham ordenado 
taes medidas são res
ponsa veis pelos abusos 
commet ti dos. 

ác ima,com mentando o art. 34, n. 2 1 (pags . 118-
125). 
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melhor commentario d'elle, mostrando que a 
Constitui^ao estatue para os individuos que 
exercem funcQoes de algum dos poderes consti- 
tucionaes a prohihi(;ao de accumularem o exer- 
cicio d'ellas com o de outras de poder diverso. 
E' isto urn consectario do principio da separa- 
fao dos poderes, c si este ainda melhor firmado 

ficaria sendo estabelecida a incompatibilidade 
absoluta, nao do cxercicio so, mas dos cargos 
mesmo, e, entretanto, certo que tal rigor traria 
na pratica muitos inconvenientes e prejudicaria a 
composiij'ao pessoaldcs poderes publicos, que as- 
sim perderiam o concursoe a coopera^ao de muitos 
individuos habilitados e quiga dos mais capazcs. 

Art. io-;. No caso de 
ntaque por foryas cstran- 
gciras ou de commofao 
intcrna, pcdindo a scgu- 
ranga da Uniao, podera 
scr declarada cm cstado 
do sitio qualquer partc do 
tcrritorio nacional e ahi 
ficarao suspcnsas as ga- 
rantias constitucionacs 
por tempo indetcrminado. 

Paragrapho unico. Essa 
declarafao competira, na 
auscncia do Congrcsso, ao 
presidentc da Rcpublica, 
quo nao podera condcm- 
nar por si ncm applicar 
penas, mas sc limitara a 
rcspeito das pessoas a pro- 
videncias tendentes : 

i.0a dctcngaoem qual- 
quer lugar que niio scja 
carccrc ou prisao desti- 
nada a reos do ctimcs 
communs. 

a.0 a rctirada para um 
ponto qualquer do tcrri- 
torio nacional. 

(Projeclo da commissao do 
governo provisorio). 

Art. 77. Podcr-sc-a 
dcclarar cm cstado de si- 
tio qualquer parte do tcr- 
ritoiio da Uniao, suspen- 
dendo-se ahi as garanlias 
constitucionacs por tem- 
po dcterminado, quando 
a scguranya da Rcpublica 
o cxigir, cm casos de ag- 
grcssao estrangcira, ou 
commofao intcstina. (Ar- 
tigo 33, n. 22. 

§ 1.0 Nao sc achando 
reunido o Congrcsso e 
corrcndo a patria immi- 
ncntc pcrigo, cxerccra essa 
attribuigao 0 poder exc- 
cutivo federal. (Art. 47, 
n. 45)• 

§ 2.0 Este, porcm, du- 
rantc o cstado de sitio, 
rcstringir-sc-ha, nas mc- 
didas de rcpressao contra 
as pessoas : 

1." A' dctengao cm lu- 
gar nao destinado aos 
reos de crimes communs; 

2.0 Ao destcrro para 
outros sitios do tcrritorio 
nacional. 

3.0 Logo que sc reuna 
o Congrcsso, o presidentc 
da Rcpublica lire relatara, 
motivadas, as mcdidas de 
excepgao, a que sc houver 
rccorrido, respondendo as 
autoiidades, a quo cllas 
sc dcvcrcm, pelos abuses 
cm que, a essc rcspeito, 
sc acharem incursas. 

(Decretos n. 510. tie 22 de Ju- 
nho e n. 914 A, de 23 de Oulu- 
bro de 1800). 

§3.° Logo que sc rc- 
unir o Congrcsso, o pre- 
sidentc da Rcpublica lire 
rclatani, motivando-as, as 
mcdidas de cxccpcao que 
houvercm sido tomadas. 

§ 4.0 As autoiidades 
quetenham ordenadotaes 
mcdidas sao responsavcis 
pelos abuses commctidos. 

Redac^ao pehi cotnmtssao do 
congrcsso ( approvada em 23 de 
Fevcreiro cte 1891 ). 

Art. 80. Poder-se-a 
declarar em estado de 
sitio qualquer parte do 
territorio da Uniao, 
suspendendo-se ahi as 
garantias constitucio- 
naes por tempo deter- 
minado, quando a segu- 
ranga da Republica o 
exigir, em caso de 
aggressao estrangeira, 
ou commogao intestina 
(art. 34, n. 21.) 

§ 1.° Nao se achando 
reunido o congresso, e 
correndo a Patria im- 
minente perigo, exer- 
cera essa attribuigao 
o poder executive fe- 
deral (art. 48, n. 15.) 

§ 2.° Este, porim, 
durante o estado de 
sitio, restringir-se-a 
nas medidas de repres- 
sao contra as pessoas, 
a import 

1.° A detengao em 
logar nao destinado aos 
reos de crimes com- 
muns ; 

2.° 0 desterro para 
outros sitios do terri- 
torio nacional. 

§ 3.° Logo que se 
reunir o congresso, o 
presidente da Republica 
Ihe relatara, motivan- 
do-as, as medidas de 
excepgao que houverem 
sido tomadas. 

§ 4.° As autoridades 
que tenham ordenado 
taes medidas sao res- 
ponsaveis pelos abuses 
commettidos. 

Art. 80. Estado de sitio. Vide o que acima,commentando o art. 34, n. 21 (pags. n8- 
sobre este assumpto longamente expuzemos 125). 
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A rl. 1 04. Os proces
sos crim es cm nw teria 
cri me pode rão se r revis
tos cm qua lqu er tempo 
pelo t ribun al de justi ça 
para o fim de ser refor
mad a o u co n fi rm :ida a 
se ntença cond emn ator ia . 

Parag rnp ho uni co. A 
lei marcar,í os casos e a 
fórma da rev isão, qu e po
d erá se r rcq ucricla pelo 
sentenci ado, ou por qu al
quer pessoa do povo , ou 
cx-officio pelo procu rador 
ge ra l da Repub lic:i . 

( Projecto d.i co mmissilo do 
governo pro visorio ). 

Art. 78 . Os µro ces os 
findos, cm matcria cri me, 
poderão ser revistos , a 
q ualquer tempo, cm be
nefi cio dos condem nados, 
pelo supremo t ribun al fe
deral, para se refo rma r, 
ou confirnur a sentença. 

§ 1 . 0 A lei m:1rcará os 
casos e a fórrna da rev i
são, que poderá ser reque
ri da pelo se ntenciado, por 
q ualqu er do povo, ou cx 
o(ficio pelo procurador g e
ra l da Repub li ca. 

§ 2 .º Na rev isão não 
se pod em agg ravar as pe
nas da sentença rev ista . 

( Decretos n. 5 10, de 22 de Ju
nho e n. 9 14 A.de 23 de Out u
bro ele 1890. ) 

Art. 81 . Os processos findos, em ma
teria crime, poderão ser revistos . Vide 
cornrnentari o ao art. 69, n . III (pag . 240). 

E' condi ção esse ncial para cab imento d 'este 
rec urso que esteja d efinitivam ente ence rrado o 
processo, havendo s ido n 'ell e profe rida d ecisão 
irretractavel pelos m eios ordin ari os . E é assim 
e m razão da natureza e fim m esm o do recurso . 
Trata-se da repa raç:ío de erro judic ia rio , veri
ficado o u sómen te trazido ao co nh ec imento da 
justiça, após a co ndemnação defi niti va, quando 
os tribunaes j á t enh a m proferido sua ultima 
palavra e a dec isão haja ass umido o caracte r ele 
cousa /11 /gada. E' prec iso , pois, qu e o p rocesso 
esteja inte iramen te co ncluido e find o , sente n
ciado em ultima (o u unica) instancia e não de
pe11da m a is de nenhum dos recursos o rclinari os . 
Teve-se de estabelece r esta exce pção ao prin cipio 
el a irrefragabiliclacle cios julgados(rcs jndicala pro 
veritate babet11r) po r co nsideração ela imperfeição 
das le is e da fallibi li clacle dos mag ist rados, e pa ra 
sa lva r a innoce nc ia sacri ficada por enganosos 
incli c ios o u fa lsa prova , v ic t ima ele compromet
tedoras appa rencias o u c ri m inoso~ ardi s . 
· ( Para corrig ir os defe itos do processo , a pre

te ri ção das p rovas, ha as in sta ncias, os recu rsos 
qu e no inte resse dos cu lpados e da boa di stri bui
ção da justiça a le i tem estabe lecido). 

Revistos a qualquer tempo . A espec ial 
natureza d 'este recurso explica esta excepção á 
reg ra que est abelece praz cer to e limi tad o 
para a interposi ção dos recu rsos em g era l·. A 
t oei o momento em que se verifique o appa re
cimcnto ou o co nh ecimento d e facto s e circ um
stan cias qu e ind uza m a co n \·icção de erro 

Ao art. 78 accrescen
tc-sc : 

§ 3 .º As di spos ições do 
prese nte artigo são exten
sivas aos processos mili 
t ares, cabendo a rev isão 
destes ao supremo tribu
nal mi litar a que se re
fere o art. .. 

Emenda :tppro vada em 20 de 
J:m eiro de 189 1 ( .ipresent:ida 
pcl:t com mi ssão do congresso). 

§ 3 .0 As dispos ições do 
presente artigo são exten
sivas aos processos mil i
tares. 

Recb cção pela mesa do con
g resso ( par:l a 211. discussão). 

§ 2. 0 Na rev is:io não 
podem ser aggravadas as 
penas da se nten ça rev ista . 

Recl:lcção pe la commi ssào do 
congresso ( npprov nd:t em 2 J de 
Fe vereiro de 189 1). 

Art. 81. Os processos 
findos, em materia cri
me, poderão ser revis
tos a qualquer tempo, 
em beneficio dos con
demnados pelo supremo 
tribunal federal, para 
reformar ou confirmar 
a sentença. 

§ 1.0 A lei marcará 
os casos e a fórma da 
revisão , que poderá ser 
r equerida pelo senten
ciado , por qualquer do 
povo, ou « ex-officio » 
pelo procurador geral 
da Republica. 

· 2. 0 Na revisão não 
podem ser aggravadas 
as penas da sentença 
revista. 

§ 3." As disposições 
do presente artigo são 
extensivas aos proces
sos militares. 

judicia ri o, de ve se r licito (qualq uer que seja a 
data da co nd emnação) o appell o á ju stiça p ;;i ra a 
reparação. T a l m om en to não pode ria ser pre
fi xado e, porta nto, nenhum prazo se tem de 
m arcar pa ra i nterpór-se o recurso . 

Mas revistos a. qualquer te111po não q uér dize r 
dizer que fica á vontade d o condemnado repro• 
duzi r qu antas vezes qu eira o pedido d e rev isão, 
como se tem julgado . O recurso é excepcio nal; 
só póde caber nos estri ctos te rm os em qu e é fa
cu l tado ; e uma vez d ec idido, fecha-se a in sta n
cia extraordin a ria qu e para conhecimento d ' c lle 
se abria. Ape nas a le i adm itte qu e á d ec isão se 
offe reçam embargos d e declaração (art. 106, do 
Regim. do Supr. Trib. Fed. , approvado pela le i 
n . 22 1 , a rt. 85 ) . 

A repeti ção equi vale a um a replica , a unsem
ba rgos, qu e a lei não a u to ri sa . 

En t retanto, não é pa ra co nsidera r-se s imples 
repeti ção de recurso, aquell e qu e, uma vez d ada 
dec isão negativa de provim ento, é ulte ri ormen te 
apresentado com provas até aquell a occasião 
a inda não su bm ettidas á just iça e q ue elida m os 
m ot ivos da conde mnação . Isto não se rá repro
ducção do recurso esgotado, é um novo re
curso, qu e consideração a lg urn::i póde veda r . 

Em beneficio dos condemnados. O erro 
judicia ri o t a nto se pód e v erifi car na condemna
ção co rno na absolv ição e- ~i no primeiro caso 
a refo rm a da ,entença é um indispensavel d i
re ito da innocencia sacrifi cad a e um a das m a is 
imperi osas obri gações d a justi ça officia l, - fo rça 
será con v ir , quanto ao segundo, que esta está 
no seo direito , s i reco nhecendo qu e tem esca
pado á merecida p uni ção um criminoso , que o 
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Art. 104. Os proccs- 
.0; crimes cm matcria 
crime poderao scr rcvis- 
los cm qualqucr tempo 
pclo tribunal dc justifa 
para o fim dc scr refor- 
mada ou confirmada a 
sentonfa condcmnaloria. 

Paragrapho unico. A 
lei marcara os casos e a 
forma da rcvisao, que po- 
dcra ser rcquerida pclo 
scntcnciado, ou por qual- 
qucr pessoa do povo, ou 
ex-officio pclo [irocurador 
geral da Rcpublica. 

(Projecto da commissao do 
govertio provisorio ). 

Art. 78. Os proccssos 
findos, cm matcria crime, 
podcrao ser rcvistos, a 
t|ualqucr tempo, cm bc- 
ncficio dos condcmnados, 
pclo supremo tribunal fe- 
deral, para se rcformar, 
ou confirmar a scntenfa. 

§ 1.0 A lei marcara os 
casos e a forma da rcvi- 
sao, que podera scr rcque- 
rida pclo scntcnciado, por 
qualqucr do povo, ou cx- 
officio pclo procuradorge- 
ral da Rcpublica. 

§ 2.0 Na rcvisao nao 
se podem aggravar as pc- 
nas da sentenfa rcvista. 

(Decretos n. 510, de 22 de Ju- 
nho en. 914 A. de 23 de Outu- 
bro de 1890.) 

Ao art. 78 accrescen- 
tc-se : 

§ 3.0 As disposifoes do 
prcscnte artigo sao cxtcn- 
sivas aos proccssos mili- 
tarcs, cabcndo a rcvisao 
destes ao supremo tribu- 
nal militar a que se rc- 
fcrc o art... 

Einenda approvada em 20 de 
Janeiro de 1891 (apresentada 
pela commissao do congresso). 

§ 3.0 As disposicocs do 
prcscnte artigo sao cxten- 
sivas aos proccssos mili- 
tarcs. 

Redac^ao pela mesa do con- 
gresso (para a 2a discussao). 

§ 2.0 Na rcvisao nao 
podem scr aggravadas as 
penas dasentcnya rcvista. 

Redac^ao pela commissao do 
congresso (approvada em 23 de 
Fevereiro de 1891). 

Ai t. 81. Os processes 
findos, em materia cri- 
me, poderao ser revis- 
tos a qualquer tempo, 
em beneficio dos con- 
dcmnados pelo supremo 
tribunal federal, para 
reformar ou confirmar 
a sentenga. 

§ 1.° A lei marcara 
os casos e a forma da 
revisao, que podera ser 
requerida pelo senten- 
ciado, por qualquer do 
povo, ou «ex-officio)) 
pelo procurador geral 
da Republica. 

§ 2.° Na revisao nao 
podem ser aggravadas 
as penas da sentenga 
revista. 

§ 3.r As disposigoes 
do presente artigo sao 
extensivas aos proces- 
ses militares. 

Art. 81. Os processos findos, em ma- 
teria crime, poderao ser revistos. Vide 
commentario ao art. 6q, n. Ill (pag. 240). 

E' condigao essencial para cabimento d'este 
recursoque esteja definitivamcnte encerrado o 
processo, havendo sido n'elle proferida decisao 
irretractavel pelos meios ordinaries. E e assim 
em razao da natureza e fim mesmo do recurso. 
Trata-se da reparagao de erro judiciario, veri- 
ficado ou somenle trazido ao conhecimento da 
justiga, apos a condemnagao definitiva, quando 
os tribunaes ja tenham proferido sua ultima 
palavra e a dccisao haja assumido 0 caracter de 
consa jnlgada. E' prcciso, pois, que o processo 
esteja inteiramente concluido c Undo, sentcn- 
ciado em ultima (ou unica) instancia e nao de- 
penda mais de nenhum dos recursos ordinaries. 
Teve-se de estabclecer estaexccpcao aoprincipio 
da irrefragabilidade dos julgados(r6,iymffen/u pro 
vcriiale habetur) por consideragaoda imperfeigao 
das leis e da fallibilidadedos magistrados, e para 
salvar a innocencia sacrificada por enganosos 
indicios ou falsa prova, victima de compromet- 
tedoras apparencias ou criminosos ardis. 

" (Para corrigir os defeitos do processo, a pre- 
terigao das provas, ha as instancias, os recursos 
que no interesse dosculpadose da boa distribui- 
gao da justiga a lei tern cstabelecido). 

Revistos a qualquer tempo. A especial 
natureza d'este recurso explica esta excepgao a 
regra que estabelece prazo ccrto e limitado 
para a interposigao dos recursos em geral. A 
todo o momento em que se verifique o appare- 
cimcnto ou o conhecimento de factos e circum- 
stancias que induzam a convicgao dc erro 

judiciario, dove ser licito (qualqucr que seja a 
data da condemnagao) o appello a justiga para a 
reparagao. Tal momento nao poderia scr prc- 
fixado e, portanto, nenhum prazo se tern de 
marcar para interpor-se o recurso. 

Mas revistos a qualquer tempo nao quer dizer 
dizer que fica a vontade do condemnado repro- 
duzir quantas vezes queira o pedido dc revisao, 
como se tern julgado. O recurso e excepcional; 
so pode caber nos estrictos termos em que e fa- 
cultado ; e uma vez decidido, fecha-sea instan- 
cia extraordinaria que para conhecimento d'elle 
se abrio. Apenas a lei admitte que a dccisao se 
olTeregam embargos de declaragao (art. 106, do 
Regim. do Supr. Trib. Fed., approvado pela lei 
n. 221, art. 83). 

A repotigao equivale a uma replica, a unsem- 
bargos, que a lei nao autorisa. 

Entretanto, nao e para considerar-se simples 
ropetigao de recurso, aquelle que, uma vez dada 
decisao negativade provimento, e ulteriormcnte 
apresentado com provas ate aquclla occasiao 
ainda nao submettidas a justiga e que elidam os 
motives da condemnagao. Isto nao sera repro- 
ducgao do recurso esgotado, e um novo re- 
curso, que consideracao alguma pode vedar. 

Em beneficio doscondemnados. O erro 
judiciario tanto se pode verificar na condemna- 
gao como na absolvigao e— si no primeiro caso 
a reforma da sentenga e um indispensavel di- 
reito da innocencia sacrificada e uma das mais 
imperiosas ohrigagoes da justiga official,— forga 
sera convir, quanto ao segundo, que esta esta 
no seo direito, si reconhecendo que tern esca- 
pade a merecida punigao um criminoso, que o 
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mag istrado abso lveo po r fal sa prova, reformar 
essa injusta absolvição . Ju st iça é, sim , manda r 
em paz o innocente perseguid o, mas é tam bem 
castigar o culpado reconhec ido como ta l. E si 
este em dados casos, prev istos na le i, pode rú 
se r isento de pena, não o deve, en tretanto, fi ca r 
si illudio a justiça ou si ella enga nou-se ao 
absolvei-o . 

A pu nição dos crilllinosos é cond ição da se
g urança ge ral e a autoridade pu blica trahe a 
sua missão e com promett e os mais altos interes
ses e deve res da soc iedade, q ua ndo tem conte m
plações co lll o c rim e. 

N' um caso, proclamando innocente o inj us
tamente concl emnado, a soci edade o rehabilita e 
paga-lhe um a divida ; no outro , faze nd o recahir 
a pena legal sobre o criminoso fal samente con
sid_c,rado inn ocente, a sociedade desa ffro nta a 
justiça e defende out ros innocentes, os delll a is 
mem bros da CO llllllunhão, que n 'ell a descança m , 
na confi ança de se rem protegidos contra os cri
minosos . 

D' este modo de ver, coherente, bem fu ndado, 
ega ran ti do r,a Ulll te mpo, cio c idadão e da soc ie
dade, apa rta ra lll -se os constituintes de 189 1. 
Pareceo- lhes ta lvez que COlll isssoabrir-se-ia mui 
la rga brécha no princip io da irretractab ilidade 
da cousa julgada e naturalm ente fo ram domina
dos tam bem pe lo rece io de, permittindo revi ve
relll-se p rocessos find os, autori sa r por esse meio 
vexa lll es e persegu ições e deixa r suj eitos a in
certezas e tri ste ex pectati va os que ulll a vez ti
vera lll examinada pela justi ça a culpa que se 
lhes at t ri bu ia e d'e ll a fo ram proclamados isen
tos . Foram assim mais prudentes e generosos 
do que logicos e politicos os q ue na Constitui
ção co nsagraram o recurso da rev isão dos p ro
cessos find os, em m ateri a criminal. Mas nem 
por isso se lhes pôde regatea r os merec idos en
comios, ta l é a importancia de tão salutar e hu
manitari a prov idenci a. 

Pelo supremo tribunal federal. O as
sumpto, em ri go r, não é, por sua natureza, f e
dera l. Trata-se de direito criminal pri vado, 
inteiramente da competencia dos Estados, como 
o civil , o commercial. Mas como no caso de 
Habeas-co1p11 s, em que das dec isões das justi ças 
estaduaes é fa cultado recurso para aquell e t ri 
bun al (a rt. 61 ) « como uma solida ga rantia em 
favor d 'aqu ell e que soffre o const rangi mento» , 
(preamb . do dec reto n. 848), ass im tambem en
t endeo-se, e com ace rto, confiar a rev isão das 
conde mnações criminaes a uma jliri sdi cção su
pe_ri o1_· ~ dos Esta? os . . São du as derogações do 
pnn c1p10 federati vo, Justificadas C0 lll0 ex pressão 
de g rande desvelo e zelo pela liberdade indi
v idual , cujo goso pac ifico e seguro é o escopo 
das constitui ções políticas . 

- Das sentenças do supremo tri bun al fede ral 
é ell e p roprio o revisor , como fo i julgado por 
accordam na« rev isão crime» n. 582, de 16 de 
novem bro de 1901. 

A lei marcará os casos e as fórmas de 
revisão. Qua nto ao · casos de revisão, por 
dous modos podem elles ser dete rlllinados na 
lei,- ou por clausul a ge ra l que a autor ise toda 
ª. vez q ue occo rra m lllOtivos provados q ue ju s
tifiquem , pelo reconh ec illlento da innocencia do 
condemnado, a retrac tação da sen tença, - ou 
por menção pa rti cul arisada de cada um d'esses 
moti vos . 

O prime iro, generico, compendioso, tem a 
vantage m ,q ue o segu ndo não offerece, de abra n
ger os casos todos q ue na prat ica possam surgi r 
e evi ta q ue o tex to lega l seja obstaCL!lo alo-uma 
vez á proclamação da innocencia reconh:'c ida 
pelo não se poder nos termos str ictos d 'ell~ 
comprehender o caso, 

O segund o ga rante , melhor e com segurança 
que o primei ro não dá, a auto ridade da co usa 
jul~ada, só exce pcionalmente, em mui red uzido 
limi te, permittindo novo exame e dec isão da 
causa fi nda . · 

Contra a clausul a ge nerica a rg ue-se a fac ili
dade do ab uso pela extensão a casos que esca
pem ao conceito fundamenta l da rev isão. E 
escusado é considera r q uão grave e fu nesto é 
n 'estas cousas o ab uso . Mas se rá menos g rave 
e lll enos funesto ve r-se a innocencia ev iden
ciada por fac tos irrecusaveis e mantida apesa r 
d ' isso so b os rigores que a lei desti na aos ver
dadeiros c rim inosos ? Espec tac ul o irri ta nte e 
abu so do pode r pu bli co é esse do cast io-o de 
quem não tem culpa, da puni ção do ju sto qu e 
soffre, por de feito e lacuna da lei,- opprob rio 
da justi ça soc ia l ! 

E esta disposição constitucional manda ndo 
fi xar no tex to da lei os casos singu lares e re
strictos d'este hu lllani ta ri o recu rso, não pa rece 
~bra dos mesmos legislado res que no ar t. 72, 
§ 16, asseguraram aos accusados «a mais plena 
defeza com todos os recursos e meios essenciaes 
a ella», desde que, impondo a especi fi cação 
indiv iduali sada dos casos, deixaram com isso a 
possibilidade, a probabilidade at é, do inventari o 
incompleto d ' elles, e caso have rá em que, por 
não contemplado, não se permit ta o rec urso, e 
assim se de a continuação da pena imposta a 
quem por erro a justi ça tenha condem nado so
beranamente . 

Em França, no casolesurq ues, osj ui zesforam 
tolhidos em vista dos te1 mos da lei, de reco
nhecer a innocencia cio condemnado ( e exe
cutado), apesa r da apparição do ve rdadeiro e 
confesso criminoso . 

A lei n. 22 1, de 20 de novembro de 1894, 
a rt. 74, § 1, declaro u quaes os casos em que 
tem lu ga r a revisão e são os q ue se acham tran
sc ri ptos no a rt. 343 , da primeira parte da conso li 
dação das lei s do processo fede ral, expedida com 
o dec reto n. 3.084, de 5 de novembro de 1c 9 ' , 
n' estes termos : 

T em lu g ar a revisão : 
a) quando a sentença condemnaloria tõr cont rari a ao 

texto expresso da lei penal ; 
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magistrado absolveo por falsa prova, reformar 
essa injusta absolvi^ao. JustiQae, sim, mandar 
em paz o innocente perseguido, mas e tambem 
castigar o culpado reconhecido como tal. E si 
este em dados casos, previstos na lei, podera 
ser isento de pena, nao o deve, entretanto, ficar 
si illudio a justi^a ou si ella enganou-se ao 
absolvel-o. 

A punifao dos criminosos e condifao da se- 
guranga geral e a autoridade publica trahe a 
sua missao e compromette os mais altos interes- 
ses e deveres da sociedade, quando tern contem- 
plagoes com o crime. 

N'um caso, proclamando innocente o injus- 
tamente condemnado, a sociedade o rehabilita e 
paga-lhe uma divida ; no outro, fazendo recahir 
a pena legal sobre o criminoso falsamente con- 
sidgrado innocente, a sociedade desafTronta a 
justica e defendc outros innocentes, os demais 
mcmbrosda communhao, que n'ella descangam, 
na confianga dc sercm protegidos contra os cri- 
minosos. 

D'cste modo de ver, coherente, hem fundado, 
egarantidor.a um tempo, do cidadao e da socie- 
dade, apartaram-se os constituintes de 1891. 
Pareceo-lhes talvez que com isssoabrir-se-ia mui 
larga brecha no principio da irretractabilidade 
da cousa julgada e naturalmente foram domina- 
dos tambem pelo receio dc, permittindo revivc- 
rem-sc processos fmdos, autorisar por esse meio 
vexames e perseguicoes e deixar sujeitos a in- 
certezas c triste expectativa os que uma vez ti- 
veram cxaminada pela justiga a culpa que se 
Ihes attribuia c d'ella foram proclamados isen- 
tos. Foram assim mais prudentcs e generosos 
do que logicos e politicos os que na Constitui- 
gao consagraram o recurso da revisao dos pro- 
cesses findos, em materia criminal. Mas nem 
por isso se Ihes pode regatear os merecidos en- 
comios, tal c a importancia de tao salutar e lui- 
manitaria providencia. 

Pelo supremo tribunal federal. O as- 
sumpto, em rigor, nao e, por sua natureza,/e- 
deral. Trata-se de direito criminal privado, 
inteiramentc da competencia dos Estados, como 
o civil, o commercial. Mas como no caso de 
Habcas-corpns, em que das decisoes das justigas 
estaduaes e facultado recurso para aquelle tri 
bunal (art. 61) « como uma solida garantia em 
favor d'aquelle que sotTre o constrangimento», 
(preamb. do decreto n. 848), assim tambem en- 
tendeo-se, e com acerto, confiar a revisao das 
condemnagoes criminaes a uma jtirisdicgao su- 
perior a dos Estados. Sao duas derogagoes do 
principio federative, justificadas como expressao 
dc grande desvelo e zelo pela liberdade indi- 
vidual, cujo goso pacifico e seguro e o escopo 
das constituigoes politicas. 

— Das sentengas do supremo tribunal federal 
e elle proprio o revisor, como foi julgado por 
accordam na « revisao crime» n. 582, de 16 dc 
novembro de 1901. 

A lei marcara os casos e as formas de 
revisao. Quanto aos casos de revisao, por 
dous modos podem elles ser determinados na 
lei,— 011 por clausula geral que a autorise toda 
a vez que occorram motives provados que jus- 
tifiquem, pelo reconhecimento da innocencia do 
condemnado, a retractagao da sentenga,— ou 
por mengao particularisada de cada um d'esses 
motivos. 

O primeiro, generico, compendioso, tern a 
vantagem.que o segundo nao olferece, de abran- 
ger os casos todos que na pratica possam surgir 
e evita que 0 texto legal scja obstaculo alguma 
vez a proclamagao da innocencia reconhecida, 
pelo nao se poder nos termos strictos d'elle 
comprehender o caso, 

O segundo garante, melhor e com scguranga 
que o primeiro nao da, a autoridade da cousa 
julrada, so excepcionalmente, em mui rcduzido 
limite, permittindo novo exame e decisiio da 
causa finda. 

Contra a clausula generica argue-se a facili- 
dade do abuso pela extensao a casos que esca- 
pem ao conceito fundamental da revisao. E 
escusado e considerar quao grave e funesto e 
n'estas coutas o abuso. Mas sera menos grave 
e menos funesto ver-se a innocencia eviden- 
ciada por factos irrecusaveis e manlida apesar 
d'isso sob os rigores que a lei destina aos ver- 
dadeiros criminosos ? Espectaculo irritante e 
abuso do poder publico e esse do castigo de 
quern nao tern culpa, da punigao do jmto que 
soffre, por defeito e lacuna da lei,— opprobrio 
da justiga social ! 

E esta dhposigao constitucional mandando 
fixar no texto da lei os casos singulares e re- 
strictos d'este humanitario recurso, nao parece 
obra dos mesmos legisladores que no art. 72, 
§ 16, asseguraram aos accusados «a mais plena 
defeza com todos os recursos e meios essenciaes 
a ella», desde que, impondo a especificagao 
individualisada dos casos, deixaram com isso a 
possibilidade, a probabilidade ate, do inventario 
incomplete d'elles, e caso havera em que, por 
nao contemplado, nao se permitta o recurso, e 
assim se de a continuagao da pena imposta a 
quern por erro a justiga tenha condemnado so- 
beranamente. 

Em Franga, no casoLcsurques, osjuizes foram 
tolhidos em vista dos teimos da lei, de reco- 
nhecer a innocencia do condemnado ( e exe- 
cutado), apesar da apparigao do verdadeiro c 
confesso criminoso. 

A lei n. 221, de 20 de novembro de 1S94, 
art. 74, § 1, declarou quaes os casos em que 
tern lugar a revisao e.sao os que se acham tran- 
scriptos no art. 343, daprimciraparteda consoli- 
dagao das leis doprocesso federal, expedida com 
odecreto n. 3.084, de 5 de novembrode 1898, 
n'estes termos : 

Tem lugar a revisao : 
a) quando a sentenga condemnatoria tor contraria ao 

texto exprcsso da lei penal ; 
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b) quando no p rocesso cm qu e foi profe rida a sentença 
co1-u.lcmnatori a, n.1o se g uardare m as forma li d ades subs tan
c i:1cs do processo ; 

r) quando a sente nça co nd cmnato ria tive r s ido p rofe rida 
por juiz incomp eten te, suspeito , pe itado ou subornado, ou 
quando se fundar c m clcpo irn c·nto 1 ins t rumento ou exame 
j ul gado fa lso ; 

d) quand o a sentença condemnato ria esti ve r cm fo rm al 
co ntrndicçfw com outra, na qua l fora m cond em nados como 
autores do mesmo cr ime outros r~os; 

,·) quand o a sente nça cond m na t oria tive r s ido proferida 
na supposiçf10 ele homicídio, que pos terio rm e nte verifico u
se nflO se r rea l , po r estar viva a pesso a que era t id a po r 
assassi nada ; · 

f) quand o a senten ça condcmnatoria fôr co nt ra ri a :l evi
dencia dos autos ; 

g) quando depoi s da sente nça co nd cmnatoria se desco
brire m nov:1s e irrcc usavcis provas da innocenc ia do con
dcmn acl o. 

A leitura rell ecti da do transcripto a rti go m os
t ra-o inq uinado de dous lamentave is v ic ios
confu são de idéas qua nto á materia ele recursos 
e- imperfeita in d ivíduação dos casos de rev i
são.- Ha ahi casos que não são de revisão , 
v. gr. , o de pret eri ção de fo rm alidades substan
ciaes do processo . 

A rev isão em t al caso é uma nova e não jus
tifi cada appell ação , e constit ue o supremo tri
bun a l em j u i-w de te rce ira in stancia. 

Ora, não só é inco nve ni ente a multiplicação 
das instancias, mas tam bem não fo i prec isa
m ente pa ra ter-se m ais uma que se c reo u a re
v isão. Pa ra a correcção das nullidades as leis 
do processo nos termos ordin a ri os d ' el le t em es
ta belec ido os necessari os rec ursos, e bastam os 
j u izes superi ores das ju sti ças locaes para pro
nu ncia l-as e faze rem sa nar os vi cios do p roces
sado . De m ais , co m excepção dos casos de 
Habeas-co1p us e _de espolio de est ra nge iro ( não 
estando a espec1e prev ista em tratado) , ,< as de
cisões dos juizes ou tribun aes dos Estados, nas 
materi as de sua competencia porão tcr11Jo aos 
processos e ás questões» diz o ar t. 6 1 da Co nst itui
ção , e esta d isposição é sacrificada pelo descom
munal rec urso de rev isão po r m otivo de prete
ri ção de fo rmulas . 

O mesm o se poderá d ize r do caso de sentença 
co ndemnator ia profe rida contra a prova dos 
autos . A erro nea aprec iação da p rova feita nos 
autos corr ige-se por v ia de em bargos e appel
lação e nad1 ex pli ca a creação de um recurso 
ext raordin a rio pa ra remedi ai-a, fóra da j uri s
d icção no rmal, propri a dos Estados . · Estes que 
creem (*), si ass im o q uize rem , seos trib111wes 
de cassaçtio, seos rewrsos de revista ; está isto em 
seos p9deres . (Co nst. Fed. , ar ts. 63 e 65, § 2). 
Mas nao se det u rpe e se desv irtue a nova in sti
t ui ção da re-visáo em be nefi cio dos condemn a
dos , con fundindo-a com o a nti o-o recurso de . . o 
rev ista di ve rso por sua natureza e fim. 

. e·.> q E~l cth da B:,hi:1, 11111_ ,los (JLIC melhor orga ni saçiio judi .. .- iaria tem. 
111 -.~1t_111Q 11m ln~11 11 ,1 ~ d ,· r,·~•_rsl ,1, a 1111:1 1 ~ h:r.1 lugar nas ._·a11s:i s e pro,.·c:; '-ns 
1lcl·1thdos cm 111 11111:1 11!!.tn111..1 :1, quando se d,1 prctcriç:io t!c for111:llhl:1 1tc cs
sc nda l, viulaçio de lei ~11 i11j usliç;1 notari a, c :,,:,:cptuada s as pCiJIICn:ts dcm:m• 
d:is .1> Const. de : de Julho de 189 1, :1r1 s . 6; e 78 . 
. Pd:1 ~on:iot. Jo E:io t:h'.O t!c Minas c "':111loris:ul;1 a cr"•aç:io dt.: um tribuna l 
incumbido de rc\'~r os ;ulg:uncntos nos \'.a sos de c., prcssa violaç:io da lt.:i ; 
1
1
1
~~~ trmo de un11orm1s.1r a j11 ri ~prudend:1 . ( Const. de 1; de julho de 

To rn ar confor me á lei e á prova ex istente nos 
autos (não se ndo licito ao reco rrente apresentar 
nova) a dec isão ultima n' ell es p roferida, e har
m oni sa r os julgados, uni fo rmi sa ndo a juri spru
dencia, era o. intui to da rev ista, no antigo 
regim en. E' da essencia da revisão crimina l, 
não o estabe lecer a con fo rmidade do juizo co m 
a prova fe ita no processo find o, neri1 a preoc
cupação de uni fo rmi sação da ju risprudencia , 
m as o conhecimento de factos e circumstancias 
sobrev indos á dec isão fin al , passada em julgado , 
ou que não ten ham constado d os autos e cuj a 
existencia patenteie o erro da co nde m nação. A 
m á ap reciação da prova fe ita no processo e a 
inobserva nci a das formul as e prescri pções le
gaes estabelecidas para apuramento da verdade , 
tem cabal rec urso nos embargos, na appellação, 
e na revista, e de mais remedi os não ca recem . 
A revisão é para o caso de, - a inda tendo tudo 
corrido regularmente no processo e mesmo ha
ve ndo sido a sentença proferid a inteiram ente 
de acco rdo com os autos, com a prova, co m a 
lei,-novos elem entos surg irem ou v ierem a se r 
conhec idos, q ue dest ru am os fund amentos do 
julgado e o mostrem eivado de erro . A citad:t 
lei n. 22 1 confun el io os rec ursos. 

E na espec ifi cação dos casos de rev isão m os
t ra-se inco rrecta, por exemplo, no ultimo dos 
fi gurados . Ahi allude a uovas provas de,cobertas 
depois da co11den111nção, o que induz a crer que 
,<não send o nova ou não tend o sido descoberta 
depo is da sentença condemnatoria não se admit
te no j ui zo da rev isão a prova que deixou de ser 
apresentada opportunam ente» (e ass im julgou o 
supremo t ri bun a l fede ral , em acc . , na rev isão 
cri me n . 146, de 1 de agosto de 1896), quando 
a razão e o caracter benefi co da rev isão aco nse
lham q ue esta se ele tambem quando, embora 
em si não seja nova a prova , te ndo ex isten
c ia ant eri or á sentença, é nova, entretanto, para 
o p rocesso, para a justi ça. O u , na phrase dos 
au tores, po r nova prova se deve rá entend er a 
p rova 11oviler p roducta, a inda que não 11oviler 
reperta. 

Mas não ca be em nosso plano a analyse ela 
citada lei (*) e passan1os adiante. 

A fórma da revisão . Vide dec reto n . 848, 
ele 1 1 de outu bro de 189º· art. 9, n. Ili , §§ 5 
e 6 ; Reg . do supr . t ri b. fed. , de 8 de agosto 
de 189 1, arts. 103 a 106; lei n. 22 1, ·d,e 20 de 
novemb ro de 1894, a rts . 54, n. Vlll , a rt. 74, §§ 
3 e seg.; Co nsol. das leis referentes á justi ça 
federal, part. li , arts . 344 a 3 5 1, e ÜRGAN . j uD . 
E Pou c. DA REPUB L. Dos EsT. UN. DO BR AZ IL, 

pelo Dese m ba rgador A. de Souza Martin s, §§ 
239 a 248 . 

Requerida pelo sentenciado ou por 
q ua lq uer do povo ou ex-ojjicio pelo procu rado r 
ge ra l da Rep ublica. O decreto n. 848 , de 1 1 

( · ) Os estudi osos :i encoutr:u,io 1\esenvolvid:1 e minuciosa n'A R l rJ i .r, io 
dos p,·u;osus pouus ug1111.io ,1 do 11fri1111 , n j 11 ri.fpp 11 ,ic11ri11 t n frg is lnrâo 
co mf,11 ·, 1.f,1, pelo illustrc le nte de dirdto o Dr. Jo.lo Vicir:i de Araujo . 
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b) quancio no processo em quc foi profcrida a scnten^a 
condemnatoria, nao se guardarem as formalidades substan- 
ciaes do processo ; 

c) quando a scnten^a condemnatoria tiver sido profcrida 
porjuiz incompetente, suspeito, pcitado ou subornado, ou 
quando se fundar cm depoimcnto, instrumcnto ou cxame 
julgado falso ; 

d) quando a sen tern; a condemnatoria cstiver em formal 
contradicqao com outra, na qual foram condemnados como 
autores do mcsnio crime outros rcos ; 

i) quando a sentcnqa condemnatoria liver sido profcrida 
na supposnjao de honiicidio, que postcriormentc verificou- 
se nao scr real, por cstar viva a pcssoa quc era tida por 
assassinada ; 

f) quando a sentcn^a condemnatoria for contraria a evi- 
dcncia dos autos ; 

g) quando dcpois da sentenqa condemnatoria sc desco- 
brirem novas e irrccusavcis provas da innocencia do con- 
demnado, 

A leitura reflectida do transcripto artigo mos- 
tra-o inquinado de dons lamentaveis vicios— 
confusao de ideas quanto a materia de recursos 
c— imperfeita individuafao dos casos de revi- 
sao.— Ha ahi casos quc nao sao de revisao, 
v. gr., o de prelerifao de formalidades substan- 
ciaes do processo. 

A revisao em tal caso e uma nova e nao jus- 
tificada appella^ao, c constitue o supremo tri- 
bunal em jur/.o de terceira instancia. 

Ora, nao so e inconveniente a multiplica(;ao 
das instancias, mas tambem nao foi precisa- 
mente para ter-se mais uma que se creou a re- 
visao. Para a correci;ao das nullidades as leis 
do processo nos termosordinarios d'elle tern es- 
tabelecido os necessaries recursos, e bastam os 
juizes superiores das justigas locaes para pro- 
nuncial-as e fazerem sanar os vicios do proces- 
sado. De mais, com excepgao dos casos de 
Hahcas-corpns e de espolio de estrangeiro ( nao 
estando a especie prevista em tratado), « as de- 
cisoes dos juizes ou tribunaes dos Estados, nas 
materias de sua competencia porao lenno aos 
processos c as quesidesyt diz o art. 61 da Constitui- 
gao, c esta disposigao c sacrificada pelo descom- 
munal recurso de revisao por motivo de prete- 
rigao de formulas. 

O mesmo se podera dizer do caso desentenga 
condemnatoria prolenda contra a prova dos 
autos. A erronea apreciagao da prova feita nos 
autos corrige-se por via de embargos e appel- 
lagao e nada explica a creagao de um recurso 
extraordinario para remedial-a, fora da juris- 
dicgao normal, propria dos Estados. • Estes que 
creem (*), si assim o quizerem, seos tribunaes 
de cassa^no, seos recursos de rcvista ; esta isto em 
seos poderes. (Const. Fed., arts. 63 e 65, § 2). 
Mas nao se deturpe c se desvirtue a nova insti- 
tuigao da revisao cm beneficio dos condemna- 
dos, conlundindo-a com o antigo recurso de 
revistadiverse por sua natureza e fim. 

(*) O Estiub ib Bjihi.t, do*, quc mollior organtsa^ao jmliciaria tcm, instiluin um (1 thmi.tl tie ivr/j/.i, a qua! <« tcra lugar nas causas e processos tlccnli.los cm ultima inslaucia, quantlo sc tij prctcrigao dc formalidade cs- 
scncial, violagao dc lei ou injustiga notoria, cxccptuadas as pcuuenas dgman- das.» Const, dc 2 dc jtilho de 1891, arts. 63 e 78. I'ela Const, do Estado de Minus c ^anlorisadn a creagao dc um tribunal 
incumbtdo de rever os julgaincutos nos casos .Ic cxpressa violagao da lei : hem L*f\nin 1 ^ <■ Tin 1 fV. r 1 m i tr. r ^ n ^. 1... .:/ /- . . , , ... 

Tornar conforme a lei e a prova existente nos 
autos (nao sendo licito ao recorrcnte aprcsentar 
nova) a decisao ultima n'elles profcrida, e har- 
monisar os Julgados, uniformisando a jurispru- 
dencia, era o intuito da revista, no antigo 
regimen. E' da essencia da revisao criminal, 
nao o estabelecer a conformidade do juizo com 
a prova feita no processo fmdo, nem a preoc- 
cupagao de uniformisagao da jurisprudencia, 
mas o conhecimento de factos e circumstancias 
sobrevindos a decisao final, passada emjulgado, 
ou que nao tenham constado dos autos e cuja 
existencia patenteie o erro da condemnagao. A 
ma apreciagao da prova feita no processo c a 
inobservancia das formulas e prescripgoes le- 
gaes estabelecidas para apuramento da verdade, 
tern cabal recurso nos embargos, na appellagao, 
e na revista, e de mais remedies nao carecem. 
A revisao c para o caso de,— ainda tendo tudo 
corrido regularmente no processo e mesmo ha- 
vendo sido a sentenga proferida inteiramente 
dc accordo com os autos, com a prova, com a 
lei,—novos elementos surgirem ou vierem a ser 
conhccidos, que destruam os fundamentos do 
julgado e 0 mostrem eivado de erro. A citada 
lei n. 221 confundio os recursos. 

E na especificagao dos casos de revisao mos- 
tra-se incorrecta, por exemplo, no ultimo dos 
figurados. Ahi allude a novas provas descobertas 
depot's da condctnnacdo, o que induz a crer que 
«nao sendo nova ou nao tendo sido descoberta 
depois da sentenga condemnatoria nao se admit- 
te no juizo da revisao a prova que dcixou de scr 
apresentada opportunamente» (e assim julgou o 
supremo tribunal federal, em acc., na revisao 
crime n. 146, de 1 de agosto de 1896^), quando 
a razao e o caracter benefico da revisao aconse- 
Iham que esta se de tambem quando, embora 
cm si nao seja nova a prova, tendo existen- 
cia anterior a sentenga, e nova, entretanto, para 
o processo, para a justiga. Ou, na phrase dos 
autores, por nova prova se devera cntendcr a 
prova novitcr prodncta, ainda que nao novilcr 
reperta. 

Mas nao cabe em nosso piano a analyse da 
citada lei C) e passamos adiante. 

A forma da revisao. Vide decreton. S48, 
de 11 de outubro de ipgo, art. 9, n. Ill, §§ 3 
c 6 ; Reg. do supr. trib. fed., de 8 de agosto 
de 1891, arts. 103 a 106 ; lei n. 221, de 20 de 
novembro de 1894, arts. 34, n. VIII, art. 74, §§ 
3 e seg.; Consol. das leis referentes a justiga 
federal, part. II, arts. 344 3351, c Organ. Jud. 
E POLIC. DA RePUBI.. DOS EsT. Un. DO BRAZIL, 
pelo Desembargador A. de Souza Martins, §§ 
239 a 248. 

Requerida pelo sentenciado ou por 
qualquer do povo ou cx-ofjicio pelo procurador 
geral da Rcpublica. O decreto n. 848, de 11 

(*) Os esUuUosos a enconlrarao ilcsenvotvi.la c mimiciosa n'-zf Revisoo 
das processos peuaes segundo .7 douiritui, a Jiin'sftpudeucin e a h'gisl.ifdo compiirodiT, pelo illnstre lenle de direito 0 Dr. J«i3o Vjejra de Araujo. 
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de outubro el e 1890, a rt. 9, n. III , § 1, facultava 
o recu rso excl usivamente 110 co11de1111111do ou seos 
representantes legaes. A Constitui ção o con
cede, a lém cl ' isso, a quaesq uer pessoas , qu e 
sejam interessadas pela so rte elo conclemnacl o ou 
movidas por simples senti mento ele ju st iça, e ao 
proprio funccion a ri o que perante os tribunaes 
representa a União . E é este mais um ponto 
em que seve hoje rea li sada suggestão el e nosso 
g rand e pu bli cista P1 MENTA BuENo. Não só o 
réo (esc reve ra cllc) deve em t odo ou qua lq uer 
t empo te r este recu rso aberto, mas a propria 
au to ridad e deve interpol-o ex-officio desde que 
lhe constar que dá-se essa ev ide nci a demo nst ra
tiva da imperfeição da ju ~t iça humana.« Dir. 
P11 bl. Braz .. 185 7, pag. 358 . 

Extensivas aos processos militares. 
Esta clausul a resultou da approvação de emend a 
da commissão elo cong resso const ituinte ao art. 
78 do projecto, nos termos que ác ima se leem. 
(ANN . DO CoNGR. CoNsT . , vo l. 1, pag. 133 e 
vol. ll , pag .41 5). 

D'esses termos se ve qu e a rev isão era refe
ri da ao<- suprem o tri bu nal militam, cio q ual o 
projcc to não tratava e cuja creação a mes ma 
com mi ssão, por outra emenda , tinha proposto . 
(AN N. cit. , vo l. 1, pag. 135 ). 

M:i s o cong resso, que apprová ra a suprad icta 
emenda ao art. 78, rejeitou, toda via, a outra, 
que es pec ia lmen te t ratava da crcação d ' esse tri
bunal , (A NN . c it. , Yol. II , pag . 4 17) 

Ficou ass im vo tado que have ria rev isão tam
bem das condemnações militares e que estaca
beri a a um supremo tribunal militar . A outra 
emenda, cm vista d ' isso, pod ia ser di spensada 
e si cahio, foi sem duvida, por inutil. A exi s
tencia ci o supremo tri bun al milita r fi cára affir
mada j ·1 pela que fora ap provada ; na redacção 
se supprimiri a a refe rencia feita ao artigo que 
não se accresce n tou ao projecto. 

O regimento do cong resso const it uinte , art . 
58, § 1, mandava qu e para a segunda di scussão 
se fizesse di stribui ção do projecto co111 as e111e11-
das (ANN. cit . , vol. 1, pag . 64) e isto daria 
luga r a mais faci l e melhor estudo do projecto, 
sa lientando-se as disposições que ti nham soffri do 
alteração res ultante da votação das emendas . 
Mas, em vez .d' isso, fo i presente ao congresso o 
projecto , sem o t ex to das emendas, com um a 
«redacção para a segunda discussão» (ANN. 
cit. , vo l. Il , pag. 384 a 409 e pag . 436 a 441) , 
redacção essa fei ta pelo director da secreta ri a do 
cong resso, sob a fi scalisação do presi lente 
(ANN . e vol. cit., pag . 642) e ahi , sem interven
ção da commissão, nem do cong resso, ao qual 
deveria se r presente a in cong ru enci a ou absu rdo 
que se julgasse te r hav ido, foi ( não sabemos 
com que autoridade, pois , que não a dava 
o regimento nem ao direc tor da sec retari a 
nem ao presidente do con ,;resso) supprimida a 
segunda parte da primeira das referidas emen
das da commi ssão . 

Na segunda di scussão, os que havia m defen
dido a instituição do tribunal militar , volveram 

á ca rga e o cong resso approvou nova emenda 
c rcando-o, mas nen huma appa receo então res
t ituindo-lhe o conhecimento da revisão das con 
demnações mi litares . (ANN . , vol. Ili , pag. 23 ' ) 
Na d iscussão, porém, da redacção fin a l, veio 
novamente á ba ila a revi são pelo supremo tri
bu nal militar , com o se vê da seguinte emenda 
dos representantes Filg ueiras e Retumba . (ANN., 
va i. Ili , pag . 260) : 

« A materia do § 3• do art . 82 dc,·e constitui r di sposi
ção de mais um paragrapho do art. 78, redigindo-se do se
guinte modo , por pnrerer que foi esse o fcusn111e11/o do co11-
grcsso : 

Os processos militares fi ndos pode rão se r rev istos, a 
qua lquer tempo , em bcneílc io dos cond emn ados, pelo su
premo tribunal rnilitar, para confirmar ou reformar a sen
te nça, sem que possam ser aggravadas as penas da sen
te!1ça rev ista , nos casos e pela forma que a lei deter
m111 ar.» 

O segund o dos sig nata ri os d ' esta emend a as
sim a defe ndeo na sessão de 23 de feve rei ro de 
189 1 : 

O art . 78 diz que os militares de terra e mar terão fàro 
espec ial nos dclictos militares, que esse fóro compor-se-á 
de um supremo tribunal militar, cujos membros serno vita
licios, e dos co nse lhos. necessa ri os p.1ra a formaçi10 da cu lp a 
e ju lga men to dos crimes, se ndo sua o rga nisacão e att rib ui
ções reguladas po r lei espec ia l ; o art. 82 , trata ndo da 
revisao de processos findos, em 1nateria c rime , pcrmittc que 
o supremo tribunal federal possa , cm beneficio dos con
demnados. e cm qualque r tempo , reformar ou confirmar as 
sen t enças e cm um dos seos paragraphos diz que suas dis
posições são exte nsivas aos proc~ssos m ilit:ucs. 

Parece-m e que , crcados na Const ituiç;w dou s tribuna es 
s upe riores, um civi l e outro militar. ambos devem só
mente occupar-se de assumptos que lhe disserem re
speito . 

Si o art. 82 faculta ao sup rem o tribu nal federa l a revisão 
de processos find os, o art. 78 tambem o deve fú. e r, tra
ta ndo ele processos mi lita res ; nã o · só a boa logica isso 
acon selha , como principa lm ente ha vcrú un iformidade na 
lei . 

Peço , portanto, que se remetta ,í commissão de rcdacção 
do proj ecto a emenda qu e tive a hon ra de apresenta r a este 
illustrado co ngresso, man da ndo supp rimir o § 3", do 
art. 82 para se r co ll ocado tambcm como § 3' . no art. 78; 
fi cando :1ssim ambos os tribun aes, civi l e mil itar, com po
deres, conferidos pe la Constituiç[10 1 para rever processos, 
podendo cm qualquer t empo , e sómente cm benefic io dos 
co nd emnad os1 reformar ou confirmar as sentenças n'cllcs 
lavradas. 

(A nn. do Cong r. Const. , vol. Ili , pag. 266). 

Tinham razão os autores da emenda, all e
gando que ell a representava o pensamento do 
cong resso, pois , com a approvação da emenda 
ao art. 78,_ § 3, fi ca ram creados não só a rev isão 
dos processos mi li tares, como o tribunal mili
tar a que el las competeriam. Basta , para se ver 
isso atte ntar nos term os d'essa emenda. A 
clausu la n 'ella contida« a que se refere o art ... » 
era simplesmente expletiva ; a creação do tri
bun al e ta va fei ta desde q ue se mandava reali
sar a revisão por um tribunal mi li ta r. 

Evidentemente, o congresso que approvou a 
emenda pa ra estabelecer a rev isão de taes pro
cessos pelo tribunal militar , a que ella se refe
ri a, necessa ri ame nte queria esse tri buna l. O 
ter repelli do outra emenda que creava esse tri
bun al exp li ca-se perfeitamente pela inuti li dade 
d' ell a . Por le i o rdinaria se organi saria essa 
instituição (art. 34, n. 34). 
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de outubro de 1890, art. 9, n. Ill, § 1, facultava 
orecurso exclusivamente no coudcmnado ou seos 
representantes legaes. A Constituiijao o con- 
cede, alem d'isso, a quaesquer pessoas, que 
sejam interessadas pela sorte do condemnado ou 
movidas por simples sentimento de justica, e ao 
proprio funccionario que perante os tribunaes 
representa a Uniao. E e este mais um ponto 
em que seve hojc realisada suggestao de nosso 
grande publicista Pimenta Bueno. Nao so o 
reo (escrevera cllc) devc em todo ou qualqucr 
tempo ter este recurso aberto, mas a propria 
autoridade devc interpol-o cx-officio desde que 
Ihe constar que da-se essa evidencia demonstra- 
tiva da imperfeicao da justifa humana.« Dir. 
Pnbl. Brn$.. 1S57, pag. 358. 

Extensivas aos processes militares. 
Esta clausula resultou da approvacao de emenda 
da commissao do congresso constituinte ao art. 
78 do projecto, nos termos que acima se leem. 
(Ann. do Congk. Const., vol. 1, pag. 133 e 
vol■ ^ I I, pag. 415). 

D'esses termos se ve que a revisao era refe- 
rida ao <i supremo tribunal militar», do qual o 
projecto nao tratava e cuja crea^ao a mesma 
commissao, por outra emenda, tinha proposto. 
(Ann. cit., vol. I, pag. 135). 

Mas o congresso, que approvara a supradicta 
emenda ao art. 78, rejeitou, toda\ia. a outra, 
que espccialmcnte tratava da creaijao d'esse tri- 
bunal, (Ann. cit., vol. II, pag. 417) 

Ficon assim votado que haveria revisao tam- 
bem das condemnafoes militares e que esta ca- 
beria a um supremo tribunal militar. A outra 
emenda, em vista d'isso, podia ser dispensada 
e si cahio, foi sem duvida, por inutil. A exis- 
tencia do supremo tribunal militar ficara affir- 
mada j i pela que fora approvada; na redaci;ao 
se supprimiria a referencia feita ao artigo que 
nao se accrescentou ao projecto. 

O regimento do congresso constituinte, art. 
38, § i, mandava que para a segunda discussao 
se fizesse distribuigao do projecto com as cmen- 
das (Ann. cit., vol. I, pag. 64) e isto daria 
lugar a mais facil e melhor estudo do projecto, 
salientando-se asdisposifoes que tinham soffrido 
alteragao resultante da votafao das emendas. 
Mas, em vez d'isso, foi presente ao congresso o 
projecto. sem o texto das emendas, com uma 
•aredacfao para a segunda discussao» (Ann. 
cit., vol. 11, pag. 384 a 409 e pag. 436 a 441), 
redacfao essa feita pelo director da secretaria do 
congresso, sob a tiscalisacao do presidente 
(Ann. e vol. cit., pag. 642) e ahi, sem interven- 
9ao da commissao, ncm do congresso, ao qual 
deveria ser presente a incongruencia ou absurdo 
que se julgasse tor havido, foi (nao sabemos 
com que autoridade, pois, quo nao a dava 
o regimento nem ao director da secretaria 
nem ao presidente do congresso) supprimida a 
segunda parte da primeira das referidas emen- 
das da commissao. 

Na segunda discussao, os que haviam defen- 
dido a institui9ao do tribunal militar, volveram 

a carga e o congresso approvou nova emenda 
creando-o, mas nenhuma appareceo entao rcs- 
tituindo-lhe o conhecimento da revisao das con- 
demnafoes militares. (Ann., vol. Ill, pag.238) 
Na discussao, porem, da redaccao final, veio 
novamente a baila a revisao pelo supremo tri- 
bunal militar, como se ve da seguinte emenda 
dos representantes Filgueiras e Retumba. (Ann., 
vol. Ill, pag. 260) : 

« A materia do § 3° do art. 82 deve constituir disposi- 
qao de mais um paragrapho do art. 78, redigindo-se do se- 
guinte modo, por parcccr que foi cssc 0 pcusameiito do con- 
gresso : 

Os proccssos militares (indos poderao ser revistos, a 
qualqucr tempo, cm bcneflcio dos condcmnados, pelo su- 
premo tribunal militar, para confirmar ou reformar a sen- 
tcn^a, sem que possam ser aggravadas as penas da sen- 
tenca rcvista, nos casos c pela forma que a lei deter- 
minar.» 

O segundo dos signatarios d'esta emenda as- 
sim a defendeo na sessao de 23 de fevereiro de 
1891 : 

O art. 78 dh que os militares dc terra e mar terao fdro 
especial nos dclictos militares, que csse foro compor-sc-a 
de um supremo tribunal militar, cujos membros serao vita- 
licios, c dos conselhos. necessaries para a format a o da culpa 
e julgamento dos crimes, sendo sua organisacao c attribui- 
^oes rcguhidas por lei especial ; o art. 82, tratando da 
revisao de processes findos, em materia crime, permitte que 
0 supremo tribunal federal possa, cm beneficio dos con- 
dcmnados. e em qualqucr tempo, reformar ou confirmar as 
senten^as c em um dos seos paragraphos dir. que suas dis- 
posi«;6es sao extensivas aos processes militares. 

Parece-me que, creados na Constitui^ao dous"'tribunaes 
superiores, um civil e outro militar, ambos devem so- 
mente occupar-se de assumptos que Ihc disserem re- 
speito. 

Si o art. 82 faculta ao supremo tribunal federal a revisao 
de processes findos, o art. 78 tambem o deve fazer, tra- 
tando de processos militares ; nao' so a boa logica isso 
aconselha, como principalmente liavera uniformidade na 
lei. 

Pe?o, portanto, que se remetta a commissao de redaccao 
do projecto a emenda que tive a honra de apresentar a este 
illustrado congresso, mandando suppnmir o § 3"', do 
art. 82 para ser collocado tambem como ^ 30, no art. 78; 
ficando assim ambos os tribunaes, civil e militar, com po- 
deres, conferidos pela Constitui^ao, para revcr proccssos, 
podendo em qualquer tempo, e somente cm beneficio dos 
condemnados, reformar ou confirmar as sentencas n'ellcs 
lavradas. 

(Ann. do Congr. Const., vol. Ill, pag. 266). 

Tinham razao os autores da emenda, alle" 
gando que ella representava o pensamento do 
congresso, pois, com a approvacao da emenda 
ao art. 78,_§ 3, ficaram creados nao so a revisao 
dos processos militares, como o tribunal mili- 
tar a que ellas competeriam. Basta.para sever 
isso attenlar nos termos d'essa emenda. A 
clausula n'ella contida « a que se refere o art...» 
era simplesmente explctiva ; a creagao do tri- 
bunal estava feita desde que se mandava rcali- 
sar a revisao por um tribunal militar. 

Evidentemente, 0 congresso que approvou a 
emenda para estabelecer a revisao de tacs pro- 
cessos pelo tribunal militar, a que ella sc refe- 
ria, necessariamente queria esse tribunal. () 
ter repellido outra emenda que creava esse tri- 
bunal explica-se perfeitamente pela inutilidade 
d'ella. For lei ordinaria se organisaria essa 
instituifao (art. 34, n. 34). 
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A «redacção pa ra a segunda d isc ussão», pois 
não o pod ia su pp rim ir sem v io lar o vencido ; 
quando m u ito caberi a a eli ,•ninação das pala
vras «a q ue se refere o a rti go». 

E muito bem cab ida fi cava no supremo tri
bun al militar a competencia para fa zer a rev isão 
el as condemnações militares . A razão est á na 
prop ria indo le e natureza pec uli a r da ju sti ça mi
litar. Os moti vos que fund amentam a ex isten
c ia se parada e espec ial d 'essa j usti ça, im põem 
que a ell a não se furte dec isão a lg u ma sobre 
assumpto q ue constitue materi a de sua juris
di cção p rop ri a . Si os m ilitares deve m ter seo 
fóro especial, como concebe r a existenc ia de 
a utori dade est ranha e supe ri or a esse fõ ro , com 
poderes de anniquil ar as decisões n' ell e profe
rid as ? E' uma contra cl icção , e um mal pa ra a 
boa admini st ração da ju sti ça e para a di sciplina 
mi li tar. Não se ex plica , a lém d ' isso , como um 
rnpre1110 tribu nal seja depend ente de outro tri 
bunal, ou que na mesma jurisdi cção haja dous 
s11p 1e1110s . 

E esta in cong ru encia, est e absurdo, esta 
g rande inconve ni encia para o servi ço pu bli co, 
não t eri a escapado, á ultima hora , á attenção 
do cong resso, si o trabalho da redacção fin al da 
Consti tuição não tivesse co rri do , como correo e 
se vê dos ANNAES, tão de afogadilho e a taba
lhoadamente. 

Ence rrada a di sc ussão. o representante Amaro 
C»valcai;i t i suggeri o o seguinte : 

<< Sendo i111111merns ns emendas offc rcc id as ,i redacção do 
proj ec to, req ueiro a V. Ex . qu e submet t a ao cong resso o 
seguin te : que .ts mesmas emendas sejam dtsde logo reme/
lidas ti rommissào de rcdacçüo , a q ua\ 1 reco lhe ndo-se a um a 
das ante-salas , poder:\ dar desde logo o sco parcc,;r , e sendo 
invertida a ord e m do dia , isto é, e ntrando-se j.í. na se
gunda parte da ordem do d ia. 

Assim havcd\ tempo para qu e a mesma commissào dê 
o sco pa recer e o congresso npprovc boje ml'smo a rcdacção 
definitiva . 

(ANN., vol. 111 , pag. 270) . 

Eram muitas as emendas a se votarem , apre
sentadas t odas n ' um só d ia, não impressas n o 
Diario do Congresso , nem di stribuidas em av ul
sos , desconhecidas assim á maioria sinão á 
quasi tota lidade dos representa ntes ; iri am logo 
e logo á commissão em quanto o cong resso 
fi cava oçcupado com a di scussão ele outra ma
t eri a, o que at é impedi a aos represen tantes de 
ass istir , pa ra se in struirem, ao t rabalh o da 
commi ssão, - e esta t eri a de dar a lli n ' uma 
a nte-sala , desde logo, seo parecer, para em se
gu ida, no mesmo resto de sessão, ser votado 
pelo cong resso . 

O presidente pond ero u que lhe parecia acer
t ado constituir-se tri bun al das emend as a com
missão, a qual as exam inaria e aquellas que fos
sem por ell a ace itas se ri am at tendiclas e a re
dacção logo a lterada de accórd o com ell as ; 
d'essa ma neira, d izia -< ta lvez co111 o i1tlervallo de 
u111a bor,1 a com missão poderá apresenta r-nos 
ai nda hoje o seo trabal ho reílecti do e o con
g re so toma rá em consideração e app ro , ·a rá as 
emendas ace itas pela comm issão,» e concluindo 

acc rescenta,·a se r incon ve ni ente e capaz de pro
d uzi r mfo resu ltado a votação em sepa rado de 
cada eme nda . (ANN ., loc. cit . , ) 

T amanha pressa em ass umpto tão g rave e 
q.ue pedi a toda a refl exão ! ! 

E ass im se votando (ANN . cit. , pag . 271) , 
fo ram im medi ata mente as emend as á com mi ssão 
para indica r, elas cincoenta e t antas correcções, 
qu e propunham á redacção, qu aes as que ell a 
j u lgava ad missíveis . A commi ssão q ui z ho nrar 
o vo to pelo qual o cong resso n 'ella abd ico u e 
fez nob re e prod ig ioso esfo rço pa ra d ' isso sahir
se bell amente ; adoptou v inte das emendas, mas 
a est reiteza do tempo, a preci pitação com q ue 
se lhe ex igia tão im portante tra ba lho não lhe 
deixa ram ensanchas pa ra faze i-o completo e 
acertado. E é. ass im que, não fund amentando 
a sua prererencia e a rejeição da maior parte das 
correcções pro postas, deixo u ai nda na Consti
tui ção dde itos que tinha occasião (mas n;'.io teve 
tempo) de fazer ver ao cong resso e el e co rri g ir , 
taes como os que se no tam no a rt. 34, n . 20, 
onde era prec iso determ inar os casos de m obili
sação da g uarda nac ional (alli ha sim ples refe
rencia a casos previstos na Co11stil11içno e esta 
g uarda silenc io com pleto a esse respe ito) ; nos 
a rt s . 34, n. 28 e 48, n. 6, q ue negam im pli c i
tamente q ué r ao cong resso nacio nal, q uer ao 
presidente da Repu blica, o poder de pe rd oa r 
aos mini st ros nos crim es pa rt iculares ; no art. 
60 d), ond e deixo u fica r a clausula,< di ve rsifi
cando as le is d 'estes (estados)» q ua ndo preva
leceo na votação a uni dade da legislação ; e na 
propria materi a que v ính am os comm entanclo 
quando entrámos n 'esta di g ressão, sendo aba n
donada a emend a á redacção dos a rts . 78 e 82 , 
§ 3 (AN 1. cit. pag . 260) que resta urava o pen
samento do cong resso, deturpado pe la « reda
cção para segu nda di scu ssão >' , como ác ima 
m ostrámos, - e ainda era occasião de restabe le
cei-a; pod ia-o o cong resso,com o pode a pp rova r á 
u ltima hora uma nova emend a do deputado 
Antoni o Euzebio ao art. 2 0, sobre pri são de de
putados e senadores (ANN . cit. , pag . 283) , tanto 
mais que não tinha hav ido votação sob re a 
em enda que na referid a redacção a secreta ria 
fez , supprimindo metade do additivo que creo u 
a rev isão nos processos m ilita res . 

E fo i ainda em conseq uenc ia das pressas e 
at ropello hav idos, que ficou fig urando na Con
stituição um erro el e copia ( que outra cousa 
não pode t er sido) que se estadeia mui senho
rilm ente no art. 59 , § 1 a) ,- a palav ra app!i
cnçáo em vez de ,<ap plicabilidade>> (vide com
m entari o ao cit. art. e pa rag rapho,verb, Ou APPLI
CAÇÃO), erro que veio ci o art. 60 , § 1 a) da 
«Redacção» feita pela p ropria commissão do 
cong resso, em 2 1 de fevereiro de 189 1. ( Vide 
O1ARIO oo CoNGR., de 22 d 'este mez e anno, 
pag . 502). 

Ma is el e uma vez surgiram de entre os rep re
se ntan tes reclamacões cont ra isso . O deputado 
Barbosa Lima refe;·ia-se ao açoda111e11to com qu e 
iam se encerrando as disc ussões (AN . , vo l. I 1, 
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A «redacQao para a segunda discussao», pois 
nao o podia supprimir sem violar o vencido ; 
quando muito caberia a eliminafao das pala- 
vras «a que se refere o artigo». 

E muito bem cabida ficava no supremo tri- 
bunal militar a competencia para fazer a revisao 
das condemrifcoes militarcs. A razao esta na 
propria indole e natureza peculiar da justi^a mi- 
litar. Os motives que fundamentam a existen- 
cia separada e especial d'essa justiqa, impoem 
que a ella nao se furte decisao alguma sobre 
assumpto que constitue materia de sua juris- 
dic^ao propria. Si os militares devem ter seo 
foro especial, como conceber a existencia de 
autoridade estranha e superior a esse foro, com 
poderes de anniquilar as decisoes n'elle profe- 
ridas ? E' uma contradicfao, e um mal para a 
boa administrafao da justiqa e para a disciplina 
militar. Nao se explica, alem d'isso, como um 
supremo tribunal seja dependente de outro tri- 
bunal, ou que na mesma jurisdicfao haja dous 
siipicmos. 

E esta incongruencia, este absurdo, esta 
grande inconveniencia para o service publico, 
nao teria escapado, a ultima bora, a attenqao 
do congresso, si o trabalho da redacqao final da 
Constitui(;ao nao tivesse corrido, como correo e 
se ve dos Annaes, tao de afogadilho e ataba- 
Ihoadamente. 

Encerrada a discussao, o rcpresentante Amaro 
C»valcanti suggcrio o seguinte : 

« Sen Jo inniimeras as emeu Jos offerccidas a redac^ao do 
projecto, rcqueiro a V. Hx. que submetta ao congresso o 
seguinte : que as mcsmas cmendas scjam desde logo remcl- 
liJus d commissdo de redac^ao, a qual, recolhendo-se a uma 
das ante-salas, podera dar desJc logo o seo parecer^ e sendo 
invertida a ordem do dia, isto e, cntrando-se ja na se- 
gunda parte da ordem do dia. 

Assim havera tempo para que a mesma commissao dc 
o sco parecer c o congresso approve hojc mcsmo a redac^ao 
definitiva. 

(Ann., vol. Ill, pag. 270). 

Eram muitas as emendas a se votarem, apre- 
sentadas todas n'um so dia, nao impressas no 
Diario do Congresso, nem distribuidas em avul- 
sos, desconhecidas assim a maioria sinao a 
quasi totalidade dos representantes ; iriam logo 
e logo a commissao em quanto o congresso 
ficava occupado com a discussao de outra ma- 
teria, o que ate impedia aos representantes de 
assistir, para se instruirem, ao trabalho da 
commissao,— e esta teria de dar alii n'uma 
ante-sala, desde logo, seo parecer, para em se- 
guida, no mesmo resto de sessao, ser votado 
pclo congresso. 

O presidente ponderou que lire parecia acer- 
tado constituir-se tribunal das emendas a com- 
missao, a qual as examinaria e aquellas que fos- 
sein por ella aceitas scriam attendidas c a re- 
dac^ao logo altcrada de accordo com ellas ; 
d'essa maneira, dizia <UaIvcz com o intervallo de 
uma bora a commissao podera apresentar-nos 
ainda hoje o seo trabalho reflcctidn e o con- 
gresso tomara em considera^ao e approvara as 
emendas aceitas pela commissao,» e concluindo 

accrescentava ser inconvenieate e capaz de pro- 
duzir m to resultado a votaqao em separado de 
cada emenda. (Ann., loc. cit.,) 

Tamanha pressa em assumpto tao grave e 
q.ue pedia toda a reflexao !! 

E assim se votando (Ann. cit., pag. 271), 
foram immediatamente as emendas a commissao 
para indicar, das cincoenta e tantas correccoes, * 
que propunham a redacqao, quaes as que ella 
julgava admissiveis. A commissao quiz honrar 
0 voto pelo qual o congresso n'ella abdicou e 
fez nobre e prodigioso esfor^o para d'isso sahir- 
se bellamente ; adoptou vinte das emendas, mas 
a estreiteza do tempo, a precipitaqao com que 
se Ihe exigia tao importante trabalho nao Ihe 
deixaram ensanchas para fazel-o completo e 
acertado. E e assim que, nao fundamentando 
a sua preferencia e a rejeiqao da maior parte das 
correccoes propostas, deixou ainda na Consti- 
tuiqao defeitos que tinha occasiao (mas nao teve 
tempo) de fazer ver ao congresso e dc corrigir, 
taes como os que se notam no art. 34, n. 20, 
onde era preciso determinar os casos de mobili- 
sacao da guarda nacional (alii ha simples refe- 
rencia a casos previstos na Constiiuigqo e esta 
guarda silencio completo a esse respeito) ; nos 
arts. 34, n. 28 648, n. 6, que negam implici- 
tamente quer ao congresso nacional, quer ao 
presidente da Republica, o poder de perdoar 
aos ministros nos crimes particulares ; no art. 
60 d), onde deixou ficar a clausula « diversifi- 
cando as leis d'estes (estados)» quando preva- 
leceo navotacaoa unidade da legislacao ; e na 
propria materia que vinhamos commentando 
quando entramos n'esta digressao, sendo aban- 
donada a emenda a redaccao dos arts. 78 e 82, 
§ 3 (Ann. cit. pag. 260) que restaurava o pen- 
samento do congresso, deturpado pela « reda- 
ccao para segunda discussao >\ como acima 
mostramos,— e ainda era occasiao de restabele- 
cel-a; podia-o o congresso,como pode approval- a 
ultima hora uma nova emenda do deputado 
Antonio Euzebio ao art. 20, sobre prisao de de- 
putados e senadores (Ann. cit., pag. 283), tanto 
mais que nao tinha havido votacao sobre a 
einenda que na referida redaccao a secretaria 
fez, supprimindo metade do additive que creou 
a revisao nos processes militares. 

E foi ainda em consequencia das pressas e 
atropello havidos, que ficou figurando na Con- 
stitui<;ao um erro de copia ( que outra cousa 
nao pode ter sidq) que se estadeia mui senho- 
rilmcnte no art. 59, § 1 a),— a palavra appli- 
ca^do em vez de «applicabilidade» (vide com- 
mentarioao cit. art. e paragraphogctTi, Ou appli- 
cacao), erro que veio do art. 60, § 1 n) da 
«Redaccao» feita pela propria commissao do 
congresso, em 21 de fevereiro de 1891. ( Cidc 
Diauio do Conor., de 22 d'este mez e anno, 
pag. 502). 

Mais de uma vez surgiram dc entre os repre- 
sentantes reclamaqoes contra isso. O deputado 
Barbosa Lima referia-se ao n^odamcnto com que 
iam se encerrando as discussoes (Ann., vol. 1 I, 
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pag . 262); o deputado Fran cisco Veiga, allu
clin lo á primeira d iscussão, d izia que apesar de 
s haver votado com toda a attenção, deram -se 
in coherencias e contradicções palpaveis e recla
mava toda a prudencia e reflexão na segunda 
d iscu ,são, para não se darem os mesmos incon
veniente, (A'<N . e vol. c it., pag 591); o dep u
tado Serzede llo Correia, condemnando o modo 
porque se faz iam as votações, notava como 
tinham prod uzido el las n umerosas incongruen
cias, anti nomia;, contrad icções e (accrescenta va 
o senaJor José Hygi no) redundancias (ANN ., 
va i. Ili. , pag. 74); e o sen:idor Qui ntino Bo
cay u va, baseado no mesmo fa cto , e alvitrando 
um a nO\·a discussão dos proprios artigos em en
dad os e conju nctamente das emendas, refle
xionava : 

« E' prcferivc l cons:11nir1110s algun d'.as ma is, tantos 
quantos forem ncccssarios p,ir:~ que. do seio d'csta asscm
bl~~l. saia o projccto co nsti tu c ion al elaborado; com :1q~ella 
clareza e reílex,\q. que o paiz tem o di reito de espera r de 
~cos rep rescnt:111tcs . a darm os ,l na ç50 1 to mados do desejo 
de tc rmin :H qu:111to antes a nossa tarefa , sob a pressão das 
cin.:umstancias , um:i Cons t ituiçüo viciosa ou in co ngru en te 
cm mu itas das suns dispos içõe s . de modo a rec lam ar urn a 
s~ ria rcvis;!o : c m t e mpo rn ais prox irn o do que fàra para 
dese;ar.-, (ANN. cit. , pag. 95) -

Observou então o presidente do cong resso, e 
com toda a razão, que esse a lvitre red undava 
em re fo rma do regimento, e que as incohcren
cias e contradi cções entre as di versa s di spo,: i
ções v tadas a com missão de redacção as ind i
caria ao cong resso para se rem co rri g idas. (ANN. 
cit. vol. e pag.) · 

Mas, o caso é que , sinão se qu eria essa re
form a (e nada a embaraçava) para mais tento e 
refl exão no t rab:ilho da redaccão fin al e defi ni
tiva de uma lei tão im portante corno a Consti 
tu ição , ao me nos se deve ria ter evitado o açoda
mento e I rec ipitação, dando á comm issão, não 
uma hora ou hora e me:a e quas i ao t ermi nar a 
sessfo diaria, para se r votada no mesmo dia a 
redacção , mas o t empo que fosse necessa ri o para 
o estudo pausado e completo da materia, de 
modo a poder d'ahi resultar , como queria o se
nador Q1,1i ntino, e com ell e todos os que sabiam 
avali ar a importancia e alcance d 'esse trabalho, 

11111a Coustit11içiío elnbomdn co111 aq 11elln clarc:;_n e 
reflexão q11e o pniz ti11bn o direito de espernr de seos 
represe11fa11tes. 

A pressa é in im iga da perfeição e muito bem 
empregados teriam sido mais uns poucos dias 
n 'essa ultima de mão no trabalho do cong resso , 
para sahir escorreito dos defeitos que o afeiam. 

E mai s longe a inda foi a azafama . A' approva
ção defi niti va da Constituição segui a-se a ex
ecução do disposto nos a rts . 67 e 68 do regí
men to, por força dos quaes se deveriam ter 
tirado tres autographos, destinados um á secre
taria do senado, outro i1 da cama ra dos depu
tados e o terceiro ao archi vo publico . Mas lê- · 
se nos ANNAES (vol. III , pag . 283) : 

O SR. . PitESIDENiE di z que. na fórma do reg im ento , es
tando definitivamente approvada a reclacção. declara ada
ptada a Constitui çüo da Republica dos Estados Unidos do 
Brn il. (Afj;lausos fro/011gados). 

A cornmissào de red:1cção v:.,e in corporar agora a eme nda 
do Sr. Antonio Euzeb'o , e vão se preparar os autographos 
qu e tcem de serv ir de base .í promulgaçüo. Sobre isto de~ 
sejava ouvir a opin ião do congresso. A s~cretaria informa 
que seria difTici l prepar.tr tres autographos, de modo a ser
virem amanhã. 

Lemb ra o recurso de sere m impressos . 
Ha \ na nossa historia politi ca um precedente n'cste sen

t ido que se rea l iso u com o codigo crirninal. Desde que as 
fo lhas do impresso sejam numeradas e rubricadas e tenha 
cada impresso a assignatura de todos os noe ,nbros do con
gresso , pensa que de tal modo fie.irá firmada a authenti
cidad . 

F.m todo c:1so não quer assumir a responsabilidade d'essc 
procedimento e pede ao co ng resso qu e reso lva a q ues
tão . 

Consultado, o cong resso resolve que a p rornulgaçüo se 
faça · po r meio de impressos . 

E po r que á sec retaria do cong resso pareceo 
cl ifficil ( mas não era imposs ível. . . ) tirarem-se 
t res copias da Constituição, não s~ fez d 'esta 
nem um só autogra pho. O precedente a ll egado, 
si t ivesse existido , tratando-se da lei fund a men
tal, da Lex leg11111, não era para ser adaptado e 
segui do. 

Mas o facto é que o archivo publi co guarda 
na sua caixa-fo rte um exemplar autog rapho do 
cod igo crimi nal de 1830 (além da Carta de lei, 
que o mandou exec utar) , não impresso , mas 
manuscripto, como ti vemos de verificar, e póde 
a lli ser visto. 

1-
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jiag. 262 ); o deputado Francisco Veiga, allu- 
dind 1 a primeira discussao, dizia que ape;ar de 
sc haver votado com toda a attempao, deram-se 
inc rherencias e contradic^oes palpaveis e recla- 
mava toda a prudencia e reflexao na segunda 
discussao, para nao se darem os mesmos incon- 
venientes (Avn. e vol. cit., pag 591) ; o depu- 
tado Serzedello Correia, condemnando o modo 
porque sc faziam as votagoes, notava como 
tinliam produzido ellas numerosas incongruen- 
cias, antinomia;, contradicgoes e (accrescentava 
o senador Jose Hygino) redundancias (Ann., 
vol. III., pag. 74) ; e o senador Qjuintino Bo- 
cayuva, baseado no mesmo facto, e alvitrando 
uma nova discussao dos pr iprios artigos emen- 
dados e conjunctamente das emendas, refle- 
xionava : 

« E' preferivel consumirmos alguns dias mnis, tantos 
quantos forem ncccssarios para que, do seio d'esta asscm- 
blca, saia o projecto constitucional elaborado, com aquella 
clareza c reflexati. tjuc o pair, tern o direito de csperar de 
seos representantcs. a darmos a uaqao, tornados do dcsejo 
de terminal* quanto antes a nossa tare fa, sob a pressao das 
circumstancias, uma Constitui^ao viciosa ou incongruente 
em muStas das suas disposi^oes, de modo a reclamar uma 
seria revisao, cm tempo mats proximo do que font para 
desejar.^ (Ann, cit., pag! 95J. 

Observou entao o prcsidente do congresso, e 
com toda a razao, que esse alvitre redundava 
em reforma do regimento, e que as incohcren- 
cias e contradL<;6es entre as diversas disposi- 
paes votadas a commissao de redaccao as indi- 
caria ao congresso para serem corrigidas. (Ann. 
cit. vol. e pag.j 

Mas, o caso e qne, sinao se queria essa re- 
forma (e nada a embaracava) para mais tento e 
rellexao no trabalho da redaccao linal e defini- 
tiva de uma lei tao importante como a Consti- 
tuicao, ao menos se deveria terevitado o aijoda- 
mento e precipita^ao, dando a commissao, nao 
uma bora ou bora e meia c quasi ao terminal' a 
sessao diaria, para ser votada no mesmo dia a 
redacgao, mas o tempo que fosse necessario para 
o estudo pausado e completo da materia, de 
modo a poder d'ahi resultar, como queria o se- 
nador Quintino, e com elle todososque sabiam 
avaliar a importancia e alcance d'esse trabalho, 

mim ConsiUuigao elahorada com aquella clareza c 
rejlcxdo que o pai^ tiuha o direilo de csperar de seos 
rcpresciiianles. 

A pressa e inimiga da perfei^ao e muito bem 
empregados teriam sido mais uns poucos dias 
n'essa ultima de mao no trabalho do congresso, 
para sahir escorreito dos defeitos que o afeiam. 

E mais longe ainda foi a azafama. A' approva- 
^ao defmitiva da Constituigao seguia-sc a ex- 
ecu^ao do disposto nos arts. 67 e 68 do regi- 
mento, por for^a dos quaes se deveriam tcr 
tirado tres autographos, destinados um a secre- 
taria do senado, outro a da camara dos depu- 
tados e 0 terceiro ao arcbivo publico. Mas le- 
se nos Annaes (vol. Ill, pag. 283) ; 

O Sr. Presiduntr diz que. na forma do regimento, cs- 
tando definitivamente approvada a redacRR), dcclara ado- 
ptada a Constituicao da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, (clpfilausos protongaJos). 

A commissao de redaccao vac incorporar agora a emenda 
do Sr. Antonio Huzebio, e vao se prcparar os autographos 
que teem de servir de base a promulgai;ao. Sobre isto dc- 
sejava ouvir a opiniao do congresso. A szcretaria informa 
que seria dilficii preparar tres autographos, de modo a scr- 
virem amanha. 

I.embra o recurso de serem impresses. 
Ha'na nossa historia politicn um preccdcnte n'este sen- 

tido que sc realisou com o codigo criminal. Dcsde que as 
folhas do impresso scjam numeradas c rubricadas e tenha 
cada impresso a assignatura de todos os membros do con- 
gresso. pensa que de tal modo ficara firmada a authenti- 
cidade. 

Km todo caso nao quer assumir a rcsponsabilidadc d'esse 
procedimento e pede ao congresso que resolva a ques- 
tao. 

Consultado, o congresso resolve que a promulga^ao se 
fai;a por meio de impresses. 

E por que a secretaria do congresso pareceo 
difficil ( mas nao era impossivel... ) tirarem-se 
tres copias da Constituifao, nao se fez d'esta 
nemum so autographo. O precedente allegado, 
si tivesse existido, tratando-se da lei fundamen- 
tal, da Lex legum, nao era para scr adoptado e 
seguido. 

Maso facto e que o archivo publico guarda 
na sua caixa-forte um exemplar autographo do 
codigo criminal de 1830 (alem da Carta de lei, 
que o mandou executar), nao impresso, mas — 
manuscripto, como tivemos de verificar, e pode 
alii ser visto. 
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Arl. 106. Todos os fun 
cc ionarios deverão presta r 
;1rfir111ação de observa r esta 
Const itui ção e de be m 
cumprir os seo· deveres. 

P a ragra ph o uni co . 
Es tes serão responsaveis 
pelos abusos e omissões 
do ex e rei c i o de suas 
fu ncções, be 111 co mo po r 
n:i f;rzerem effecti va men
te rcsponsavc is seos su
ba llcrn os . 

( Proj ccto da commissão do 
gove rno pro v isorio.) 

Arl. 7q . Os fun cciona
rios publicas são stri cta
mente responsaveis pelos 
abusos e omissões, em 
qu e in correrem no exer
cício de seos carg6s, 
assi111 como pela indul
ge ncia, ou neglige ncia 
cm não responsabi li sa rcm 
cffect iva mentc os seos su
balternos . 

Pai-ag rapho uni co . To
dos cll e · ob ri g,ir-se-ão, 
por co mpromisso form:il , 
no ,ic to da posse, ao les
cmpenho dos seos deveres 
leg:1es. 

(Decretos n. 5 10 1 de 22 de j u
nho e n. 9 14 A1 de 23 de outubro 
ele 189 1 .) 

Art. 82 . Os funccionarios publicos 
são strictamente responsaveis no exer
cicio de seos ca rgos . Esta respon sab ilidade 
decorre da propria qualidade de funcci onario, 
a qual pa rti cipa do ca racte r do mnndn/o (*) , 
m odifi cado pelas condições espec iaes, pela na
tureza peculi ar dos negocios pu bl icos . Qpem 
gere interesse alh eio, qu em se occupa de se r
v iço de out rem é obrigado a fazei-o seg undo 
as inst rn cções do dono do negoc io e com dili
ge ncia e ze lo. Nnm sun q11 isq 11e r ·i 111odern tor et 
nrbiter ... ; t1limn 1•ero 11cgotin exnclo officio gem11f 11r . 
( L. 2 1, Cod., ma nd at.) 

NQ. exerci c io de suas fun cções, os fu ncciona
ri os entendem sobre objecto refe rente ao d ireito 
dos cidadãos, a inte resses legitimos dos pa rti
culares, e sem a res ponsa bilidade tu do isso fi
ca ri a a arbít ri o dos empregados e sujeito a 
prejui zos e lesões irremecliaveis . Por isto a 
di spos ição constituc ional de qu e nos occupa
m os, com quanto não mencionada ( como era 
na constitui ção imperial , a rt. 179, § 29) entre 
as ga rn11tins dos direi/os civis e po!iticos dos c ida
dãos é effectiva rn ente uma d'e ll as . E se rá urna 
das mais so lidas e efficazes, si sempre, cada vez 
qu e fó r occasião, os prejudicados a fizerem va ler 
pelos meios que a lei tem esta belecido . Promo
ve ndo-se a respo nsab il idade dos empregados 
publicos pe las suas faltas e prejuizos ca usados, 
- além do resa rcimento d' estes, se obterá me
lhorar o se rvi ço pub li co _formidi11e perna!. E' 
esse um direito cuj o exe rcício é utili ssimo ao 
ind iv id uo e á sociedade; e tamanha é sua impor
tancia , qu e a Constitui ção não se conte nta de 
respon abili sar os funcci onarios pelos abusos e 
omissões em q11e i11 correrem ,· mas vae além, fa
zendo-os ainda responder peln. ú1d11 lg-eur in 011 
ucglig('//cin cm 11{10 respo11snbilisn rem e_[/ectivnme11 fe 
St!CS s11ba{ fernos . 

( •) li pc11t rcc.11l k r <ª ct la de l:t 11 :1turc pa rt k ul icrc ele s affo irc:; de l' Et :i t , 
q11clqucs lcgcrcs modilic;1tim1. j mai s c 11 rnmmc, on cs l d:111 :; lc n ai .., j, en 
dcnMcr:tt ic, 1'011 s ':1 bsli c nt, d:ms ccs nrnti crc:; , de tontc mys t id tê ct !'d l 'on 
t rn it c la r os1tio11 ,k s foncc ionaircs cnmml! 1111 111,111.l,11, J. 01.mst Lc ctroit 
publique lie la Conté'tlcrtttion Suissc, 1878, 1, pag. 190. 

Art. . . . Os operarios 
em pregados no serviço da 
Uni ão ou dos Estados go
sarão de todas as vant a
gens conferidas aos em
pregados publi cas . - A. 
5/orllier e out ros . 

(Emenda reje itada em 13 de 
fevereiro de 189 1 .) 

Art. 82. Os funccio
narios publicas s ã o 
strictamente r esponsa
veis pelos abusos e omis
sões em que incorrerem 
no exercicio de seos car
gos, assim como pela in
dulgencia, ou negligen
cia em não responsabi
lisarem effectivamente 
os seos subalternos. 

Paragrapho unico. O 
funccionario p u b li c o 
obrigar-se-á por com
promisso formal, no 
acto da posse, ao des
empenho dos seos deve
r es legaes . 

Esta obri gação irnpo ta aos sup eri o res im
porta em muito á fi sc·a li sação e superintenden
cia do serviço para que não deixe de correr 
sempre regu larmente e em muitos casos sup
prirá a in ercia dos interessados, que não se apre
sen tem a faze r suas rec lamações perante as au
to ridades a qu e competir. 

A respo nsabilidade é assim c ri111in a l como 
civ il. Da pr imeira é sancção o di sposto no co
digo pena l, no seo ca pitulo da s ma'11ersnções , 
nb11sos e omissões dos f1111ccio11arios p11blicos ( él rts . 
207 a 238, além dos ar1s . 193 , 194-, 255 para
g raph o uni co, e 257 , pa ragra pho uni co) e na lei 
n. 30, de 8 de janeiro de 1892. A segunda 
rege-se pelas d isposições de direito co rnmum . 

E' RESPONSA VEL O EST ADO PELO DAMNO QUE 

SEOS FUNCCIONARIOS CAUSAREM AOS PAR TI CU LAR ES? 

Pela negat iva tinha decidido o accorda111 do 
Supremo Tribunal Federal, na App. ci v. n. 255, 
de 28 de abril de 1897, pur cinco contra quatro 
votos , send o doGs destes fund amen tados da 
seguinte fó rma : 

Figueiredo .f1111ior. Vencido ... relati vame nte ao pon to 
juridi co fu nd ame ntal cl.1 causa , se m me fazer cargo da cri
tica de todos os argum entos cm que edifica o accon.lam , 
pe la primeira vez en tre nós , a th co ria da abso luta irrespo n
sabilidade do cst ,1do pelos abusos de scos fun cc ionari os; 
apenas quanto ao pri ncipa l-de que o estado co mo pessoa 
jurídica , nüo co mmctt c dcii cto, nem lh e pódc ser imputado 
o q uasi-d e licto da ne~ ligc ncia na fi sca lisaç fto de scos 
func cion:'lri os,- pcd irci permi ssão pnra pond erar : 

1 .º que a responsabi lidade civi l não é attributo da re
sponsab il idad e c riminal e qu e. nem por sc re111 in suscc ptivci s 
d' csta , fi c::1 111 as pcsso:is j u ridicas a cobe rto d 'nqu ell as; 

2. 0 qu e a respo nsa bil idade civi l do estad o asse nta , não 
na prcsumpçito de cul pa i11 ·vig iln11do, mas no princ ipio da 
rcp rese ntaçüo jurídica: cm vi rtude cio qu al o representado 
se obriga pelos actos ou foc tos do rep resentante, prati cados 
dentro dos pod eres ela rcprcscntaçüo , p rin cipi o app li cavcl 
ao cst :1do , agi ndo por inte rm cdio d e seos orgã os leg íti mos, 
quér nas relações co ntractuaes, quér na s cx tra-co ntr:i ctuacs 
(C111 1<0N1, Colj>n co 11 /rn l/11nfr, Cap. IX, 2" cd .) 

Si po is o funccionario publi co abusa de suas func ções e 
lesa di reitos d e te rce iros, não ha co mo furtar- se o estad o <Í 
reparaçito do darnno. _ 

Ne m co lh e a obj ecçfLo d e q ue o es tad o não autorisa 
abusos . E' preciso não co nfund ir o nbu so , isto é, o m áo 
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Art. 106. Todos osfun- 
ccionnrios devcrao prcslar 
iitlirmafao dc obscrvarcsta 
Constituiy-ao c dc bem 
cumprir os scos devercs. 

I'aragrapbo unico. 
Bales scrao responsavcis 
pelos abuses c omissocs 
do cxcrcicio dc suas 
funcfocs, bciu como por 
nao fazcrcm cffoctivamcn- 
tc responsavcis scos su- 
balternos. 

(Projeclo da commissao do 
■govcrno provisorio.) 

Art. 7Q. Os funcciona- 
rios publicos sao stricta- 
mcntc responsavcis pelos 
abuses e omissocs, cm 
quc incorrcrcm no cxcr- 
cicio dc scos cargbs, 
assim como pcla indul- 
gcncia, 011 ncgligcncia 
cm nao rcsponsabilisarcm 
cffcctivamentc osscos su- 
baltcfnos. 

I'aragrapbo unico. To- 
dos cllcs obrigar-sc-ao, 
por compromisso formal, 
no acto da posse, ao des- 
empenho dos scos dcvcrcs 
legacs. 

(Decrelos n. 510, de 22 dc ju- 
nho e n.914 A,de 23 de outubro 
de 1891.) 

Art. ... Os opcrarios 
cmpregados no scrvico da 
Uniao ou dos Esladosgo- 
sarao do todas as vanta- 
gens confcridas aos cm- 

.prcgados publicos.—A. 
Stochhr c outros. 

(Bmcnda rejeitada em 13 de 
fevereiro de 1S91.) 

Art. 82. Os funccio- 
narios publicos sao 
strictamente responsa- 
veis pelos abuses e omis- 
soes em que incorrerem 
no exercicio de seos car- 
gos,assimcomopela in- 
dulgencia, ou negligen- 
cia em nao responsabi- 
lisarem effectivamente 
os seos subalternos. 

Paragiapho unico. 0 
funccionario publico 
obrigar-se-a por com- 
promisso formal, no 
acto da posse, ao des- 
empenho dos seos deve- 
res legaes. 

Art. 82. Os funccionarios publicos 
sao strictamente responsaveis no exer- 
cicio de seos cargos. Esta responsabilidade 
decorre da propria qualidade de funccionario, 
a qual participa do caracter dd maudato (*), 
modilicado pelas condicoes especiaes, pcla na- 
tureza peculiar dos ntgocios publicos. Qriem 
gcre interessc alheio, quem se occupa de ser- 
vico dc outrem e obrigado a fazel-o segundo 
as instruc?6es do dono do negocio e com dili- 
gencia e zelo. Nam sna qnisqiie ivi moderator et 
arbiter...;alicna vcro ucgolia exacto o/ffciogennilnr. 
(L. 21, Cod., mandat.) 

No cxcrcicio de suas funcfoes, os funcciona- 
rios cntendem sobre objecto referentc ao direito 
dos cidadaos, a interesses legitimos dos parti- 
culares. csem a responsabilidade tudo isso fi- 
caria a arbitrio dos cmpregados c sujeito a 
prejuizos e lesoes irremediaveis. Por isto a 
disposigao con .titucional dc que nos occupa- 
mos, comquanto-nao mencionada (como era 
na constituifao imperial, art. 179, § 29 ) entre 
as garanlms dos direilos civis e polnkos dos cida- 
daos, e effectivamente uma d'ellas. Eserauma 
das mais solidas c efficazes, si sempre, cada vez 
que for occasiao, os-prejudicados a fizerem valer 
pdos meios que a lei tern estabelecido. Promo- 
vendo-se a responsabilidade dos cmpregados 
publicos pelas suas faltas c prejuizos causados, 
— alem do rcsarcimento d'estcs, se obtera me- 
Ihorar o'serviijo publico fonnidine pamw. E' 
essc um direito cujo exercicio e utilissimo ao 
individuo e a sociedade; etamanha esuaimpor- 
tancia, que a Constituifao nao se contenta de 
rcsponsabilisar os funccionarios pelos ihnsos e 
oinissoes em que incorrerem; mas vae alem, fa- 
zendo-os ainda responder pcla indnlgcncia on 
■negligcncia em udo responsabilisarem effectivamente 
sees subalternos. 

(*) 11 pent rcsiiUer ct la tic la nature particuliere ties affaires tic I'Ktat, q 11 fit] ties legercs niodifi cat ions ; mais en sommc, on csl dans le vrai si, en 
democratic, I'on s'a list ic nt, dans ces in a tic res. dc tontc nnslicitc1 et si I'on traite la position ties fonccionatrcs com in c mi munJat. J. Dubs, Lc droit 
pnbliqnc dc la ConfOdiration Stiisse, 1878, 1, pag. 190. 

Esta obriga^ao imposta aos superiores im- 
porta em muito a fisc'alisacao e superintenden- 
cia do servico para que nao deixe de correr 
sempre regularmente e em muitos casos sup- 
prira a inercia dos intercssados, que nao se apre- 
sentem a fazer suas reclamacoes perante as au- 
toridades a que competir. 

A responsabilidade e assim criminal como 
civil. Da primeira e sanccao o disposto no co- 
digo penal, no seo capitulo das mahvrsafdes, 
nbiisos e omissocs dos funccionarios publicos { a\'\s. 
207 a 278, alem dos arts.' 193, 194, 255 para- 
grapho unico, e 2^7, paragrapho unico) e na lei 
n.30, de 8 de Janeiro de iSq2. A segunda 
rege-se pelas disposic5es dc direito commum. 

E' RESPONSAVEL 0 ESTADO PE1.0 DAMNO (iUE 
SEOS FUNCCIONARIOS CAUSAREM AOS PART1CULARES ? 
Pela negativa tinha decidido o accordam do 
Supremo Tribunal Federal, naApp.civ. n. 255, 
de 28 de abril de 1897, por cinco contra quatro 
votos, sendo dous destes fundamentados da 
seguinte forma: 

Figuciredo Junior. Vencklo... relativamcnte no ponto 
juridico fundamental da causa, sem me fazer cargo da cri- 
tica de todos os argumentos em que edifica o accordam, 
pcla primeira vcz entre nos, a theoria da absoluta irrcspon- 
sabilidade do estado pelos abuses de scos funccionarios; 
apenas quanto ao principal—de que o estado como pessoa 
juridica, nao commctte dciicto, nem Ihe pddc scr imputado 
o quasi-delicto da negligcncia na fiscalisa^fio de scos 
funccionarios,—pedirei permissao para pondcrar : 

i.0 quc a responsabilidade civil nao e attributo da re- 
sponsabilidade criminal c que. nem por serem insusccplivcis 
d'esta, ficam as pessoas juridicas a coberto d'aqucllas; 

2.0 que a responsabilidade civil do estado assenta, nao 
na presump^ao de culpa in vigilaudo, nuts no principio da 
representagao juridica; cm virtudc do qual o reprcsentado 
se obriga pelos actos ou factos do rcpresentantc, praticados 
dentro dos poderes da reprcsentacao, principle applicavcl 
ao estado, agindo por intermedio de seos orgaos legitimos, 
quer nas rela^dcs contractuaes, qucr nas extra-contractuacs 
(Chironi, Cofja conirattuale, Cap. IX, 2a cd.) 

Si pois o funccionario publico abusa de suas func^oes e 
lesa direitos de terceiros, nao ha como furtar-se o estado a 
repanujao do dam no. 

Nem colhe a objecqao dc que o estado nao autorisa 
abusos, E' precise nao confundir o abuso, isto e, o mao 



Art. 82. Os funccio-
3.rios publicos s ão 
;rictamente responsa
eis pelos abusos e omis
ões em que incorrerem 
LO exercicio de seos car-
50s, assim como pela in
:lulgencia, ou negligen
cia em não r esponsabi
lisarem effectivamente 
os seos subalternos. 

Paragrapho unico . O 
funccionar io p u b li c 0 
obrigar-se-á por com
promisso formal, no 
acto ela posse, ao des
empenho elos seos deve
r es legaes. 

. sta aos s up eri ores illl
li sacão e su perintend en
uc 'nã o de ixe ele correr 
: em muitos casos sup
ressados . que não se ap rc
: lalllaçàes perante as au
et i r . 

é assim criminal co1110 
sa nccão o disposto no co
apitu io das 111nh•crsnçóc~, 
'uuccionarios p11b/1cos ( arts . 
arts. 193. 194_, 2 55 para~ 
paragrapho un1 co) e n a le i 

: iro de 189 2. A segund a 
;ões de d ireito co111111un1. 

) ESTADO PE LO OAMNO ~U I; 

:AUSA!,EM AOS PART!CUI.ARloS . 

1 decidido o accordam do 
;cderal , na App. civ . n. 255, 
,
97

, pur cinco contra quatro 
, destes fun damen tados ela 

✓cncido ... relativarncntc ao pont_o 
-' cau sa. se m me fo1.cr cargo da ~n
rn cntos cm qui: cdifka o a~ ( orda rn , 

nós, a thcoria da absoluta i_rrcsi~?n_~ 
pelos abu sos de scos funcc1on:u io:,, 

.:ip,1 \-d c que o cst;t~lo con:o pcs_so a 

. dciicto nem lhe pocle se r ,mpu t,1do 
;co-li•,.cncL na fiscali saç:to de scos 
i Pci~nissi'"10 para p~ndcr•~r : . . _ 
11 ilidadc civi l ni'"w e att r~lrnto tL i _ 

1

1
.:. 

ti e que. ncrn po r serem, insusc_c!):1,1.:1::; 
as jurid ic~,s a coberto d aq uc\l.1 ~. ~ 
ihilid:1dc civil do estado as~cn~a ,. n,1~ 
dpa iu ·vi tri/nudo. rnas no pnnc1p10 <.~,\ 

;, : cm vi/1:udc do qual o rl'pn:sc.n~<ll ~ 
ou factos do representante. prat1_c,1dol 

da rcprcscntaçào i princieio ªPP.il.cavc 
:H intcrmcdio de scos orgaos lt.:g1t1 1_nos ,_ 
,ntractuaes ) qué-r na :; cx tra- con tractuaes 
rnllunl,-, Cap. IX, 2 ª ed.) _ _ , 
n:1rio publi co abusa <.~e su:1s fun~~ç~,c~ ~ 
:ciros, não ha como furtar-se o t..: ~t .1do ,l 

~j: ccç"io de que o estado não autor i~a 
. n~\O' confu ndir o abuso , isto (·, o nrno 
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uso das attribuições lcgacs, com o excesso do poder , con
sistente na pratica de actos exo rbitantes d'agucllas attri
buiçôcs. Si neste ultimo caso é evidente a irresponsabili
dade do estado , não menos é que , no primeiro su bsis tindo o 
principio da representação , o estado responde pelos damnos 
causados pelas culpas de seos agentes, no exercicio <le suas 
attribuiçõcs . 

Nào obsta tambem o prece ito estatuido no art. 82 da 
Constituição, invocado no accordam: porguanto. ainda 
quando se queira entende i-o corn rcf~rcncia uni ca .i rc
~ponsalJi lidad c dos funccionarios do estado pa ra com ter
cei ros, ta l responsabilidade de nenhum modo im plica com 
a do estado , conforme a regra de direito que estabelece a 
obrigação so lidaria do preposto e do committente pelas 
perdas e damnos causados a outrem por facto culposo no 
desempenho da commissão. 

.fosi H,1·g i110, vencido. De accordo com o voto do Sr. 
Figueiredo Junior, accresccntnndo sómente que a respon
sabi lidad e directa do estado por actos dos funccionarios 
puhlicos prnticados no excrc icio de suas fun cções e offcn
sivos dos direitos de terceiros. acha-se imp licitamente 
reconhecida no art. 13 ~ 14 da lei n. 22 1 de 20 de no
vembro de 1894. 

(Ju1i1 sP1<. DO SuPI<. T RIB, Frn, , Accs . proferidos crn 1897, 
pag. 192). 

A do utrin a, porém , que pelo referi do acco r
dam fo i ac\optac\a ( com um un ico voto de 
maio ria e na auscncia ele um terço elo num ero 
dos mini stros do tribuna l ), deixo u ele preva lece r 
cm pos teri o res deci sões, como se ver ifi ca de 
não poucosaccorc\am s . O proferido na App. civ . 
n. 335, de 20 de julho ele 1898 declara (JUR ISPR . 

c it . , pag . 2 18) : 

... l~:, pois, o caso da responsab ilid ade civil do es tado, 
pelo;,; a...:tos dos fun cionari as puhlil'.os. que , no exe rcicio de 
:-; u:i s funcções lesam direitos de tcn.:ci ro . 

Si a lcsüo assume caracter crim inal, a rcspo nsr_1bilidad e é 
cxdusivamcntc pessoal ( Cod . Pen . , art. '.:!_5): si é civ il , a 
rcspons:ihil id :1dc pertence tanto ao funccionario como ao 
poder qu~ o prcpoz no se rviço cm qucsti10 , ficando ao 
lesado a l'Sco lha do responsavcl . Si làr accionado o poder 
proponente, a este compete a acç:lo rcgTessiva co ntra sco 
preposto. 

IYcst'arte , fi...:am sa lvos não só a rc:-ponsabi lid adc dos 
funccionarios publicas pe los abusos e omissões cm que in
co rrerem no excrcicio de seos cargos ( Const., art. 82 ), 
como tambcrn os di reitos dos individuas cm g·c ral e, mais 
particularmente dos qu e, com.o na e:-.pccie, tôrcm prcj udi
t:ados por actos de agentes do gove rn o na sua propriedade 
sac rificada cm beneficio da União . ( Lei n. 22 1, de 189-+, 
art . 13 .) 

Pouco im po rtando codigos e opiniões est ranhas, essa é a 
lei braz il ci ra e de confo rmidade com c\la tem sempre jul-

g ado este trihuna! , bastando citar os .tccordams, ns. 134, 
197, 24.3 1 2.57 e 3 17 1 além de outros. 

E o acco rdam na App . civ. n. 375, de 27 ele 
ju lho do mesm o anno (JURISPR. cit . , pag. 244), 
dá por inconcussa a materia, « considerando que 
indi sputavel é a resp0nsabi lidade civi l do estado 
pelos clam nos causados aos parti cu lares pe los 
funcci onarios publicas, o rga ms ele sua acç:ío, 
ficando-lhe salvo o d ireito regressivo con tra 
estes, para haver o que houver pago pelos seos 
ab usos e omissões (Con st. , a rt. 82 )». 

Compromisso formal no acto da posse. 
A Constituição não ex ige o juramento como 
cond ição para qu e o funccion ari o assu ma sco 
ca rgo; ape nas pre~creve o co111pro111isso fom,nl, a 
promessa so lemne, sem a in vocação á divin
dade, o protesto de firm e resolução de bom 
desem pen ho elas fun cções . Diz- e qu e a a bo
li ção cio ju rame nto é uma co nseq uenci a ela 
li be rdade rcli g iosi1, e bem póc\e ser ... 

Mas desde que fosse licito a cada um jurar 
co nfor me sua reli g ião , aq uell a li berdade cm 
nada se ria p rejudicada. 

Para os que acaso allegasse m não professar 
nenhum a, fos se então licito o compromi sso, 
css,t especie de j u rame nto leigo . 

Os america nos el o Norte ind iffercntcmente 
admi ttem o juramento reli gioso ou a affi rm acãu 
(const. elos Est. Un . N. A., a rt. 6, n. 3, ·lei 
federa l de 2 de julho de 1862 ) . 

Não se tratand o ele jurame nto politico ( cm 
qu e, em lugar ela hon ra ou ela reli g ião, prima o 
interesse), não é t emera ri o affi rm ar que mui ta 
ge nte ha ainda, e feli zmente, pa ra quem o jma-
111 ento é sagrado e obri ga em co nsciencia ; e 
para qu e pro hib ir- lhe qu jure co nfo rm e suas 
crenças? Mais li beral se ri a fac ili ta i-o que im
ped il-o . 

Mas afinal é preciso conv ir que, ju rame nto ou 
aflirmação, esta ex igenc ia ela lei é cousa in ut il ,
para os homens ele be111, porq uc o são,-para 
os out ros, porque, não o se nd o, não lhes se rve 
ele freio aos desvios e malversações . 

Art . 107 . Continuam em vigor , 
at~ qu e sejam revogadas. as le is 
do :mtigo reg im cn ,· qua ndo ex pli
c ita o u i111p li cit :1111 enlc não fó rcm 
cont ra ri as ao sys t e111a de govern o 
adaptado pela Const ituiç~o e ;1os 
principias nc ll a con sagrados. 

Art. 80 . Co ntin ua111 cm vigor, 
crnquanlo n ão revogad:1s, as le is 
do ,mtigo regím e n , n o qu e exp li
cita o u impli ci tam e nte não fó r 
contrario ao sys tema d e govern o 
firmado p ela Con sti tuição e aos 
principias n ell a con sagrados . 

Art. 83. Continuam em vigor , 
emquanto não revogadas , as leis 
do antigo regímen, no que ex
plicita ou implicitamente não 
fõr contrario ao systema de 
governo firmado pela Consti
tuição e aos principios nella 
consagrados. 

( Projcclo da commissào do go verno pro
visorio ). 

(Dcqelos n. 5 10. de 22 de junho e 
n 91-1 A, de 23 de outubro ele 1890). 

Art . 83. As leis do antigo regimen, 
dada a nova organi sação constitucional, teriam 
necessari ame nte ele resentir- se cios cffe itos d'esta, 
sabido como é que a legislação o rc\inaria é sem
pre dominada pelas leis fund amentacs do estado . 

Bem se tinham advertido c\'i sto os consti
tuinte de 18 23, estabe lece nd o em seo J)rojecto 
a seguinte disposição: 

Art. 266. Todas as leis existentes contrarias " leltra e 
ao esp írito da presente constituição, são de nenhum vigor . 

A constitui ção outorgada pelo primeiro impe
rador, a qual em muitas pa rtes scg ui o aque ll c 
proj ccto, não co nsagrava di sposição equ ivalente 
á ele qu e se trata; ma ndava entretanto que 
q11n11lo n11/cs se orga ni sasse 11111 codigo civil e 
cri111i11nl f1111dndo uns solidns bnses dn j 11sliçn e 
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uso das aUribuicocs Icgaes, com o execs so do poder, con- 
sistcnte na praticu de actos exorbitantcs d'aquellas attri- 
biu^oes. Si ncste ultimo caso c cvidente a irresponsabili- 
dadc do cstado, nao mcnos e quo, no primciro subsistindo o 
prlncipio da representaqao, o estado responde pelos danmos 
causados pclas culpas de seos agentes, no exercicio dc suas 
attribui^ocs. 

Nao obsta tambem o prcceito cstatuido no art. Sa da 
Constituigao, invocado no accordam; porquanto, ainda 
quando se qucira entendel-o com referencia unica re- 
sponsabilidadc dos funccionarios do estado para com ter- 
ceiros, tal responsabilidadc dc nenhuni modo implica com 
a do estado, conformc a rcgra dc direito quc cstabclccc a 
obriga^ao solidaria do prcposto c do committente pelas 
pcrdas e damnos causados a outrem por facto culposo no 
desempenho da commissao. 

Jose Hygino, vencido. De accordo com o voto do Sr. 
Figueircdo Junior, accrescentando sonicate quc a respon- 
sabilidadc directa do estado por actos dos funccionarios 
publicos praticados no exercicio dc suas func^oes c olfen- 
sivos dos direitos de terceiros, acha-se implicitamentc 
rcconliecida no art. 13 § 14 da lei n. 221 de 20 de no- 
vcmbro dc 1S94. 

(Jurispr. do Supr. Trib. Fi-d., Accs. profcridos em 1897, 
pag. 192). 

A doutrina, porem, que pelo referido accor- 
dam Ibi adoplada (com um unico voto de 
maioria c na anscncia de um terqo do numero 
dos ministros do tribunal), deixou de prevalecer 
em postcriores decisoes, como se verifica de 
nao poucos accordams. () proferido na App. civ. 
n. 335, de 20 dejulho de 1898 declara (jurispr. 
cit., pag. 218); 

... H, pois, o caso da responsabilidadc civil do estado, 
pelos actos dos funcionarios publicos, que, no exercicio de 
suas Umc^oes lesam direitos de tcrcciro. 

Si a lesao assume caracter criminal, a responsabilidadc e 
cxclusivamcntc pessoal (Cod. Pen., art. 25); si c civil, a 
responsabilidadc portencc tanto ao funccionario como ao 
poder que o prepoz no service cm questao, ficando ao 
lesado a escolha do responsavel. Si lor accionndo 0 poder 
proponcntc, a cste compete a ac^fio rcgressiva contra sco 
prcposto. 

D'cst'arte, ficam salvos nao so a responsabilidadc dos 
funccionarios publicos pelos abusos e omissdes em que in- 
corrcrem no exercicio de seos cargos (Const., art. 82), 
como tambem os direitos dos individuos cm geral e, ma is 
particularmente dos quc, como na especie, torem prcjudi- 
cados por actos dc agentes do governo na sua propriedadc 
sacrificada cm bcneficio da Uniao, (Lei n. 221, de 5894, 
art. 13.) 

Pouco iniportando codigos c opinioes cstranhas, cssa e a 
lei brazilcira e de contbnnidade com ella tern sempre jul- 

Arl. 107. Contimiam cm vigor, 
ntii quc scjam rcvogadas, as Icis 
do antigo regimen, quando expli- 
cita ou implicilamcnlc nao lorom 
contrarias ao systema dc govemo 
ndoptado pcla Constituicao c aos 
principios nclla consagrndos. 

(Projccto da commissao do governo pro- 
visorio). 

Art. 83. As leis do antigo regimen, 
dada a nova organisaijao constitucional, teriam 
necessariamente deresentir-sc dos cfleitosd'esta, 
sabido como e que a legislacao ordinaria e sem- 
pre dominada pelas leis fundamentaes do estado. 

Bern se tinham advertido d'hto os consti- 
tuintes de 1^23, estabelecendo em seoprojecto 
a seguinte disposiyao: 

gado Cite trilnmal, bastando citar os accordams, ns. 134, 
197, 243, 257 e 317, alem dc outros. 

E o accordam na App. civ. n. 37^, de 27 de 
julho do mesmo anno (jurispr. cit., pag. 244), 
da por inconcussaa materia, « considerando que 
indisputavel e a responsabilidadc civil do estado 
pelos damnos causados aos particulares pelos 
funccionarios publicos, orgams de sua ac^ao, 
ficando-Ihe salvo o direito regrcssivo contra 
estes, para haver o que houver pago pelos seos 
abusos e omissocs (Const., art. 82 )». 

Gompromisso formal no acto da posse. 
A Constituiqao nao exige o juramento como 
condicao para que o funccionario assuma sco 
cargo; apenas prescreve o comproinisso fonnnl, a 
promessa solemnc, sem a inv.rcayao a divin- 
dade, o protesto de firme resoltujao de bom 
desempenho das funccoes. Diz-se que a abo- 
licao do juramento e uma consequencia da 
liberdade rcligiosa, e bem pode ser... 

Mas desde que fosse licito a cada um jurar 
conforme sua religiao, aquelia liberdade cm 
nada seria prejudicada. 

Para os que acaso allegassem nao professar 
nenhuma, fosse entao licito 0 compromisso, 
essii especie de juramento leigo. 

Os americanos do Nortc indiffercntcmente 
admittcm o juramento religioso ou a alTirmacao 
(const, dos Est. Un. N. A., art. 6, n. 3 lei 
federal de 2 dejulho de 1862). 

Nao se tratando dc juramento polilico (cm 
que. cm lugar da honra ou da religiao, prima o 
interesse), nao e temerario affirmar que muita 
gentc ha ainda, c felizmente, para quern o juraT 
mento e sagrado e obriga em consciencia; e 
para que prohibir-lhe que jure conforme suas 
crcncas? Mais liberal seria facilital-o quc im- 
ped il-o. 

Mas afinalepreciso convir que, juramento ou 
aflirmafao, esta exigencia da lei e cousa inutil,— 
para os homens de bem, porque o sao,—para 
os outros, porque, nao o sendo, nao Hies serve 
de freio aos desvios c malversacdes. 

Art. 83. Continuam em vigor, 
emquanto nao revi gadas, as leis 
do antigo regimen, no que ex- 
plicita ou implicitamente nao 
for contrario ao systema de 
governo firmado pela Consti- 
tuigao e aos principios nella 
consagrados. 

Art. 266. ToJas as leis oxislentcs contrarias a Icttra c 
ao espirito ila presentc constituiigio, sao lie Hcnlnmi vigor. 

A constituifao outorgada pelo primeiro impe- 
rador, a qual cm muitas partcs seguio aquelle 
projecto, nao consagrava disposi^ao equivalentc 
a de que se trata; mandava entretanto que 
quauio anics sc organisassc um codigo civil c 
criminal fuudado uas solidas bases da jushpa c 

Art. 80. Continuam cm vigor, 
emquanto nao rcvogadas, as leis 
do antigo regimen, no quc cxpli- 
eita ou implicitamente nao for 
contrario no systema dc governo 
lirmado pcla Constilnicao c aos 
principios nella consagrados. 

(Decretos n. 510. de 22 de junho e 
n. 914 A, de 23 de oulubro de 1890). 



356 ARTI GOS 83 E 84 

eqnidade, ar t. 179 § 8 . (Sómente se is annos 
depoi s se fez o codigo criminal e o cod igo civil 
a i nela hoje se trata de faze r. ) 

O a rt. 83 da Constituição vigente tira sua 
or ige m do a rt. 89 do projccto Americo Brazi
li ense : 

Continuam cm vigor, até ciuc ~cja m revogadas, as leis 
do antigo regímen , quando exp li ci ta ou im plicitamen te ni10 
forem contra ri as i, fornut de gove rn o adoptada por esta 
Constitui çHo , aos precei tos ct'cs ta ou aos pr111cip1 0s que 
fôrem seos co rollnrio:,.. 

Li ge iramente a lterado em sua reclacção, este 
a rti go passo u para o projecto el a commissão cio 
govern o provisorio, ele onde foi transcripto na 
Constituição por este projectada e submettida 
ao cong resso con tituinte, o qual não emendou 
tal di sposição . 

A c n stitui ção sui ssa adoptá ra nas suas D,'.~
posições tra11sitorins o segui nte : 

Art. 2 . As di sposições das leis federaes. d,1 s co ncordatas 
e cl;1s co nstituições, ou das leis ca ntonaes co ntrarias .i pre
sente constituiçt,o, ccss:1111 de vig-o rar pelo facto de sua 
adopção ou da pro mu l)saç:io ela s leis a que clla se rcli: re. 

Semelhante dete rminação va le por um aviso 
e instrucção aos executores da Constituição, 
aos legisladores, ás autoridades j udi ciarias e ás 
da administração; pois mesmo sem ella ficar ia 
revogada toda a legislação avessa aos princi pios 
e preceitos da Co nstituição, -que é a lei dns leis, 
- pelo si mp les facto da promulgação desta . 
Como manter ai nda em vigor o que a Const i
tui ção tem abolido? Em que repousaria a 
força obrigatoria ela s lei s contra ria s á lei su
prema ? Não era , assim, incli spensavel o art. 83. 

E' o caso da revogação i111plicita das leis. Só
mente subsistem das leis anteri, ,. es aquellas 
di sposições qu e não forem in con, pativeis (11isi 
co11trariro si11I) com a lei nova . 

Mas, no regi men tran sacto dera- se o facto de, 
por falta de ex presso t ex to constitucional , se 
considerarem v igentes, a inda depo is da Con
stitui ção, di spos ições legaes virtua lmente revo
gadas por ella (taes como as referentes á 
servidão da peua , á 111orte civil, á clifferenç;: 

nos di reitos de successão heredita ria entre os 
filh os de bo111e111 11obre e peão, e outra s refe ridas 
por T EIXEIRA DE FR EITAS, Couso!. das leis civis, 
lntroducção, i11 pri11c. e PAU LA BAPTISTA, 1-fem,. 
}11r. § 22 not. 2). e·) 

Q uiz ev ita r cousas cl 'essas a Constituição 
actual e forma lmente declarou destruida a legis
lação con t ra ria á sua lettra e espirito . 

A~sim que, não mais v igoram , não obri ga m e 
são como si não ex isti ssem todas as d isposições 
lcgaes do antigo regimen nas condições ác ima 
dietas, e is to mesmo i nclependentem ente de 
acto do co ng resso revogando cada uma d' ellas . 
As autoridades não as podem ma is applicar , os 
cidadãos nã o mais lhes devem obedi encia e a 
justiça, qu ando a isso provocada por v ia lega l , 
tem rigorosa obri gação de ir em amparo cl ' ell es 
contra a app li cação dessas leis mortas, fu lmina
das pela Constituição. 

O qu e u n icamen te ex iste em vigor da an te
ri or legislação é o que n 'ella não se acha em 
antinomia com o novo regim en e com seos 
principios fun da mentaes . E é de notar qu e não 
se to rna necessa ri o , para ha ver-se por derogada 
essa legislação, que ella enfrente algum arti go 
ou exp ressa di sposição constitucional , basta que 
tenha ficado em oppos ição ao syste111a f11 11 dado 
pela Co11stit11içr.o e aos pri11c1p1ós 11ella co11.rngrndos 
(term os do a rt. 83). Sa bia di sposição. ze la
dora da pureza e exacção do systema e ele sua 
gen uin a e si ncera exec ução ! 

Sem esta positi va detern1inação ,- vistos os 
precedentes do imperi o n 'este pa rticu la r ,- a 
Constitu ição correria o risco ele fic ar dependente 
ele acto da legislatura o rdinaria para entrar em 
execução em todas as suas partes, isto é, dava-se 
ao cong resso a facu ldad e de procrastinar e trazer 
suspensas ga ra nti as e va ntage ns nova mente 
instituidas e a cuj a effectiv idade e immed iato 
goso a nação ti n ha desde logo pleno di reito . 

( · ) O!!antas leis entre nús n:io incorrcr:1111 desde logn cm vir tu:11 e ncccs
saria rc,·ng:1ç:io por se tornarem iucomp;1t i,·cis com ;1 ~ hases d:i Carta Cnn-

~~:U~~:;;~ ~l;1sQ.p:::11;:~,.~~tr1s n:io se ac h:1111 inut ili sadas ou modifi cada s só 

A fnr~a rln hab ito , en tretanto , as te m pcrpetuadn e p:1ra muitos é i-c mprc 
g r:1mk argumento a folt;1 de di spos ições dcsign:1d:1111cntc rcvogato ri ;1s. 
(T1:1x . l)l: i:1U!IT. , loi:o .-il.) 

Art. t t o . O gove rn o federa l ga
rante o pagamento da divida pu
b lica intern a e externa . 

Art. 8 1. O 5ovc rno fccler;i l afi 
an ça o p:ig;1,:1c nto el a d ivida pu
blica intern a e externa. 

Art. 84. O governo da União 
afiança o pagamento da divida 
publica interna e externa. 

( Projecto da com missrlo do governo 
prov isori o). 

( Decretos n. c, 10, etc 22 de junho e 
n. 9 14 A, de 23 de ou1u bro de 1890 ). 

Art . 84 . Divida publica interna e 
externa. Vide commentario ao an. 34 n . 3 
( pag . 106 , o nde , em vez de art . 48, deve ler-se 
« art, 84 > ). 

Vem esta disposição do art. 1 79 11. 23 ela 
Constitui ção imperial e fund a-se em que a 
innovação da fó rm a de gove rn o não su pprime 
as responsabilidades anteri o re da nação o ri unclas 
de con tractos com cl la fcit s o u de direitos 
civis legit imamente adq uiri dos . 

A mesma garanti a estabeleceo a constitui ção 

dos Estados U. N. Americanos e é um compro
misso de honra para todas as na ções, ainda 
quando não ve nha isso declarado em seos 
cocligos politi cos . 

E' juri sprudencia asse ntada nos tribu naes ela 
União N. Americana que a re volu ção que produz 
a mudan ça de govern o « não tem effe ito de 
nenhum ge nero sob re os d ireitos e contractos 
particu lares ou sobre as obrigações pu blicas ela s 
nações» . Caso Ferret v . Taylor (Paschal, Const . 
dos E. l:l. , n. 237). 
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cqnidiulf, art. 179 § 8. (Somentc seis annos 
depois sc fez o codigo criminal e o codigo civil 
ainda hoje sc trata de fazer.) 

O art. S3 da Constituigao vigente tira sua 
origem do art. 89 do projecto Americo Brazi- 
liem.e; 

Contimum em vigor, ate quo scjam revogadas, as leis 
do antigo regimen, quando cxplicita ou implicitamente nao 
I'drem contrarias a ibrma de" governo adoptada por esta 
Constituii;ao, aos preccitos d'esta ou aos principios quo 
fbrem seos corollarios. 

Ligeiramcntc alterado em sua redac^ao, este 
artigo passou para o projecto da commissao do 
governo provisorio, de onde foi transcripto na 
Constitui<;ao por este projectada e submettida 
ao conprcsso constituinte, o qual nao emendou 
tal disposigao. 

A c( nstituigao suissa adoptara nas suas Dis- 
posi(6es trnnsitorins o seguinte : 

Art. 2. As disposiipies das leis fedcraes. d.is concordatas 
e das constltuicjues, ou das leis cantonacs contrarias a prc- 
sente constitui<;ao, ccssam do vigorar pelo facto de sua 
adop^ao ou da promulgatpio das leis a que clla sc refere. 

Semelhante detenninagao vale por um aviso 
c instrucgao aos executores da Constituigao,— 
aos legisladores, as antoridades jndiciarias e as 
da administragao; pois mesmo sem ella ficaria 
revogada toda a legislagao avessa aos principios 
e preceitos da Constituigao,—que e a lei das Ids, 
—pelo simples facto da promulgagao desta. 
Como manter ainda cm vigor o que a Consti- 
tuigao tern abolido? Em que repousaria a 
forga obrigatoria das leis contrarias a lei su- 
prema? Nao era, assim, indispensavel 0 art. 83. 

E' o caso da revoga$do hnplicifa das his. S6- 
mente subsistem das leis anterio.es aquellas 
disposigoes que nao forem incompativeis (nisi 
conlraricv sint) com a lei nova. 

Mas, no regimen transacto dera-se o facto de, 
por falta de expresso texto constitucional, se 
considerarem vigentes, ainda depois da Con- 
stituigao, disposigoes legaes virtualmente revo- 
gadas por ella ftaes como as referentes 
scrvidio da pena, a nwrle civil, a difl'erenga 

Art. 110. O governo federal ga- 
rantc o paganrcnto da divida pu- 
blica inlcrna c cxlcnYn. 

( Projecto d:t commissao do governo 
provisorio). 

Art. 84. Divida publica interna e 
externa. Vide commentario ao art. 34 n. 3 
(pag. 106, onde, em vez Atari. 48, deve ler-se 
«art. Bqp). 

Vcm esta disposigao do art. 179 n. 23 da 
Constituigao imperial e funda-se em que a 
innovacao da forma de governo nao supprime 
as responsabilidadesanteriorcs danagaooriundas 
de contractos com ella feitos ou de direitos 
civis legitimamente adquiridos. 

A mesma garantia estabclcceo a constituigao 

nos direitos de successao bereditaria entre os 
fdbos de hoinaii vobrc e pedo, e outras referidas 
por Teixf.ira di- Freitas, Consol. das Ids civis, 
Introducgao, in priuc. e Paula Baptista, Hciiii. 
Jar. § 22 not. 2). (*) 

Quiz evitar cousas d'essas a Constituigao 
actual e formalmcnte dcclarou destruida a legis- 
lagao contraria a sua lettra e espirito. 

Assim que, nao mais vigoram, nao obrigam e 
sao como si nao existissem todas as disposigoes 
legaes do antigo regimen nas condigoes acima 
dictas, c isto mesmo indejrendentemente de 
acto do congrcsso revogando cada uma d'ellas. 
As autoridades nao as podem mais applicar, os 
cidadaos nao mais Ihes devem obediencia e a 
justiga, quando a isso provocada por via legal, 
tern rigorosa obrigagao de ir em amparod'elles 
contra a applicagao dessas leis mortas, fulmina- 
das pela Constituigao. 

O que unicamente existe em vigor da ante- 
rior legislagao e o que n'ella nao se acha em 
antinomia com o novo regimen e com seos 
principios fundamentaes. E e de notar que nao 
se torna necessario, para havcr-se por derogada 
essa legislagao, que ella enfrcnte algum artigo 
ou cxpressa disposigao constitucional, bastaque 
tenha ficado em opposigao ao sysiaua fnAdado 
pcia Cousiiinigao c aos principios ndla consagrados 
(termos do art. S3). Sabia disposigao, zela- 
dora da pureza e exacgao do systema e de sua 
genuina e sinccra execugao ! 

Sem esta positiva detenninagao,—vistos os 
precedentes do imperio n'este particular,—a 
Constituigao correria o risco de ficar dependente 
de acto da legislatura ordinaria para entrar em 
execugao em todas as suas partes, isto e, dava-se 
ao congresso a faculdade de procrastinar e trazer 
suspensas garantias e vantagens novamente 
instituidas e a cuja cffectividade c immediate 
goso a nagao tinha desde logo pleno direito. 

( * ) Quantas leis enlre mis nao incorrcram dcsJe logo em virtual e ncecs- saria rcvogagao por se lornarcm incompativeis com as bases da Carla Cnn- stitncional ? Qnantas outras nao se achnin inutilisadas on modiiicadas so por effeito das leis novas ? A forga do h.nbito, cntrctanto, as tern pcrpetuado e para mnitos e senipre grandc argtimcnto a falta de disposigoes designadamente revogatorias. (Tejx. dk Freit., loco cit.) 

Art. 84. 0 governo da Uniao 
afianga 0 pagamento da divida 
publica interna e externa. 

dos Estados U. N. Americanos e e um compro- 
misso de honra para todas as nagoes, ainda 
quando nao venha isso declarado em seos 
codigos politicos. 

E' jurisprudencia assentada nos tribunaes da 
Uniao N. Americana que a revolugao que produz 
a mudanga de governo « nao tern effeito de 
nenhum genero sobre os direitos e contractos 
particulares ou sobre as obrigagdes publicas das 
nagoes». Caso Ferret v. Taylor (Paschal, Const, 
dos E. U., n. 237). 

Art. St. O governo federal afi- 
anga o, pagamento da divida pu- 
blica interna c externa. 

(Decretos n. tuo. de 22 de junho e 
n. 914 A, de 23 de outubro de 1890). 
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ARTIGOS 85 E 86 31)7 

Accrcscen te-se no fin a l cio ,1rtigo 14: 
Os offici;ies da armada e c lasses ann cxns terão as 

mesmas patentes e v:1ntage ns que os elo exe rcito , nos 
cargos de egua l catcgor:a . - Gil Go11/arl e ou t ros . 

(Em-!nd:1 approvad:t cm 4 e 'i de fovc re!ro de 18? 1). 

Art. 85. Os officiaes do quadro e 
das classes annexas da arm3.da ficaram, 
por esta disposição , respectivamen te equipa~ 
rados , quanto a paten tes e va ntc1gens, aos 
do exe rcito . 

Disto njo tratavam os proj ectos pre lim inares 
nclll o definitivo . Foi idéa ave ntada no con
g resso constituinte p~lo senador Gil Goulart, 
que com outros offcreceo a emenda ác inrn 
transcripta, justificando-a assim: 

Art. 85. Os officiaes do quadro e das classes 
annexas da armada terão as mesmas patentes 
e vantagens que os do exercito nos cargos de 
categoria correspondente . 

O SR . G1L Go uLART- 0 ap:rrte do Sr. Retumba dispcnsn
mc de respo nd e r ao S r. B\!souro . 

( !\~, . no CoNG. Co,sT .. vo l. 11 , pag. 577). 

Di sposição tal , porém , não era para estabe
lecer-se n 'u m cod igo const itucional ( e cm 
nenhum outro a encontralllos con sagrada) ; 
antes tem o caracter de _lei ordina ria e poderia 
fic ar para um estatuto organico da força arm::tda 
naci onal ; a Const ituição deo ao congresso o 
poder ele ,< legislar sobre a organ isação do exe r
cito e da armada» (art. 34, n. 18) : no uso 

O Sn. G11. Gou LA «T- Fomos in :o rmados de que a alguns dessa atu•;buição a legislação o rdina ri a reali saria 
cnrgos da armada , de cgual ca tego na a outros do exerci to , a e.:iu iparação que a emenda visava, si a tive ·se 
n:io correspondem as mesmas honras e vantagens, o que por necessari a ou util. 
11 :'10 se compad ece com os pri11c ipi os de justi ça e re lativa 
cgua \dadc que devem se r a base de todas as leis da Repu- O invocado principiodeegualdacle, porém, por 
blica . mais benefic o e liberal que se con sidere, não póde 

Parece-me que , cgualados co rno foram os venci mentos ter applicação ::ibsoluta n'este como em outros 
das duas nobilí ss im as c\ ass_es a quem a Republica e a patria assum ptos de admini stração . Não se podem 
devem 1mmo rrcdo uros scrv 1ços 1 J evc m sl! r egualadas tam bem . . • . 1 . ,· . . . 
as honras e os postos para aque ll cs servidores do paiz que 01_gan1sa1 egua mente sei , IÇOS _POI sua. natu1 ez:i 
occuparcm posi~õcs eguacs e correlatas. - d1st , netos . Sendo, por necess1clacle, cl1 versos o 
~Õs« . R,;:;:-u;;A.::;;,;indo. E' simplesJ11ente um prin- P:ssoa l e as. fu::icções , div_ersas devem se r a concl i-
c,p,o de eq uid ade e de justiça. çao de adm 1ss::10, categori a, accessos e va ntagens . 

O SR . GAB1~0 BEsouRo- F.ssa cgualdadc n:10 póde ex istir : Most rava m-se inspirados em larga e generosa 
as un iJadcs que se co1111nanda111 11 110 s:io as mesmas. E intenção os autores da eme nda offerecida ao 
essa mesma egu;r\dade hoje proclamada entre os gcnc ra es congresso e/li II0/1/e da e/!'llaldade e dn 1·11 s/iç·a; a 
nü o ha de pe rsis t ir. ' ...., v idéa torn ou-se su

0
0·

0
o·esti va no lllomento e fo i 

O SR. RETUMBA-M ,:,s emqua nto não forem de cre tad os 
c,scs có rtcs. ê uma ini quidade manter essa descgualdade para logo adoptada . Ha muito d ' isto nas 
en tre duas classes m:lita rcs . g randes assem biéas. 

Art. 1 1 1. T odo o brazi lciro é 
so ldado p:1ra sustentar a inrlepcn
dcnci,1 e a int eg ri clad c da palria, 
e dcfcn~ cl-:1 ele seos inimigos ex
ternos e inte rnos . 

Art. 82. T odo o b raz il eiro é 
ob ri gado ao serv iço milit ar, em 
d efesa da Pat ri a e da Constitu icão, 
na fó rm a el as leis fcdernes. ' 

Art. 86. Todo o brazileiro é 
obrigado ao serviço militar, em 
defesa da Patria e da Consti
tuição , na forma dac; leis fe
deraes. ( Projecto d,1 commiss;o do gove rno pro

,· isorioJ. 

( Decretos ns. ; 10. de 22 de junho e 
914 A. C.c ::3 de outubro de 1890.) 

Art. 86. Todo o brazileiro é obrig-ado 
a defender pel as armas a pat ri a e a Constituiç:ío, 
deve r eleme ntar el e! brio , de civi smo, para cujo 
de,emp2nho a cada um cumpre esta r prompto e 
attento , et pro lege e/ pro pntria 111oriparnt 11 s ( II 
Maclnb. , VIII , 21). 

- E' a patria, d :zia Cice:·o, a cousa ma;s jucu n
da ele todas as do mundo ; é prefer;vcl a todos 
os dema is offic ios do homem ; o sco amor en
ce rra em si todos os amo r.:: . De tod::is as so
cie .lades nen hum a h::i mai s g ra,·c e nr m mais 
cara do que aquel la qu e cada um de n'.)s tem 
com a Republica.-E Fr..: i Caneca, o sab io, o 
j usto, o heroe imm ortal que pago u esto icamente 
no patíbulo o cri llle de pugnar· pcl::i liberdade 
cb pa tria , tinha clicto : 

« Qu\1 ndo ge:ne a patria, ao vagido ci os íilhos, 
ás lagrimas da esposa, ao lamento dos paes , a 
tudo se cegam os olhos , se ensurd ecem os ou
vid os do ju to patriota ; o coração cheio de 
_piedade á patri::i não reserva luga r algum aos 

outros affectos ; calam-se todas as outras pai
xões e só falia o patri oti smo.» 

Na fórma das leis federaes . Mas a de
fesa armada da patr;a não seria bastante segura 
e emcaz, si deixada inteiramente á boa vontade 
e e forço patriotico cios cidadãos. Será prec iso 
organ isa l-a e dar-lhe direcção. por modo a se 
cons gui rem resultados proficu os . N'essa orga
ni sação se attende rá ás condições peculi ares do 
serv iço da dcf sa nacional, á i nstrucçiio e te
chnica d'e\le. Regular tudo isso é fun cção da 
lei e não discre ;ão ela autoridade ( o que é uma 
ga rantia pa ra o cidadão e para os · fr<:s pub li cos) 
e qu e essa lei só pódc se r a .federnl, é obvi o, 
desde q ue se trata da defesa 11 ncio11nl. A e! la 
cabe estabelecer o modo e condições da pres ta
ção do servi ço geral d 'cssa defesa, o tempo 
cl ' ell e para cada cidadão, as isenções (vi sto que 
este serviço sómente póde ser obrigatorio para 
os homens validos), etc. 
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Accrcsccnte-sc no final do nrligo 14 : 
Os otllciacs da armada e classes nnnexas terno as 

inosmas pntL-nlcs c vnntagcns ijuc os do cxcrcito, nos 
cargos dc cgual catcgoria. — Gil Gonlart 0 outros. 

CKmeiuta approvada em 4 e 17 de fcvereiro de 1871). 

Art. 85. Os officiaes do quadro e 
das classes annexas da armada ikaram, 
por esta disposi^ao, respectivamente equipa; 
ratios, quanto a patentes c vantagens, aos 
do exercito. 

Disto nao tratavam os projectos preliminares 
nem o definitivo. Foi idea ayenlada no con- 
gresso constituinte pdo ssnador Gil Goulart, 
que com outros oMcrecco a emenda acima 
transcripta, justificando-a assim : 

O Sr. Gil Goulart—Fomos in form ados de que a alguns 
cargos da armada, de egual categoria a outros do exercito, 
nao correspondem as niesmas honras e vantagens, o que 
nao se compadece com os principios de justiqa e relativa 
egualdade que devem ser a base de to das as leis da Repu- 
blica. 

Parece-me que, egualados como foram os vencimcntos 
das dtias nobilissimas classes a quern a Republica e a patria 
devem immorredouros services, devem seregualadas tambem 
as lionras e os postos para aquelles scrvidores do paix que 
0 ecu pare m posi^des eguaes e correlatas. 

O Sr. RirruMBA—Apoiado. E' slmplesmcnte um prin- 
cipio de equidadc e de justi^a. 

O Sr. Gabino Brsouro—Hssa egualdade nao pode existir: 
as unidades que se command am nao sao as mesmas. E 
essa mesma egualdade hojc proclamada entre os generaes 
nao ha de persislir. 

O Sr. Retumba—Mas emquanto nao forem decretados 
esses cdrtes, e uma iniquidadc manter cssa descgualdade 
entre duas classes militares. 

Art. in. Todo o brnziloiro e 
soklado para sustcntar a indepen- 
dencia e a inlcgridadc da palria, 
c dcfcndcl-a de seos ininngos cx- 
ternos c internos. 

(Projecto da commissao do governo pro- 
visor io). 

Ai-t. 86. Todo o brazileiro e ohri^ado 
a defender pelas armas a patria e a Constiluifiio, 
dever elemental- de brio, de civismo, para cujo 
desempenho a cada um cumpre estarprompto e 
altento, d pro la>e d pro palria moriparatns ( II 
Machnb., VIII. 21). 

— E' a patria, dizia Cicero, acousa maisjucun- 
da dc todas as donumdo; e preferivel a todos 
os demais oflicios do homem ; o seo amor en- 
ccrra em si todos os amores. De todas as so- 
cicdades nenhuma ha mais grave e nem mais 
cara do que aquella que cada um de nos tern 
com a Republica.—E Frci Caneca, o sabio, o 
justo, o heroe immortal que pagou cstoicamente 
no patibulo o crime de pugnar pcla llberdade 
da patria, tinha diclo : 

« Qu'ando genie a patria, aovagido dos filhos, 
as lagrimas da esposa, ao lamento dos paes, a 
tudo se cegam os olhos, sc ensurdeeem os ou- 
vidos do justo patriota ; o cora?ao cheio de 
picdade a patria nao reserva lugar algum aos 

Art. 85. Os olEciaes do quadro e das classes 
annexas da armada terao as mesmas patentes 
e vantagens que os do exercito nos cargos de 
categoria correspondente. 

O Sr. Gil Goulart—O aparte do Sr. RcUimba dispensa- 
mc de responder ao Sr. Besouro. 

(Ann. do Gong. Const., vol. 11, pag. 577). 

Disposifao tal, porem, nao era para estabe- 
lecer-se n'lim codigo conslitucional (e em 
nenhum outro a encontramos consagrada); 
antes tern o caracter de lei ordinaria e poderia 
ficar para um estatuto organico da forqa armada 
nacional; a Constituicjao deo ao congresso o 
poder de « legislar sobre a organisaqao do exer- 
cito e da armada» (art. 34, n. 18): no uso 
dessa attribuiqao a legislaqao ordinaria realisaria 
a cquiparaqao que a emenda visava, si a tivessc 
por nccessaria ou util. 

Oinvocad > principiodeegualdade, porem, por 
mais benefico e liberal que seconsidere, nao pode 
ter applicafao absoluta n'este como em outros 
assumptos de administragao. Nao se podem 
organisar egualmente servigos por sua natureza 
distinctos. Sendo, por necessidade, diversos o 
pessoal e as funcgoes, diversas devem ser a condi- 
gao de admissao, categoria, accesses e vantagens. 

Wostravam-se inspirados em larga e generosa 
intengao os autores da emenda offerecida ao 
congresso cm nome da egualdade e da jusii^a; a 
idea tornou-se suggestiva no momento e foi 
para logo adoptada. Ha muito d'isto nas 
grandes assembleas. 

Art. 86. Todo 0 brazileiro e 
obrigado ao servigo militar, em 
defesa da Patria e da Consti- 
tuigao, na forma das leis fe- 
deraes. 

outros affectos ; calam-se todas as outras pai- 
xoes e so falla o patriotisino.» 

Na forma das leis federaes. Mas a de- 
fesa armada da patria nao seria bastante segura 
e eflicaz, si deixada inteiramente a boa vontade 
e csforgo patriotico dos cidadaos. Sera precise 
organisal-a e dar-lhe direcgao, por modo a se 
conseguirem resultados prolicuos. N'essa orga- 
nisagao se attendera as condigoes peculiares do 
servigo da defesa nacional, a instrucgao e te- 
chnica d'elle. Regular tudo isso e funcgao da 
lei e nao discregao da autoridade ( o que e uma 
garantia para o cidadaoe para os cofrcs publicos) 
e que cssa lei so pode ser a federal, e obvio, 
desde que se trata da defesa nacional. A e la 
cabe estabelecer 0 modo e condigoes da presta- 
gao do servigo geral d'essa defesa, o tempo 
d'elle para cada cidadao, as isengoes (visto que 
este servigo somente pode ser obrigatorio para 
os homens validos), etc. 

Art. 82. Todo o brazileiro e 
obrigado ao servigo militar, em 
defesa da Palria e da Constituicao, 
11a forma das leis fcderacs. 

(Decreios ns. 510. de 22 de junho e 
914 A, de 25 de ouiubro de 1890.) 
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Art. 1 12 . Fi ca abol ido 
o recrutam ento militar. 

O exerci to e a arm:icla 
nacionaes serão const itui
cios por volunlarios e na 
f:il la destes se proccclcrit 
ao sorteio med ian te prev io 
ali stamento . 

Ar t. 1 1 1. O co ngresso 
por lei es pecial fará r vi
são, qu anto antes, elas 
aclu aes leis mili tares e ele 
seo respect ivo pr ocesso . 
Nenh u111a fo rça armada 
pode rá fazer requ isiçJo. 

Art. 11 4. A lei annual 
ele forças cl elerin i nad o 
modo ele cl islri buiçiío e 
e111p rego cio exe rcito e 
ar111 ada . 

( Projecto d:1 comrni ss:io do 
go,·erno provisori o.) 

Art. 83 . Fi ca abolido 
o recrutamento militar . 

O exercito e :1 arm ada 
n a c i o n a e s co 111 po r-,e-fo 
po r sorteio, 111 e d i ,1 n l e 
pr~v io ali stamento, não 
se acl111 ittincl o a ise nção 
pec uni aria. 

(Dec retos 11. 51 o , de 22 de 
j unho e n. 9 14 A , de 23 de 
ou tu bro ele 1890) . 

Art. 83 .-Depois cl as 
p a I a v ra s-rcrr11 /a111e11/o 
111 ili la r- arc rescen te-se
/arcado. 

Emencl:1 da commi ss:lo do 
congresso (rejc iucb 1 em 2 0 ele 
j:i ne iro de 1891.) 

Art. 87. O exercito federal, por isso 
m esmo que é federa l, ha de compor- se de pes
soa l mini strado por todos os membros el a Uni ão; 
t odos estes tem obri gação de defendei-a, na 
proporção de suas fo rças e essa defe sa é ao m esmo 
t empo defesa propria e defe sa da patria, co m a 
qual está co nsubstan ciada a Un ião . Em razão 
d ' isto, cada Estado ( e o districto fede ral) co n
correrá co m o continge nte de homen s que lhe 
toca r para co nstituir o exe rc ito nac io na l. Esse 
co ntinge nte se rá proporcional á po pu lação va
lida do Estado e regu lado pela lei annu al de li 
xação de fo rças (art . 34 , n. 17) . (*) E assim a 
di s tirbuição d 'esse onus se rá feita com egua l
dacle e mediante in terve nção dos rep resentant es 
de cada um dos Estad os no cong resso na
c iona l. 

§ 1. A organisação geral do exer
cito se rá determinada por lei federal. Vide 
co mrn enta rio ao ar t. 34 , n . 18 . Não é m ate ri a 

( ~) A primcir.:i lei dc fix,11,·:io dc forç:1s 1ic t..:rr:i, dcpois 1l.1 pro11111 lg;1t.;;io 
d:i. C,lm,t ituh;ao rcpublic;111.1, t!ctcrm inou 11uc ak s1. r f..:1 to o rccc11:,c;11m:11 to 
rcgul,1r li:i Uniio, os cüntingcntcs :-er.io d ist rib uidos propordona lmcntc :t 

rcprCil!ll l :1,;:io d.: l':lfb Est.:ido 11;1 1.:-am:ir:1 tios lkpu tados. Le i n. 39 A t! i: _;o de 
j .rnctru,lc 1$9::. :u t. 3.11 . b. 

Arl. 86 . O exe rcito 
fed era l compo r-se-á ele 
contigcnles que os Esta
dos e o clis tricto federal 
são obrigados a fornecer, 
constituiclos ele confo rmi
dade co m ,1 lei annu a el e 
fi xaç:io el e forças . 

§ 1 °. U111a lei fedem! 
cl etermin arú a orga ni saçiío 
ge ral cio exerc ito, el e ac
cordo co m o § 19 cio 
arli go 3 3. 

§ 2. º A Uni:10 se en
ca rr eg a r{1 da in.s lru cção 
mi li ta r dos co n,os e ;1 rm :1s 
e ela in stru cç~o militar 
superio r. 

§ ,.º Fi c:i abolido o 
recru tam ent o militar fo r
c:1d o.-Re/ 111i1 ba . 
· O exe rcito e arm acl:1 
co mpor-se-ão pelo vo lun
iari ;1clo1 se m premi o, e 
em fa lta deste pelo sort eio, 
previamente org:in isaclo. 

Conco rrem , par:1 o pes
soc1l da ,1nnad ,·,, as csco l:i s 
nava l. apre ndizes mari
nheiros, e o sorteio da 
marinh,1gem m.crca n li 1. 
-)11/iu Frota. 
(Emendas :ipprov:1da s em 13 e 
18 de fe vereiro de 189 1) . 

Co ncorrem para o pe,
so :1 1 da armada a esco la 
nava l, as el e aprendizes 

·ma rinheiros e a mar inha 
mercante. mecli:1nte so r
teio . 

Re:b cç;'10 pcl :1 co mmiss:i.o el o 
co ngre sso ( :ipprov:Hia em 23 de 
ÍC\'ere iro de 189 1 ) . 

Art. 87. O exercito 
federal compor-se-á de 
contingentes que os Es
tados e o districto fe
deral são obrigados a 
fornecer, constituidos 
de conformidade com a 
lei annual de fixação 
de forças. 

§ 1.0 Uma lei federal 
determinará a organi
sação geral do exercito, 
de accàrdo coni o n. 18 
do art. 34. 

§ 2.0 A União se en
carregará da instru
cção militar dos corpos 
e armas e da instrucção 
superior. 

§ 3.° Fica abolido o 
recrutamento ülili tar 
forçado. 
~ 4. 0 O exercito e a 

armada compôr -se - ão 
pelo voluntariado, sem 
premio, e em falta deste 
pelo sorteio, previa
mente organisado. 

Concorrem para o pes
soal da armada a escola 
naval , as de aprendizes 
marinheiros e a mari
nha mercante, medi
ante sorteio. 

para este li vro a expos1çao dos princípios qu e 
de,·e m regular essa orga ni sação , importan t ís
sim a quanto ao se rv iço em si m es mo e não 
m enos pel o qu e entend e co m o sac r ifi cio qu e 
ex ig e ci os ciclaclãos, res tr ing indo a li be rdad e ci os 
que a ell e são obrig·ados e impond o g ra ndes 
onu s ao theso uro nac ional , isto é, á bolsa ci os 
contr ibuintes . 

N'essa orga n isação cump re atte ncl er ás di s po
sições co nstantes cios a rti gos c itados á pag . 14 
i11 Ji 11c e 1 5. 

§ 2 . Instrucção militar é concli cão ele 
bom ex ito no se rv iço admini strativo, t e~hnico 
e de g uerra, el e comba te . Tem necessidade, para 
maior eflic ac ia, ele se r completa , eg ua l, un ifo rm e, 
e eleve esta r a ca rgo da Uni ão, se r por clla 
custeada e reg u !ada, pertencend o-lhe como 
esse ncial á o rga nisação mi litar que lhe fi co u 
confiada (art. 34, n. 18). 

Mas , é ele nota r-se , a Co nst itui ção sóm ente 
auto ri sa a i11strncçáo 111ilitnr dos CORPOS E ARMAS e 
a i11s/rncçiío 111ililnr SUPERIOR, o qu e exclue o en
carg o ele manter in stituto ele ensino prim ario 
e sec uncl ari o em intern a tos ou outros estabele-
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Art. 112. Pica abolido 
o rccrutamento militar. 

O cxcrcilo c a annatla 
nacionacs scrao conslilui- 
dos por volunlarios c na 
falla dcstes sc procedera 
ao sorleio inodianlo previo 
alislamcnto. 

Art. 113. O congrcsso 
por lei especial fara revi- 
sao, quanto antes, das 
actuaes Icis militares c dc 
sco rcspcctivo processo. 
Ncnhuina lor^a armada 
podcni fazer rcquisipo. 

Art. 114. A lei annual 
dc forfas dctcrminara o 
modo dc distribuicao c 
cmprcgo do cxcrcilo e 
armada. 

(i'rojeclo d;i conmiissao do 
governo provisorio.) 

Art. 
o rccrutamento militar. 

O cxcrcilo c a armada 
nacionacs compor-sc-ao 
por sorteio, median to 
previo alislamcnto, nao 
se admittindo a iscnfao 
pccuniaria. 

(Decrelos 11. 510, de 22 dc 
junho e n. 91^' A, de 23 de 
oulubro de 1890). 

Art. 83. — Dcpois das 
p a I a v ra s —recrulaniciilo 
mi/i/jr—acercsccn(c-sc— 
forcado. 

Emends da commissao do 
congresso (rejeitada, em 20 dc 
Janeiro de 1891.) 

Art. 86. O cxcrcilo 
federal compor-se-a de 
contigcnlcs que os Esta- 
dos e o districto federal 
sao obrigados a forncccr, 
conslituidos de conformi- 
dado com a lei annua de 
fixafao de forpis. 

§ i". Uma lei federal 
dctcrminara a organisapio 
geral do cxcrcilo, de ac- 
cordo com o § iq do 
arligo 33. 

§ 2.0 A Uniao sc cn- 
carrcgara da inslrucfao 
militar dos corposcarmas 
c da inslrucfao militar 
superior. 

§ 3.0 Pica abolido o 
rccrutamento militar for- 
cado.—Rehnnha. 

O excrcito c armada 
compor-sc-ao pclo volun- 
tariado. sem prcmio, c 
em falta deste pclo sorteio, 
previamcntc organisado. 

Concorrcm, para o pes- 
soal da armada, as cscolas 
naval, aprendizes mari- 
nhciros, c o sorteio da 
marinbagem me rcan t i I. 
—-Julio frola. 
(Emeniias approvadas em 13 c 
18 de fevereiro dc 1891). 

(Concorrcm para o pes- 
soal da armada a cscola 
naval, as dc aprendizes 
'marinheiros c a marinha 
mcrcanlc. mcdianlc sor- 
teio. 

Red:«c^ao pcla commissao do 
congresso (approvada em 23 de 
fevereiro de 1801 ). 

Art. 87. O exercito federal, por isso 
mcsmo que c federal, ha dc compdr-se dc pes- 
soal ministrado por todos os membrosda Uniao; 
todos estes tern obrigagao de defendel-a, na 
proporgao de suas forfas eessadefesa e aomesmo 
tempo defesa propria e defesa da patria, com a 
qual esta consnbstanciada a Uniao. Em razao 
d'isto, cada Fstado ( e o districto federal) con- 
correra com o contingente de homens que Ihc 
tocar para constituir o excrcito nacional. Esse 
contingente sera proporcional a populai;ao va- 
lida do Estado c rcgulado pela lei annual dc li- 
xagao dc for^as (art. 34, n. 17). (*) E assim a 
distirbniijao d'esse onus sera feita com egual- 
dade e mediante intervencao dos representantcs 
de cada um dos Estados no congresso na- 
cional. 

§ 1. A organisagao geral do exer- 
cito sera determinada por lei federal. Vide 
commentario ao art. 34, n. 18. Nao c materia 

(*) A primeira lei ile fixafao tie fon;as tie terra, depots tla promtilga^.io da Omstituivan rcpublicaiia, ilctentiinou que ale sir feilo o reccnscameuto regular da Uniao, os conlingcntes scrao tltstribuidos proporcionalinente a represcnta>ao tie cada Estado na camara dos depulatios. l.ei n. 39 A tie 30 tie 
Janeiro dc 1892 art. 3, n. 6. 

Art. 87. 0 exercito 
federal compor-se-a de 
contingentes que os Es- 
tados e 0 districto fe- 
deral sao obrigados a 
fornecer, constituidos 
de conformidade com a 
lei annual de fixagao 
de forgas. 

§ 1.° Uma lei federal 
determinara a organi- 
sagao geral do exercito, 
de accordo coni 0 n. 18 
do art. 34. 

§ 2." A Uniao se en- 
carregara da instru- 
cgao militar dos corpos 
e armas e da instrucgao 
superior. 

§ 3.° Pica abolido 0 
recrutamento militar 
forgado. 

§ 4.'J 0 exercito e a 
armada compor-se-ao 
pelo voluntariado, sem 
premie, e em falta deste 
pelo sorteio, previa- 
mente organisado. 

Concorrem parao pes- 
soal da armada a escola 
naval, as de aprendizes 
marinheiros e a mari- 
nha mercante, medi- 
ante sorteio. 

para este livro a cxposigao dos principios que 
devem regular essa organisagao, importantis- 
sima quanto ao servigo em si mesmo e nao 
menos pelo que cntendc com o sacrificio quo 
exigc dos cidadaos, restringindo alibcrdade dos 
que a elle sao obrigados c impondo grandes 
onus ao thesouro nacional, isto e, a bolsa dos 
contribuintes. 

N'essa organisacao cumprc attender as dispo- 
sicoes constantes dos artigos citados a pag. 14 
in fine e is. 

§ 2. Instrucgao militar e condicao de 
bom exito no service administrativo, technico 
c de guerra, dc combatc. Tern necessidadc, para 
maior elTicacia, de sercompleta, egual, uniforme, 
c deve estar a cargo da Uniao, ser por ella 
custeada e regulada, pertencendo-lhe como 
esscncial tt organisagao militar que Ihe ficou 
conflada (art. 34, n. 18J. 

Mas, c de notar-se, a Constituicao somente 
autorisa a instnic;no militar dos corpos e armas e 
a inslnic(do militar superior, o que exclue o en- 
cargo de manter institutos de ensino primario 
c secundario em intcrnatos on outros estabclc- 

t. 86. O excrcito 
al coinpor-se-a de 
igcnlcs que os Esta- 
e o districto federal 
rbrigados a forncccr, 
lituidos dc confomii- 
com a lei annua de 

ao de forgas. 
i". Uma lei federal 

rminara a organisapio 
1 do excrcito, de ac- 
0 com o & iq do 
;o 33. 
2.0 A Uniao sc cn- 

rcganida instrucgao 
tar dos cornos e armas 
1 instrucgao militar 
:rior. 
3.0 Pica abolido o 

jtamcnto militar for- 
1.—Relumba. 

exercito c armada 
compor-sc-ao pclo volun- 
tariado, sem prcmio, c 
em falta deste pclo sorteio, 
previamcntc organisado. 

Concorrcm, para o pes- 
soal da armada, as cscolas 
naval, aprendizes mari- 
nheiros, c o sorteio da 
marinbagem me rcan t i I. 
—■Julio frola. 
(EmemUs approvadas em 13 c 
18 de fevereiro dc 1891). 

Concorrcm para o pes- 
soal da armada a escola 
naval, as dc aprendizes 
'marinheiros c a marinha 
mcrcanlc. mcdianlc sor- 
teio. 

Reduc^ao pcla commissao do 
congresso (approvada em 23 de 
fevereiro de 1801 V 
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cim entos, assim como essa insl ruccão unica
mente será min istrada ás praça e ao's officiaes . 
Isto resu lta dos term os da presente disposição 
e do fim especial da in st rucção de que se t rata . 

E o regimen vige nte é de pode res enumera
do e limi tados, não tendo o cong resso nacio nal 
facu lclacl de exceder os que stri ctamente lhe são 
conferidos . 

E' pois inconst itucional toda a legislação 
transcendente dos limi tes ela disposição que 
analysamos, a qual sómente abrange a inst ru
cção de caracter prop ri amente mi li tar e profes
sada a militares . 

§ 3. Abolido o recrutamento for
çado. A lei imperi al n. 2.55 6 , de 26 de se
tembro de 1874, art. 9, § 3, declarava abolido o 
systema de rec rutam ento fo rçado, desde que se 
t ivesse fe ito cfTect ivo o primeiro cont ingente 
pe la fó rm a n 'ella presc ripta. 

A Constituição republicana pc remptori a
mcnte proscreveo , sem depe nde ncia de quaes
qucr condições, aque llc systema, realmente in
compativel com as novas in st ituições, desegual, 
violento e, cm muitos casos, barbaro e feroz , 
principa lm en te como era executado no interi or 
cio paiz, espccie de caçada cm que o animal 
perseguido era o homem destinado á defesa na
ciona l. .. 

§ 4. Voluntariado sem premio ... e 
sorteio. Fora m os meios preferidos pelos con
stituintes para a composição do exe rcito na
ciona l e da armada. 

O senado r Julio Frota, auto r da emenda que 
approvada ficou constituindo este § 4, assim a 
ju st ificou ( ANNAES do Cong r. Const,, vol. II , 
p:i o· . 594) : 

O so rte io , adoptado como systcma , não ha duvida , é o 
id ea l la org·anisação dos exercitas, mas é preci so ter e m 
considcr~1ção a civ ilisação do povo, sua s ituação gcog raphica 
e o espirita militar ncllc desenvo lvido , attcnto o constante 
e immincntc perigo de inv:1si'io do solo da patri a, como 
acontece nas nações da Europ:1, que, ha longos scculos, 
vivem na cspcctativa arnrnda, cxccpç.ão da Inglaterra , de 
cuja defesa a fo rça p rincipal é a marinha , e adapta para 
org,.nisação do exercito- o voluntariado- Barão Colnrnr 
assim pensa-competente ge nera l de c:-;tado maior do 
exercito all e rnã o . 

O ~ortcio, applicado .aos exerci tos europcos, não podcrit 
ainda ser unicam ente estaluido entre nós, que mendi g·a mos 
braços para a lavoura it velha Europa. 

O sorteio pódc dar cm resultado a privação its vocações, 
e a obrigação aos que não tcern aptidão , que deve se r, lenta 
e gradualmente, desenvolvida. 

A lei .n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, 
art. 3, determi nou que prevalecessem , emq uanto 
nova lei não se fizes se para regu lar o sorteio 
militar , a de n . 5.556, ele 26 ele setembro de 
1874 e seus regulamentos, com as alterações 
consta ntes elas differentes clausu las do mcs1110 
citado arti go . 

Quanto á marinhaaem, a referida lei dispõe 
que «o ministerio da guerra fornece rá ao da 
marin ha os recrutas idoneos para o serv iço 
d' esta, tirados de preferencia dos districtos ma
rítimos e fluviaes que fo rem designa los no 
regu lame nto>'· 

Concorrem para o pessoal da armada, 
segun do di spõe este § 4 : 

11) a escola nava l, 
b) as de aprendizes marinheiros, 
e ) a mar inha mercante, mediante so rteio, e 
d) os inclividuos que volunta ri amente se a li s-

ta rem na marinha nacional. 
A estes quatro se red uzem os v iveiros que 

entre nós devem fo rn ecer o pessoal de que 
carecer a armada nacional, porq ue outros não esta
beleceo a Constitu ição, que os julgou bastantes . 

A idéa pois de matricula dos pescadores, q ue 
em projecto tem apparec ido no congresso na
cional, além de contra ri a ao espírito cio art. 72 
§ 24 ( vide co111mentario respect ivo), é aberrante 
des te § 4 . Nada ha que a autorise. 

O pessoal dos nav ios mercantes empregados 
na pesca, esse deve rá se r por sorteio chamado 
ao servi ço da marinha nacional, não pelo 
facto de se emprega r nesse mi stér, mas por 
fazer parte da 11111ri11/Ja 111erc1111fe; porém os 
simples pescadores, não t ri pu lantes de taes 
navios, incontestavelmente estão isentos da 
matricu la e do serv iço a que ella ob riga, por 
não se comprchenderem em nenhuma das 11/inca.1 
ác ima, que especifi ca 111 na fórma da Consti
tui ção os modos de compor o pessoal da 
armada nac ional. 

E comprehende-se qua nto seria onerosa e 
in conven iente a crcação dessa cspecie de g-1111rd11 
1111cio1111/ 11111 mja . 
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cimentos, assim como essa insu'uccao unica- 
mente sera ministrada as pra^as e aos officiaes. 
Isto resulta dos termos da presente disposi^ao 
c do fun especial da instrucfao de que sc trata. 

E o regimen vigente ti dc poderes enumera- 
dos e limitados, naotendo o congresso nacional 
faculdadede exceder os que strictamente lire sao 
conferidos. 

E' pois inconstilucional toda a icgislagao 
transcendente dos limites da disposigao que 
analysamos, a qual somente abrange a instru- 
cfiio de caracter propriamente militar e profes- 
sada a militares. 

§ 3. Abolido o recrutamento for- 
gado. A lei imperial n. 2.556, de 26 de se- 
tembro de 1874, art. 9, § 3, declarava abolido o 
systema dc recrutamento forgado, desde que se 
tivesse feito ellcctivo o primciro contingente 
pela forma n'ella prescripta. 

A Constituicao republicana pcrcmptoria- 
mcnte proscreveo, sem depcndcncia de quaes- 
qucr condifoes, aquelle systema, realmente in- 
compativel com as novas instituigoes, desegual, 
violcnto e, cm muitos casos, barbaro e feroz, 
principalmcnte como era cxecutado no interior 
do paiz, especie de cacada cm que o animal 
perseguido era o homem destinado a defesa na- 
cional... 

§ 4. Voluntariado sem premio... e 
sorteio. Foram os meios preferidos pelos con- 
stituintcs para a composifao do cxcrcito na- 
cional e da armada. 

O senador Julio Frota, autor da emenda que 
approvada ficou constituindo este § 4, assim a 
justificou ( annahs do Congr. Const,, vol. II, 
pag. 594) ; 

O sorteio, ndoptado como systema, nao ha duvida, c o 
ideal da organisaqao dos cxcrcitos, mas c precise tcr cm 
consideratjao a civilisa^ao do povo, sua situagao gcographica 
e o cspirito militar nolle desenvolvido, attcnto o constantc 
e imminentc perigo de invasao do solo da patria, como 
acontece nas nagocs da Europa, que, ha longos scculos, 
vivem na cspectativa armada, cxccpqao da Inglaterra, dc 
cuja defesa a for^a principal c a marinha, c adopta para 
orginisaqao do cxcrcito—o voluntariado—Barao Colmar 
assim pensa—competente general de cstado maior do 
cxcrcito allcmao. 

O sorteio, applicado .aos cxcrcitos curopcos, nao pod era 
ainda scr unicamente estatuido cntrc nos, que mendigamos 
brat;os para a lavoura a velha Europa. 

O sorteio pddc dar em resultado a priva^ao as voca9ocs, 
c a obrigatjao aos que nao teem aptidao, que deve scr, lenta 
c gradualmente, dcsenvolvida. 

A lei .11. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, 
art. 3, dctcrminou que prevalecessem, emquanto 
nova lei nao se (Izessc para regular o sorteio 
militar, a de n. 5.556, de 26 de setcmbro dc 
1874 c sens regulamentos, com as alteragoes 
constantcs das dilTerentes clausulas do mesmo 
citado artigo. 

Quanto a marinhagem, a rcferida lei dispoe 
que «o ministerio da guerra fornecera no da 
marinha os recrutas idoneos para o servigo 
d'esta, tirados de preferencia dos districtos ma- 
ritimos c fluviaes que forem designados no 
rcgulamcnto m 

Goncorrem para o pessoal da armada, 
segundo dispoe este § 4 : 

(TJ a escola naval, 
b) as de aprendizes marinheiros, 
c ) a marinha mercante, mediante sorteio, e 
d) os individuos quo voluntariamcnte sc alis- 

tarem na marinha nacional. 
A estes quatro se reduzem os viveiros que 

cntrc nos devem fornecer o pessoal dc que 
carecer a armada nacional, porque outros nao csta- 
beleceo a Constituiyao, que os julgou bastantes. 

A idea pois dc matricula dos Pescadores, quo 
cm projecto tern apparecido no congresso na- 
cional, alem de contraria ao espirilo do art. 72 
§ 24 {vide commentario respcctivo), c aberrantc 
deste § 4. Nada ha que a autorise. 

O pessoal dos navios mercantes empregados 
na pesca, esse devera ser por sorteio chamado 
ao servigo da marinha nacional, nao pelo 
facto de se empregar nesse mister, mas por 
fazcr parte da marinha mercaulc, porem os 
simples Pescadores, nao tripulantes dc tacs 
navios, incontcstavelmcnte estao isentos da 
matricula c do servigo a que ella obriga, por 
nao se comprchenderem em nenhuma das aliucas 
acima, que especificam na forma da Consti- 
tuicao os modos de compor o pessoal da 
armada nacional. 

E comprehende-se quanto scria oncrosa e 
inconveniente a crcagao dessa especie de gnnrda 
nacional marnja. 
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Art. 1 1 í . Só de pois 
ele recus,1do o arb itrn111cn
to, o gove rn o dos fa lados 
Uni dos do Braz il reco rr<:rú 
a emprego cb s arm as 
para resolve r q u a I q u e r 
qu es tão ou co nlli cto in
tcrn ,1cion :1! ; mas em c iso 
nenhum qu ér dircct:1 , 
q u~r i ndi rect a1ncn te, por 
si ou como a 11 i a d o d e 
qualqu er out ra nação, se 
c111pchh ar{1 cm g uerra de 
conqui sta. 

( Projcclo d:i co ntmissão Llo 
governo provisorio . 

Art. 84 . Em cnso ne
nhum , direda ou in d irec
tamcntc, por si ou cm 
allian ça com outr;i n:1ção, 
os Estados Uni d os do 
Bra z i I s e c111pcnh :irfo 
em g uerra de conqui sta. 

( Decretos n. 5 1 , d t:: 2 2 de 
junho e n . 9 14 A, de 23 de ou-
1ubro de 18Jo .) 

Art. 88. Guerra de conquista. Esta 
di sposição é um li m ite posto aos poderes con
fe ridos ao cong resso nac io nal e ao presidente 
da Rep ub lica nos a rts . 34 n. 1 1 e 48 n. 7. 
Procede do projec.to Magalhães Castro , a rt. 1 1 5, 
que se expr ime quasi nos mesmos term os , co n
sagrando tão fundada e ho nesta p ro hi bição . 

A conqui sta , entre os ant igos , a lém da g lor ia 
militar, ;1 ug mentava a fortuna publi ca e pa r
ti cul a r co m os despojos dos povos venci dos e 
forçados a escrav idão, com as riqu ezas que lhes 
eram arrebatadas, contribuições de gue rra , pa r
ti lha de terras. Resu ltava da ambi cão dos reis, 
do cspirito belli coso dos povos , e' sem duvida 
tam bem da fata li dade de suas cond ições eco
nomicas , bem como ela necessidade de enfra
qu ecer ou destruir os inimigos . Era como um 
direito , ao tempo cm q ue só prepo nde rava o da 
força. A defesa propria, o interesse , a g loria, a 
c reavam e est imulavam. 

Hoic, felizm ente , a hu ma nidade, acha- se 
g randemen te distanciada dos tempos d' esses reis 

« ... cuja 11 sn11ça 
Era n11dn r sempre lerrns co11q11isla11do. 

Ao antigo a rdor bellicoso succedco o dese n
volvimento do sentim ento chri stão da frater-

Art. Aditi vo p:1ra ser coll ocado onde co nvi er: 
E' in st il uiclo urn tribunal de cont as par:1 liquid:tr :is 

con tas da rece ita e des pcza e ve rificar a sua leg itimi
dade, antes de ·serem prestadas ao co ng resso . 

Os membros dcsle tribuna l serão non'ie:1dos pelo 
prcsicl ent c da Rep ubli ca com approvação do senado, e 
só111 cn le perderão os scos Jogares por sent e11 ç:1. 

Emend:t d.1 comm iss:lo do congresso ( :1pprov:,cb em J tle j an: iro 
de 189 1 ). 

Art. 89 . Um Tribunal de contas. 
Vide commentar io ao a rt. 34. n. 1, pag 10 :; . 

Não cxd irt no reg íme n imper ia l u ma in st it u ição 
d'esta natureza . Tin ha sido proposta ao pa rl a
mento p r Ma noe l Al ve3 Branco . qua ndo m ini s
tro da fa zenda , cm 10 de julho de 184; . Pela 
sua importan cia e valor, pela compekncia e 
prestig io do mini stro q ue a apresentou, fóra 
para espe rar-se-lhe bom exito . A assembléa 
porém cuid ou an tes de outras co _is:1 s, não li g o u
lhe apreço en tão nem depois. 

Art. Os Estados Uni 
dos do Brazi l, c11 1 caso 
a lg um, se empen harão 
em gucrr:1 de conq ui sta, 
di rccta ou indircctamrntc, 
por si ou c1n allia nça 
com oulr:1 nação . 

Rcd.1eçi10 pe la commi rs~o do 
co n~r~sso ( .1ppro v:1d.1 cm 2 J de 
fc \' L•rciro de 189 1 ) . 

Art. ES. Os Estados 
Unidos do Brazil, em 
caso algum, se empe
nharão em guerra de 
conquista, directa ou 
indirectamente, por si 
ou em alliança com 
outra na:;ão. 

nidade ; a si tuação economica dos povos modi
ficou- se graças ao esp ir ito indu stri al e mercantil, 
que dese nv olve a riqu eza das nações e procura 
o bem-estar dos povos; e isto lim :ta as vel 
leidad es dos gove rn os em seos p ropositos de 
expa ns}o terr itorial por m eio da força ( ele que 
desgraçadamente tem hav ido nos tempos m o
dern os alguns casos que affro n lam e cscan
dalisa m a consc icncia universa l ). 

Actu a!mente a co nqu ista , ii lu z dos pr:ncipi os 
d0mi na ntes na razão publica, não pa, sa de 
vi olen ta apropriação e vcrdad eirn roubo ;'1 m ão 
·armada de al heio territo ri o, ce m clamoroso 
sac rifi cio da ju st iça e jolc ncia ~1 sobe ran ia 
dos povos . 

A prohibição consti tuciona l é abso lu ta . A 
Constitui ção tira todo o prt.:kxto a essa g uerra 
de amb ição e de rapina. O 13razil nã o a fa r:1 
dirl'C!n 11e111 i11din cl ,1111c11 /e, por si 011 em nllin11ç11 
com 011/ra 11nç110 ; bastem-lhes scos 8.3:;o. ouo 
ki lomctros quadrados d -.: superfici e , vasti ss ima 
reg ião , regada po r infinitos ri os, em ;ncntern cntc 
ferti l, riq uí ss ima de fau na , ll o ra e m in eracs , 
desa fiand o a acl iv idad c ci o inco la e do fora s
t eiro e offerecen do seos abundantes t hc~o uros 
ao commercio, ás a rtes e á ind ustria. 

Art. 89 . É insti luiclo um tribunal de contas 
para liquidar as contas da receita e despesa e 
ver ificar a sua legitimidade, antes de serem 
prestadas ao congresso. 

Os membros deste tribunal serão nomeados 
pelo presidente da Republica , com approvação do 
senado, e sómente perder to seos logares por 
sentenç.a . 

Advog:1ra-a PIMENTA B U ENO no seo prec ioso 
« Direito Pu blico Braz il ciro » , pag . s;o : 

« E' de summa necessidade :1 crf' :i~ ."1 0 de um tr ibunal d e 
c0 nt~LS, dcv iJ am entc o rg:an isado , qu e.: exam ine e COfftpa rc a 
fiJclidad c di.! S dcspczas co m os cred ite s votados, as rece itas 
co m as lc'. s <lo im pos to , qu e persc rut e e siga pdo t (.'s ti
munho de dol.:uni cntos :1uthc ntii.: os cm t odos o .:; se os movi
mentos a appli caç[10 e e rnprcgo d os v:tlorcs do cstaJ o e q ue 
cmfim possa assegurar a rc.didade e lcgaliJ ad e das co ntas . 
Sem esse pode roso auxiliar nada conseg u1rào as c :1 m :1. 
ras. i> 
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Art. iis. So dcpois 
(lc rccusndo o arbitrnmcn- 
lo, o govcrno dos Estados 
Unirlos do Brazil rocorrcra 
ao emprcgo das annas 
para rcsolvcr quaIqucr 
qucstao ou conllicto in- 
ternacional ; mas cm caso 
ncnhum qucr di recta, 
qucr indirectamentc, por 
si ou como a 11 i a d o d e 
quakjuer outra nn^ao, se 
empelihara cm gucrra de 
conquista. 

(Projeclo tla commissao i!o 
governo provisorio. 

Art. Sq. Em caso nc- 
n li u m, d i reel a o u i n d i rcc- 
tnmcnte, por si on cm 
allianfa com outra nafao, 
os Estados U n i d o s do 
Brazil sc empenharao 
cm gucrra dc conquista. 

(Decretos n. 510, de 22 de 
junho en. 014 A, dc 23 de ou- 
lubro de 1830.) 

Art. Os Estados Uni- 
dos do Brazil, cm caso 
algum, sc empenharao 
cm gucrra dc conquista, 
dircctaou indircclamculc, 
por si ou cm allianfa 
com outra nafao. 

Redacfao pela commirsao do 
congresso (approvada em 23 de 
fevereiro dc 1891 ). 

Art. S8. Os Estados 
Unidos do Brazil, em 
caso algum, se empe- 
nharao em guerra de 
conquista, directa ou 
indirectamentc, por si 
ou em allianfa com 
outra najao. 

Art. 88. Guerra de conquista. Esta 
disposiijao e um limite posto aos poderes con- 
feridos ao congresso nacional e ao presidente 
da Republica nos arts. 34 n. it e 48 n. 7. 
Proccdo do projecto Magalhaes Castro, art. 1 
que se exprime quasi nos mesmos termos, con- 
sagrando tao fundada e honesta prohibigao. 

A conquista, entrc os antigos, alem da gloria 
inilitar, augmentava a fortuna publica e par- 
ticular com os despojos dos povos vencidos e 
forgados a escravidao, com as riquezas que Ihcs 
eram arrebatadas, contribuigoes d'e guerra, par- 
tilha de terras. Rcsultavl da ambigao dos reis, 
do espirito bellicoso dos povos, e sem duvida 
tambem da fatalidade de suas condigoes eco- 
nomicas, bem como da ncccssidadc dc enfra- 
quecer ou destruir os inimigos. Era como um 
direito, ao tempo em que so prepondcrava o da 
forga. A defesa propria, o interesse, a gloria, a 
creavam c estimulavam. 

Ho;e, feli/.mente, a humanidada, acha-sc 
grandcmcntc distanciada dos tempos d'esses reis 

«... en/a usaufci 
Era nudar scmprc terras conquistaudo. 

Ao antigo ardor bellicoso succedco o desen- 
volvimento do sentimento christao da frater- 

Art. Aditivo para scr collocado ondc convier: 
E' instituido um tribunal dc contas para liquidar as 

contas da rcccita c dcspcza c vcrificar a sua Icgitimi- 
dadc, antes dc serem prcstadas ao congrcsso. 

Os mcmbros deste tribunal serao nonieados pclo 
presidente da Republica com approvacao do scnado, c 
somcntc pcrdcrao os scos logarcs por scnlcuga. 

Hmeiula d.i commissao do congresso (approvada cm 3 lie jan^iro 
dc 189!). 

Art. 89. Um Tribunal de contas. 
Vide commentario ao art. 34, n. 1, pag to^. 
Nao existia no regimen imperial uma instituigao 
d'esta natureza. Tinha sido proposta ao parla- 
mento por Manocl Alves Branco, quando minis- 
tro da fazenda, em lodejulhode 184s. Pela 
sua importancia e valor, pela competencia e 
prestigio do ministro que a apresentou, fora 
para esperar-se-lhe bom exito. A assemblea 
porem cuidou antes de outras co j.sas, naoligou- 
Ihe aprego entao nem depots. 

nidade ; a situagao economica dos povos modi- 
ficou-se gragas ao espirito industrial e mercantil, 
que desenvolve a riqueza das nagoes e procura 
o bem-estar dos povos ; e isto lim ta as vel- 
leidades dos governos em seos propositos de 
expansao territorial por meio da forga (de que 
desgragadamente tern havido nos tempos mo- 
dernos alguns casos' que affrontam c cscan- 
dalisam a consciencia universal). 

Actualmente a conquista, a luz dos prlncipios 
dominantes na ra/.ao publica, nao pa sa dc 
violenta apropriagao e vcrdadeiro roubo a mao 
armada de alheio territorio, com ctamoroso 
sacrificio da ju ;tiga e vjolencia a soberania 
dos povos. 

A prohibigao constitucional e absoluta. A 
Constituigao tira tc do o pretcxto a cssa guerra 
de ambigao e de rapina. O Brazil nao a fara 
diircla iwin indinciamciilc, por si on em allianfa 
com outra im(ao\ bastem-lhes seos 8.3^0.000 
kilometros quadrados d superficie, vastissima 
regiao, regada por infinitos rios, emincntemcnle 
ferlil, riquissima de fauna, llora c mineraes, 
desafiando a actividade do incola c do foras- 
teiro e oflerecendo seos abundantes tltcsouros 
ao commercio, as artes e a industria. 

Art. 89. E insti'uido um tribunal de contas 
para liquidar as contas da receita e despesa c 
verificar a sua legitimidade, antes de serem 
prestadas ao congresso. 

Os membros deste tribunal serao nomeados 
pelo presidente da Republica, com approvagao do 
senado, e somente perdsrko seos logares por 
sentenga. 

Advogara-a Pimenta Buexo no seo prccioso 
« Direito Publico Brazileiro », pag. qo ; 

«H' de sum ma necessidatlc a croacao de uin tribunal dc 
contas, devidamente organisado, quo examine c compare a 
fidclidade das despezas com os crcilitos votados, as rcccitas 
com as leis do imposto, que perse rule e siga pelo testi- 
munlio de documentos authcnticos cm todos os seos movi- 
mentos a applica^ao e emprego dos valores do cstado e que 
emfim possa assegurar a realidade e legal id ade das contas. 
Sem csse poderoso auxiliar nada conseguirao as cama- 
ras.» 
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Art. E8. Os Estados 
Unidos do Brazil, em 
caso algum, se empe
nharão em guerra de 
conquista, directa ou 
indirectamente, por si 
ou em alliança com 
outra na:;ão. 

:onom ica dos povos mod i
ir ito indu strial e m erca ntil , 
1ueza das nações e procura 
10s; e is to lim :ta as ve l
)S cm seos propositos de 
por m eio da fo rça ( de q ue 
1 hav ido nos tem pos mo
. que affron tam e cscan-

universa l ) . 

qu ista . .'.1 lu z dos pr;ncipios 
o pu bli ca , não pa, sa de 
e verdade íro ro ubo ú mão 
; rri tori o, c m clamoroso 

e v ·o le nc ia ,í sobe ra ni a 

;titu ciona l é abso lu ta . A 
, o p retex to a essa g uer ra 
pina. O IJ raz il não a far:'t 

11'11 /e, por si v11 e111 nllio 11 ça 
1stem-lhcs scos S .3 :; 0. 000 
; de: sup erficie, vast issima 
ini tos r ios, em :ncntcrn cntc 

fa un a , ll o ra e m in eraes, 
ade do i nco la e do fo ras
;eos a bu ndantes t hcrn uros 
.es c ú in d ustr ia. 

.do um tribunal de contas 
as da receita e despesa e 
timidade, antes de serem 
o. 

tribunal serão nomeados 
publica, com approvação do 
ierder t o seos lagares por 

r A BuEtso no seo precioso 
éilc iro », pag . s;o: 

ide ;1 c rc :1çi"10 de u m tribuna l d e 
1isaJ o, que exam ine e c ompa re a 
1 os credi tes vot:1 dos. as r1.1ccit:1 s 
que persc rute e s ig a pel o testi

thcnticos cm todos o:; seos n10v i
rcg o dos valores do estado e que 
~.tl idadc e lcgal illadc das contas . 
ia r nad a consi:gu1rà o as c :i m a-

ARTI GO 89 361 
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Outro g rande estad ista, em li ,-ro de alto 
meri to , di scu lia si se deve ri am c rea r <, tri bun aes 
prov in c iaes de contas>> - Vise . oo URUGU AY , 
« Estud os p ra t icas sobre a admini stração das 
p rodncias no Brazil », vol 1°, pag. 345 

Coube ú Republ ica a rea li sação, pre 111 ed itada 
por aq uell cs g rand es vu ltos, da in sti tui ção sem 
a qu a l as leis de cl espezas são simulacros e a 
res po nsa bilidade do e111 p rego dos d in heiros p u
bli cos u111a si111pl es fi cção . O decre to à o go
vern o prov iso rio , n. 966 A, de 7 de novembro 
de 1890 , c reou ,< um Tr ibuna l de Contas para o 
exame, rev isão e ju lgamento dos ac tos concer
nen tes á recei ta e despesa da Re pu bli ca . » 

Mas a fun cção , de si mes ma austera , co rrec
t o ria e m etic ulosa, do tri bun al de co nta s é de 
nat ureza a gerar contra ell e malquerenças , 
an t ipathi as e cl es fo rços . O pa r lamento imperial 
nun ca qui z qu e ex isti sse esse fi sca l es meril hador , 
ind isc reto , incompat ive l co m as fncilidndes dos 
m ini st ros e ex1g-e11cins dos dep uta dos . E na Re
p ubli ca a lg u m presidente poder ia aca so co n
t ra ri a r- se co m esse obstacul o a suas fac ili dades no 
111odo de emp rega r os di nh eiros pu blicas; isto 
t rar ia se rio per igo á in st itui ção . Crr ada po r lei 
ordin ari a . fic ari a ás lcg islat un1s inu t ilisa l-a , 
supp rimi l-a, até so b a all egação de eco nomi a . 

A co111 mi ssão do cong resso c nsti tu in te alvj 
t ro u , no pa recer úcerca do projec to de Const i
t u ição ( ANN . , rnl. 1°, pag . 83) : 

A i.'. Oll llHiss!10 p r o p õ e t ,1 m l'c m a c1c:1çi1 0 de um TRIBUNA L 

nE cn~TAS . . . . incum bido de liq ui da r as co nt:•s da recei ta e 
dl~s;)cz:1 d,! União e de vc rifi 1.::1 r a lega lid:idc dc ll as. antes de 
:-c ri.: m )' f l.'s tad :1s ;;o co ng resso nacio na l : t em a co :11missiw 
po r fi m to rn ar uma realiJ adc a fi sca li saçi10 da a 1Tecatb1ç i1 0 e 
emprego d.is n.! n<las t'edc raes, prccrn:: hc ndo assim uma das 
11 1:1is notavc·s lacunas na nossa organisaçfto fina nceira . e 
segui nd o o e xe mp lo de out ras nações c u lt as onde ex i_ste m 
tacs tri bu11acs co nstitu idos cm co ndi·çõcs de comple ta 1ndc..:
pc 11 dc11.:i a. 

E o co ng resso se m d iscussão , sem de mora , 
app rovou a e!ll enda em ta l se n t ido o fTe rccida 
pela comm issão , co!ll o qu e aque lla creaçã_o do 
govern o proviso ri o adq u iri o ca rac ter const itu 
cional e a bro-:iu elou -se contra pass iveis i nvestidas 
das lcg ish turas o rd ina ri as . 

Conhecem -se nesta materia trcs ty pos clas
sicos de fi sca li sação : 

O de exa m e prév io, com Ycto absolu to , de 
cada ac to o rdi natori o de despesa, ou do qua l 
ella resulte ; 

O do exa me prév io, com veto li m itad o. S i 
o t r ibun a l o acha lega l, regist ra o acto para o 
effe ito do paga mento ; cio c n t rar io nega-lhe o 
reg ist ro e o devolve ao gove rn o, m as este p~d_e 
o rd enar em decreto q ue , sob sua responsab il1-
dade , a despesa se faç a e n ' este caso realisa-se 
o reg istro, sob reseri,a ou sob protesto. . 

O do exa m e n posteriori, co nh ecendo o tri
bun al do acto do pagam ento sóm ente quando 
elle jú se tenha rea li sado . 

Co nt ra o primeiro desses sy stemas a rg úe-se 
que cll e de m odo ta l cercêa o poder do presi
dente da Rep ublica , q ue pócle acar reta r g randes 
in conveni entes e qui çá g rave pe rigo em co n-

juncturas di ffice is pa ra o paiz, t olhend o ao 
govern o a exped ição de m ed idas ind ispen
saveis e u rgentes ; o que mal se coadu na co m 
a res ponsabilidade do chefe do estado . ter
ceiro é co nsiderad o o pe ior ,- ta rdio, de effi cac ia 
quasi nu ll a, a penas moral, dest it uí do de efTe ito 
prat ico, eq ui pa rad o a silll ples c riti ca . O se
g undo fo i acl optado en tre nós pelo c itado dec reto 
do gove rn o prov iso rio , a rts . 2 e 3 , e é q ue 
tem sido ace ito pe la mai or ia das nações cm que 
exi ste a in st itui ção . 

O reg ul amento , po rém, qu e ba ixou para a 
execução da lei n . 23 de 30 de ou tubro de 
1 9 1, qua nto ao q ue se refer ia ás repa rti ções 
de faze nda ( n. 11 67, de 17 de dezem bro de 
1892) apa rtou -se do sy stema esta belecido e 
adoptou o do veto absoluto ( arts . 29 , :;o e 58 ). 
Pa rece- nos contestavel a leg it im idade desse acto 
do poder execut ivo na parte em que fez tão 
profu nda a lteração . Em bora os term os do a rt. 
89 («E' inst itu ido» ) , é certo q ue o Tri bu nal 
de con ta s já esta va Créado e lei ex isti a, que a 
Co nsti tu ição não revogo u ( o citad o decreto 
n . 966 A ), es ta l-e lecendo-lhe as b ses e consa
g ra ndo o ty po de fi sca li sação q ue de1·er ia p re
va lecer. E nem a at t ribu icão co nstituci onal de 
fazer regu lam entos dá ao' r oder exec ut ivo o 
poder de cl eroaar as leis para cuja exccuçi:o 
cll es se cx!'ede m , n mas au to risaçõcs (abusivas 
e cond en, nave is ) do c ng r sso nacional se 
podem co ns iderar envo l 1·endo tal facu ldad e 
attcn tato ri a da Co nst itu ição . 

Ulteri orm ente resti t u ía -se ao t ribu na l o ty po 
qu e o go vern o provi sori o lhe t in ha dado, com al
g umas e razoa ve is m od ifi cações . Foi o qu e fez a 
lei n . 392 de 8 de ou tubro de 1896 , reg ul ame n
t ada pe lo decreto n. 2409 , do m esmo ann o . 
A' cerca à'es ta refo rma ass im conccit i'.1a com 
toda a com pctencia , o p residen te do t ri bu na l, 
Dr. Didi mo A. da Vei ga , no se u rel ato rio 
p ublicad o em 1899 : 

E:--ta lei e o regulamento de 2 3 de dezembro , que ch:o dc
t:dlwdo desenvo lvim ento aos prece itos sy nthc ti cos daq uel'a, 
c ffr:rcctm o qu l! Sl! pôde cons idera r co mo mais de :,ccord o 
com a ac tuali1..L!dc d.i contrnsk HÇ~to dos o rçam e ntos, :-- i11:! o 
no g ran dl! objcc ti vo d a fisca li s,~ç~10- a fiel e scvc ~·a. npplica,·ão 
el a lei d e o rça rn cn to po r meio d o wlo 11nped; t 1vo cm su_a 
expressüo radi ca l e abso luta - , ª? menos o rc!11ed10 m~us 
fac ilmente ;1 pp liea vcl ao mal da v,o l;1çiJo d;1s 1"1s d e meios 
na phasc C\·o luti va de adaptaçiw que ainda pcr~o rre e 
rcgi men impeditivo, ve ncendo verdade iros prcconcc1tos do 
dou trinari smo atrasado, que pretende enxe rga r na acçi10 
impedi ti va ela dcspeza, fu ndada na illcg :.did:1de dcst~1, um 
ataq ue :\ respons~1bil id adc dos o rdc nadorl·S como execut ores 
dos o rçamentos . 

A le i d e 8 de outub ro d e 1896 é u m prod ucto da co lla
boraç :'10 das leis be lg:;s, it ,tl ianas e francL"z as no que cst:1s 
offe reccm d!.! acc itavc \1 dad;is as noçô!.!s co rre ntes sobre a 
es truc tura do5 insti tutos fi scalisadores da cxccuçf10 <los 
orça 1n cntos e o alcance da jurisJicçfw e compc tcncia dos 
rnesmos . 

Mas, est :í. entend ido , u rna fi scalis::ição exacta 
e effica z da percepção e em prego das ren das do 
estado suppõe ellectivos um sys tcma bem regu 
lado e comp leto d e contab ;]idadc publica e uma 
seve ra e in cessante inspecção quanto ao medo 
por q uc cll a é exec ut ada . 
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Outro grande estadista, cm livro de alto 
merito, discutia .ci se dcvcriam crcar «tribunaes 
provinciaes de contas*. Vise, do Uruguay, 
«Estudos praticos sobre a administrafao das 
provincias no Brazil », vol i0, pag. 345 

Coube a Rcpublica a rcalisai;ao, premeditada 
por aquclles grandes vultos, da instiUiii;ao sem 
a qual as Icis de desptzas sao simulacros e a 
rcsponsabilidade do emprego dos dinheiros pu- 
blicos uma simples ficcao. O decreto do go- 
verno provisorio, n. C)b6 A, de 7 de novembro 
do 1S90, creou « um Tribunal de Contas para o 
exame, revisao e julgamento dos actos concer- 
nentes a receita e despesa da Republica. » 

Alas a funcijao, de si mesma austera, correc- 
toria e meticulosa, do tribunal de contas e de 
natureza a gerar contra elle malquereni;as, 
antipathiase desfori;os. O parlamento imperial 
nunca quiz que existisse esse fiscal esmerilhador, 
indiscreto, incompativel com as fadlidadcs dos 
ministr is e cxigeucias dos deputados. . E na Rc- 
publica algum presidente poderia acaso con- 
trariar-se com esseobstaculoasuas facilidades no 
modo de empregar os dinheiros publicos; isto 
traria scrio perigo a instituiqao. Creada por lei 
ordinaria, ficaria as legislaturas inuti!isal-a, 
supprimil-a, ate sob a allegaijao de econrmia. 

A commissao do congresso constiluinte alvj- 
trou, no parecer acerca do projecto de Consti- 
tui^ao (ann., vol. i0, pag. 85): 

A commissao propoc tambcm a crcacao tic um tkuiunal 
ok contas— incumbitlo tic liquitlar as contas da rcceitu e 
tlcspcza tia Uniao e tic vcrificar a legalidatle ticllas. antes de 
serem prestatlas ao congresso nacional: tem a commissao 
por Jim tornar uma rcal'iliutc a riscaltsa^ao da arrecada^ao c 
cmprcgo das rendas fedoraes, precnchcndo assim uma das 
mais^ notave s lacunas na nossa organisacao financeira. e 
st'guindo o cxemplo de outras na^oes cultas ondc existem 
taes tribunaes conststuidos cm condi\*6es dc completa indc- 
jK-ndencia. 

H o congresso sem discussao, sem demora, 
approvou a emenda em tal sentido ofl'crecida 
pela commissao, com o que aquella creapao do 
g verno provisorio adquirio caracter constitu- 
cional e abroquelou-se contra possiveisinvestidas 
das legislaturas ordinarias. 

Ccnhecem-se nesta materia trcs typos clas- 
sicos de fiscalisapao: 

() de exame previo, com veto absoluto, de 
cada acto ordinatorio de despesa, ou do qual 
clla resulte; 

O do exame previo, com veto limitado. Si 
o tribunal o acha legal, registra o acto para 0 
clTeito do pagamento; do contrario nega-lhe o 
registro e 0 devolve ao governo, mas este pdde 
ordenar em decreto que, sob sua rcsponsabili- 
dade, a despesa se fa^a e n'este caso rcalisa-se 
o registro, soh irscrva ou sob proleslo. 

O do exame a posteriori, conhecendo o tri- 
bunal do acto do pagamento somente quando 
elle ja sc tenha realisado. 

Contra o primeiro des.es systemas argue-se 
que die de modo tal cercea o poder do presi- 
dente da Republica, que p de acarretar grandes 
inconvcnientes e quifa grave perigo em con- 

juncturas difiiceis para o paiz, tolhendo no 
governo a expedi^ao de medidas indispen- 
saveis e urgentcs; 0 que mal se coaduna com 
a rcsponsabilidade do chefe do estado. O ter- 
Cciro e considerado o peior,—tardio, de cflicacia 
quasi nulla, apenas moral, destituido de elTeito 
pratico, equiparado a simples critica. O se- 
gundo foi adoptado entre n 5s pelo citado decreto 
do governo provisorio, arts. 2 e 3, c e o que 
tem sido nceito pela maioria das nacoes em que 
existe a instituifao. 

O regulamento, porem, que baixou para a 
exectifao da lei n. 23 de 30 de outubro de 
1S91, quanto ao que se referia as rcparti^oes 
de fazenda (n. 1107, '7 dezembro de 
1892) apartou-se do systema estabelecido e 
adoptou o do veto absoluto (arts. 29, 30 e 58). 
Parece-nos contestavel a legitimidade desse acto 
do poder executivo na parte em que fez tao 
profunda altera?ao. Embora os termos do art. 
89 («E' instituido» ), e certo que o Tribunal 
de contas ja estava crcado e lei existia, que a 
Constituicao nao revogou (o citado decreto 
n. 966 A), estal elecendo-ihe as bases e consa- 
grando o typo de fiscalisacao que devcria pre- 
valecer. E nem a attribuicao constitucional de 
fazer regulamcntos da ao poder executivo o 
poder dc derogar as leis para cuja execupao 
clles se expedem, nem as autorisai;ocs fabusivas 
e condemnaveis) do congresso nacional se 
podem considerar envolvendo tal faculdade 
attcntatoria da Constituicao. 

Ulteriormcnte restituio-se ao tribunal 0 typo 
que o governo prcvisorio Ihe tinha dado, com al- 
gumas c razoaveis modificacoes. Fci oque fez a 
lei n. 392 de 8 de outubro de 1896, regulamen- 
tada pelo decreto n. 2409, d^ mesmo anno. 
A'cerca d'esta reforma assim conccitua com 
toda a competencia, o presidente do tribunal, 
Dr. Didimo A. da Veiga, no sen relate rio 
publicado em 1809 ; 

b-sta lei c o rcgielanifnto de 23 dc dezembro, que deo dc- 
tnlhado dcscnvolvinicnto aos preccitos synllicticos daquera, 
c fierce em o que se podc considerar como mais de accord o 
com a actualidade da contrastea^ao dos or<;amentos, siniio 
no grande objective da fiscalIsagao—a ficl e sevcra applica^ao 
da lei de orqamento por meio do veto impeditivo em sua 
expressao radical e absoluta—, ao menos o rcmcdio mais 
facilmcnte appHcavel ao mal da viola^ao das leis de meios 
na phase cvolutiva de adaptaqao que ainda percorre e 
regimen impeditivo, vencendo verdadeiros preconccitos do 
doutrinarismo atrasado, que pretende enxergar na acqao 
impeditiva da despeza, fundada na illegalidade desta, um 
ataquc a rcsponsabilidade dos ordenadorcs como executores 
dos orgamentos. 

A lei de 8 de outubro de 1896 e um producto da colla- 
boratjao das leis belgas, italianas e (rancezas no que estas 
oflerecem de aceitavel, dadas as nocoes correntes sobre a 
estructura dos institutes fiscalisadores da execu^ao dos 
or^amentos c 0 alcance da jurisdiccao e competencia dos 
inesmos. 

Alas, esta cntendido, uma (iscalisagao exacta 
e efticaz da percepgao e emprego das rendas do 
estado suppoe effectivos um systema bem rcgu- 
lado e completo dc contabilidade publica c uma 
severa c incessante inspcccao quanto ao mcdo 
per que clla e excculada. 

40 
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Finalmente, convém que sejam facu ltados 
sómente cm pequeno numero de casos , de 11-
nidos po r le_i, os pagamentos so b a responsab i
li dade cio chefe do poder exec uti vo, quando 
impugnad s pelo tribun al ele contas . Ac n-

selha-o bem entendida previsão el e abusos, dado 
o conhecido pendor que tem os govern os pa ra 
se alarga rem nas despesas . Exige-o a autonom ia 
da in tituição creada contra essa tend encia fata l 
ao contribu inte e ruin osa das 111,anças cl o estado. 

3G2 ART1G0 89 

Finalmente, convem que sejam facultados 
samente em pequeno numero de casos, dcfi- 
nidos por !ei, os pagamentos sob a responsabi- 
lidadc do chcfe do podcr exccutivo, quando 
impugnados jiclo tribunal dc contas. Acon- 

selha-o hem entendida previsao de abuses, dado 
o conhecido pendor que tern os governos para 
se alargarem nas despesas. Kxige-o a autonomia 
da instituigao creada contra cssa tendencia fatal 
ao contribuinte e ruinosa das finanfas do estado. 



da prev isão de abu sos, dado 
que têm os governos para 

, pesas. Ex ige-o a autonomia 
1 cont ra essa tende ncia fata l 
inosa das fin anças do estado . 
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Art. 1 17 . A presente 
Const ituição poderá se r 
refo r111acla cm qualqu er 
das suas parles por pro
posta el e um terço do 
n u111ero de clepul:1dos e 
se nadores em q u:tl q uer lc
gislt1 tu rn . 

Parag rapho uni co . A 
proposta passará por tres 
di sc ussões e approvacl a por 
dois lercos ci o numero de 
clep utaclos e ci o ele sena
do res, prevalece rá co mo 
parle integrante da Con
, lilui çiío, send o pub li cada 
com as ass igmlu ras dos 
pres ident es e secretari es 
el e cad:1 um a cl:1s ca n1:iras. 

( Projecto e.la commiss~tO do 
go\·e rno pro\· isorio.). 

Art. 85 . A Constitui ção 
pode r,í ser reformada, me
diante ini ciativa cio con
gresso n:icional, ou das 
legislatu ras cios Estados. 
~ 1 .° Consiclerm-se-[1 

proposta a rcfo r111a , qu an
do , ap1 esentada por u111 a 
qu arta parte, pelo menos, 
ci os membros el e qua lq uer 
das ca 111aras do congresso 
fede r:i l, fõr ace ita em 
lrcs di sc ussões, por do is 
terços cios votos n \1111 a e 
n'o ulra casa cio cong resso, 
ou qu ando fõr so lic ilacl:i 
por dois terços cios Es
tados, represen tados cada 
um pel:i mai oria dos vo tos 
ele suas legislatu ras , lo-
111:1dos no decu rso ele um 
anno . 

~ 2. 0 Essa proposta d:1 r
se-ú por approvacb , si no 
ann o seguinte o for, me
d iante l res d iscussões, por 
maiori a ele lres qu artos 
cios vo tos nas d uas ca
maras cio cong resso . 

§ 3 . 0 A proposta ap
provada pu bl icar-se-[1 com 
as ass ignalur:is dos presi
dentes e secreta ri es das 
du as ca maras, in corpo
rando-se ú Constit ui ção 
co mo par le in tegrant e 
cle ll a. 

~ 4. 0 Não se poderfo 
admillir como objeclo de 
de liberação, no cong resso, 
projeclos tendentes a abo
lir a fórma republicana
fcderat iva, ou a egualdade 
ela rep rese n lação cios Es
tados no se n,1clo. 

( Decretos n. 510 , de 22 de 
junho e n. 9 1-1 A , de 23 de 
outubro de 189 1. 

Art. 90 . A Constituição poderá ser 
reformada. Decorre isto do pode r soberano 
qne tem a nação de constituir seo govern o. 
Ahi se inclue o direito de mod ificar e alterar a 
fórma e systema estabe lec ido, fazendo-lhe as 
eme ndas que t iver por necessarias e oppor
tunas. 

§ 2 .º Onde se diz 
Ires quartos dos votos -
diga-sc- ."/011s l ,'1/0S dos 
votos . 

Emenc'n da com mi ssãodo con
g resso ( :1pprovada em 20 de 
janeiro de 1891 .) 

§ 4. º Supprima-se . -
Barbosa Li111a. 

( Emenda reje itad:l 11:1 sessão 
de 29 de janeiro de 1891 .) 

Art. 90. A Consti
tuição poderá ser re
formada mediante inici
ativa do congresso 
nacional, ou das leg'is
laturas dos Estados. 

§ 1.° Considerar-se-á 
proposta a reforma, 
quando , apresentada 
por uma quarta parte, 
pelo menos , dos mem
bros de qualquer das 
camaras do congresso 
federal , fõr aceita em 
tres discussões, por 
dous terços dos votos 
em uma e em outra 
casa do congresso, ou 
quando fôr solicitada 
por dous terços d os 
Estados, representados 
cada um pela maioria 
dos votos de suas legis-
1 aturas, tomados no 
decurso de um anno. 

§ 2°. Essa proposta 
dar-se-á por approvada, 
si no anno seguinte o 
fôr, mediante tres dis
cussões, por maior i a 
de dous terços dos votos 
nas duas camaras do 
congresso. 

§ 3°. A proposta ap
p r ova d a publicar-se-á 
com as assignaturas 
dos presidentes e secre
tarios das duas cama
ras, incorporando-se á 
Constituição como parte 
integrante della .. 

§ 4°. Não se poderão 
admittir como obj ecto 
de deliberação, no con
gresso, projectos ten
dentes a abolir a fórma 
republicana-federativa , 
ou a egualdade de re
presentação dos Estados 
no senado . 

A « Declaração de lndepend encia » dos Esta
dos Un idos Norte-Am eri canos tinha proclamado 
depois de enumerar os fin s do gove rno, que 
«desde que uma fórma de governo se torna des
tructi va de taes fin s, é direito do povo alterai-a 
ou abo lil-a.» 

O gove rno provisorio , na Proclamação de 1 5 
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Art. 117. A prescntc 
Constilui^ao podcra ser 
rcformada cm qualquer 
das suns partcs por pro- 
posta de um terfo do 
mimero de dcputados c 
scnadorcs em quakpicr 1c- 
gislatura. 

Raragrapho unico. A 
proposta passara por trcs 
discussocs eapprovada por 
dois terfos do numcro de 
dcputados e do dc scna- 
dorcs, prcvalcccra como 
partc integrantc da Con- 
Eituicao, sendo publicada 
com as assignaturas dos 
prcsidcntcs e secrclarios 
de cada uma das camaras. 

(Projeclo da commissao do 
governo provisorio.)^ 

Art. 85. AConstituifao 
podcra ser relbrmada, me- 
diantc iniciativa do con- 
grcsso nacional, ou das 
legislaturas dos Bstados. 

§ 1.0 Considcrar-sc-a 
proposta a reforma, quan- 
do, apicscnlada por uma 
quarta parle, pclo menos, 
dos membros dc qualiiucr 
das camaras do congrcsso 
rcdcral, for aceita cm 
trcs discussocs, por dois 
tcr^os dos votos n'uma c 
n'outra casa do congrcsso, 
ou quando for solicilada 
por dois ter^os dos Es- 
tados, reprcsentados cada 
um pcla maioria dos votos 
dc suas legislaturas, to- 
rnados no dccurso dc um 
anno. 

§ a." Essa propostadar- 
sc-ii por approvada, si no 
anno scguinte o for, me- 
diante trcs discussocs, por 
maioria de Ires quartos 
dos votos nas duas ca- 
maras do congrcsso. 

§ 3.° A proposta ap- 
provada publicar-se-a com 
as assignaturas dos prcsi- 
dcntcs c sccrctarios das 
duas camaras, incorpo- 
rando-sc a Constituiciro 
como parle intcgranle 
dclla. 

§ 4.0 Nao sc poderao 
admittir como objccto do 
dcliberafao, no congrcsso, 
projectos lendentes a abo- 
lir a forma rcpublicana- 
fcdcrativa, ou a cgualdade 
da rcprcscntacao dos Es- 
tados no scnado. 

(Deeretos n. 510, de 22 de 
junho e n. 914 A, de 23 de 
oulubro de 1891. 

§ 2.0 Ondc sc Ah — 
Ires quarlos dos ■votos — 
diga-sc—dons tercos dos 
votos. 

Emends da commissao do con- 
gresso (approvada em 20 de 
Janeiro de 1891.) 

$ 4.0 Supprima-sc.— 
Barboso Lima. 

(Emends rejeilada na sessao 
de 29 de Janeiro de 1891.) 

Art. 90. A Consti- 
tuigao podera ser re- 
formada mediante inici- 
ativa do congresso 
nacional, ou das legis- 
laturas dos Estados. 

§ 1.° Considerar-se-a 
proposta a reforma, 
quando, apresentada 
por uma quarta parte, 
pelo menos, dos mem- 
hros de qualquer das 
camaras do congresso 
federal, for aceita em 
tres discussoes, por 
dous tergos dos votos 
em uma e em outra 
casa do congresso, ou 
quando for solicitada 
por dous tergos dos 
Estados, representados 
cada um pela maioria 
dos votos de suas legis- 
laturas, tornados no 
decurso de um anno. 

§ 2°. Essa proposta 
dar-se-a por approvada, 
si no anno seguinte o 
for, mediante tres dis- 
cussoes, por maioria 
de dous tergos dos votos 
nas duas camaras do 
congresso. 

3°. A proposta ap- 
provada publicar-se-a 
com as assignaturas 
dos presidentes e secre- 
tarios das duas cama- 
ras, incorporando-se a 
Constituigao como parte 
integrante della.- 

.§ 4 . Nao se poderao 
admittir como objecto 
de deliberagao, no con- 
gresso, projectos ten- 
dentes a abolir a forma 
republicana-federativa, 
ou a egualdade de re- 
presentagao dos Estados 
no senado. 

Art. 90. A Constituigao podera ser 
reformada. Decorre isto do poder sobcrano 
que tern a nagao de constituir seo governo. 
Ahi se indue o direito de modificar e alterar a 
forma e systema estabelecido, fazendo-lhe as 
cmendas que tivcr por necessarias e oppor- 
lunas. 

A «Dedaragao de Indopcndenda» dos Esta- 
dos Unidos Norte-Americanos tinha proclamado 
depois de enumerar os fins do governo, que 
«desde que uma forma de governo se torna des- 
tructiva de taes fins, e direito do povo alteral-a 
ou aboIil-a.)> 

O governo provisorio, na Proclamagao de 15 
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ele Novem bro ele 1889 , annunciand o a deposi
çã da clynast ia imperi al e conseq uente cx
tincção do systema monarchico, declarou-~e 
s imples age nte temporari o da sobe rani a nacio
nal, e111 q11nido n 11açno por seos orgn111s co111pe1en!es 
não procedesse ri &.rcol/Ja do governo defi11itivo . 

E uma di spos ição co nstituciona l reco nh ece ndo 
e reg ul a nd o o exe rc íc io d 'esse di reito, é não só 
uma hom enage m á so be rania na c iona l, mas 
t ambc m u ma ca utela, uma valvula de segu
ran ça . 

Seri a per igoso veda r ou cerca r ele obstac ul os 
legae insup erave is as refo rmas constit ucionaes . 
QJ1n11do 11111 povo q11n sér ia111e11!e, '/Inda ba que se 1/Je 
possn oppôr . E' sempre melhorque ella s se façam 
pelos tram ites es tabe lec idosporlei,do que se rea
lisem por processos 'i'io!entos e revo luciona
ri as . (•) 

D'ahi os prece itos regu ]ado res ele taes refo r
mas . co nsagrados nas Constitui ções . 

F.Tes estatnem os o rga ms competen tes, cs li
mites m que estes se t erão de conse rva r n 'essa· 
ta re fa , as condi ções ele ini c iativa, de tempo e 
modo ele s ua rea lisação, etc. , não se nd o per
m ;t t ido que ele ut ra fó rm a se pratiqu e si não 
co nfo rm e está disposto na Con st i·t ui ção a refo r
mar (º) 

Co m isto dá-se estab ili dade ás Const itui ções, 
evita ndo-~e rcfo rm,is precipitadas . nã o bem 
amadurecidas no ju ízo e se nso publico . pouco 
refl ect idas, im pruden tes . 

« D1..sJc que um povo tem vivido por tempos constitui Jo 
debaixo d~ certas condições que geram hab itas e interessl'S 
va li osos , 11 ~10 co nvém alte rar ess:1s condi ções irreílectid ,1 ou 
pn.:cipitadn m c ntc. E' prec iso conserva r o que é ut il e 
retoca r só aqui \l o que ev ide ntemente d e m anda m el hora
mento: é preciso comb in ar a cst ,1 bilidadc com o progn.:·ssO .'.-' 
P1 M r.KTA B uEKO . 

Dom ina dos cl' cste cauteloso e circulllspecto 
intuito, 05 constit ui nt es cstabe lecera lll , para a 
rcforlll a ou rev i:o ão co nst ituc io na l, p rc cesso ade
q ua do a um exa me delll o rado ela matcri a, sem 
entretanto traze r delonga s exces!' i,·as e cc m
prc lll ettedoras ela opportunidade e do bom cx ito 
d 'esse importan t issilllo tratalho. Para isto : 

1° di,·id iram -n 'o em d uas phases- o ela pro 
posta e o da resolução ; 

2° pa ra a primeira estabe lece:·am a co ndi ção 
d e ser apresentada ou pela qua rta parte pelo 
m enos dos membros de qu alquer das camaras 
do co ng resso, o u por dous terços dos Estad os ; 

3° ad iara m a reso lução para o a11no segui nte 
ao da pro posta ; 

4" ex ig ira m qu e não se prescindisse das tres 
d iscussões, de Ullla e de outra cl 'ella s, e 

5° irnpozera m a ambas a co nd ição de ap
pro,·ação po r dous te rços el e vo tos em cada 
unn das casas do pa rla lllento . 

( · ) ln pop11 l:1r g:o\•crumi:n t:i., it is th c p:irl nf wi-.dni11 to rc.:ngnizc lhe 
t:i.::t. tlrnt \\h:1 t th e Jh:'Oplc strn11gly 1k:i.ire thcy ;tri.: likdy in some m:mncr 
to clfcc t. li the :,tt,dnmc:ll oi th .:ir purprii-C'- by h: g:d 11 :c:m,;; be rc11.!crcd tuo 
ditfo.:ult, thcy wíll pr,,b.1bly rcMrt to ~111.:h :trc i! lc~.il. j ,;111.·Ju11 1 «Con:, titu
tioua l Convention:-», 4 th cd . . pa1,. boi . 

( •• ) \Vheu the mc:rns fo r thc c:1:crci sc oi a gr:rn tcd pnwcr is givcn , no 
nthcr or ditr..:reut men ns ca n bc i111pllc,I ;i-. hcing more cffc.:tu:11 or couvi.: 1ii L't! l. 
ln Fi,.dd t', PcoplL', 11f11. I J:ime ~on\; (~Cou:, titu i.:io n:tl Co11 ,·.:111ions,>> ,1 th . e.!., 
PJ .... bl~. 

E assim apartaram-se dos dous systemas ex
tremos, da Constit u ição imperia l (a rt. 174) q ue 
queria a reforllla proposta em uma legislatura 
para effectuar-se na seg uinte (e eram de quatro 
annos) e da lei co nstituci ona l fral1c eza (de 25 de 
fevereiro de 18 75, a rt. 8) , a qual auto ri sa a re
v isão, desd e que cada um cios ramos do co n 
g resso separadamente declara qu e a ella se deve 
proceder , passa ndo ambas as carnaras a se reu
nir em asse rn bléa nacio na l para essa ta refa. 
Seguiram o avi sado conselho de Dedalo a Ica ro , 
segundo o poeta : luta 11tm111q11e te11e. 

- Era o seguinte o systema de cada um dos 
projectos prelim inares : 

« Esta Co nstit u ição póde se r refo rmada no 
todo ou em pa rte ou em algum ou alguns de 
seos artigos const itucionaes ; -mas só por deli
beração de um a convenção, qu e para tal fim será 
convocada em vi rtu de da deci são e vota ção de 
dous terços em cada urna das ca maras fede :·aes, 
a req uerim ento de algum ou a lg un s de scos 
m embros ou da legislatura de um ou ma is Es
tacl s. 

« Reconhecida a necessidade da re fo rma da 
Constituiç:io p :)r lei do congresso, se rá ella vo
tada pelas mun icipa lidades . A convocação será 
moti vada e os deputados á Co nvenção só pode
rão trata r e reso lver sob re o fim e mot ivos da 
con vocação .» Proj . Maga lhães Castro, art. 116 . 

<( Esta Co nstitu içfo p ::>de ser refor mada pe los 
tram ites orclinar ios sempre que o aco nse lha r a 
li ção da experiencia ; mas a reforllla só póde 
passa r med iante dous terços de votos em cada 
carnara e ma is condições necessa ri as a q ualqu er 
lei da Nação, sem abo lição do processo me ncio
nado no art. 107», qu e es tabelece as formulas 
da sa ncção e da promu lgação. (Proj. Werneck
Pcstana, a rt. 139) . 

;; A presente Co nst it u ição pocle r:t ser refo r
nuda em qualqu er de suns pa rtes por proposta 
de do us terços do numero de representantes e 
senadores , em qualquer legislatura . 

<< A proposta passará po r t rcs di scuss!íes. 
Appro,·atia esta po r tres q ua rtos do n um ero de 
representantes e se nadores, preva lece rá como 
pa rt e integrante da mes ma const itui ção, sendo 
public:1cla co m as assigna~ u ras dos p residentes 
e sec reta ri as de cada uma das camaras» . Proj . 
Americo Braziliense, a rt. 95 . 

O projecto da Com mi ss:io do gove rno prov i
sorio ad a ptou o systellla do ultimo cios t res 
acima menc ionados , exi g i ndu , po rém, p:t ra a 
approvação ela proposta , não t res q uartos, mas 
dois te rços de votos ( art. 1 1 7 ) . 

O projecto aprese n tado pelo govern o pr v i
so rio para essa approvação ex ig ia a m:1 io ri a ele 
tres qu artos de votos nas duas camaras do 
con g resso ( art. 85 § 2) . 

A commissão do cong resso em sco pa rece r, 
j ust ificando emenda, qu e adaptou, apresentad ,1 
pelo senado r J. A. Sara i,·a, di sse: 

«O art . 85 <la Co nst itui çilo difficulta de t al m odo as 
rcform;tS const itu c!o naes q ue pra t icamen te as torna qu35j 
irrealizavcis. Pensando a cornmiss:w que convc,; rn ·rn odê rar 
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ARTIGO 90 

de Novembro de i^Sg, anmmciando a deposi- 
Qao da dynaslia imperial c consequente ex- 
linccao do systcina monarchico, declarou-se 
simples agenle lemporario da soberania nacio- 
nal, cm qiinnlo a nn^no por scos orgams compcienlcs 
nao procedessc d acolba do govemo definitivo. 

E nmadispo icaoconstitucional reconhecendo 
e rcgulando o exercioio d'esse direito, e nao so 
uma homenagem a soberania nacional, mas 
tambem uma cautela, uma valvula de segu- 
ranra. 

Seria perigoso vedar ou cercar de obstaculos 
legaes insuperaveis as reformas constitucionaes. 
Quondo inn povo qncr seriamenle, nadaha que selhc 
possn oppor. E' sempremelhorque ellas se facam 
pclostramites estabelecidospcirlei,do que se rea- 
lisem por processes violcntos e revoluciona- 
rios. O 

D'ahi os preceitos reguladores de taes relor- 
mas, consagrados nas Constituigoes. 

Hl'esSstatuem os orgams competentes, cs li- 
mitcs em que cstes se terao de conservar n'essa 
tarefa, as condiijoes de iniciativa, dc tempo c 
modo de sua rcalisafao, etc., nao sendo per- 
mittido que de outra forma se pratique sinao 
Conforme csta disposto na Constituigao a refor- 
mar (**) 

Com isto da-sc estabilidade as Constituifoes, 
cvitando-se reformas precipitadas. nao bem 
amadurecidas no juizo e sen;o publico, pouco 
reflectidas, imprudentes. 

«DcsJe que um povo tern vivido por tempos constituido 
debaixo de ccrtas coiuli^oes que geram habitos e interesses 
vaiiosos, nao con vein alterar essas condiccies iiTeflectida ou 
precipitadamcnte. E' precise conservar o que e util e 
retocar so aquillo que evidentemente demanda melhora- 
mento; e preciso combinar a estabilidade com o progresso.^ 
PlMHNTA BUKNO. 

Dominados d'este cauleloso e circumspecto 
intuito, os constituintes estabeleceram, para a 
reforma ou re\'isao conslitucional, prccessoade- 
quado a um exame demnrado da materia, sem 
cntretanto trazer de'ongas excessivas e ccm- 
prcmettedoras da opportunidade e do bom exito 
d'esse importantissimo traballio. Para isto: 

i0 dividiram-n'o em duas phases— o da pro- 
posta c o da resolugao ; 

2° para a primeira estabeleceram a condiciio 
de ser apresentada ou pela quarta parte polo 
menos dos membros de qualquer das camaras 
do congresso, ou por dous terijos dos Eslados; 

3 adiaram a resolucao para o anno seguinte 
ao da proposta ; 

4" cxigiram que nao se prescindisse das tres 
discussoes, de uma e de outra d'ellas, e 

5° impozeram a ambas a condigao de ap- 
provai;ao por dous ten;os de votos cm cada 
uma das casas do parlamento. 

( *) In pnpiilar governments, it ts lite part «f wisiinni to recognize tile fact, that what the people strongly he sire they are likely in some manner to clfcct. U the attainment of their purposes by legal means be reiulcml too 
tlitVicnlt, they will probably resort to such are itlc^al. Ju 111**011, <tConstitn> lional Conventions», 4 th eh., pag. t>uj. 

('**) When the means for the exercise of a granted power is given, no other or different means can be implied us being more cflcclnal or convenient. In Field v, People, n/m.f Jameson's «Constiincional Conventions,» 4 th. ed., paj. 61 it, 

H assim apartaram-se dos dous systemas ex- 
tremes, da Constituigao imperial (art. 174) que 
queria a reforma proposta em uma legislatura 
para efl'ectuar-se na seguinte (e eram de quatro 
annos) e da lei constitucional frauccza (de 27 de 
fevereiro de 1875, art. 8), a qual autorisa a re- 
visao, desde que cada um dos ramos do con- 
gresso separadamcnte dcclara que a ella se deve 
proceder, passando ambas as camaras a se reu- 
nir em assemblea nacional para essa tarefa. 
Seguiram o avisado conselho de Dedalo a Icaro, 
segundo o poeta ; Inicr iifnnnqne Mne. 

— Era o seguinte o systema de cada um dos 
projectos preliminares : 

« Esta Constituigao pode ser reformada no 
todo ou em parte ou em algum ou alguns de 
seos artigosconstitucionaes ; mas so por deli- 
bera^ao de uma crnvenqao, que para tal fim sera 
convocada em virtude da decisao e vntagao dc 
dous tercos em cada uma das camaras federacs, 
a requerimento de algum ou alguns de seos 
membros ou da legislatura de um ou mais Es- 
tados. 

« Reconhecida a necessidade da reforma da 
Constitui^ao p tr lei do congresso, sera ella vo- 
tada pelas municipalidades. A convoca^ao sera 
molivada e os deputados a Convencao so pode- 
riio tratar e resolver sobre o fim e motivos da 
con\-oca7rio.>> Proj. Magalbaes Castro, art. 1 16. 

« Esta C.on Uituigao pode ser reformada pelos 
tramites ordinarios sempre que 0 aconselhar a 
licao da experiencia ; mas a reforma so pode 
passar mediante dous tenpos de votos em cada 
camara e mais condigoes necessarias a qualquer 
lei da Nagao, sem aholigao do processo mencio- 
nado no art. 107^, que estabelece as formulas 
da sancgao e da promulgacao. (Proj. Werneck- 
Pestana, art. 139). 

« A presente Constituigao podera ser refor- 
mada em qualquer dc suas partes por proposta 
de dous tercos do numero de repre. entantes e 
scnadorcs, em qualquer legislatura. 

<<A proposta passara por tres discussoes. 
Approvada csta por tres quartos do numero de 
represenlantes e senadores, prevalecera como 
parte integrante da mesma constituicao, sendo 
publicada com as assignaturas dos presidentes 
e secrelarios de cada uma das camaras». Proj. 
Americo Braziliense, art. 07. 

O projecto da Commissao do governo provi- 
sorio adoptou o systema do ultimo dos tres 
acima mencionados, cxigindu, porem, para a 
approvacao da proposta, nao tres quartos, mas 
dois tergos de votos (art. 117). 

() projecto apresentado pelo governo provi- 
sorio para essa approvagao exigia a maioria de 
tres quartos de votos nas duas camaras do 
congresso (art. 85 § 2). 

A commissao do congresso em sco parecer, 
•justificando emenda, que adoptou, apresentada 
pelo scnador J. A. Saraiva, disse : 

«0 art. S5 da Constituicao difficulta de tal modo as 
reformas constitucionaes que praticamente as torna quasi 
irreabzaveis. Pensando a commissao que convem 'moderar 



ARTlGO !JO ::l!i5 

t~1manho rigor, prop~c t~u c se suJstiLua a ma'.oria de:: Ires 
ry11<1rlos de qu e trata o ~ 2 • desse artigo , pela maioria de 
dous tcrcos .» AsN ., vol. 1, pags . 8 1 e 134. 

§ i . Solicitada por dous terços dos 
Estados. Além da inicia tiva das camaras 
legislativas, a Constitui ção admitte a dos Es
tado , pa ra as reformas consti tucionaes, e é 
esta uma das occasiões em que ell es concorrem 
para o exe rcici o da sobe rani a naciona l, sendo 
então um dos orga ms d'el la (vide pag. 10) . 

Esta disposição \·eio-nos da do art. 5 da Con
stituição da União No rte-Americana e era 
propria al li para captrtr a boa vontade dos 
Estados, ciosos como se most rnva m de seos 
poderes e descon fi ad os po r iss da oi ra da 
con \·e nção de Philade lp hia. Entretanto, as 
emendas addicio naes n 'aquell e paiz têm sido 
todas devid::is á ini cia t iv,i do congres o nacio nal , 
~eguram ente por se r dos dous processos inchoa
ti vos 111ais fac il e prompto o parlame ntar . 

Mas si assi111 é, 1,em p r isso escusada se 
torna, e ao contra ri o póde vir a ser de gra nde 
utilidade a iniciat i,·a dos Estados. Pois, sendo 
possivel que a maioria das cama ras legislativas 
se ache (o que não ser :1 ex tra rdina rio na historia 
politica) em desh::irm nia co m a op inião na
c;onal, esta terá, em caso tal, por orgam dos 
Estados, o meio de provoca r a reforma. E 
muito na tural ~e rá que esse pron uncia111e nto , 
por isso mesmo que ra ro e pn~sti gioso, influa 
pro fi cua mente para a rea lisação da asp iração 
naci ona l, co1werte nd o a ella os mandatari as 
que acaso antes não a viam bem. 

A proposta ao congresso naci na! pelos Es
tad os, para ser emendada ou reformada a Con
stituiç~10, considera-se feita de~de que, para isso 
o parlamento for soli citado, no decu rso de um 
anno, por dois terços da tota lidade d'elle e 
isto basta para que no anno segu inte as camaras 
legisla tivas pa ssem a tomar conhecim ento da 
materi a. I-la esta diffe rença, re ultante dos 
term os do § 1 d 'es te art. 90 : quando a ini
ciativa é do cong resso nac ional , consid ra-se 
aceita a pro posta de reforma (para se r discutida 
e votada no anno subsequente), si essa pro
po ta é em tres discussões suffragada por dois 
t erços de votos de cada uma das casas; quando 
porém a iniciat iva é dos Estados, não ha essa 
votação preliminar, a Constitu ição não a ex ige, 
ella é supprida pela consideração do avu ltado 
numero de Estados proponentes da reforma . 
Conside rar-se-:'1 proposta a refo rm a, diz o § cit. , 
... 011 q11a 11do fdr solicitada por dous terços dos 
Estados 1t0 decurso de 11111 a11110 . 

. § 2. Essa proposta dar-se-á por ap
provada, qualquer que seja sua orige m ( parla
m entar ou dos Estados), si, ao tomarem 
conhecimento d'ell a no anno que seguir ao de 
sua apresentação, as duas camaras do congresso 
nac ional a adaptarem por maioria de dous terços 
dos votos de cada uma d'e llas. A Constituicão 
con sagra essa exigencia de otação de d~us 
terços para os casos de mais o-rav idade e ponde
ração , como maior garantia de acerto ( i.1ide 

pag. 6 1) e em nen hum clla é ma is nece -sa ri a e 
just ifi cada do que na reforma das in tituiçõcs 
fundamentaes da nação. 

Mas os dous terços podem ser do numero 
de membros presentes á votação ou do tota l 
d?s que compõem cada cama ra: 

A EX IGENCIA DE DOUS TERÇO DE VOTOS PARA A 

ACEITA ÃO DA PROPOSTA DE REFOIUlA E PARA A 

APPROVAÇÀ D'ESTA, SERÁ A DE VOT S DOS 

MEMBROS PRESENTES, OU DOS DA TOTALIDADE 

D'ELLES? 

Considerando attentamente os termos do 
art. 90 e comparando-os com s de outra 
di sposições refen.:ntes á votação por dous kn,:os, 
ve-se que ha d iffore nça quanto a s d 'aquelle. 

O a rt. 3, § 2 ex ige para a condemnação d 
presidente da Republica pelo enado dous terços 
de votos d s 111c111bros presentes . Para a adopção 
ele leis vetadas, o a rt. 37 § 3 exige dous terços 
dos s11Jiragios presentes. Para a appr vação, p r 
uma camara, das emendas repe li idas pela utra, 
o a rt. 39 § 1 tamb m. impõea condição de d us 
terços dos 111011bros prcse11tcs. 

Entretanto o art. 90, depois de referir-se á 
quarta parte pelo men s ( que considera indi s
pensa vc:l para ap resentação da proposta) dos 
111e111bros de q11alq 11cr das ca111aras do CO l\:, resso 
nacio nal, sta tú e a ap p rovação da propos ta por 
dous terços dos votos u' 11111a e 11 '011 trn rn111ara e 
tratando da approvação da re( rm a, diz : por 
111aiori,1 de dous terços dos ·rolos 11c1s duas ra111ar,1s 
do cougrcsso . 

O art. 90, assim, nem consagra em ~eos 
t ermos a limitação constante dos outros artigos 
citados, não se refe rin do como elles a votos dos 
111e111bros preseulcs, nem se exprime de modo que 
induza a uppôr-~e, po r argumento, qu e quizesse 
estabe lecer tal limitação . Teria II ado dos 
mesmos term os, si ho uvesse querido a mesma 
cousa . Não o fez, e t orn ou -se mais ex ig -nte, 
querendo dous terços da tota lidade dos membros 
d e cada casa do parlamento, por conside ração 
da excepciona l g ravidade e importancia da 
reforma constitucional, que submetteo a cond i
ções e processo mas ri gorosos que os prescriptos 
para as leis ordinarias. 

Nem é para ter-se po r exce!:>si va tão g rande 
cautela . Os constituintes, zelando como deviam 
sua obra, quizeram que não fi casse exposta a 
reformas precipitadas, i nconsideradas, eivadas 
de virus pa rti dario, rea li sadas sob a inspiração 
das paixões do momento . Certo, a Constitui
ção não poder-se-ia considerar intang iv l, immu
tavel e por mais conservador que haja sido o 
espirita que a dictou n 'esta parte, não lh e teria 
escapado que para couscr·uar é preciso ape,jciçoar. 
Mas tal é a natureza , tão o- rand iosos os propositos 
el a lei fund amental, que deve ell a se r considerada 
com um respeito religioso, e o peri go de a ltera r 
uma constituição para tornai-a me lhor ( no dizer 
de autori sado publici sta) é quasi sem pre mais 
consideravel que o de soffrel-a tal qua l ell a é 
(J. P. Pages). 
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tii in an I1, o rigor, propcc t;ue sc substitua a maioria de ires 
quartos de quc trata o § 2° desse artigo, pela maioria dc 
dons tcrfOS,» Ann., vol. I, pags. 81 e 134. 

§ 1. Solicitada por dous tergos dos 
Estados. Alem da iniciativa das camaras 
legislativas, a Constituigao admittc a dos Es- 
tados, para as reformas constitucionaes, e e 
esta uma das occasioes em quo elles concorrem 
para o exercicio da soberania nacional, sendo 
entao um dos orgams d'clla (vide pag. 10). 

Esta disposigao veio-nos da do art. 5 da Con- 
stiluigao da Uniao Norte-Americana e era 
propria alii para captar a boa vontade dos 
Estados, ciosos como sc mostravam de seos 
poderes e desconliados por isso da obra da 
convengao de Philadelphia. Entretanto, as 
cmendas addicionacs n'aquellc paiz tem sido 
todas devidas a iniciativa do congresso nacional, 
segnramentc por ser dos dous processes inchoa- 
tives mais facil e prompto o parlamentar. 

Mas si assim e, nem por isso escusada se 
torna, c ao contrario pode vir a ser de grande 
utilidadc a iniciativa dos Estados. Fois, sendo 
possivel quc a maioria das camaras legislativas 
sc ache (o que nao sera extraordinario na historia 
politica) em desharmcnia com a opiniao na- 
cional, esta tera, em caso tal, por orgam dos 
Estados, o meio de provocar a reforma. E 
muito natural sera que esse pronunciamento, 
por isso mcsmo que raro c prestigioso, influa 
proficuamente para a rcalisacao da aspiracao 
nacional, convertendo a clla os mandataries 
que acaso antes nao a viam hem. 

A proposta ao congresso nacional pelos Es- 
tados, para ser emendada ou reformada a Con- 
stituigao, considera-se feita desde quc, para isso 
o parlamento for solicitado, no decurso de um 
anno, por dois tcrcos da totalidade d'elles e 
isto basta para que no anno seguinte as camaras 
legislativas passem a tomar conhecimenlo da 
matcria. Ha esta dilTeremja, resultante dos 
termos do § 1 d'este art. 90 : quando a ini- 
ciativa e do congresso nacional, considera-se 
aceita a proposta de reforma (para ser discutida 
e votada no anno subscquente), si essa pro- 
posta c em trcs discussocs suffragada por dois 
tergos de votos de cada uma das casas ; quando 
porem a iniciativa e dos Estados, nao ha essa 
votagao preliminar, a Constituigao nao a exige, 
ella e supprida pela considera^ao do avultado 
numcro dc Estados proponcntes da reforma. 
Considcrar-sc-a proposta a reforma, diz o § cit., 
. . . 011 quando for solicitada por dons icr(os dos 
list a dos no decurso dc um anno. 

§ 2. Essa proposta dar-se-a por ap- 
provada, qualquer quc scja sua origem (parla- 
mentar ou dos Estados), si, ao tomarem 
conhccimento d'ella no anno quc scguir ao de 
sua apresentacao, as duas camaras do congresso 
nacional a adoptarem por maioria de dous termos 
dos votos de cada uma d'ellas. A Constituicao 
consagra essa exigencia de votagao de dous 
tergos para os casos de mais gravidade e pondc- 
rafao, como maior garantia dc acerto (vide 

pag. hi) e em nenhum clla e mais nccessaria e 
justificada do que na reforma das instiluigoes 
fundamentaes da na^ao. 

Mas os dous ten;os podeni ser do numcro 
de membros presentes a vota^ao ou do total 
dos que compoem cada camara : 

A EXIGENCIA DE DOUS TERMOS DE VOTOS PARA A 
ACEITAgAO DA PROPOSTA DE REFORMA E PARA A 
APPRO VA^AO D'ESTA, SERA A DE VOTOS DOS 
MEMBROS PRESENTES, OU DOS DA TOTALIDADE 
d'elles? 

Considerando attentamente os termos do 
art. 90 e comparando-os com os dc outras 
disposi^oes referentes a votagao por dous tergos, 
ve-se que ha differenga quanto aos d'aquellc. 

O art. 53 §2 exige para a condemna^ao do 
prcsidente da Republica pelo senado dous tenjos 
de x-otos dos tncmbros prescnics. Para a adopqao 
de leis vetadas, o art. 37 § 3 exige dous termos 
dos sufjragios prescnics. Para a approvagao, por 
uma camara, das emendas rcpellidas pela outra, 
o art. 39 § 1 tambem impoea condifao de dous 
termos dos incnibros prescnics. 

Entretanto o art. 50, depois de rcferir-sc a 
quarta parte pelo menos (que considera indis- 
pensavcl para apresentacao da proposta) dos 
incnibros de qualquer das camaras do congresso 
nacional, estatue a approvacao da proposta/or 
dous icr(os dos volos u'uma c n'ouira camara e 
tratando da approvacao da reforma, diz : por 
maioria dc dous ierfos dos volos uas duas camaras 
do congresso. 

O art. 90, assim, nem consagra cm seos 
termos a limitacao constante dos outros artigos 
citados, nao se referindo como elles a votos dos 
membros prescnics, nem se exprime de modo que 
induza a suppor-se, por argumento, quc quizesse 
estabelecer tal limitacao. Tcria usado dos 
mesmos termos, si houvesse querido a mcsma 
cousa. Nao o fez, c tornou-se mais exigentc, 
querendo dous teixos da totalidade dos membros 
de cada casa do parlamento, por consideracao 
da excepcional gravidade e importancia da 
reforma constitucional, que submetteo a condi- 
Coes e processo mas rigorosos que os prcscriptos 
para as leis ordinarias. 

Nem e para ter-se por excessiva tao grande 
cautela. Os constituintes, zelando como deviam 
sua obra, quizeram que nao ficasse exposta a 
reformas precipitadas, inconsideradas, eivadas 
de virus partidario, realisadas sob a inspiragao 
das paixocs do momento. Ccrto, a Constitiri- 
Cao nao poder-se-ia considerar intangivel, immu- 
tavel e por mais cOnservador que haja sido o 
espirito que a dictou n'esta parte, nao Ihe teria 
escapado que para conscrvar i preciso aperfci(oar. 
Mas tal e a natureza, taograndiosos os propositos 
da lei fundamental,que deve ella ser considerada 
com um respeito religioso, e o perigo de alterar 
uma constituicao para tornal-a melhor(no dizer 
de autorisado publicista) e quasi sempre mais 
consideravel quc o de soffrel-a tal qual ella c 
(J. P. Pages). 
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No anno seguinte . Note-se a di ffe rença 
ci os termos ·110 dec11 rso de 11111 a ,1110 (§ 1 ), 110 
r11 1110 seg11i11/e ( § 2) . No decurso el e um anno 
hão ele os Estados fa ze r, cada um por si, a 
pro posta el e emenda ou refo rma; isto é, ini ci ada 
por qua lquer cl 'e ll es esta phase preliminar Gla 
refo rma, aguarda-se qu e no correr de um anno, 
a contar desse primeiro passo, outros Estados, 
até completar-se o num ero correspondente a 
dous terços d ' ell es, ten ham o mesmo proce
dimento; e; antes el e esgotar-se esse prazo 
annual, não se fa rá mais, com relação a este 
objec to, que espera r e receber as propostas que 
ao cong resso nac ional quizerem os Estados 
apresentar. 

Terminado esse prazo , o cong resso, no curso 
ci o anno segu inte, entrará a torn ar conheci
mento, da materia e deli be rará sobre ella na 
fórma ela Constitui ção . Em outros term os, 
para receberem-se as propos tas dos Estados ha 
o prazo de um anno; a deliberação sobre as 
mesmas te rá lugar no correr do subsequente. 

Si a proposta fór aprese ntada por alg uma 
das casas do cong resso, não ha então que 
espe rar o dec urso do ann o; desde que começa r 
o anno subsequente o cong resso póde tratar de 
resolve r sobre a approvação; o qu e a Consti
tuição quer :. qu e a reforma não seja apresentada 
e approvada no mesmo a nno. 

S1 A PRO i OST A N1\0 FÓR APPROV A DA NEM REJEI

T ADA PO R VOT AÇJ\0 DAS CAMA RAS L EG ISLA TI VAS 

NO ANNO SEGU INT E AO DE SU A A PRESEN T AÇJ\O? 

Parece que em tal caso deve r-se-á considerai-a 
percmpta. A Const ituição, no § 2 d'este art. , 
di z : « Dar-se-á por approvacla , si 110 n11110 
seg11i11/e o /dr . .. »; porta nto , si a approvação não 
se ve rifi ca r então por qua lquer motivo, 11 2.0 

ha refo rm a. 
A materia por sua alt a importan cia e pela 

ag itação que produz em todo o pai z, pela 
ex pec tação e ancieclacle que desperta geral
mente, ~i bem qu e el eva sei- maduram ente 
ponderada , não admitle toda via procrastinação . 
A Constitu ição indica o tempo em que sobre 
isso se el eve definiti vamente reso lver. Si, pois, 
este transcorrer sem resolu ção , isto eq ui valerá 
(1 rejeição da refo rma. 

Comprehende-se quanto póde prejudicar á 
norm ali dade ela direcção politi ca e gove rn a
mental do estado e mesmo ao respeito e 
pres ti gio das instit ui ções, um a prolongada espe
ctati va de refo rma immin ente e a ince rteza da 
deli beração fi nal sobre tão grave ass umpto C) 

F EIT A A PROPOSTA DE REFO°i~MA, POR QUALQUER 

DOS PROCESSOS ESTABELECIDOS NO § 1 DO ART. 90 , 

P DER Á O CONGRESSO, AO APPROVAI,- A (§ 2) , EST A

llELECER CI.AUS LAS NOVAS E DI VERSAS DAS N'ELLA 

,\ PRESENTADAS ? 

( • ) A Con~titui\oio imperial 1\i-,p1111h.1 que a lcg is l.1 t11r;1 1..·n11\·01.·,~,l11 com 
pn,krl':. c!-rn 1.1 cs 11,ir.1 .1 rdorm.1, tr :itas~c d'dl:1 lngo ,,,, Jll ,J frimá ,·, , J,'.<J,i O 

<·"'- 177 ). 
No Chile cm,:;idcr.HiC 111i o prOJlOSt.1 :i. reforma , si o t·n ngrésso t h:1111:ido :i 

r:1 ti1i .::i l- :1 tki,,t 1k o 1.11cr dl!ntro de :-t·o pcri odo ..:011 st1 tudon:1I. (Constit. , 
:ut. l!-S , J11rg: /11111,•111.,, Obr.1~, t. ; , Oir. cons t. i:omp.1 p:1g. ;;4.) 

A natureza especial das leis refo rmatori as da 
C9nstituição im põe so lução nega ti va . As clau
sulas estabelecidas para a fo rmação de taes leis 
visam remover a poss ibi lidade de reformas in es
peradas, que sorprehendarn a expectativa naci o
nal, ev itar que se adoptem in spi rações ou mov i
mentos inconsiderados de paixões polit icas , na 
phrase de Pim enta Bueno. 

E não condiz com isto pro pôr-se uma refo rma 
em tal ou qual sentido, se r ace ita a incurn ben
cia de reali sai-a e por fim ser votada cousa con
traria ou diversa do que se propuzera. Se ri a 
isso fal sificar a reforma , fraudar seos intuitos e 
burlar a aspiração nacionai que ella era cha
mada a sati sfazer ... 

I-la duas di stinctas phases no processo das 
reform as const itucionaes . Na prim eira , pro
jecta-se a alteração, mudança ou accrescimo 
que se terá el e fazer ao vigente texto da lei fun
damental da nação, estabelecendo-se os prec isos 
termos ela reforma , de modo qu e fiqu e determi
nado em qu e el la consistirá. Ahi verifica-se, 
apura-se o qu e é qu e qu er a nação. Ora , a 
aspiração nacional não é sómente que se esta
beleçam no reg imen existente mudanças e ad-

·di ções quaesqu er, mas taes e taes alterações, 
em precisos term os ; a nação não quer só e va
gam ente qu e se fa çam reformas, mas esta ou 
aquella reform a que ella indica . E ser:1 d' isto 
que pr imeiro terá ele conhecer o congresso na
cional, para vota r que se fa ça depois, que se 
adopte e appro \·e a pretend ida reforma. Fic:im 
en tão assentados os pontos sobre que esta Yer
sa rá e o qu e se terít ele co nsagrar em luga r do 
qu e ex iste. 

A segunda phase é a da adopçfo el a reforma 
pretendida e preparada , é a consag ração cm lei 
do que a nação qu er, ta l como se tem verificado 
ci o que ell a mani festou por orga m das cam aras 
legis1'1 t ivas ou dos Estados . \ 

O qu e se tem de reformar , o sentido e termos 
da refo rma é materi a já ve ncida e estabe lecid a 
na primeira phase ; na segun da se tratará só
mente de approvar ou não, de encorporar defi
ni t ivamente á Const itui ção vigente, ou de re
jeitar, a reform a pro posta e tal como ficou 
admitticla na primeira. A admi ssão então de 
alterações , de clausulas não apresentadas na 
proposta, não cogitadas antes d'ella ser decla
rada aceita, viria expol-a a desvirtuamento e ao 
peri go de dar-se ao pai z cousa differente de sua 
aspiração. 

Nota-se qu e, tratando de lei de caracter tão 
especial como a de que ora nos occu pamos, a 
Constituição estabeleceo para ell a disposição não 
comprehenclida na parte em qu e t ra tou das ou
tras leis . Em tal dispos ição estabeleceo as con
dições precisas, elementares ela refo rm a, di s
t inctas das el e leis ordi nari as, sem fazer referencia 
ao processo e termos d 'estas e absolutamente 
não fallando em emendas á refo rma proposta. 

Ora. si a Constituição estabeleceo um methodo ) 
especial ele legislar-se a reforma, disti ncto do 
ordinario, não é licito sahir dos termos em que 
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ARTIGO 90 

No anno seguinte. Nole-sc a diTOrcnai 
dos tcrmos no clecurso dc inn anno (§ i j, no 
anno seguinte (§2). No decurso de um anno 
hao de os Kstados fazer, cada um poi- si, a 
proposta dc emenda ou reforma; isto e, iniciada 
por qualquer d'ellcs esta phase preliminar da 
reforma, aguarda-se que no correr de um anno, 
a contar desse primeiro passo, outros Estados, 
ate completar-se o numcro correspondente a 
dous tercos d'clles, tcnham o mesmo proce- 
dimento; c; antes de csgotar-se esse prazo 
annual, nao se fara mais, com rela^ao a este 
ohjecto, que esperar e receber as propostas que 
ao congresso nacional quizerem os Estados 
apresenlar. 

Terminado esse prazo, 0 congresso, no curso 
do anno seguinte, entrara a tomar conheci- 
mento, da materia e deliberani sobre ella na 
forma da C.onstituii;ao. Em outros termos, 
para receberem-se as propostas dos Estados ha 
o prazo de um anno; a delibera^ao sobre as 
mesmas tera lugar no correr do subsequente. 

Si a proposta tor apresentada por alguma 
das casas do congresso, nao ha entao que 
esperar o dccurso do anno; desde que comegar 
o anno subsequente o congresso pode tratar de 
resolver sobre a approvai;ao; o que a Consti- 
tuiijao quer e que a reforma nao seja apresentada 
c approvada no mesmo anno. 

Si a proposta nao for approvada nf.m rpjf.i- 
TADA POR VOTAqAO DAS CAMARAS I.HGISI.ATIVAS 
NO ANNO SEGUINTE AO DE SUA APRESENTAgAO ? 

Parece que em tal caso dever-se-a consideral-a 
pcrompta. A Constitui(;ao, no § 2 d'estc art., 
diz : «Dar-sc-a por approvada, si no anno 
seguinte 0 for...*; portanto, si a approvaijao nao 
se verificar entao por qualquer motive, nao 
ha reforma. 

A materia por sua alta importancia e pela 
agitafao que produz em todo 0 paiz, pela 
expectayao e anciedade que desperta geral- 
mente, si bem que deva sef maduramente 
ponderada, nao admitte todavia procrastinacao. 
A Constituifao indica o tempo em que sobre 
isso se deve definitivamente resolver. Si, pois, 
cste transcorrer sem resolu^ao, isto equivalera 
a icjeii^ao da reforma. 

Comprehende-se quanto pode prejudicar a 
normalidade da direccao politica e governa- 
mental do estado e mesmo ao respeito e 
prestigio das instituiijoes, uma prolongada espe- 
clativa dc reforma imminente e a incerteza da 
deliberagao final sobre tao grave assumpto (') 

FF.ITA A PROPOSTA DE REFORMA, POR QJUALQUER 
DOS PR0C.FSS0S HSTABEEEC1D0S NO § I DO ART. 90, 
PODERA O CONGRESSO, AO APPROVAI^-A (§ 2), ESTA- 
liELHCER CI.AUSUI.AS NOVAS E D1VERSAS DAS n'f.I.I.A 
APRESENTADAS ? 

(*) A Cnnst'itiiKHO imperial dispuniia que a legislalura cfiuvoceita com poitcrcs cspcclacs para a rcturma, Iratasse eiV-lla logo h.i ma priutara mssdo 177). No Chile consiilcra-se nao proposta a reforma, si o congresso thamado a 
rattlicul-a ilcixa tie o tarcr deiitro dc sco pcriodo cnnslitucional. (Conslit., art. 158, Htntecu*, Obras, t. i. Dir. const, comp., pag. 554.) 

A natureza especial das leis reformatorias da 
Constituifao impoe solu^ao negativa. As clau- 
sulas estabelecidas para a forma^ao de taes leis 
visam remover a possibilidade de reformas ines- 
peradas, que sorprehendam a cxpectativa nacio- 
nal, evitar que se adoptem inspiracoes 011 movi- 
mentos inconsiderados de paixoes politicas, na 
phrase de Pimenta Bueno. 

F. nao condiz com isto propor-se uma reforma 
em tal ou qual sentido, ser aceita a incumben- 
cia de realisal-a c por fim ser votada cousa con- 
traria ou diversa do que se propuzera. Seria 
isso falsiticar a reforma, fraudar seos intuitos e 
burlar a aspiragao nacional que ella era cha- 
mada a satisfazer... 

Ha duas distinctas phases no processo das 
reformas constitucionaes. Na primeira, pro- 
jecta-se a alterafao, mudanfa ou accrescimo 
que se tera de fazer ao vigente texto da lei fun- 
damental da nacao, estabcleccndo-se os precisos 
termos da reforma, de modo que fique detcrmi- 
nado em que ella consistira. Ahi verifica-sc, 
apura-se o que e que quer a nacao. Ora, a 
aspiracao nacional nao e somentc quo se esta- 
bel ;cam no regimen existente mudan<;as e ad- 

-dicoes quaesquer, mas taes e taes alteragoes, 
em precisos termos ; a nacao nao quer so e va- 
gamente que se facam reformas, mas esta ou 
aquella reforma que ella indica. E sera d'isto 
que primeiro tera de conhecer o congresso na- 
cional, para votar que se fafa depois, que se 
adopte c approve a pretendida reforma. Ficam 
entao assentados os pontos sobre que esta ver- 
sara c o que se tera de con^agrar em lugar do 
que existe. 

A segunda phase e a da adopqao da reforma 
pivtendida c preparada, e a consagrai;ao em lei 
do que a nacao quer, tal como se tern verificado 
do que ella manifestou por orgam das camaras 
legislativas ou dos Estados. 

() que se tern de reformar, o sentido e termos 
da reforma e materia ja vencida e e^tabelecida 
na primeira phase ; na segunda se tratara so- 
mente de approval- ou nao, de encorporar defi- 
nitivamente a Constituicao vigente, ou de re- 
jeitar, a reforma proposta e tal como ficou 
admittida na primeira. A admissao entao de 
altera^oes, de clausulas nao apresentadas na 
proposta, nao cogitadas antes d'ella ser decla- 
rada aceita, viria expol-a a desvirtuamento e ao 
perigo de dar-se ao paiz cousa differente de sua 
aspiracao. 

Nota-se que, tratando de lei dc caracter tao 
especial como a de que ora nos occupamos, a 
Constituiqao estabeleceo para ella disposicao nao 
comprehendida na parte em que tratou das ou- 
tras leis. Em tal disposigao estabeleceo as con- 
dicoes precisas, elementares da reforma, dis- 
tinctas das dcleis ordinarias, sem fazer referencia 
ao processo e termos d'estas e absolutamente 
nao fallando em emendas a reforma proposta. 

Ora. si a Constituiijao estabeleceo um methodo 
especial de legislar-se a reforma, distincto do 
ordinario, nao e licito sahir dos termos em que 



1 das leis reformatarias da 
olução nega tiva. As clau-
1ra a formaçã o ele ta es leis 
sibi lidade de reforma s in es
e ndam a ex pectati va nacio
)pte111 in spirações ou 111 ov i
)S de pai xões politi cas , na 
1eno . 
isto propor-se uma refo rm a 
lo , se r aceita a in cu111ben
. fim se r votada cousa con-
q ue se propuzera . Seri a 

na, fra ud ar seos in tuitos e 
.c ionai qu e ell a era cha-

s phases no p rocesso das 
naes . Na prim eira, pro-

111udança ou accresc imo 
o vigente tex to da lei fu n
,ta belecendo-se os precisos 
~ 111 odo qu e fique determi
)nsistir:i. Ah i verifica-se, 
e qu er a nacão . Ora a 
ão é só 111 entc'q ue se est a
existente mudanças e ad
as taes e taes a lterações , 
1 nação não quer só e va
m reformas, mas esta ou 
lia ind ica. E se r:1 d' isto 
conh ecer o cong resso na
ue se fa ça depois, que se 
·etendid a reform a . Fi c:i m 
ontos sob re qu e esta ve r
::le co nsagrar em luga r do 

a da adopçfo da refo rm a 
a, é a consagração e111 lei 
tal como se te111 ve rifi cado 
.1 por orga m das ca111a ras 
. tados . \ 
o.rmar, ? se ntido e te r111 os 
Jª ve ncida e estabelec ida 
na segunda se trata rá só-
não , de encorpora r defi

ui ção vige n te, o u de re
oposta e ta l co rn o ficou 
1. A admi ssão então de 
tias não apresentadas na 
els antes d 'ella se r decla
)1-a a desv irtuamento e ao 
iz cou sa differente de sua 

lo de lei de ca racter tão 
1e ora nos occ u pamos, a 
eo para ell a di sposição não 
te em que tratou da s ou
•os ição estabeleceo as con
~ntares da refo rm a, dis
na rias , sem fazer referencia 
d 'estas e abso lutamente 

da s á reform a proposta . 
10 estabe leceo um meth odo \ 

a refo rma , dist incto do 1 
sahir dos termos em que 

l 
ARTIGO 90 367 

fo i estabelecido esse methodo; e não tendo el!a 
fa ll ado em e111e ndas, v isto é que não as ad mitte . 
E com muita razão , como ácima v imos, qui z 
por esse 111 oclo pro hi bil-as. 

Não ha nada mai s claro cio que o di sposto no 
§ 2 ° . O que se ha de pra tica r para fi ca r appro 
vada a reforma proposta ? Submettel-a a tres 
di scu ssões· e votação por maio ri a de dous te rços 
em cada casa do cong resso ; e só , e mais nada. 

1 Eme ndas ? mas o processo da approvação da 
refo rma é especial, não se rege pelo das leis o r-

ldinari as e o § 2 q ue nos occupa, de emendas! 
não cogitou. ' 

A idéa da reforma surge do espírito publi co 
como em estado de lai·va, entra a desen volver
se no ca111 po das di scussões , na im pren sa, na t ri
bun a, nos comicios, vires acq11irit e1111do, e si o 
cong resso a recebe, admittindo a p ropos ta , passa 
esta então ao estado ny 111phal em que repousa 
no parlamento para sua tran sformação em lei, 
rompendo op portunamente · a chrysa l ida regi
mrntal, prote~ to ra dessa transfo rmação . E esta 
evolução 111 ostra como a acção do parlamento 
por essa occasião é limitada ; a refo rma el!e 
a recebe não em s imples ge r111 en , em es tad o 
rudimentar, 111 as já dese n volvida e preparada 
pela opi n ião geral; ell a vae ao con g resso só para 
se r concretisada em lei da nação. Era aspiração 
11acio11a!; ve rifi cand o-o, e reconh ecendo que está 
nos te rm os da Constitui ção, ell e tem qu e red u
zi l-a a lei 11acio11al . Sua mi ssão é, observados 
esses term os, recolhei-a tal qu a l lhe chega e a 
el! a dar consagração constitucional. 

le m isto é uma o ri g inalidade de nosso di
reito const itucional. Tambem a Constit ui cão 
Chil ena, ar t. 1 58, estabe lecendo as du as pha'ses 

1 para as reformas constitucionaes , deter111in aque 
\ na segunda o congresso se pronuncie sob reellas 

1 
nos mes mos t erm os em _que têm sido. propostas, 
SEM LHES FA ZER A LTERAÇAO ALGUMA (s,c) . 

( E na obra, q ue temos citado, de j orge H1111ee11s, 
1 em u111 a apreciação que ve111 em appen so, sobre 
1 a nossa ac tu al Constituição (vol. 3 , pag . 245) , 

se deplora que tendo se adaptado ent re nós o 
processo de refo rm a ta l como o estatue o art. 
90, a proh ibi ção de e111endas, para maior segu
rança, em vez de tacita , não ti vesse sido feita 
exp ressamente . 

§ 3. A proposta approvada. O resul
tado final da deliberação do cong resso consa
g rando a reforma constitucional , nos term os e 
obse rvadas as clausu las das di sposições ác i111a 
estabe l c idas, ....:... se rá publi cado com a ass ig na
tura da mesa de cada uma das camara s legisla
ti vas, e passa a fazer parte da Const itui ção . 

J'.>ooERÃO SER VET ADAS AS REFORMAS CONSTI

TUCIONAES? 

Fo i qu estão, na v ige ncia da constitui ção im
perial, si sua reform a dependi a da sancção do 
chefe do estado . O art. 1 76 mandava que, 
admittida pelas camaras a necess idade da refor
ma , se exped isse lei, sanccio nada e promulgada 
pe lo im pe rador, o rd enando aos eleitores q ue, no 
ma ndato para a seguinte leg islatu ra, conferissem 

aos deputados especial facu ldade para a preten
dida refo rm a. E assim se praticou quanto .,í 
p roposição de refo rma, de que resultou o « acto 
add icio na l» de 12 de agosto de 1834 ( Carta ele 
le i de 12 de outubro de 1832). Qpa nto, porém 
á refo rma feita em v irtude de ta l de legação es
pec ia l de poderes. nada relativamente á sancção 
se estabelec ia . U11de lis. Mas dado esse sil en
cio e em vista da clausula «e o q11e se vencer pre
va lecerá para a mudança ou addi ção á lei fun
damental» do a rt. 1 77 , ve nceo-se que não tinha 
luga r a sa ncção e sem ella fo i promu lgada pela 
regencia a referida refo rm a . 

Exemplos de interferencia do chefe do estado , 
pela sua proposta ou approvação, nas reform as 
consti tuc ionaes, encontram-se em va rias Con
stituições de gove rn os europeos . ( Belg ica, 
a rt. 13 1; 1-loll anda, a rt. 199; Lu xe mburgo, art . 
11 4; Baviera, tit. X, art. 7; Saxe, a rt. 152) . Na 
Sui ssa a refo rma só entra em vigor, q uando 
aceita por votação da maioria dos cidadãos e 
pela dos Estados, a rt. 121 . Em Noru erra uma 
emenda vota da em 18 79 e em 1880, deixou de 
te r aceitação pelo rei, e insistindo o pa rlamento 
em prescindir d' essa fo rmalidade, fo i ou vida a 
Faculd ade de Chri stia nia , a qua l op inou que 
sendo o veto do rei extensivo a todas as mate
ri as não exceptuadas, era consequ entemente ap
pl icavel t ambem ás di sposições constitucio naes 
e, diz F. Dareste, a ques tão ficou de pé (Les 
co11 st. modem. , 1883, li , pag . 16 1) . 

·No Chil e , o presidente intervé m quanto á lei 
de proposta. da reform a (Co nst., art. 157) . Na 
União Norte-Ameri ca na, a refo rm a depende de 
rat ifi cação pelas legislaturas de tres qua rtos dos 
Estados, ou pelas conve nções reunidas para este 
fim em tres quartos d 'ell es . (Const . , art. V). 

Peran te nossa Constitui ção não se póde le
va ntâr duvida a este respeito . Dada a appro
vação da refo rma, nos termos do § 2 , o qu e a 
isto se segue é o determi nad o pelo § 3 do a rt igo 
de que nos occupamos , isto é, se rá ell a ass i
g nada pelos presidentes e sec retari as das du as 
camaras e ( sem outra alg uma forma lidade) in
co rpo rada á Constitui ção; nada mais é prescri
pto quanto a este objecto . Nem o ac to é de tal 
natu reza, a inda que im po rtantí ss im o em si 
mes mo e em seos effeitos, que de va se r suj eito 
á sancção do chefe do estado, estabeleci da uni
camente para os casos de legislação o rdin a i-i a . 

Y se co rnprende li,cilmente por qué e l Presid ente ~a rece 
de la focu ldad de ve t a r las resolu cio nes dei Con g reso e n 
m:i.tcrias de r~forma contituciona l. La rn zón cs qu e toda 
refo rma de la constitu c ión ha de se r co ntra ri a á es ta , 
puesto que ti ene por obj eto reforrnal a, é im pli cn , d entro 
d ei sys terna que preva lece en los Estados 111 o dernos, no un 
acto s irn plemcnte legislat ivo , s ino uno prop iº dei Poder 
Consti tuye n te . 

Si c l Ejccuti vo es s icmpre una tcrccra rama de i pode r 
L~gis/nlivo, e si éstc ha d e ob ra r dentro de los limites qu e 
la Constituci ón se ,i a la , se comprende la l:i culd ad dei ve to 
para e l efccto d e pro pend cr ,í que la pro pia Co nst itu ció n 
se~1 rcspc tada; pero semcjantc fund ame nto no pucdc tcne r 
cabida cu ando se tra ta de med idas ad ap t ad as po r e! Pode r 
Co 11sli/11y l'lllc que puede mui b ie n ca m!J ia r po r compl e to la 
organi sación, por ejemplo , dei Ejecutivo mismo . i Se ri a 
conveniente en tal caso depos ita r e n manos de éstc aquella 
fa culdade? Jorg~ H1111 eem , cit . vol. 3, pag. 98 ) 
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foi estabelecido csse meihodo ; e nao tendo ella 
fallado em emendas, visto e que nao as admitte. 
E com muita razao, como acima vimos, quiz 
por esse modo prohibil-as. 

Nao ha nada mais claro do que o disposto no 
^ 2°. 0 que se ha de praticar para hear appro- 
vada a reforma proposta ? Submettel-a a tres 
discussocs e votacao por maioria de dous tercos 
em cada casa do congresso ; e so, e mais nada. 
Emendas ? mas o processo da approva^ao da 
reforma e especial, nao se rege pelo das leis or- 
dinarias e o § 2 que nos occupa, de emendas 
nao cogitou. 

A idea da reforma surgfc do espirito publico 
como em estado de larva, entra a desenvolver- 
sc no campodas discussoes, na imprensa, na tri- 
buna, nos comicios, vires acquirit enndo, e si o 
congresso a recebe, admittindo a proposta, passa 
csta entao ao estado nymphal em que repousa 
no parlamento para sua transforma^ao cm lei, 
rompendo opportunamente' a chrysalida regi- 
mtntal, protectora dessa transformafao. E esta 
cvolucao mostra como a ac^ao do parlamento 
por essa occasiao e limitada ; a reforma elle 
a recebe nao em simples germen, em estado 
rudimenlar, mas ja descnvolvida e preparada 
pela opiniao geral; ella vae ao congresso so para 
ser concretisada em lei da nacao. Era aspiragdo 
imcioiia!; verificando-o, e reconhecendo que esta 
nos termos da Constituiijao, elle tern que redu- 
zil-a a lei nacional. Sua missao e, observados 
esses termos, recolhel-a tal qual Ihe chega e a 
ella dar consagracao constitucional. 

Nem isto e uma originalidade de nosso di- 
reito constitucional. Tambem a Constitui9ao 
Chilena, art. 158, estabelecendo as duas phases 
para as reformas constitucionaes, determinaque 
na segunda o congresso se pronuncie sobreellas 
hos mesmos termos em que tern sido propostas, 
SEM LHF.S FAZER ALTERA^AO ALGUMA (sic). 

E na obra, que temos citado, de.Jorge Himceus, 
em uma apreciacao que vem cm appenso, sobre 
a nossa actual Constituifao (vol. 3, pag. 245), 
se deplora que tendo se adoptado entre nos o 
processo de reforma tal como o estatue o art. 
90, a prohibiijao de emendas, para maior segu- 
ran^a, em vez de tacita, nao tivesse sido feila 
cxpressamente. 

§ 3. A proposta approvada. O resul- 
tado final da deliberafao do congresso consa- 
grando a reforma constitucional, nos termos e 
observadas as clausulas das disposifoes acima 
cstabelecidas,— sera publicado com a assigna- 
tura da mesa de cada uma das camaras legisla- 
tivas, e passa a fazer parte da Constituifao. 

PoDERAO SER VETADAS AS REFORMAS CONSTI- 
TUCIONAES ? 

Foi questao, na vigencia da constituicao im- 
perial, si sua reforma dependia da sanc^ao do 
chefe di estado. O art. 176 mandava que, 
admittida pelas camaras a necessidadc da refor- 

■ ma, se expedisse lei, sanccionada e promulgada 
pelo imperador, ordenando aoseleitores que, no 
mandatopara a seguinte legislatura, conferissem 

aos deputados especial faculdade para a preten- 
dida reforma. E assim se praticou quanto a 
proposifao de reforma, de que resultou o « acto 
addicional» de 12 de agosto de 1834 ( Carta de 
lei de 12 de oulubro de 1832). Quanto, porem 
a reforma feita em virtude de tal delega^ao es- 
pecial de podercs, nada relativamente a sancijao 
se estabelecia. Undclis. Mas dado csse silcn- 
cio e em vista da clausula «e o que se veneer prc- 
vnlcccrd para a mudanfa ou addi^ao a lei fun- 
damental,^ do art. 177, venceo-se que nao tinha 
lugar a sancfao e sem ella foi promulgada pela 
regencia a referida reforma. 

Exemplos de interferencia do chefe do estado, 
pela sua proposta ou approvacpao, nas reformas 
constitucionaes, encontram-se em varias Con- 
stituicoes de governos europeos. ( Belgica, 
art. 131; Hollanda, art. 199; Luxemburgo, art. 
114; Baviera, tit. X, art. 7: Saxe, art. 152). Na 
Suissa a reforma so entra em vigor, quando 
aceita por votacao da maioria dos cidadaos e 
pela dos Estados, art. 121. Em Noruega uma 
emenda votada em 1879 e em 1S80, deixou de 
ter aceitafao pelo rei, e insistindo 0 parlamento 
em prescindir d'essa formalidade, foi ouvida a 
Faculdade de Christiania, a qual opinou que 
sendo 0 velo do rei extensive a todas as mate- 
rias nao exceptuadas, era consequentemente ap- 
plicavel tambem as disposicoes constitucionaes 
c, diz F. Dareste, a questao ficou de pd (Acs 
const, modern., 1883, II, pag. 161). 

No Chile, o presidente intervem quanto a lei 
de/ro/ios/a da reforma (Const., art. i^q). Na 
Uniao Nortc-Americana, a reforma depende de 
ratificai;ao pelas legislaturas de tres quartos dos 
Estados, ou pelas convencoes reunidas para este 
fun em tres quartos d'elles. (Const., art. V). 

Perante nossa Constituifao nao se pode le- 
vantar duvida a este respeito. Dada a appro- 
va^ao da reforma, nos termos do § 2, o que a 
isto se segue e o determinado pelo § 3 do artigo 
de que nos occupamos, isto e, sera ella assi- 
gnada pelos presidentes e secretarios das duas 
camaras e (sem outra alguma formalidade) in- 
corporada a Constituifao ; nada mais e prescri- 
pto quanto a este objccto. Nem o acto e de tal 
natureza, ainda que importantissimo em si 
mesmo e em seos effeitos, que deva ser sujeito 
a sanci;ao do chefe do estado, estabelecida uni- 
camente para os casos de legisla^ao ordinafia. 

Y se com pre rule faciimente por quo el Presidente carccc 
dc la faculdnd de vetar las resoluciones del Congreso en 
materlas de reforma contitucional. La razdn cs quo toda 
reforma de la constitucidn ha dc ser contraria a esta, 
pucsto que tienc por objeto reformala, e implica, dentro 
del systcma que prevalecc en los Estados m odernos, no un 
acto simplcmente legislative, sino uno propjo del Poder 
Constituyentc. 

Si el Ejecutivo es siempre una tcrcera rama del poder 
Legislativo, c si este ha de obrar dentro dc los limites que 
la Constitucidn senala, se comprcnde la faculdad del veto 
para el efccto dc propender a que la propia Constitucidn 
sea rcspctada; pero scmcjante fundamcnto no puedc tener 
cabida cuando sc trata de medidas adoptadas por el Poder 
Consfituvenfc que pucde mui bien cambiar por conipleto la 
organisacidn, por ejemplo, del Ejecutivo mismo. £ Seria 
convcniente en tal caso depositar en manos de este aqucllu 
faculdade? Jorge Hituecns, cit. vol. 3, pag. 98) 
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A va li dade da Emenda XI, das add icionacs á 
const it ui ção da União N. America na, fo i posta em 
causa, all egando-se que não havia sido proposta 
na fórma prescr ip ta para as refo rmas constitu
cionaes, não tendo sido su bmett icla á sancção 
do pres ide nte ela Repub li ca . A côrtc suprema , 
a quem a qu e~tão fo i levada ( caso 1-lolli no-sworth 
·v. T hc State of Virg ín ia ), dcc id io quc~o veto 
do presidente sómente tem luga r nos casos rl e 
legislação ord in ar ia, e não é de modo alg L.in 
applicavd ú proposta ou adopção de emendas á 
Const it uição (Ja111cso11 , op . cit., pag . 589, !3n/ier, 
Annol. Const .. 189 1, pag. 169) . Uma moção 
p:i ra ser submctt ida ao presidente a emenda 
rclativ.a :'! eleição pres idencial, fo i rejeitada pelo 
senado , onde fôra ap resentada . E tendo sido 
submet t ida ao pres idente a cm :nda relat iva á 
escrav idão, ad ptou o senado um a resolução 
declarando que isso se dera por inadve rtencia 
da sec reta ri a d 'aq uella co rporação e que a 
sancção do pres ide nte era desnecessa ri a para o 
caso, contraria ú praxe a1:é então in va riavel
mente adoptada e não const ituía precedente 
para o futu ro . (Jn111cso11 , op. cit. , pag . 558 
- 592 ) -

E incorporar-se-á á Constituição como 
parte integrante d'ella. Approvacla a re
fo rma pelas duas casas do parlamento, indepen
dentemente de sa ncção pres ide ncial , seguem-se 
dous <1ctos, a publi cação, que se fará corno 
ac<1bamos de ver, e a inco rporação ao texto da 
Constitui ção. O § que estamos commen tando 
refe re-se di stinctamcnte a um e outro desses 
actos, e maneia faze r a inco rporação depois 
ela pu bl icação : p11 blicn r-se-1, .. . e i11 co1porn r-se-n . 
A publicação , que deve ser imm ediata , é not icia 
e av iso á nação de se ter completado a refo rma 
e da obri ga toriedade cl' ell a desde a data cm qu e 
pela pu bli cação se torna conhecida dos cidadúos. 

Da incorporação da refo rma ao tex to const i
tu cional ex istente nada se de te rminou quanto 
ao processo a seguir. Mas at tende ndo-se á 
natureza d 'esse acto e olhando o qu e alh ur2s 
se faz, acha-se o expedi ente a adoptar. A Co n
st itu ição im peria l mandava sim plesmente add i
ci onar-se a reforma, ·uerb . « e JUNTA,DO-SE á 
co11sli/11içao ser!, sole11111c111c11/c p ro11111l o-nda .>1 A 
Constitui ção rep ubli cana diz: «e i11c;~pomr-sc-á 
á Constitui ção, como parte i11legrn11le d 'c ll a.>~ 

Ora, a palavra « i nco rporar>i envolve a si o-ni
fi cação de-uni r n ' um só corpo, reunir ,/um 
só todo. incluir . como ensinam os nossos 
lexicographos (Fr . Domingos de Vi eira , Aulete, 
ctc.) ,- o qu e, quanto a trabalhos esc riptos ou 
impressos, equ iva le a inserir, i11trod11'{ir no tex to, 
cm luga r adequado. E para faze r isto a respeito 
de uma lei, não bastar.'t s im plesmente impri mir
lhe cm seguida á ultima di sposição os novos 
artigos acloptaclos em reforma ; isso se ria accrcs
ccnt ci r, appcnsar, quan do o el e que se tra ta é 
de i11rorpornr ao tex to, de incluir , el e inse rir 
n ' ell e de modo que lhe fi que se ndo pnrlc i11/c-
3n111fe, a disposição nova mente estabelecida . 

D contrario a Const ituicão se ter ia contentado 
de_m an cl ar_/1111/nr a refo r;11a ~t lei constit ucional 
existente . 

E o que a Constitu ição q uer se consegue 
sup primindo a d isposição reform ada e coll o
canclo n lu g:i r d'e ll a o contex to da nova, ou si 
houver apenas alteração em alg umas de suas 
pala vras, eli mina ndo do texto reform ado as que 
o novo tenha supprimi do ou mudado e, cm 
vez d'estas, pondo as da dispos ição innovada . 

Cousa semelha nte se tem prat icado no Ch il e, 
cuja const it uição no art. 158 d ispõe : 

Uma vcs promulg:1do c l projccto, sus c.li:;po ~iciones for
mar:Ín parte d e es ta constitucion, y se tcndn:ín por in cor
poradas c11 clla . 

Alli uma lei promulgada cm 10 de agosto 
ele 1888, con fc rio a um a comm issão pa rla 
menta r a tarefa de, - em v ista das leis de 
refo rma ele I8j l , l8í3, l8í4 e 1882 que 
supprimi ram e mod ificaram , ·a rias dis ;1os:çõcs 
da Consti tui cão, - faze r no texto d'est::i as 
alterações d ' ; hi resu lta ntes, mod iri ca ndo a nu
meração elos arts . e !Mi e as referenci ;is qu e não 
g u;i rdavam conformi dade com as d isposições 
em v igo r. Esse tra ba lho, incumbido a dous 
senadores (*) e dous dcpu ta dos , fi cou sendo 
o texto lit tcrn l ora vigente ela e nst it uição 
promul gada cm 25 de maio de 1833 , e co n
ferido pelo prim eiro sec retari o de cada uma 
das casas do parl ame nto , com o exempl ar 
authenti co ela constitui ção reform ada , foi im
presso e editado, cm 1893, por ordem dv 
min istro do interi or , pela imp rensa nac ional 
como ,< Co nst itui ção Políti ca da Republi ca elo 
Chil e» (º ). 

§ 4. A fórma republicana oua egual
dade da representação dos Estados no 
senado não é permitti do sup prim ;r. N;io 
v inha esta proh ibição nos projectos anteriores 
ao elo gove rn o provi so ri o e tem in corrido cm 
critica , quér como incompatível com a natureza 
dos actos orga n icos consti lucionaes, os q uaes, 
por mais estabilidade que deva m ter, não podem 
aspi ra r it immutab ilidade, q uér além cl ' isso 
como uma restri cção posta á soberania naciona l. 

Emenda apresentada pelo represe ntante Bar
bosa Lima, para eli mi nar-se tal di spos ição, fo i 
rcjei tada pelo congresso na sua sessão de 29 
de janei ro el e 189 1. ( ANN. oo CoNGR . CoNST. , 
vol. I 1, pags . 3íº e 41j.) 

« A excepção em fa vo r ela egualdade ele votos 
no sen ado, exp li cava M,,di so n, defendendo a 
Const itui ção elaborada pela Convenção de Phi
ladelphi ::i ,- fo i estabelec ida como palladio ela 
soberania el os Estados, e reconhec ida e afian
çada por este pr incipi o ele representação em um 

( ; ) Entre estes fibur:n·:i n eximin p1ofcssor e c111inc11k puhlicista }1ll'f!i! 

~(;;~~ •·;1:i11<~1tt:::~s~~i~\:c~1~~~it:11i~::11~o;l1::~:~.como co 11 s titu cio11:dista e de cn;::s 

( " ) 'i.'id .: <1Consti tm:iô11 Poli tic;1 de la Rcpl1blk;1 de Chile. j11rad:1 )' pro-
11111lgada cl :~ de modo de 18,;;, com la s reform;1s effc.:l'u:id:is hasta e\ ::6 de 
j1mio rlc 18~,;,> 1 S:mtingo de Ghilc lmprcnta Nudon:il , Monc1!;1 11::- 1893 . 
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A validade da Hmenda XI, das addicionacs a 
constituigao da Uniao N. Americana, foi postaem 
causa, allegando-se que nao havia sido proposta 
na f >nna prescripta para as rcfonnas constitu- 
cionaes, nao tendo sido submettida a sanc^ao 
do presidente da Republica. A corte suprcma, 
a quern a questao foi levada (caso Hollingswort'h 
v. The State of Virginia), decidio quo—o ivlo 
do presidente somcnte tem lugar nos casos de 
legislagao ordinaria, e nao e de modo algum 
applicavel a proposta on adopgao de emendas a 
t'on tituifao (Jameson, op. cit., pag. =589, Baker, 
Annot. Const., 1891, pag. 169). Uma mocao 
]iara ser submettida ao presidente a emenda 
relativ.a a elei^ao presidencial, foi rejeitada pelo 
senado, onde fora aprcsentada. E tendo sido 
submettida ao presidente a emmda reiativa a 
cscravidao, adoptou o senado uma resoluijao 
dcclarando quo isso sc dera por inadvertencia 
da secretaria d'aquella corporacao e que a 
sanc^ao do presidente era desnecessaria para o 
caso, contraria a praxe ate cntao invariavel- 
mente adoptada e nao constituia preccdente 
para o future. (Jameson, op. cit., pag. 558 
—592). 

E incorporar-se-a a Gonstituiqao como 
parte integrante d'ella. Approvada a rc- 
forma pelas duas casas do parlamento, indepen- 
dentemente de sanccao presidencial, seguem-se 
dous actos, a publicacao, que se fara como 
acabamos de ver, e a incorporacao ao texto da 
(.onstituifao. O § que cstamos commentando 
refere-se distinctamente a um e outro desses 
actos, c manda fazer a incorporacao depois 
da publicacao: piihlicar-sc-a...c incorporar-sc-a. 
A publicacao, que deve ser immediata, e noticia 
e aviso a nacao de se tcr completado a reforma 
e da obrigatoriedade d'ella desde a data em que 
pcla publicacao se torna conliecida dos cidadaos. 

Da incorporacao da reforma ao texto consti- 
tucional existente nada se determinou quanto 
ao processo a seguir. Mas attendendo-se a 
natureza d'esse acto e olhando o que alhurcs 
se faz, acha-se 0 expedicntc a adoptar. A Con- 
stituicao imperial mandava simplesmente addi- 
cionar-se a reforma, verb. «c juntando-sk a 
consiUmJao sera solcmuemculc promulgada.* A 
Constituicao rcpublicana diz: •xe incorporar-sc-a 
a Constituicao, como parte integrante d'ella.y 

Ora, apdavra «incorporar» envolve a signi- 
ficacao de—unir n'um so corpo, reunir n'um 
so todo, incluir, como ensinam os nossos 
lexicographos (Fr. Domingos de Vieira, Aulcte, 
etc.),—o que, quanto a trabalhos escriptos ou 
impresses, cquivale a inserir, introJn^ir no texto, 
cm lugar adequado. E para fazer isto a respeito 
de uma lei, nao bastar.i simplesmente imprimir- 
Ihc cm seguida a ultima disposicao os novos 
artigos adoptados cm reforma ; isso scria accres- 
centar, appensar, quando 0 de quo sc trata c 
de incorporar ao texto, de incluir, dc inserir 
n'elle de modo que lire fiquc sendo parte inte- 
grante, a disposicao novamcnte cstabelccida. 

Do contrario a C mstituicao se teria contentado 
de mandaryT/Vur a reforma a lei constitucional 
existente. 

E o que a Constituicao quer se consegue 
supprimindo a disposicao reibrmada c collo- 
cando no lugar d'ella o contexto da nova, ou si 
houver apenas alteracao em algumas de suas 
palavras, climinando do texto reformado as quo 
o novo tenha supprimido ou mudado e, cm 
vez d'estas, pondo as da disposicao innovada. 

Cousa semelhante se tem praticado no Chile, 
cuja constituicao no art. 158 dispoe : 

Uma ves promulgado el projecto, sus disposiciones for- 
ma ran parte de csta constitucion, y se tend ran por incor- 
poradas en elhu 

Alii uma lei promulgada cm 10 de agosto 
dc 1888, conferio a uma commissao parla- 
mcntar a tarchi de, — em vista da' leis dc 
reforma de 1871, 1S73, 1874 e 1SS2 que 
supprimiram e modificaram varias disporicocs 
da Constituicao,—fazer no texto d'esta as 
alteracocs d'ahi resultantes, modificando a nu- 
mcracao dos arts, e §§ c as referencias que nao 
guardavam conformidade com as disposicoes 
cm vigor. Esse trabalho, incumbido a dous 
senadcrcs (*) e dous deputados, fLou sendo 
o texto littoral ora vigentc da constituicao 
promulgada cm 23 de maio de 1833, e con" 
ferido pelo primeiro sccretario de cada uma 
das casas do parlamento, com o exemplar 
authentico da constituicao reformada, foi im- 
presso e editad ), cm 1893, por ordem do 
ministro do interior, pela imprensa nacional 
como «Constituicao Politica da Republica do 
Chile y C'). 

§ 4. A forma republicana oua egual- 
dade da representagao dos Estados no 
senado nao c permittido supprimir. Nao 
vinha csta prohibicao nos projectos anteriores 
ao do governo provisorio e tem incorrido cm 
critica, quer como incompativel com a natureza 
dos actos organicos constitucionaes, os quaes, 
por mais estabilidade que devam ter, nao podem 
aspirar a immutabilidade, quer alem d'isso 
como uma restriccao posta a soberania nacional. 

Emenda aprcsentada pelo representante Bar- 
bosa Lima, para eliminar-se tal disposicao, foi 
rejeitada pelo congresso na sua sessao de 29 
de! Janeiro de 1891. ( Ann. do Conor. Const., 
vol. I I, pags. 370 c 417.) 

« A excepcao cm favor da egualdade de votos 
no senado, cxplicava Madison, defendendo a 
Constituicao elaborada pela Convcncao dc Phi- 
ladelphia,— foi estabelecida como palladio da 
soberania dos Estados, c rcconhecida e afian- 
Cada por este principio de representacao em um 

(*) Knlre csles ftynrava n cxinno professor e emincnle pubHcisla Jafgt Hntti'cus (|ue ttlo notavcl sc tinha Inruado como constitiicionaitsla e de cujas ohras tem as transcripto aqni alguns passes. (**) Vide «Constitiici(in Politica dc la Repiiblica dc Chile, jurada y pro- 
miitgada cl 23 dc maio dc 183?. com las rcfonnas effcctuadas hasta el 2(> dc 
jnnio dc 1893»>, Santiago de thilc Imprcnta Nacional, Moncdu 112—1893. 



tui ção se teria contentado 
fo r111 a á lei co nstit uc iona l 

tui ção qu er se consegue 
,sição refor 111 acla e col lo
o co ntexto ela nova , ou si 
ção e111 a lgumas ele suas 
ci o texto refo rm ado as q ue 
imi clo ou 111 udaLio e , em 
ela d ispos ição inn ovada . 

.e t em praticado no Ch il e , 
rt . 1 58 d is põe : 

projec to , sus di :-po~ii.:io ne~ fo r
titu cio 11 1 y se tcndnín por in i.:o r-

1u lgada cm I o de agosto 
uma co111 mi ssão pa rla 

- e111 vista elas lei s el e 
873, 1874 e 1882 qu e 
ica ra111 va rias clis ;)os :ções 
n cr no t exto cl' es ta as 
ta n !es, mod ifica nd o a nu 
isi e a s ref ·rencias qu e nã o 
clacl e co m as cli sposic.; õ es 
.,a lho, incumbido a d ouc 
. deputados , fi co u se ndo 
vi gente da c nst ituição 

el e ma io el e 183 3, e co n-
secretari o ele cada uma 

111en to, co m o exe mpla r 
tui ção reform ada, foi i111-
n 1893, por orcl ..: m cl v 
, pela imp rensa nacio nal 
Poli tica da Republica ci o 

·epublicana oua eg u al
~ação dos Estados no 
·mitticlo sup prim ;r_ N;io 
, nos projec tos a n ter io res 
:i ri o e tem inco rrid o cm 
:ompat ivel co m a natureza 
:o nsti!uc ionaes, os q uaes, 
7ue cleva 111 t er, não pode m 
idade, qu ér al ém cl' isso 
Jos ta á so bera ni a nac iona l. 

.a pelo rep resentante Ba r
in ar-se tal d ispos ição, fo i 
so na sua sessão de 29 
( ANN . DO CONGR. CONST., 
4 1 7 .) 
vo r da eo·ualcl acle el e votos 

M,, cli so n , cl cfenclendo a 
a pela Convenção de Phi
~I cida co 111 0 pa ll ad io ela 
, e reco nhecida e a fi an 
:::, ele representação e m um 

1io pi ofi:ssor e eminente p11hlid,. t:1 J nrg.: 
ornado como cons l itu do11:i li s t:1 e de: cuj::s 
; passo~ . 
:a de la Rcpúb li rn de Chile, j11 rada y pro
m la s reform as cffcct11:1d :1s has ta e] :::ó de 

lmrrenta N,1don;tl 1 Monct!a 11::: - 1893. 
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do, ra111os ela legislat u ra provavelmen te ta111-
bc111 fo i ex ig ida pelos Estados q ue são parti 
cularmen te a fkiçoados a esta eg ualdade .» (Fe
d11ra!is t , XL!ll, n. Vlll). 

Quanto [ifóm,a rep11 blica 11a, já no seo a rt. 6, 
~~ 2. nossa Co nsti t ui ção se tin ha d'cl la m os
t rado ciosa, au to ri sa ndo os p deres fcde raes a 
inten ·ire m , «té po r m eio das a rmas, nos negoci os 
peculi ares d us Est1dos, pa ra man ter-se esse ca ra
cterí s ti co esse ncial de nossa o rga ni sação política . 

- Q ue as d uas restricções cl 'este § 4 li m item 
e muti lem apropria soL· cran ia ela nação , não 

é ri gorosa m ente exact0 ; apen as d ize111 respeito 
ao exe rcíc io cl ' ella e não são as unicas li mi 
taç i'Ses d' essa natureza em nossa Co nst itu ição . 
Já u111 a Constitui ção é por si m esmo limitati,·a 
cl ' sse exe rc ício . Po r ell a a nação fi xa ba li sas 
aos pod eres CJ ue est::i bclece para o go verno, e 
n'i sto restrin ge su :i. ac.,:iio soberana qua nto ao 
modo de se r go•,e rn ada . 

E o q ue são as incom pat ibilidades el eitorae , 
s inão res lr icções tambern da facul dade so berana 
qu e tem a na,;~odc escol her seos representa ntes? 
Não o é tarn bem a exigwcia de req ui sitos espe
ciae ;, im posta á eki çã o para cer tos ca rgos ? 
Po is não deve ri a fica r i nteirarn ente l iv re á nação 
a esco lha de ,eos age n t<.:s ! E não é certo qu e 
até os d ireitos ind iv id uaes, a nteri ores e supe
ri ores :'is Consti t u icões, so ffre111 em se exercíc io 
li m ita,;ões q ue eH~s l hes impoem? Exem plos, 
- a expro pr iação fo rçada , a pr hi bição de re
un iões armaclas,a pr isüo p reven t iva, a suspen são 
de ga ran tia s co nst itucio naes . 

r\ Co nstituicão da Un ião Nor te-Am erica na 
p rohib io, no se'o art. V, que se em endassem por 
qu alqu er fo rma as cl ausulas 1ª e4ª da secção 9ª 
ci o a rt . 1, até a anno de 1808 , e que nen hum 
dos Estados fo sse, sem seo consentime nto, p ri
vad o ela eg uald ade de representação no senado . 

A Constit ui ção cio Estado ele Pcnn sy lvan ia es
tatue q ue n ~nh uma emen da ou séri e de emen
das poderd ser p roposta s i não com cinco a nn os 
ele inten'allo (a rt. 28) . 

Entre nós , o a rt. 174 ela Co nstituição impe
ri al p rohib ia q ualqu er refo rma ele seos art igos 
antes ele passados quatro a nn os do jura mei1to 
cl ' ell a. 

T eria acaso po r isso ficaclo ,em virtude de sem e
lhan tes d isposições, suspensa ou mut ilada a so
berania nac ional ? 

Estas e o u tras di sposições restri ctivas são de
t erminações de be111 inspi rada pruclencia poli-

t ica, servem á estabilidade das instit ui ções e ·.j 
fel ici dade cios povo· . 

EM QU AL DAS CASAS DO CONGR ESSO DEVE 
CO MEÇ AR A DI SCUSSÃ O DAS REFORMAS CONSTITU
CI ON AES ? A constituição do imperio, a rt. 174, 
expressam en te res rva va essa inici ativa á camara 
ci os deputados , q ue era co n~iderada o ram o 
popular do poder legislat ivo. A Co nst itui ção 
repu blicana não a m enciona co mo pri vat iva 
dessa ca mara , nem no art . 29 , em que se 
occupa dos casos ele iniciativa d' ella , nem no 
ar t . 90, em que tra ta das refo r111as. E d izendo 
este ultimo art igo : « apresentada por uma quarta 
parte , pelo menos , cios membros de q11nlq11er da s 
camaras do congresso naci o nal », é de inferir-se 
que a inic iati va cabe a q ualquer d'e ll as . 

Mas ha a in iciativa da ap resentação da pro
posta de refo rma e a ini cia ti va ele s ua discussão . 
A a presentação pócle ser feita por u ma o u 
outra das camaras, ou pelas assembléas dos 
Estados . E ha a inda a di scussão para a app ro
vação da proposta . isto é, a co nversão d'esta em 
acto constit uci onal. 

No silencio ela Co nst itui ção , cumpre ao co n
g resso naciona l, usando da att ribu ição qu e tem 
de dec reta r leis o rgan icas para a execução 
compl eta d' ell a (a rt . 34 n . 34 ), regu la r 
esta i111portante materia das reformas co nsti 
tuci onaes, es tabelece nd o, sobre as bases pre
scriptas na Const itu ição , o processo respectivo . 
E ha de ser isso por lei e não em reg im ento, 
po rqu e assi m o ex ige a i111por ta ncia da materi a 
e porqu e aq uell a a t t ribui ção toca ao cong resso, 
não para regime ntar seos serv iços ( o que lhe é 
dado por ou tra di spos ;ção , art . 18 § un. ), mas 
para , mediante acto leg islativo e co m sa ncção do 
pode r execut ivo, comp letar, assegu rando-a com 
as di sposições e prov idencias q ue ti ve r por 
aclequacla~, a exec ução dos prece itos constitu
cionaes , q ue di sso preci sem. 

Um exped iente ace ita vel parece ser n 'essa lei 
o rgan ica dos trabalhos leg isla ti vos q uanto a 
re~ r111 as o u emendas á Co nstitui cão , declarar-se 
co m peti r a inicia ti va da d iscussãÓ á camara onde 
fo r ap resentada a proposta, e ao se nado, qu e é o 
corpo de em ba ixado res dos Estados, a da p ro
posta feita pelos do us terços d 'estes . 

N'essa mesma lei ha lugar a estabelecer-se a 
fórma da exped ição do acto ou reso lução qu e 
ada pta a proposta para se r deli berada defi ni t i
vamente no anno seg uinte . 
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dos ramos da legislalm a : provavelmcnte tam- 
bem foi exigida pelos Estados que sao parti- 
cularmente afTeicoados a esta egualdade.» {Fe- 
demUsi, XLII1, n'. VIII). 

Qiianto a forma rcpublicaua, ja no sco art. 6, 
§ 2, nossa Constituigao se tinha d'ella mos- 
trado ciosa, autorisando os poderes federaes a 
intervirem, ate por meio das armas, nos negocios 
peculiarcs d is Estados, para manter-se esse cara- 
cteristico essencial de nossa organisa^ao politica. 

— Que as duas restric^Scs d'este § 4 limitem 
c mutilem a propria sobcrania da naijao, nao 

e rigorosamente exacto ; apenas dizem respeito 
ao exercicio d'ella c nao sao as unicas limi- 
tacoes d'essa natureza em nossa Constituicao. 
Ja uma Constituicao e por si mesmo limitativa 
d'csse exercicio. Por ella a na^ao tixa balisas 
aos poderes que e-tabelece para o governo, e 
n'isto restringe sua aeTio soberana quanto ao 
modo de ser governada. 

E o que sao as incompatibilidades eleitoraes, 
sinao restriccoes tambcm da faculdade soberana 
que tem a nacaode cscolher seos representantes? 
Nao o c tambem a exigencia de requisites espe- 
ciac , imposta a ekicao para certos cargos ? 
Pois nao deveria ficar inteiramentelivre a na^ao 
a escollia de seos agentcs ! E nao e certo que 
ate os dircitos individuaes, anteriores e supe- 
rioresas Constituicoes, soffrem cm seo exercicio 
limitaydes que ellas Ihcs impoem ? Exemplos, 
— a cxpropriacao forcada, a proliibiyao de re- 
unioes armadas,a prisao preventiva, a suspensao 
de garantias con. titucionaes. 

A Constituicao da Uniao Norte-Americana 
prohibio, no seo art. V, que se emendassem por 
qualquer forma as dausulas 1" e4:l da secgao 9;l 

do art. i, ate ao anno de iboS, e que nenhum 
dos Estados fosse, sem seo consentimento, pri- 
vado da egualdade de representafao no senado. 

A Constituicao do Estado de Pennsylvania cs- 
tatue que ninhuma emenda ou serie de emen- 
das podera ser proposta sinao com cinco annos 
de intervall (art. 28). 

Entre nos, o art. 174 da Constituicao impe- 
rial prohibia qualquer reforma de seos artigos 
antes de passados quatro annos do juramehto 
d'ella. 

Teria acasoporissoficado.em virtudedeseme- 
Ihantes disposicoes, suspensaou mutilada a so- 
berania nacional ? 

Estas e outras disposicoes restrictivas sao de- 
terminacocs de bem inspirada prudencia poli- 

tica, servem a estabilidade das instituifoes e'a 
felxidade dos povos. 

Em qual das casas do congresso deve 
comf.<;ar a discussao das reformas constitu- 
cion'aes ? A constituifao do imperio, art. 174, 
expressamente reservava essa iniciativa a camara 
dos deputados, que era considerada 0 ramo 
popular do poder legislative. A Constituicao 
republicana nao a menciona como privativa 
dessa camara, nem no art. 29, em que se 
occupa dos casos de iniciativa d'ella, nem no 
art. 90, em que trata das reformas. E dizendo 
este ultimo artigo; «apresentada por uma quarta 
parte, pelo menos, dos membros dc qualquer das 
camaras do congress'o nacional», e de inferir-se 
que a iniciativa cabe a qualquer d'ellas. 

Mas ha a iniciativa da apresentacao da pro- 
posta de reforma e a iniciativa de sua discussao. 
A apresentacao pode ser feita por uma ou 
outra das camaras, ou pelas assembleas dos 
Estados. E ha ainda a discussao para a appro- 
vacao da proposta. isto e, a conversao d'esta em 
acto constitucional. 

No silencio da Constituicao, cumpre ao con- 
gresso nacional, usando da attribuivao que tem 
de decretar leis organicas para a execucao 
completa d'ella (art. 34 n. 34), regular 
esta importante materia das reformas consti- 
tucinnaes, estabelecendo, sobre as bases pre- 
scriptas na Constituicao, o processo respective. 
E ha de ser isro por lei e nao em regimento, 
porque assim 0 exige a importancia da materia 
e porque aquella attribuicao toca ao congresso, 
nao para regimental" seos services (o que Ihe e 
dado por outra disposicao, art. 18 § un.), mas 
para, mediante acto legi dativo e com sanccao do 
poder executive, completar, assegurando-a com 
as disposicoes e providencias que tiver por 
adequadas, a execucao dos preceitos constitu- 
cionacs, que disso preci em. " 

Um expediente aceitavel parece ser n'essa lei 
organica dos trabalhos legislatives quanto a 
reformas ou emendas a Constituicao, declarar-se 
competir a iniciativa da discussao a camara onde 
for apresentada a proposta, e ao senado, que e o 
corpo de embaixadores dos Estados, a da pro- 
posta fcita pelos dous tercos d'estes. 

N'essa mesma lei ha lugar a e"tabclecer-se a 
forma da expedicao do acto ou resolucao que 
adopta a proposta para ser deliberada defmiti- 
vamente no anno seguinte. 
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Arl. 66. Approvad:1 a rcclacçào, 
por maioria abso luta cios membros 
prcsc n tcs, o p1 esi clcn te dcclarar,1 
acloptacla a onsl ituição cl'a Repu
b li ca cios Estados Unidos cio Brazi l. 

Art . 67. Da Constitu ição assim 
acloplacla se tirarão trcs autographos, 
qu e, depois te ass ignaclos por 
todos os mcrn bros da mesa do 
congresso, serão enviad os ao chefe 
cio gove rno prov iso rio, por intcr
mcclio do mini stro cio interior, para 
sua promulgação . 

Do reg irnenLo do cong resso constituinte 
(approvado cm 2 1 de novembro de 1890 .) 

Accresccnte-sc cm ultim o Joga r 
ou onde co nvier: 

Arl. Approv:1da qu e sej a a Con
stitu iç,10, se r,1 promu lgada pela mesa 
tio congresso.-Moracs Barros e 
ou tros . 

(Additivo ~pprov:1do cm 21 de janeiro 
de 189 1.) 

Subst ilua-s : 
Approvada que seja a Constitui 

ção, scr:í assignada pelos represe n
tantes, e pro mu lgada pela mesa cio 
congresso. - Tbo111a{ Dclji110. -
A:r_rr1,do. 

( Emenda :1pprov:1d:1 em 14 e 18 de feve
reiro ele 189 1. ) 

Arl. 92 . Approvada es ta Con
sti tuição, scr:í clla pro111u lg:ida p la 
mesa do congresso e ass ignacla pelos 
membros des te. 

Red:icçi10 peb co mm iss?10 _d o co ngresso 
( approvada cm 23 de feverei ro c!e 189 1.) 

Ar t . 91. Approvada esta Con
stituição, será ella promulgada 
pela mesa do congresso e assi
gnada pelos membros deste. 

Art . 9 1 . P rom ulg ada pela mesa do 
congresso. Vide supra com m en tari o ao pre-
0111/)1(/0 ela Con st it u ição, verb . - P ROMULGAMOS 

( pag. 5) , e aos a rts. 37, pag. 145 , e 48 11. 1 , 

pag . 148 (* ) 

como base el as con sti t u ições q ue para si e labo
ra ra m. 

Com a p romu lgação e publi cação ela reforma, 
entra logo esta em exec ução, sem clepe ncl encia 
ele co nfi rmação pe los Estados, sendo este um cios 
po ntos em qu e nossa Co nstitui ção clin' rge el a 
Norte Ameri cana , co m o j ,í fi zemos nota r . E 
fo i o que se rea li sou co m a Consti tui ção feita 
pelo nosso cong resso co nstituinte republ ica no . 
Mas si es ta não fo i, co mo se cl eo co m a el a Un ião 
Am eri ca na , ubmettida á rat ific;1ção pelos Es
tados, estes ele fact o a ace itara m tal q ua l !'o i p ro
mulgada, e ratificaram , desde qt:e a acloptara m 

( · ) Em ad1tit:1.111c11to :ti} q1!C cxp11 1.c mos :i pJg. r;, mcm:i in ,ir.:111•1!- ·que :t 

Constittdç:io do Ch il e, l1c :::::. de= ma io de 18y;, fo i pro111 11lg ail ;1 e p11 blt,:ad:1 cm 
: ; do mesmo mcz pd o prcs.dcuk d'aqm!lla ri:r11b!i: .1 (J11,1q ui111 l'r id o) cm 
.icto assiç:1~:Hlo p1;r dh: c ~~os 111i11i stros . 'Ui,/,: Coi isl. 1! 0 Chile, dtad.1 
.rnpr,1 , cdtç-:to offin:tl 1 p:1~ . 7:::. i Darc:itc, lts Consl . 11w.l.:r. , 18 3; 1 vol. li , 
pag. 5::3 .) 

O a rt. 6 7 cio reg imen to ci o co ng resso co nsti 
tu in te determinava q ue t res autographos el a 
Co nst itu ição se rerneltessem ao che!'e ci o gove rn o 
p rov iso r io . Vide so bre isto o q ue exp uze mos 
qu a nto ao art. 8 1 § 4, pag . 

E a ssignada pelos membros d'este . 
A ass ig nat ura , ens ina J. Ja meso n citado (§ 304), 
não ex prime n 'este caso acto ele ap provaçào . 
( E, effect iva mente, essa a pp rovação fl estava 
dada pelo voto cios rep resentan tes . ) Serve sim 
como attestação de q ue aq uei le é o p ropri o e 
gc nuin o ac to const ituc io nal votado e prom ul
gado pelo co ng resso . 

E isto se confo rm a co m o prnced imento cios 
co n ve ncionaes ele Phi laclelph ia , q ue subscre
veram a constit uicãu, declarando: « Feita em 
conve nç:io pelo ~o nsent imen to un a nime cios 
Estados presentes . . . E111 tes ti1111111bo do q11e assi
g n '.un os a prese nte.» 
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Art. 66. Approv;ula a rcdacjao, 
por maioria absoluta dos mcnibios 
prescntcs, o piesidcnte dedarara 
adoptada a Conslitiiii;ao da Rcpu- 
blica dos Estados Unidos do Brazil. 

Art. 67. Da Constiuiifao assim 
adoptada sc tirarao ties autograpbos, 
t|uc, depois tie assignados por 
todos os mcmbros da mesa do 
congrcsso, scriio enviados ao diefe 
do govcrno provisorio, por intcr- 
mcdio do ministro do interior, para 
sua promulgapo. 

Do regimenlo do congrcsso constituinle 
(approvado em 21 de novembro de 1890.) 

Accrcsccntc-sc cm ultimo logar 
ou ondc convicr: 

Art. Approvada c|uc scja a Con- 
slitui^ao, sera promulgada pcla mesa 
do congrcsso.— Moracs Barros c 
oulros. 

(Adttilivo approvudo em 21 de Janeiro 
de 1891.J 

Subslitua-sc : 
Approvada quc scja a Constitui- 

dio, sera assignada pclos rcprcscn- 
tantcs, c promulgada pcla mesa do 
congrcsso. — Thonw^ Di'Iftno. — 
A{cicdo. 

(Emenda approvada em [4 e (8 de feve- 
reiro de 1S91.) 

Art. 02. Approvada csta Con- 
stituigfl, sera clla promulgada pcla 
mesa do congrcsso c assignada pclos 
mcmbros dcstc. 

Redac^ao pela commissao do congresso 
(approvada em 23 de fevereiro de 1891.) 

Art. 91. Approvada esta Con- 
stituigao, sera ella promulgada 
pela mesa do congresso e assi- 
gnada pelos membros deste. 

Art. 91. Promulgada pela mesa do 
congresso. Vide supra commentario ao pre- 
ninbiih da Constituigao, verb.—Promui.gamos 
(pag. 5), e aos arts. 37, pag. 149,04811. 1, 
pag. 148 (*) 

Com a promulgagao e publicacao da reforma, 
entra logo csta em execugao, sem dependencia 
de confirmagao pelos Estados, sendo este um dos 
prntos em qtte nossa Constituigao diverge da 
Norte Americana, como ja fizemos notar. E 
foi o que se realisou com a Constituicao feita 
pelo nosso congresso constituinte republicano. 
Mas si esta nao foi, como sc deo com a da LIniao 
Americana, submettida a ratificacao pelos Es- 
tados, cstes de facto a aceitaram tal qual foi pro- 
mulgada, e ralificaram, desde que a adoptaram 

(•) Em addUnmcnto :io qnc expuzemos a pag. •», mciu-inn arc inns '(itic a Constituicao do Chile, de 32 de main dc 1853, foi promutgudu e ptiblicadu cm 25 do mesmo mez pelo presidente-d'aquclla rcpiib!i-*.i (Jnaquim I'ricto) cm acto assign ado por ctle e seos mimstrns. tV./c Const, do Chile, cilada .*«/>/•.!, editjao ofticial, pag. 72; Darestc, Les Const. inoJsr., 1813, vol. II, 
peg. 533-) 

como base das constituigoes que para si elabo- 
raram. 

C) art. 67 do regimento do congresso consti- 
tuinte determinava que tres autograpbos da 
Constituicao se remettessem ao chefe d tgoverno 
provisorio. Vide sobre isto o que expuzemos 
quanto ao art. 81 § 4, pag. 

E assignada pelos membros d'este. 
A assignatura, ensinaj. Jameson citado (§ 304), 
nao exprime n'este caso acto de approvacao. 
(E, efl'ectivamente, essa approvacao j t estava 
dada pelo voto dos representantes.) Serve sim 
como attestacao de que aqueile c o proprio c 
genuino acto constitucional votado e promul- 
gado pelo congresso. 

E isto se conforma com 0 procedimento dos 
convencionaes de Philadelphia, que subscre- 
veram a constituigao, declarando; «Feita em 
convencuo pelo conssntimento unanime dos 
Estados presentcs... Em icstimuiibo do que assi- 
gn.tmos a presente.» 



.r t. 91. Approvada esta Con
uição, será ella promulgada 
1 mesa do congr esso e assi
tda pelos membros deste. 

ti tu ições que pa ra si elabo

:n ento do cong resso consti -
q ue tres a utograp hos da 

:ltessem ao chefe do govern o 
,bre isto o q ue expuze mos 
4, pag . 

)elos rn.embros d'este . 
·a j . Jamcson citado (§ 304) , 

caso ad o de approvação. 
essa approvação j-'t estava 

·epresenta n tes .) Serve sim 
q ue aq ueilc é o pro pri o e 

tuc ional votado e pro m ul-

1 co m o prnced imento dos 
Jhiladelphia , q ue subsc re
.u, declara ndo : « Fei ta em 
nsent im ento unanime dos 

E111 les ti1111111/Jo do que ass i
» 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

, 

DISPOSigOES TRANSITORIAS 
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Arl. 1 •0 A constit ui n te 
co nvocada eleger,1 o pre
sidente e vice-pres iden te 
da Republic;i , co ns id e
ran do-se ele it os o, cida
dãos q ue para cada u 111 
d 'aqu el! es cargos obtive
re111 a maio ria absolu ta 
dos votos d:i totali dade 
dos me111 bros. Proclamad o 
o resulta lo da eleição. o 
president e eleito pres tará 
a affir111 ,1ç:io legal pera nte 
a co nst ituint e. 

( Projccto cb co111mi ss~o do 
governo provi!:,orio.) 

, Art . 1 •0 Ambas as ca-
111 aras cio prim eiro con
g resso nacional ,convocado 
para 1; ele nove111 bro de 
1890 1 se rão eleitas por 
ele ição popul:tr cl irecta, 
segundo o reg ulamento 
decretado pelo govern o 
pro viso ri o . 

§ 1 •0 Esse cong resso 
recebe rá d o eleito rado 
poderes espec iaes , para 
exprimir ácerca desta Con
st itui ção, a vontade na
cional, bem corno pa ra 
eleger o pri meiro presi 
dente e vice-pres idente da 
Republi e;1. 

§ 3. 0 Reunido o pri
me iro cong resso , de libe
rará em assembl~a gera l, 
fun di das as du;is carnaras, 
sob re es ta Con stitui ção 
e . approvand o-a, elegerii 
e111 seguida , por n1aioria 
absolut a de vo tos, na 
prim eira vo tação, e, si 
ning uc111 a obti ve r, por 
111 :1ioria rcL1t iva na se
g und:1. o pres i,lc nt e e o 
vice-presid ent e dos Est :1-
dos Unid os do Br:1zil. 

( Decretos n. :;1 0 1 de 2 2 de 
junhu e n. 9 q A , de :?J de 
outubro de 1890 .) 

Disposições transitorias . Co m o n 'ou
tra s co nstituições, na pa rte fina l da nossa contem
se de termin açõesdecaracternão perman e nte , mas 
na occasião neces, a ri as pa ra entra rem em exec ução 
certas di sposições constitu cio nae , , para se re
sall·arem ce rtos direitos, deord em ad m in ist rati
va , qu e se m is to se e ntend eri am supprimiclos, 
bem como para o prim eiro pree nchimento de cer
tos cargos políti cos . 

Mas nota-se q ue nã é só n 'est e titulo que se 
ac ham disfosições lrn 11 silorias; no pro prio co rpo 
ela Co nstitu ição a lg uma s se en co ntra m d 'essa na 
tureza, ·v . g r. , a rts . 2 , (qu a nto ao di stricto fed e
ra l) 43 -~ 4. 69 ~ 4., 8 , e 9 1) ; e qu e outras que 
po r seo o bj ecto não tem caracter co nstituc iona l e 
m elhor fi g urar ia m em legislação ord in aria, ve m 
so b aq uella epig ra phe, taes como as refe re ntes ú 
pensão e ú comp ra e usufructo el a casa, de q ue 
trata m os arts . 7 e 8 deste titulo fina l. 

Art. 1. 0
• OCongresso eleg!:)rá ... o presi

dente e o vice-presidente. E' isto uma exce
pção ao preceito, estahdecicl o no art.4 7, ela eleição 
el e taes ru nccio nari os po r voto po pu la r. O processo 
da elei ção, po r esse meio , não era para a pri-

Ao art. 1 .0 cl ;is Disp. 
trans ito ri as : 

Sup primam-se a 1" parle 
e o§ 1 ° deste art igo, por
qu e estão prejud icados . 

Mod ifi que-se o § 3 º cio 
seguint e modo : 

Promu lgada esta Con
stit uição , o congresso , 
reuni do em asse mblb 
gera l, eleger,, ( o 111 :1 is 
co 111 0 cstá) .-/osé HJ•g i110. 

( Eme nda .1pprov :1 da e m I J e 
18 de fevere iro de 189 1 .) 

Art . 1° Promulgada 
esta Constituição, o 
congresso reunido em 
assembléa geral, ele
gerá em seguida , por 
maioria abrnluta de 
votos, na primeira vo
tação, e, si nenhum 
candidato a obtiver , por 
maioria relativa na 
segunda , o presidente 
e o vice-presidente dos 
Estados Unidos do Bra
zil. 

§ 1". Esrn eleição 
será feita em ctous es
cru tinios distinctos 
para o preüdente e o 
vice-presidente respec
tivamente, recebendo
se e apurando-se em 
primeiro logar as ee
dulas para presidente 
e procedendo-se em se
guida do mesmo modo 
para o vice-presidente . 

m eira esco lha cl 'e ll es o ma is convin havel. Não 
esta va ainda regul ado , e sua obse rvanci a tra ria 
in aclmi ssivel de longa no preenchim ento ·ela 
p residencia ela Repub lica, da ndo lugar a entrar 
em exec ução a Co nst itu ição se m haver na 
chefi a ci o estado t itu la r effecti,·o . E ele du as 
uma , o u fi ca va no se u posto o dictado r já 
na v ige ncia ela Co nstitui ção , ou a exec ução desta 
se teri a de cl iffe rir , :i espera ci o regulamento elei
t o ra l, e de reali sarem -se todos os actosclae leição ; 
e é obv io que qua lqu er cios dous ex pecl ieni.es 
se ria de g rav íssima inco nve ni encia. 

Teve, poi s, razão o govern o pro vi so ri o q uan
do, ao co nvocar , para o di a 15 de no,·embro ele 
1890 , o congresso nacio nal co nstituinte, deter
minou qu e este t ro uxesse ci o eleito rad o poderes 
pa ra eleger o primeiro preside nte da Rep ubli ca 
(decreto 11 . 5 10 , ele 23 de outuhrode 1890 , a rt s . 
1 e 3 e a rt. 1 § 1 das Disp. T rans . dop rojecto de 
Constituição t:o m ell e pub li cado , e decreto 
n . 51 1, da mesma dat;:i , art. 67.) 

A eleição rea li so u-se na sessão do co ng resso 
de 2 5 de fe,· ereiro de 189 1, o bse rvad as as cle tc r
m inações deste a rt . c §. Vidi: ANNA ES, vol. 111 1 
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Art. 1.° A consliluinle 
convocada clcgcra o prc- 
sidcnto c vicc-prcsick'ntc 
da Rcpublica, considc- 
rando-st; elcitos os cida- 
daos t|uc para cada um 
d'aquclles cargos oblivc- 
rem a maioiia absoluta 
dos volos ila (otalidado 
dos mcmbros. Sbdamado 
o rcsultado da clcifao, o 
prcsidcnle clcito prcstara 
a afTirnia^ao legal perantc 
a constituintc. 

(Projecto da commissao do 
governo proviForio.) 

-Art. i.0 Ambas as ca- 
inaras do primeiro con- 
grcssonacional,convocado 
para is de novombro dc 
1890, scrao cleitas por 
clcifao popular dirccta, 
scgundo o rcgulamcnto 
dccrelado |iclo governo 
provisorio. 

§ i." Essc congrcsso 
rcccbera do cleitorado 
podercs cspeciaes, para 
cxprimir accrca desta Con- 
stituifao, a vontadc na- 
eional, bem como para 
elegcr o primeiro prcsi- 
dente c vice-presidcnte da 
Rcpublica. 

§ 2." Rcunido 0 pri- 
meiro congrcsso, delibe- 
rara em asscmblea gcral, 
t'undidas as duas camaras, 
sobrc esta Constituipo 
e, ipprovando-a, clcgcra 
cm seguida, por maioria 
absolula dc volos, na 
primcira volafao, c, si 
ninguem a obtivcr, por 
maioria rclativa na sc- 
gunda, o prcsidcnle c o 
vice-prcsidcnlc dos Esta- 
dos Unidos do Brazil. 

(Dccrclos n. sm, 2- t'0 

junhu e n. 914 A, dc 23 de 
outubro de 1890.) 

Ao art. i.0 das Disp. 
Iransilorias ; 

Supprimam-sc a 1n parlc 
c o § iu dcslc arligo, por- 
quc cstao prcjudicados. 

Modifiquc-sc o § 2° do 
scguinte modo; 

Promulgada esta Con- 
slituifao, 0 congrcsso, 
rcunido cm asscmblea 
gcral, clcgcra (o mais 
como esta).—-JoseHygino. 

(Hmcnda approvada em 13 e 
18 tie fevereiro de 1891.) 

Art. 1" Promulgada 
esta Constituicao, o 
congresso reunido em 
assemblea geral, ele- 
gera em seguida, por 
maioria absoluta do 
votos, na primeira vo- 
tagao, e, si nenhum 
candidato a obtiver, por 
maioria relativa na 
segunda, o presidente 
e 0 vice-presidente dos 
Estados Unidos do Bra- 
zil. 

§ 1°. Essa eleifao 
sera feita em dous es- 
crutinios distinctos 
para o presidente e o 
vice-presidente respec- 
tivamente, recebendo- 
se e apurando-se em 
primeiro logar as ce- 
dulas para presidente 
e procedendo-se em se- 
guida do mesmo modo 
para o vice-presidente. 

Disposigoes transitorias. Como n'ou- 
tras conslituigoes, na partc final da nossa contem- 
se detenninafoesdecaracternaopermanente, mas 
na occasiao necessariasparaentrarem em execu^ao 
certas disposifdes constitncionaes, para se re- 
salvarem certos direitos, deordem administrati- 
va, que sem isto sc entenderiam supprimidos, 
bem como para o primeiro preenchimento de cer- 
tos cargos politicos. 

Mas nota-sc que niio e so n'este tituloque sc 
acham disposi^ocs iransilorins; no proprio corpo 
da Constituifao algumas scencontram d essana- 
tureza.r. gr., arts. 2, (quanto ao districto fede- 
ral) 43 ^4,60 § 4., 830 91); e que outras quo 
por seo objecto naolemcaracter constitucional c 
melhor Sgurariam em legislaqao ordinaria, vem 
sob aquella epigraphe, taes como as referentcs a 
pensao e a compra e usufructo da casa, dc que 
tratam os arts. 7 e 8 deste titulo final. 

Art. 1". OGongresso elegera... o presi- 
dente e o vice-presidente. E' isto uma cxcc- 
p^aoao prcceito, estabclecidonoart.47, daelcigao 
dctaes funccionarios por votopopular. Oprocesso 
da elciij'ao, por csse meio, nao era para a pri- 

mcira cscolha d'cllcs o mais convinbavel. Nao 
cstava ainda regulado, e sua observancia traria 
inadmissivel dclonga no preenchimento -da 
presidencia da Rcpublica, dando lugar a entrar 
em execugao a Constituigao sem haver na 
chefia do estado titular effectivo. E de duas 
uma, ou ficava no sen p jsto o dictador ja 
na vigencia da Constituicao, ou a execu^ao desta 
se teria de differir, a espcra do regulamento elei- 
toral, e de realisarem-sc todos os actosdaeleiqao; 
c c olndo que qualquer dos dous expedienies 
seria de gravissima inconveniencia. 

Teve, pois, razao o governo provisi rio quan- 
do, ao convocar, para o dia 13 de novembro de 
1890, o congresso nacional constituintc, detcr- 
minou que este trouxesse do eleitorado poderes 
para cleger o primeiro presidente da Rcpublica 
(decreto n. 310, de 23 de outubrode 1890,arts. 
1030 art. 1 § 1 das Disp. Trans, do projecto de 
Constituiqao com elle publicado, e decreto 
n. 511, da mesma data, art. 67.) 

A eleigao realisou-se na sessao do congrcsso 
dc 23 de fevereiro dc 1S91, observadas as deter- 
minacoes deste art. c §. M/iAAnnaks, ^■ol. 111, 
pag.305. 
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Art. 1° Promulgada 
esta Constituição, o 
congresso reunido em 
assembléa geral , ele
gerá em seguida, por 
ma i oria abrnluta de 
votos, na primeira vo
tação, e, si nenhum 
candidato a obtiver, por 
maioria relativa na 
segunda, o presidente · 
e o vice-presidente dos 
Estados Unidos do Bra
zil. 

~ 1°. Essa eleição 
será feita em clous es
cru tinios di s tincto s 
para o preEidente e o 
vice-presidente respec
tivamente, recebendo
se e apurando-se em 
primeiro logar as ce
dulas para presidente 
e procedendo-se em se
g·uida do mesmo modo 
para o vice-presidente . 

o ma is convinhavel. Não 
lo, e sua obse rva nci a traria 
a no pree nchim ento ·da 
lica, dando luga r a entra r 
1stitui ção sem haver na 
lar effecti\'O . E de duas 
se u posto o dictador já 

itu ição, ou a execução desta 
espera do regu lame nto elei
-se todos os actosda eleição; 
uer elos dous ex ped ieni.es 
1conveniencia. 
, governo prov iso rio q uan -
1 o dia 15 de no,·embro de 
cio nal co nstituinte, deter
:esse do eleitorado poderes 
o presidente da Republica 
23 de outubro de 1890, a rts . 
. Disp. Trans. do projecto ele 
elle publicado, e decreto 
ta , a rt. 67.) 
-se na sessão do co ng resso 

189 1 , obse rvadas as dete r-
~ §. Vide ANNAES , vol. 1 1 1, 
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l'aragrap ho uni co . O 111 :mdalo 
cio prcs iclcnle e o do vke-pres id cn tc 
ccss:1d logo que scjão crn poss:idos 
o pres id ente e o v ice-pres id ente 
qu e forem e le itos n;i i'ór rn:1 csl;i bc
lec id:1 pe l:t Cons titui ção . 

§ ; ." O pr s i dente e o vice-pre
s iden te . e leitos na fórrna deste 
,irti go , occuparão a prcsidcncia e a 
v ice-pres id encia el a Republica du
rante o pri meiro período pres id en
cia l. 

§ 2°. O presidente e o vice
presidente, eleito, na fórma · 
deste artigo, occuparão a pre
sidencia e a .vice-presidencia da 
Republica durante o primeiro 
periodo presidencial. ( Projcc lo d,l commiss~o do gove rno pro

visorio.) 
(Decretos n. :;,o.de 22 de j un ho e 11.9q A, 

de 23 de oulUbro de 1890 ). 

§ 2 ° Durante o primeiro periodo presi
dencial. O projecto da conn1issão ci o go
verno prov isorio estab~lecia nas «disposições 
tra nsitoria s>> (ar t . 1 e si) q11e o co ng resso con sti
tuinte fa ri:1 a ele ição do presidente e do v ice
pres idente da Repu blica; e proc lama~o o resul
t ado ela votação, o pres iden te presta ria p erante 
o mes m o congresso a aílirm'.lção lega l. Mas , 
accre;ce ntava qu e o man.iato dos ass im esco lhi 
dos para taes ca rgos, cessar ia logo que em p'.)s 
sados o pres idente e o v ice -p resi dente que fos
sem ulteriorm ~nte ele itos 1n fó rm a estabelec ida 
pel:i Const ituição . 

O prim ~iro perí odo presi dencial era , assi m , 
restricto ao tempo que m edeava entre as duas 
eleições , diverso do pra·1.0 nornnl e ordi nario 
li xado pela Constituição. 

O projecto do gove rn o afastou-se d 'isso, 
n 'essa ultima p1rte, dispondo que aquell esdous 
altos funccionari os eleitos pelo cong resso oc
cupariam seos luga res dura n te o quatriennio 
con st itucional. O cong resso const itu in te con
servou inalterada esta di sposição , que aliás tor
nava-se escusada, desde que no projecto qu e 
votou nenh uma difiere nça quanto ao t empo 
se con sagrava, entre o pr imeiro período e os 
subsequentes; e entend e-se bem que cada pre
sidente é elei to para occupar s o ca rgo durante 
todo o períod o lega l. 

Mas, para m aior clareza te ve-se por acertado 
manter o parag raph o de que se tra ta: 

<<No prim ei ro projccto , nss im como na C:o nsti tui ção, 
cstabclecco-se qu e . p.-1ra o primei ro pt!riodo, a eleiçi10 do 
preside nte e vic e- presi dente se effectuaria por um processo 
diverso d 'aquclle que fora instituí do para os períodos ordi
narios; e para evi tar duvidas, qu e mai s tarde p dessem 
surg ii· , pretendendo-se por ventura sujei t~r os c id adãos j{l 
eleitos pelo congresso a um a nova eleiçfw pelo processo 
ordinario da Constituiç.ão, j ulgou-se conve n ie nte declarar 
exp ressa mente que os eleitos un fórum do nrf. 1 dns « Dis
f'osirõ.-s frn11siforins,, J>recucbcrin111 o J>ri111eiro per íodo J>rcsi
si.le11cin/. 

Isto se lê n' um parecer elas com m issêies re
u n iclas do sen ado, de Co nstitui ção, pode res e 
dipl omacia , e ele justiça e legislação, re lator Cam
pos Sa ll es (um dos autores do projecto ele Co n
stitui ção ap resentado ao con g resso co nstitui n te. 
(Vide ANNAES DO SENADO, 1892, vol. !, pag. 
IO'i). 

- Por occasião da ren uncia do prim eiro pre
side nte . o in cly to ge nera lí ss imo 1\/Ianoel Deo
doro da Fonseca, a disp osição qu e commen
tamos, ve io á bai la aproposito ela successão pelo 
v ice-presidente . Um dosa rgumentosdos que pre
tendiam nãos~ fizesse no,·a elei ção pres idencial 
era que com ella se infring ia o preceito const itu -

cion '.1 1 q ue assegurava ao vice-presidente eleito 
pelo congresso co nst ituinte a occupação de seo 
ca rgo até o fim elo período. ldéa essa erro nea e 
fa lsa; pois, pelo facto d ~ se proceder áq uel la 
eleição, o_vice-presiden te não perderia seo cargo ele 
v ice-presidente ; este , eleito qu e fos se n ovo presi 
d ente, não deixa ria de se r o v ice-p res idente que 
era, co n t inua ria a occnpar a vice-preside11cia ( e é 
o qu e a Co nstitui ção diz) até ao fim do peri odo, 
presidindo o senado e apto para substituir ou 
succecler ao pres idente, nas condi çõ~s estabele
cidas na Cons titu :ç:ío . 

Contra a eleição ele novo pr esidente en tão, ar
g uia -se tambem que a disposição do art. 42 v i
sava , com o se v ~ dos A:s:-.AES DO Co. GRESSO 
(vol, 1, pag . o), ev itar que a nação viesse a ler 
por cbefe, d11ra11te 11111a lo11ga interi11idade, 11111 ci
dadiio 11ão i11vestido de 11111 cargo electivo on qne 1150 
fo ra eleito 11a previsão de vir a ocwpnr deji11iliva-
111e11/e Mo elevado posto; e não estando em taes 
condições o vice-presidente, eleito ju stamente 
para não só substituir, mas a inda para succe
der ao presidente com ell e simultaneamente es
colhido , a nova eleição só d everia ter lu gar 
dada a vaga, não unicam en te da presiclencia, 
m as d 'ell a e da vi ce- presidencia tambem. 

E para corrobora r tal .asserto observava-se que 
o pa recer da comm issão no qual se lêe m 
as p1lavras ác ima g ryphadas, dizia « no caso 
de vagare m os cargos de presidente e de vi ce
presi dente », deve ndo-se ter por erro typo
g ra phico na emenda que se vê á p1g. 106, o 
emprego, em lug ar da copulativa e, da di s
junctiva 01 1. 

Isto, porém, não co lh e e as senta n 'um exame 
mu ito supe rficia l do mot ivo all egacto . A com
mi ssão do co ngresso ace itou , é certo , um a emen
da e ;tabele ~endo a eleição ele novo pres idente 
no caso de vaga na primeira metade do periodo, 
para se ev itar (note-se) 111110 lo11ga i11teri11idnde 
occupacla por quem não tivesse ca rgo electivo 
ou não hou vesse sid o eleito na prev isão le vir 

·a occu par definitivam ente a preside ncia . Ora, 
este segundo fund amento en tende perfei tamente 
com o vice-presidente, q ue occu pando a pres i
cl enci a vaga no principio do quatri enni o abriria 
margem a « um a longa in ter inidade» que a 
Co nstitui ção condem na, e si ell e é eleito para 
occupar definitivam ente a presidenc ia , isso é só
men te no caso e pe lo reduz ido tempo que se 
lhe ass ig no u , isto é, qua ndo a vaga sob revém 
na segu nda m etade do prazo e só pe lo resto 
d'elle ( o q ue exclue a lo11ga i11/eri11idnde). Assim 
é que se devem en tende r as pa lavras da com
m issão, ju stifi cativas da emenda que adoptou , 
in te ll igenc ia que não fórça, como a contrária, os 
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I'anigrapho nnico. O niaiKlalo 
do prcsidonlc c o do vicc-prcsidcnte 
ccssara logo quc sejao cmpossados 
o prcsidonte c o vice-prcsidcntc 
qua forcni eloitos na lomia oslabc- 
Iccida pcla Constiluifao. 

( Projeclo da commissao do governo pro- 
visorio.) 

§ O prcsidcntc c o vicc-prc- 
sidcnte. cleitos na forma dcsle 
artigo. occnparao a prcsidcncia c a 
vicc-prcsidcncia da Rcpublica du- 
rantc o primciro pcriodo prcsiden- 
cial. 

(Decretos n. dejunhoe n.914 A, 
de 23 rie ouiubro de 1890). 

§ 2°. 0 presidente e o vice- 
presidente, eleitot na forma 
deste artigo, occuparao a pre- 
sidencia e a vice-presidencia da 
RepuWica durante o primeiro 
periodo presidencial. 

§ 2" Durante o primeiro periodo presi- 
dencial. O projecto da commissao do go- 
verno provisorio estabslecia nas «disposifoes 
transit )i"ias» (art. i e§)qiie o congresso consti- 
tuinte faria a eleicao do presidente e do vice- 
presidente da Republica ; e proclama.io o resul- 
tado da votaijao, o presidente prestaria perante 
o mesmo congresso a afTirmacao legal. Mas, 
accrescentava que o maniato dos assim escolhi- 
dos para taes cargos, cessaria logo qua empos- 
sados o presidente e o vice-presidente qne fos- 
sem ulteriormante eleitos na forma estabelecida 
pela Constituigao. 

O primairo periodo presidencial era, assim, 
restricto ao tempo que medeava entre as duas 
eleigoes, diverse do prazo normal e ordinario 
fixado pela Constituifao. 

O projecto do governo afastou-se d'isso, 
n'essa ultima parte, dispondo que aquellesdous 
altos funccionarios eleitos pelo congresso oc- 
cupariam seos lugares durante o quatriennio 
constitucional. O congresso constituinte con- 
servou inalterada esta disposifao, que alias tor- 
nava-se escusada, desde que no projecto que 
votou nenhuma differen^a quanto ao tempo 
se consagrava, entre o primeiro periodo e os 
subsequentes; e entende-se bem que cada pre- 
sidente e eleito para occupar seo cargo durante 
todo o periodo legal. 

Mas, para maior clareza teve-se por acertado 
manter o paragrapho deque se trata: 

«No primeiro projecto, assim como na Constituicao, 
estabelecco-se quc, para o primeiro periodo, a eleicao do 
presidente e vice-presidente se eflectuaria por um processo 
diverso d'aquelle que fora instituido para os periodos brdi- 
narios; e para evitar duvidas, que mais tarde podessem 
surgif, prctendendo-se por ventura sujeitar os cidadaos ja 
eleitos pelo congresso a uma nova elei^fio pelo processo 
ordinario da Constituicao, julgou-se conveniente declarar 
expressamente que os clei/os na forma do ari. / das v Dis- 
posiroes frausiforias» precncbcriam 0 primeiro periodo presi- 
sidencial. 

Isto se le n'um parecer das commissoes re- 
unidas do senado, de Constituifao, podcres e 
diplomacia, e de justigaelegislacao, relatorCam- 
pos Salles (um dos autores do projecto de Con- 
stituii;ao apresentadoao congresso constituinte. 
{Ficie Annaes do Senado, 1892, vol. I, pag. 
lO'i). 

— Por occasiao da renuncia do primeiro pre- 
sidente. o inclyto generalissimo Manoel Deo- 
doro da Fonseca, a disposifao que commen- 
tamos, veio a baila apropositoda successaopelo 
vice-presidente. Um dosargumentosdos quepre- 
tendiam nao se fizesse no\'a elci^ao presidencial 
era que com clla se infringia o prcceito constitu- 

cional que assegurava ao vice-presidente eleito 
pelo congresso constituinte a occuparao de seo 
cargo ate o fim do periodo. Idea essa erronea e 
falsa; pois, pelo facto de se proceder aquella 
eleifao, o vice-presidente nao perderia seo cargo de 
vice-presidente; este, eleito que fosse novo presi- 
dente, nao deixaria de ser o vice-presidente que 
era, continuaria a occupar n vice-presidcna'd (e c 
o que a Constituigao diz) ate ao fim do pcriodo, 
presidindo 0 senado e apto para substituir ou 
succeder ao pre sideute, nas condifoes estabele- 
cidas na Constituicao. 

Contra a eleicao de novo presidente entao, ar- 
guia-se tambem que a disposicao do art. 42 vi- 
sava, como se ve dos Annaes do Congresso 
(vol, I pag. 80), evitar quc a na(do vicssc a I r 
por cbcfc, diirnnle iiina Jonga inlerinidnde, 11111 ci- 
daddo udo iuvesiido dc inn cargo clcctivo ou que udo 
fora eleito 11a prcvisdo de vir a occupar defiuHivn- 
meiite ido elevado posio ; e nao estando em taes 
condicoes o vice-presidente, eleito justamentc 
para nao so substituir, mas ainda para succe- 
der ao presidente com elle simultaneamente es- 
colhido, a nova eleicao so deveria ter lugar 
dada a vaga, nao unicamente da presidencia, 
mas d'ella e da vice-presidencia tambem. 

E para corroborartal asserto observava-se que 
o parecer da commissao no qual se leem 
as palavras acima gryphadas, dizia «no caso 
de vagarem os cargos de presidente e de vice- 
presid- nte>>, devendo-se ter por erro typo- 
graphico na emenda que se ve a pag. 106, o 
emprego, em lugar da copulativa e, da dis- 
junctivao//. 

Isto, porem, nao colhe e assenta n'umexame 
muito superficial do motive allegado. A com- 
missao do congresso aceitou, e certo, uma emen- 
da e;tabele:endo a eleicao de no\'o presidente 
no caso de vaga na primeira metade do periodo, 
para se evitar (note-se) nma longa intcrinidade 
occupada por quern nao tivesse cargo electivo 
ou nao houvesse sido eleito na previsao de vir 
a occupar definitivamente a presidencia. Ora, 
este segundo fundamento entende perfeitamente 
com o vice-presidente, que occupando a presi- 
dencia vaga no principio do quatriennio abriria 
margem a «uma longa interinidade» que a 
Constituicao condcmna, e si elle c eleito para 
occupar definitivamente a presidencia, isso c so- 
mente no caso e pelo rcduzido tempo que se 
ihe assignou, isto e, quando a vaga sobrevem 
na segunda metade do prazo e so pelo resto 
d'elle (o que exclue a louga intcrinidade). Assim 
c que se devcm entender as palavras da com- 
missao, justificativas da emenda que adoptou, 
intelligencia que nao forca, como acontraria, os 
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t erm os do d ispos iti vo lega l e melhor qu e n e
nhuma outra se acco mrn oda ao espirito d'e lla. 

Qi.1anto á differe nça notada entre o ou da 
emenda e o E do parecer qu e a propunha , não 
t em isso va lor alg um: 

1 . 0 O q u_e se voto u nã o fo i o parece r , mas 
a emenda ta l como no acto da votação fóra sub
mettida á app rovação do cong resso e sem 
reclamação dos que a offe recera m , nem de 
outrem; 

2 .0 A emenda, n Js te rm os em que fo i ap pro
vada, não envolvia in cong ru encia, confu são ou 
absu rdo alg um ; servia inteiram ente á intenção. 
reve lada pelos que a apre, entaram ( evilnr longas 
interinidades), que fo i a do cong resso que a 
acloptou ; e não prejudi cava ao espirito e plano 
ge ral ela Co nstitu ição; 

3 .0 Tanto é certo que não estava errada a 
referida em enda da commi ssão com o seo ou , 
que esta na <-redacção » que fez do p rojecto 
ve tado , comervo u ( art. 43) a mesma dis
junctiva. E não é cri\' el que, con victa de erro , 
o tivesse deixado de co rri g ir então . 

Si erro houve, fo i no emprego da con
juncção E no pa rece r da commissiio , como se 
evide ncia a inda do seguinte. Esse parecer real
mente refere-se á vaga dos cargos de presidente 
E 'Vire-presidc·nle, mas 

§ 4. 0 _ Para essa elei ção não havc rú in éompa tibi
clacles. 

(Decretos n. 5 10 de 22 , de junho e n. 914 A , de ::?J de outubro 
ele 1890) . 

§ 3. Para es sa eleição não haverá 
incompatibilidades . Tratava-se de pela pri 
m eira vez escolh er quem viesse occupar o alto 
posto , creado pela Const itui ção, de p res idente 
da recente Repub lica . E não convinha, - em 
vista ci o m omento e das circumsta ncias, e pela 
cons ideracão de t em es teiar e con solidar o 
novo regim en,- crea r obstacu los á ma is livre 

4. 0 Mais nat ural é que se ten ha dado o erro 
no texto do parecer, cio que no da emenda 
votada; pois nota-se que só n ' aq uelle é que 
fi g ura a copu lativa E, ao passo que todas as 
vezes que a di sposição contida na emenda foi 
prese nte ao congresso, n ' ella ve io sem pre a 
disjunctiva ou, a qua l se le repetidas vezes nos 
ANNAES, vol. !, pag . 106, vo l. II , pags . 32 e 
396, vol. III , pags. 1 50 e 392 , como tambem 
no avulso contendo a «redacção», e di stribuido 
aos membros do congresso ( pag, 2 1) e no 
Diario do Congresso, de 22 de fevereiro de 189 1, 
pag. 500 . 

E era impossi\'el qL,e em nenhuma dessas 
sete vezes a num erosa commissão não tivesse 
dado pelo supposto erro . 

A Consti t u ição pro hibio as longas interini
dade.,, mes mo pree nch idas pelo v ice-presidente . 
no a lto pos to de presidente da Republica. E 
muito boas razões teve, com effe ito , para isso 
(vejam-se as que ex pu ze mos á pag . 1 6 1 , quanto 
a creação do ca rgo de vi ce-presidente.) 

A interessante di sc ussão suscitada sob re este 
assumpto ac ha-se nos citados ANNAES DO SENA DO , 
1892, vo l. !, pags. 104, 125 a 136, 158 a 171 e 
173 a 182- e ANN . DA CAM . DOS DEP., 1t:9 2, 
vo l. II , pag:; . 267-269, 283-288, 315-319, 333-
336, 344 e 345 · 

. ~ 3. º Paríl essa eleição não haverá incompati
b1hdades. 

escolha de chefe da nação . Incompatibil ida des, 
qu e em phases normaes tem toda a j ust ilicação, 
eram n'aqu ella occasião inadeq uad as e impedi
ri am qu e pode,se se r preferid o quem então me
lhores ga rantias ofterecesse , n 'aqu elle posto, .'., 
o rd em , defesa e segurança da nação qu e estrea\'a 
o novo governo. 

cl 
CC 
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termos do dispositivo legal e melhor que ne- 
nhuma outra se accommoda ao espirito d'ella. 

Qiianfo a diHereiKja notada entre o ou da 
emenda cor, do parecer que a propunha, nao 
tem isso valor algum : 

i .0 O que se votou nao foi o parecer, mas 
a emenda tal como no acto da votafao fora sub- 
mettida a approvacao do congresso e sem 
reclama^ao dos que a ofTereceram, nem de 
outrem; 

2.° A emenda, n is termos em que foi appro- 
vada, nao envolvia incongruencia, confusao ou 
absurdo algum; servia inteiramente a intenfaq 
revelada pelos que a apresentaram {evitar longas. 
iulcrinidadcs), que foi a do congresso que a 
adoptou; e nao prejudicava ao espirito e piano 
geral da Constituicao; 

3.° Tanto e certo que nao estava errada a 
referida emenda da commissao com o seo ou, 
que esta na «redac^ao» que fez do projecto 
votado, conservou (art. 43) a mesma dis- 
junctiva. E nao e crivel que, convicta de erro, 
o tivesse deixado de corrigir entao. 

Si erro houve, foi no emprego da con- 
junci;ao f. no parecer da commissao, como se 
evidencia ainda do seguinte. Esse parecer real- 
mente refere-se a vaga dos aiigos dc prcsidcnte 
E vicc-presidcutc, mas 

§ 4.0 Para essa clcifao nao havcra incompatibi- 
daclcs. 

(Decrelos n. 510 de 22, de junho e n. 914 A, de 23 de outubro 
de 1890). 

§ 3. Para essa eleigao nao havera 
incompatibilidades. Tratava-se de pela pri- 
meira vez escolher quern viesse occupar o alto 
posto, creado pela Constituiqao, de presidente 
da recente Republica. E nao convinha,—em 
vista do momento e das circumstancias, e pela 
consideraqao de tem esteiar e consolidar o 
novo regimen,—crear obstaculos a mais livre 

4.0 Mais natural e que se Venha dado o erro 
no texto do parecer, do que no da emenda 
votada; pois nota-se que so n'aquelle e que 
figura a copulativa e, ao passo que todas as 
vezes que a disposiqao contida na emenda foi 
presente ao congresso, n'ella veio sempre a 
disjunctiva ou, a qual se le repetidas vezes nos 
Annaes, vol. I, pag. 106, vol. II, pags. 32 e 
396, vol. Ill, pags. 130 e' 392, como tambem 
no avulso contendo a «redacqao», e distribuido 
aos membros do congresso (pag, 21) e no 
Diario do Congresso, de 22 de fevereiro de 1891, 
pag. 300. 

E era impossivel que em nenhuma dessas 
sete vezes a numerosa commissao nao tivesse 
dado pelo supposto erro. 

A Constituiqao prohibio as longas interini- 
dades, mesmo preenchidas pelo vice-presidentc, 
no alto posto de presidente da Republica. E 
muito boas razdes teve, com efFeito, para isso 
(vejam-se as que expuzemos a pag. 161, quanto 
a creaqao do cargo de vice-presidente.) 

A interessante discussao suscitada sobre este 
assumpto acha-se nos citados Annaes no Senado, 
1892, vol. 1, pags. 104, 123 a 136, 158 a 171 e 
173 a 182—e Ann. da Cam. dos Dep., 1892, 
vol.11, pags. 267-269, 283-2S8, 315-319, 333- 
336, 3440 345. 

§ 3.° Para essa eleigao nao havera incompati- 
bilidades. 

escolha de chefe da nacao. Incompatibilidades, 
que em phases normaes tem toda a justificacao, 
eram n'aquella occasiao inadequadas e impedi- 
riam que podesse ser preferido quem entao me- 
Ihores garantias offerecesse, n'aquelle posto, a 
ordem, defesa e seguranga da naijao quo estreava 
o novo governo. 
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§ 5.° Co nclu icb e!l·a, o congresso 
dará por termin ada a sua missão 
co nstituinte, e, separando-se em 
ca111a ra e se•1:1clo, encetar,1 o exerci
cio ele su;1s 'fl1ncções nonn:ies . 

Subst itua-se pelo segu inte o.~ 5 
cio art. 1 .0 

: 

§ 4°. Concluída ella, o con
gresso dará por terminada a 
sua missão constituinte, e sepa
rando-se em camara e senado, 
encetará o exercício de suas 
funcções normaes a 15 de junho 
do corrente anno, não podendo 
em hypothese alguma ser dissol
vido . 

(Decretes n.·,; 10. de 22 de junho e n. 9 14 A, 
de 23 de outubro de r-890). 

Co ncluicl:1 ell a, o congresso clarú 
por (er111i11acla a sua mi ssão e cli s
so lver-se-ú .-j. A ·t•ellar e outros . 

( Emenda reje itada cm 20 de j:mciro de 
189 1.) 

Rcdij :1-se ass im: 
Co nclui cl;i ell a, o congresso d ar,1 

por terminada :i sua mi ssão consti
tuinte e se d isso lvc rú , para proce
der-se a nova eleição ela cannra e 
senado , (]Ue deve rão fu nccionnr 
ern circu111sta ncias no rm aes .- C i/ 
Co 11/arl. - Mo11it'iro de Barros . 

( Emenda rejeitada cm 13 e 18 de feve
reiro de 189 1 .) 

Accresce nle-se o seguinte ao art. 1 
§ 6 : 

No dia , j ele j u nho cio co rrent e 
ann o . 

Sala das sessões, 26 ele jane iro ele 
189 1.-B. de Ca111pos e ou tros. 

( Emend:1 approv:tda em 1 3 e IS de feve
reiro de 189 1. ) 

Accrescente-se ao§ 6. 0
: 

Nfo podendo em hypothese al
g um a ser clissolviclo . - Badosa 
Li111a. 

( Idem.) 

§ 4 . Separando-se em camara e senado, 
encetará o e xercicio de suas funções 
normaes. Esta d ispos ição, prorogatoria dos po
deres do congresso constitu inte, Yeio do proj ecto 
cio gove rn o provisori o. Na sessão de 26 de de
zembro de 1890, o deputado Bada ró aven tou a 
di sso lução, que considerava aclo patriotico (ANN. 
DO CONG. CONST . ' vol. 1' pag . 3 7 1) . Eme ndas 
co m esse fim , fo rão apresentadas pelos sena
do res Gi l Go ular t e Monteiro de Ba rros, e pelos 
deputados _j. Avelar e outros ( e nós fomos dos 
que por el las votara m) ANN . cits . , vol. 1 1, 
pag . 4 18,423 e 518 , e vol. 111 , pag. 11 8) . 

A d issolução, votada pelo prop ri o cong resso 
no fim de sua tarefa consti t uinte era se m du v ida . 
um acto deco rrente da natureza de sua mi ssão, 
de alta conve ni enc ia poli t ica, e qu e lhe ficar ia 
m u ito bem. Fulg ura nas pag in as da hi stori a o 
n obre exemplo da asse111blra 11 acio11a l franceza 
const ituinte que espontaneamente se dissolveo 
( 1791 ), tendo antes prohi bido a ree leição de seos 
mem bros . Entre nós, os constituintes de 1823 
a t,11 po nto considerava m impropri as para a 
legisla tura o rdin ar ia os representant es incum
bidos de t raba lhos de org a·ni sação políti ca, q ue 
em seo monum ental« projecto de co nstitui ção>) 
confi ando as reforma s constitucionacs a assem
bléa espec iaLn ente para isso convocada (art. 270), 
estabe leceram que el la exclu sivamente se occu
pa ri a do objecto de sua con vocação e fi11do o 
lra b,1 1/.10 dissolver-se-ia (a rt. 272) ANN. da assem
b: éa constituinte de 1823, torno V, pag. 24). 

Vêm aqu i de molde as seguin tes insuspeitas 
cons iderações q ue, ao renu ncia r seo mandato , 
f:izia com gra nde ho111bridade e isenção d'animo 

o deputad o Raymundo Bandeira , na sessão de 
23 de outub ro de 189 1 : 

.. . este co ng resso se acha ern um estado anorn alo que 
não pódc se r bem definido . 

Eleito pela revo luçüo, elle condemnou o regu lamento q ue 
o clcgco , e entretanto legislou para si mcsmo 1 p:1ra os seus 
interesse:; pccuniarios e para o tempo da sua duraçfto. 

Nem se diga que recebemos do eleitorado um mand.ito 
por prazo ce rto e dete rmiriado; nf10, sobre este assumpto 
nf10 havia le i promulgada; neste ponto a Constituição não 
csta\·a cm v igor; fo mos nós que votan1os, e cada um de 
nós que foi eleito com poderes co nstitu intes e leg islat ivos 
parece t~r recebido do seo eleitorado o mand ato de demorar-se 
aqui durante o tempo que j ulgasse necessa ri o para a orga
ni saçüo políti ca do pai z . 

Seis novos col leg,1s foram recusados, co ntra o meo voto, 
po r brilh ante pa recer cm que e ram all egados os defe itos do 
regulamento Alvi m e a necessidade co nstituciona l de 
rep resentar as minorias : o que importa va nada rn cnos do 
que a revogaçi10 do regulamento e leito ral , qu e ni10 foi 
subst ituído, co ll ocando o paiz em verdadeiro es tado ele 
si ti o po lí tico , desfa lcando a rep resc ntaç,10 de muitos 
Estados no co ng resso nacional, ond e já havia perto de 20 va
gas, qu ando tinham de ser decididas as mais importantes 
questões da nossa política in terna e externa . 

Por coherencia e dando arrh:is da nossa sinceridade, 
deviamos deixar os nossos laga res para dar entrada a essa 
n1 ino ri a, que a Constitui ção garantia e que o congresso 
achou que era ele g rand e urge ncia que fosse jii represen tada . 

Por ou tro lado, a Constituição cs t:1bclecco um certo 
numero <li.! in co mpa tibili dades parlamentares , contra a 
minha opinião, apesar de cm nenhuma de ll :1s me acha r 
comprchendido

1 
e nós votaremos ago ra outras tantas incom

patibilidades eleitoraes . 
O membro do congresso não póde ser nomeado para 

empregos publicas. nem ser director de comp:rnhias que 
receba m favo res do governo : etc . , entretanto sabeis que 
gran de numero de nossos collcgas estão cm taes condições, 
mas se consideram fora da lei porque foram legisladores, 
quando devia ser cxact,nnente o con trari o . 

Parece-me muito c li.t ro que si ha vantagens na represen
tação das minorias e nas incompatibilidades , deve o paiz 
entra r desde j•i no goso dcl las. e nf10 ficar privado durante 
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§5.° Conduidn clla, o congrcsso 
dnra por temdnnria a sua missao 
constituintc, c, separando-sc cm 
camara c senado, encctara o excrci- 
cio dc suas 'hmcfdes normacs. 

(Decretcsn.'Sio. de 22 de junho c n.914 A, 
de 23 de outubrode 1890). 

Substitua-sc pelo seguinte o § 5 
do art. 1.0: 

Concluida clla, 0 congrcsso dara 
por (crminada a sua missao c dis- 
solvcr-sc-a.—-/. Avellar c oulros. 

( Kmenda rejeltada em 20 de Janeiro dc 
1891.) 

Rcdij'a-se assim ; 
Concluida clla, o congrcsso dara 

por (crminada a sua missao consli- 
luintc c sc dissolvcni, para procc- 
dcr-sc a nova clcifao da camara c 
scnado, (juc dcverao funccionar 
cm circumstancias normacs.—Gil 
Gotilarl.—Moult'iro dc Barros. 

( Hmenda rejeitada em 13 e 18 de feve- 
reiro de 1891.) 

Accrcsccntc-sc 0 seguinte ao art. 1 
§ 6 : 

No dia 15 dc junho do corrcntc 
anno. 

Snla das scssocs, 26 dc janciro dc 
1 Sp 1.—B. dc Campos c outros. 

[ Hmenda approvada em 13 e i8 de feve- 
reiro de 1891.) 

Accrcsccntc-sc ao § 6.°; 
Nao podendo cm liypothcsc al- 

guma scr dissolvido. — Baroosa 
Lima. 

(Idem.) 

§ 4°. Concluida ella, o con- 
grcsso dara por terminada a 
sua missao constituintc, e sepa- 
rando-se em camara e scnado, 
encctara o exercicio de suas 
funcgoes normacs a 15 de junho 
do corrcntc anno, nao podendo 
em hypothese algum,, scr dissol- 
vido. 

§ 4. Separando-se em camara e senado, 
encetara o exercicio de suas funtjoes 
normaes. Esta disposicao, prorogatoriados po- 
deres do congrcsso constituintc, veio do projecto 
do governo provisorio. Na sessao de 26 de de- 
zembro de tBqo, o deputado lladaro aventou a 
dissolucao, que considerava adopatriolico (Ann. 
do cong; const., vol. i, pag. jyi). Emendas 
com esse fim, fnrao apresentadas pelos sena- 
dorcs Gil Goulart e Monteiro dc Barros, e pelos 
deputados J. A velar e outros (c nos fomos dos 
que por ellas votaram) Ann. cits., vol. 11, 
pag. 418, 423 e 5iH, e vol. 111, pag. 118). 

A dissolugao, votada pelo proprio congrcsso 
no fnn de sua tarefa constituintc era semduvida 
um acto decorrente da natureza de sua missao, 
dc alta conveniencia politica, e que lite (icaria 
muito bem. Fulgura nas paginas da historia o 
nobre exemplo da asseinhlea nadonal franceza 
constituintc que espontaneamente se dissolveo 
(1791), tendo antes prohibido a reeleicao de seos 
membros. Entre nos, os constituintes de 1S23 
a tal ponto consideravam improprios para a 
legislatura ordinaria os reprcsentantes incum- 
bidos de trabalhos dc orgaiiismjao politica, quo 
em seo monumental «projecto dc constituicao» 
conliando as reformas constitucionaes a assem- 
blea especialmente para issocon\'ocada (art. 270), 
estabeleceram quo clla exclusivamente se occu- 
paria do objecto de sua convocacao c fnido o 
trabalho dissolver-se-ia (art. 272) Ann. da assem- 
b!ea constituinte de 182^, tomo V, pag. 24). 

Vem aqtti de moldc as seguintes insuspeitas 
consideracoes que, ao rcnunciar seo mandate, 
fazia com grandc hombridade c isemjao d'animo 

o deputado Raymundo Bandeira, 
23 de outubro de 1891 : 

na sessao de 

.., este congrcsso se acha em um cstado anomalo que 
nao pode'ser bem definido. 

Hleilo pela revoluqao, elle condemnou o regulamento que 
o clcgco, e entretanto legislou para si mesmo, para os seus 
intercsses pecuniarios e para o tempo da sua dura^ao. 

Neni se diga que rccebemos do eleitorado um mandato 
por prazo certo e determinado; nao, sobre este assumpto 
nao havia lei promulgada; neste ponto a Constitui^ao nao 
estava cm vigor; fomos nos que votamos^c cada um de 
nos que foi eieito com podcres constituintes e legislatives 
parcce ter reccbido do seo eleitorado o mandate dc demorar-se 
aqui durante o tempo que julgasse necessario para a orga- 
nisa^ao politica do paiz. 

Seis novos collegas foram recusados, contra o meo voto, 
por brilhante parecer em que cram all egad os os defeitos do 
regulamento Alvim c a ncccssidade constitucional de 
representar as minorias; o que importava nada mcnos do 
que a rcvoga^ao do regulamento eleitoral, que nao loi 
substituido, collocando o paiz em verdadciro estado dc 
sltio politico, desfalcando a reprcsentaqao dc muitos 
Estados no congrcsso nacional, onde ja havia pertode 20 va- 
gas, quando tinham dc scr decididas as niais importantes 
questoes da nossa politica interna e externa. 

Por cobercncia e dando arrhas da nossa sinceridade, 
deviamos deixar os nossos logares para dar entrada a essa 
minoria,. que a Constituitjao garantio e que o congrcsso 
achou que era de grande urgencia que fosse ja represcntada. 

Por outro lado, a Constituiqao cstabelccco um certo 
niuncro de incompatibilidadcs parlamcntares, contra a 
minha opiniao, apesar de cm ncnluima dellas me achar 
comprchcndido, e nos votaremos agora outras tantas incom- 
patibilidadcs clcitoraes. 

O membro do congrcsso nao pdde set* nomeado para 
empregos publicos ncm ser director de companluas que 
recebam favores do governo. etc., entretanto sabeis que 
grande numero de nossos collegas cstao em taes condnjucs, 
mas se consideram fdra da lei porque foram legisladores, 
quando devia scr cxactamente o contrario. 

Parccc-mc muito claro que si ha vantagens na represen- 
tacao das minorias e -nas incompatibilidadcs, deve o paiz 
cntrar desde ja no goso dellas, e nao Hear privado durante 
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nove annos, tan to dura um t erço do se nado ; si a lei é inu t il , 
vamos en tão motlifical-a, e cortar estas excrescr ncias mon
st ruosas . 

Relati va mente ,ís incompatib ilidades eleitoraes, ainda o 
facto se me nfigura mai s g rave , poi s, segundo o proj ccto, 
que veio Jo sc n~1dn 1 mu ito poucos dos ac tuaes represe n
tantes estavam ise ntos deli as . ( •) 

(A~N . da cam . dosdep ut. , 189 1, vol. IV , pag . .569- .510 .) 

N ão podendo em hy pothese alguma ser 
dissolv ido, cl ausu la escusada, att ende ndo-se 
á ind ole do systcma , de poderes c11 11111erndos e re
s/1 iclos. Desd e q ue a nenh uma auto r idade se 

~; /rnj~~~:1:7~,~~ctc1~1i :J';:~.1/~~:~~~\l1i,:~1~~~1/~, t:~ll~~s~ç~~!a~·r;n!Jf~~\1;;~>:1 .trt. 
1 . t inha cstal--clcchto: 

<e§ 6.u P,:rn a eleição do primeiro congresso não "ig:orar:in a,; incompatihi
litlndcs d:1 Con5t.tu iç:io, :1rt. 26 ns , 2 a 7 j mas os_ cxcluidos por C!:-S:1 di sposição, 
uma vtz eleitos pcnh:r.io os seos cargos, sa lrn SI por c llcs op t arem, logo que 
scj:im rc:co nhcddo;; scuadnrcs, ou depu t ados .>> 

Os co nstituiutcs, tc nclo votado que a m .itcr ia das incomp:itihilid:Hlc.s clci 
t nracs.fic;issc para se r rcgul.nla por lei ordin:1ria (e e :1 dispo~iç:io do art. 27), 
libc rtarnm-sc ll .l alternativ:1 csta bc lccid:i pelo § 6 :1cima tr:111scripto , appro
vanclo 11111:i c mc nd:i ela comm issão, 11 11 c considcrav:i prejurli cado esse ~- A ic:i 
ort!inaria, tendo de :1pplica r -sc: a 110\':1s c lciçlcs, u:1o os :dc:mçari;i (A:.:-. . 110 
co:w . co:-;:,T. ;vo l. 11 1 p::g. ,p S). 

confer ia o poder de di sso lve r o cong resso na
ciona l, este, só por isso. ficava ind isso luvr l. 
Ta l era, porém , então o estado de tensão elas 
relações ent re o cong r sso e o preside nte da 
Repub li ca, cad a ve z mais host il i, ado r,o r aq uc l
le, chega nd o-se até a incl uir nos art igos da lei 
de res r onsa bi lidade a inc1 imi n~ç;; co chefe do 
estado« po r fac tos não especificad os m, lei » 
(·úde pag. 21 7) , qu e a maior ia do cong1 e3so julgou 
dever precaver-se, estabe lecendo aquel\a clausula 
redunda nte. E os aco ntec imentos não t:i rdara m 
em most ra r in cíficaz t a l prevenção, so brev indo 
o acto de d issolução de 3 de no1·c m bro de 189 1, 
ao q ual el e passo nos refe rimos .l.c ima ( pag . 
153), e cujos m oti vos com tam do MA NIFESTO 
AOS BRAZILEIROS, pu blica do no Dinrio Ól]icin l 
el'aquell a data . 

Mas, o fac to e sua ap rec iação pertencem ao 
dom íni o da hi sto ri a políti ca, sah indo ass im do 
plano d 'csta obra . 

Art. 30 ( ci o tit . 1, secção 1. cap. 
Ili ci os decre tos n s . 5 1 o e 9 1,i A. 

«§ 1 •0 No prim eiro an no ela p ri
me ira legislatu ra , logo nos t raba
lhos prc para to rios, d iscrimin ará o 
se nado o pr imeiro e segu ndo te rços 
ele scos m em bros . cujo mandato ha 
el e ccs ·a r no termo ci o pri mci ro e 
segu ndo tricnn io . 

Sejam t ra nsfer idos para as di spo
sições t rans ita rias os ~ ~ 1 º, 2 " e 
3º 1 cio a rt. :; , passando o 4º a se r 
n. 1. 

§ 5°. No primeiro anno da 
primeira legislatura, logo nos 
t rabalhos pr eparatorios, discri
minará o senado o primeiro e 
segundo terço de seos membros 
cuj o mandato ha de cessar no 
t ermo do primeiro e do segundo 
t r iennios. 

Emenda da co mm iss:l o do congresso ( rtp
provad~ em 30 de dezembro de 1890.) 

«§ 2. 0 Essa d iscrim in ação cffc
ctu ar-sc-á cm l rcs li s tas, co rre
spondent es aos t rcs terços, gracl u
anclo-sc os senadores el e c:1cla Estado 
e os cio cl ist ri ch.> federa l pela ordem 
el e su:1 votação respec t iva . el e modo 
que se d ist ribu a ao lerço cio ult imo 
t ricnn io o p rime iro votado no cl is
t ri cto fc cl ra l e cm c;1 da um cios 
Estados, e aos dous terços segu in tes 
os o ut ros dous no mes na escala 
ci os suffragios ob t idos . 

~ 3 .0 Em caso ele em pate, con
siderar-se-ão fa vorec idos os m ais 
ve lhos, cl cc icl in clo-sc po r sorte io, 
quando a cclaclc fó r cg ua l. » 

§§ 5 a 7. São di spo, ições q ue v inham 
no t exto da Consti t uiçã , ao .occupar-se el\ a 
el a renovação do senado pelo t erço el e seos 
mem bros . Por su a natureza t ransita ri a o 
cong resso constituinte as rcmovco para o 

~ 6°. Essa discr iminaç§o eífec
tuar-se-á em tres listas, corre
spondentes aos tres terços, gra
duando-se os senadores ele cada 
Estado e os do distr icto federa l 
pela ordem de sua votação res 
pectiva, de modo que se distribua 
ao t erço do ultimo triennio o 
primeiro votado no districto fe
deral e em cada um dos Est ados, 
e aos dous ter ços seguintes os 
outros dous nomes na escala dos 
suffragios obt idos. 

§ 7". Em caso de empate, 
considerar-se-ão favorecidos os 
mais velhos , decidindo-se por 
sorteio , quando a edade fõr 
egual. 

luga r cm que se ac ham ( Vide art. 3 1, 

pag . 94). 
A Const itu ição da Un ião Nor te-Ameri ca na 

pelo mesmo modo regu !ou a materia em seo 
a rt. r , secç. Ill , n. 2 . 

'1 
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nove annos, tanto dura um ter^o do scnado; si a lei c inutil, 
vamos entao modifical-a, c cortar estas excrescencias mon- 
struosas» 

Relativamcnte as incompatibilidades elcitoraes, ainda o 
facto se me afigura ma is grave, pois, segundo o projecto, 
que veio do senado, muito poucos dos actuaes rcpresen- 
tantes estavam isentos dellas. (*) 

(Ann. da cam.dosdeput., 1891, vol. iV, pag. 369—3!0.) 

Nao podendo em hypothese alguma ser 
dissolvido, clausula escusada, attendendo-se 
a indole do systema, de fodercs cmwtcrados c rc- 
stn'ctos. Di sdc que a nenhuma autoridade se 

( * ) Relalivamcntc a incninpatibilliiadt's ha aimla a notar o seguinte : O projecto do governo provisorio, nas suas « Dis}»osl*;oes traiisitorias», art. 1, tinha estahclecido : «§ 6.° Para a elci;ao do primeiro congress© nao vigorarao as iucompatihl- 
lidiutes da Constitnifiio, art. 26 11 s. 507; mas os cxcluidos pur cssa disposi^ao, uma vcz elcitos perderiio os seos cargos, salvo si por dies optarcm, logo que sejam reconheciiios sen ado res, on depntados.o Os constituintcs, tendo votado que a niateria das incompatthilidadcs clei- toraes.ficassc para scrrcgtilada por lei ordinaria (e e a disposi^ao do art. 27), Jiberlaram-se on alternativu estabelccida pdo § 6 acima transeripto, appro- vsmdo uma emeiula da commissao, que considerava prejudicmlo csse A Jci ordinaria, tendo de applicar-se a novas dci^ocs, n3o os alcan^aria (Ass. uo coso. const.,*vol. ii, pag. 418). 

Ait. jO (do tit. I, scccao I. cap. 
Ill dos dccrctos ns. 3 10 c piq A. 

«§ i.0 No primeiro anno da pri- 
meira Icgislatura, logo nos traba- 
Ihos prcpnratorios, discriniinara 0 
scnado o primeiro c segundo teiyos 
dc seos mcmbros, cujo mandato ha 
dc ccssar no tcrmo do primeiro c 
segundo triennio. 

« 2.0 Essa discrimin.afao cffc- 
ctuar-sc-a cm trcs listas, corrc- 
spondentes aos tres torsos, gradu- 
ando-sc os scnadores de cndaEstado 
e os do districw federal pcla ordem 
de sua votafao respectiva, dc modo 
que sc distribua ao lerco do ultimo 
triennio o primeiro votado no dis- 
tricto federal c cm cada um dos 
Estados, e aos dons tciyos scguintes 
os oulros dous nomcs na cscala 
dos sulTragios obtidos. 

§ 3.0 Em caso dc empatc, con- 
sidcrar-sc-ao favorccidos os mais 
vclhos, dccidindo-sc por sortcio, 
quando a cdade for cgual.» 

§§ 5 a 7. Sao disposi(;oes que vinham 
no texto da Constituigao, ao-occupar-se clla 
da renovai;ao do senado pelo tergo de seos 
membros. Por sua naturcza transitoria o 
congresso constituinte as rcmovco para o 

conLria o poder de dissoh'cr 0 congresso na- 
cional, este, so por isso, ficava indissoluvcl. 
Tal era, porem, cntao o estado de tensao das 
rela^oes entre o angrcsso e o presidente'da 
Republica, cada vez mais hostilisado por aquel- 
le, chegando-se ate a incluir nos artigos da lei 
de rcsponsabilidade a inriiminrcao do chefe do 
estado « por factos nao espscificados na lei » 
{videpag. 117), que a maioria do congi esso julgou 
deverprecaver-se, eslabelecendo aquella clausula 
redundanle. E os acontedmentos nao tardaram 
em mostrar inefficaz tal preven^ao, sobrevindo 
o acto de dissolu^ao de 3 de novembrode iSqi, 
ao qual de passo nos referimos acima ( pag. 
133), e cujos motives constam do Manifesto 
aos Brazii.eiuos, publicado no Dictrio O/Jicial 
d'aquella data. 

Mas, o facto e sua aprecia^ao pertencem ao 
dominio da historia pol tica, sahindo assim do 
piano d'esta obra. 

§ 5°. No primeiro anno da 
primeira legislatura, logo nos 
trabalhos preparatorios, discri- 
minara 0 senado 0 primeiro e 
segundo tergo de seos membros 
cujo mandato ha de cessar no 
termo do primeiro e do segundo 
triennios. 

§ 6°. Essa discriminag'o effec- 
tuar-se-a em tres listas, corre- 
spondentes aos tres tergos, gra- 
duando-se os senadores de cada 
Estado e os do districto federal 
pela ordem de sua votagfio res- 
pectiva, de modo que se distribua 
ao tergo do ultimo triennio 0 
primeiro votado no districto fe- 
deral e c-m cada nm dos Estados, 
e aos dous tergos seguintes os 
outros dous nomes na escala dos 
sulTragios obtidos. 

§ 7". Em caso de empate, 
considerar-se-ao favorecidos os 
mais velhos, deoidindo-se por 
sorteio, quando a edade for 
egual. 

lugar cm que se acbam ( J^ide art. 31, 
pag. 94). 

A Constituigao da Uniao Norte-Americana 
pelo mesmo modo regulou a materia em sco 
art. 1, secg. Ill, n. 2. 

Sejam transferidos para as dispo- 
sicdcs transilorias os 10, 2'J c 
3°, do art. 30, passando 0 40 a ser 
n. 1. 

Km end a da commissao do congresso ( ap- 
pro vada em 30 de dezembvo de 1890.) 



ii ,so lve r o cong r s~o na
isso , fica va incti , soluvcl. 
o estado de tensão rias 

3T CSSO e o pres idente r da 
nai s h sti l irndo 1,or aqu cl
in clu ir nos artigos da lei 
in cr imi n;, ci; do ch efe do 

io e peci f;cad os m, lei » 
1aioria do cong 1 esso jul gou 
be lecendo aq uella claus ula 
n tecimento não tardaram 
ta l preve nção , rn brevindo 
e 3 de nol'embro dc 189 1, 
s refe ri mos úc ima ( pag . 
os con stam do M AN II-ES T O 

bli ca do no Dinrio Ó!Jicin l 

aprec iação pertencem ao 
) liti ca, sahi ndo ass im do 

5°. No primeiro anno da 
~ira legislatura , logo nos 
.lhos preparatorios, discri
rit o senado o primeiro e 
1do t erço de seos membros 
mandato ha de cessar no 
1 do primeiro e do segundo 
1ios. 
º. Essa discriminaç§.o eífec
se-á em tres listas, corre
lentes aos tres terços , gra
lo-se os senadores de cada 
o e os do districto federal 
1rdem de sua votaç:- o res 
,a, de modo que se distribua 
,rço do ultimo triennio o 
iro vo tado no districto fe
e em cada um dos Estados, 
dous t erços seguintes os 
; dous nomes na escala dos 
gios obtidos. 
,,, Em caso de empate , 
lerar-se-ão favorecidos os 
velhos, decidindo-se por 
o, quando a edade fõr 

K han, ( Vidr art . 3 1 , 

Un ião Norte-Am eri ca na 
~gu lou a materia em sco 
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Arl. 2 ° . Dois annos depois de 
prom ulgada a Constituição, se al
g u111 Estado não est iver co nstituído, 
o gove rn o fed era l fal -o-á adaptar 
a constit ui ção de out ro, que pare
cer mai s accom modacb {1s condi ções 
do· dito Estado, até qu e este a re
fo rme pelo processo qu e a mesma 
Consti tuição es tabe lecer. 

(Projecto da com miss~o do governo 
pro\· isorio ). 

Arl. 3° . O Estado que até o fi 111 

do anno de 189 2 não hou ver de
cretado a sua Constitui ção, se rá 
s ubm ett ido, por acto do pode r le
gis lati vo federa l, 1Í de um d os ou
t ros, qu e mais co nveni ente a essa 
acfapta ção parece r, até qu e o Es
t:1do suj eito a esse regímen a re
forme, pe lo processo nc lla dete r
m idado. 

Art. 2°. O Estado que ate o 
fim do anno de 1893 não houver 
decretado a sua Constituição, 
será submettido, por acto do 
congresso, à de um dos outros, 
que mais conveniente a essa 
adaptação parecer, ate que o Es
tado sujeito a esse regímen a 
reforme, pelo processo nella de
terminado. 

{Decretos n. 5 10. de 22 de junho e 
11. 91.1 A, de 2J de outubro de 1890). 

A r t . 2°. Osconst itu intes se preoccuparam da 
hypothcsc de não serem promptos al g uns Estados 
no estab lece rem suas Const it ui ções po li t icas . 
Tal demora os privaria, por tempo que não de
veri a fic a r indefin ido , da s vantagens el a federa
ção e deixa ri a no seio d ' ella Estados sem gover
no regul ar e nos quaes n:io se executari a em sua 
plen itude o novo regíme n. Adoptaram contra 
isso o exped iente de fixa r a todos o prazo ma
x imo em que deveriam ficar o rga ni sados e lhes 

poz a commin ação de, não o estand o, ser- lhes ap
pl: cada , pelo éong resso nacional a Constitu ição 
de um dos ou tros Estados, a qual parecesse mais 
adaptavel, de modo q ue até 1 892 csti \·csscm 
todos ell es orga ni sados . 

Não fo i, porém, preciso pór em pratica com 
relação a nenhum dos Estad os semelha nte pro
videncia , avidos, como vi nham do anterior 
regíme n, de se constituírem autonom icamcnte . 

Art. 3° . Á proporção que os Es
tados e o Dist ric!o Feder:il se forem 
org:misando, o gove rno fede ral ir
lhes-á entrega ndo a acl m in istr:i ção 
cios serv iços qu e lhes co mpel em 
pela Consti tui ção, e liquid :irii a 
rcs pons:1 bi l id ad e da ad mini stração 
fede ra l no toc:rnt c a esses se rv iços 
e ao pag,11 11 ento do respect ivo pes
soa l. 

Art. 4° . Á proporção que os Es
tados se forem organisanclo o 
governo federa l entregar-lhes-á a 
admini stração d os serv iços , . que 
pela Constitu ição lh es co mpet irem , 
e liq uid ará a res ponsabi li dade ela 
ad m ini st ração federal no t ocan te a 
esses servi ços e ao paga mento cio 
pessoal respectivo . 

Art. 3°. Á proporçã o que os 
Estados se forem organi, ando, o 
governo federal entregar-lhes-à 
a administração dos serviço, , 
que pela Constituição lhes com
petirem, e liquidará a respon
sabilidade da administraçã o fe. 
deral no t ocante a esses serviços 
e !1º pagamento do pessoal re
spectivo. 

( Dec retos n. 5 10. de 22 de junho e 
( Proj ~clo da commi ssâo do governo 

prov isorio ). 
n. 9 14 A, de 23 àe outubro de 1890). 

Art. 4". l'ara que os Es
tados e o di stric!o federa l 
possam regu bri sa r as des
pez:1s d u rante o pe ríodo 
ela organ isação dos seos 
se rvi ços , o gove rno fe
dera l ~brir- lh es-á credi 
!os e peciacs, afim el e at
tcnderem a t;ies despesas . 

(Projecto da commissâo do 
gove rno provisorio . 

Arl. 5°. Dentro do prazo 
de dois ann os, a contar 
da p romu lgação da Con
st itu ição, cessa1á a co 
brança dos impostos da 
c lass ifi cação antig,1 el as 
rendas, q uér ge racs, qu ér 
de Estados , e entrará e111 
vigo r a class ifi cação con
stante des ta Const it ui ção . 

(Projecto da commissâo do 
governo provisorio . 

Art. 5° . Emqu an to os 
Estados se occuparem em 
regulari sa r as despesas, 
dur:rnte , o perí odo de o r
gani sacão ci os scos se rvi
ços . ; gove rno fede ral , 
para esse fi 111 abri r-l hes-:í 
creditas cs peciacs , em 
condições fi x:tdas pelo co n
g resso . 

(Decretos n. :;1 0 , de 22 de ju
nho e n. 914 A, de 23 de outu-
bro de 1890). · 

Art . 6°. Den tro cm dois 
m1nos d epois el e ap pro
vada a Constitu ição pelo 
prim eiro cong resso, en
trará em v igo r a classi fi
cação das rendas nella es
t abelecid a. 

(Dec retos 11. :;10 . dê 22 de ju
nho e n. 914 A . de I J de outu
bro de 1890) . 

Arts. 3 ,, a 5 °. Contém di sposições de cara
cter fin anceiro para amparar a situação provi 
soria dos Estados ai nda não compl tamente or
gani sados, e regulari sa r o cu steio dos se rviços 

Ar!. 5°. Emquanto os 
Estados se occuparem em 
regubri sa r as despesas, 
durante o per ioclo de or
ganisação dos seos serv i
ços, o governo fode ra11 
para esse fim. ,1 bnr-l hcs-a 
credi tas espcc iaes . segun
do as co ndi ções cs labele
cicbs por lei. 

Red.lcção pela commissão do 
congresso. ( Approvada cm 23 
de feverei ro de 189 1 ). 

Art. 6° . Di g a-se :-Nos 
Estados qu e se forem or
gani sando , entrará em vi
gor a class ifi cação el as ren
clas estabelec idas nJ Con
stitui ção . 

Emenda da co mmiss:lo do 
congresso (approvrida cm 20 de 
janeiro de 189 1. ) 

Art. 4°. Emquanto 
cs Estados se occupa
rem em regularisar as 
despezas, durante o pe
ríodo de organisação 
dos seos serviços, o go
verno federal abrir 
lhes-á para esse fim 
credit as especiaes, se
gundo as condições es
tabelecidas por lei . 

Art . 5°. Nos Estados 
que se forem organi
sando , entrará em vi
gor a classificação das 
rendas estabelecidas na 
Constituição. 

adm ini strativos n 'elles, durante essa phasc de 
transição . 

Não poucos , para bem dize r, a maior parte 
cn travam para a fed eração cm deplora ve l estado 
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Art. 2". Dois annos tk'pois do 
promulgada a Constituicao, sc al- 
guni Estado nao estivcrconstiluido, 
o governo federal fal-o-a adoptar 
a constituifao dc outro, quc parc- 
ccr inais accommodada as condifocs 
do'dito Estado, ate que cste a re- 
forme pelo proccsso quc a mcsma 
Constituifao cstabclcccr. 

{Projecto da commissno do governo 
provisorio). 

Art. 5°. O Estado quc ate o fun 
do anno dc 1892 nao houver dc- 
crctado a sua Constituifao, sera 
submcltido, por acto do poder Ic- 
gislalivo federal, a dc um dos ou- 
tros, quc mais convcnicntc a cssa 
adaptajao pareccr, ate quc 0 Es- 
tado sujeito a cssc regimen a rc- 
formc, pelo proccsso nella dctcr- 
midado. 

(Decrelos n. 510. de 22 de junho e 
n. 914 A, dc 25 de outubro de 1S90). 

Art. 2°. 0 Estado que ate o 
fim do anno de 1892 nao houver 
decretado a sua Constituigao, 
sera submettido, por acto do 
congresso, a de um dos outros, 
que mais conveniente a essa 
adaptagao parecer, ate que o Es- 
tado sujeito a esse regimen a 
reforme, pelo processo nella de- 
terminado. 

Art. 2°. Osconstituintesse preoccuparam da 
hypothese denao serem promptos algunsHstados 
no estabelecerem suas Constituigoes politicas. 
T al demora os privaria, por tempo que nao de- 
veria ficar indefinido, das vantagens da federa- 
gao e deixaria no seio d'ella Estados sem gover- 
no regular e nos quaes niio se executaria em sua 
plenitude o novo regimen. Adoptaram contra 
isso o expediente de fixar a todos o prazo ma- 
ximo em que deveriam ficar organisados e Ihes 

Art. 3°. A proporgao quc os Es- 
tados e o D'stricto Federal sc forcm 
organisando, o governo federal ir- 
Ihcs-a cntrcgando a administragao 
dos scrvigos quc Ihes competem 
pela Constituicao, c liquidara a 
rcsponsabilidadc da administracao 
federal no tocantc a esses scrvifos 
e ao pagamcnto do rcspcclivo pes- 
soal. 

(Projecto da commissno do governo 
provisorio). 

poz a comminagao de, naoo estando, ser-lhes ap- 
pEcada, pelo congresso nacional a Constituigao 
de um dos outros Estados, a qu il pareces: e mais 
adaptavel, de modo que ate i8q2 estivesscm 
todos elles organisados. 

Naofoi, porem, preciso por em pratica com 
relagao a nenhum dos Estados semelhante pro- 
videncia, avidos, como vinham do anterior 
regimen, de se constituirem autonomicamente. 

Art. 3°. A proporgao que os 
Estados se forem organi-iando, o 
governo federal entregar-lhes-a 
a administragao dos serviros, 
que pela Constituigao Ihes com- 
petirem, e liquidara a respon- 
sabilidade da administragao fe- 
deral no tocante a esses scrvigos 
e ao pagamento do pessoal re- 
spective. 

Art. 4°. A proporgao quc os Es- 
tados se forcm organisando, o 
governo federal cntrogar-lhcs-a a 
administracao dos scrvigos, quc 
pela Constituigao Ihescompctirem, 
c liquidara a rcsponsabilidadc da 
administracao federal no tocantc a 
esses scrvigos c ao pagamcnto do 
pessoal rcspcctivo. 

(Decrelos n. 510. de 22 de junho e 
n. 914 A, de 23 de outubro de 1S90). 

Art. 4". Para quc os Es- 
tados c 0 districto federal 
possam rcgularisar as des- 
pczas durante o pcriodo 
da organisagao dos scos 
scrvigos, o governo fe- 
deral abrir-lhcs-a crcdi- 
tos espedaes, afim de at- 
tendcrem a tacs despesas. 

(Projecto dn commissno do 
governo provisorio. 

Art. 50. Dcntro do prazo 
de dois annos, a contar 
da promulgagao da Con- 
stituigao, cessaia a co- 
branga dos impostos da 
classificagao antiga das 
rendas, quer gcraes, quer 
dc Estados, e entrara cm 
vigor a classificagao con- 
stante destn Constituigao. 

(Projecto da commissao do 
governo provisorio. 

Art. 30. Emquanlo os 
Estados se occuparom cm 
rcgularisar as despesas, 
durante, o pcriodo de or- 
ganisagao dos scos scrvi- 
gos, o governo federal, 
para cssc fim abrir-lbcs-a 
crcditos espedaes, cm 
condigocs fixadas pelo con- 
gresso. 

(Decretos n. 510, dc 22 de ju- 
nho e n. 914 A, de 25 de outu- 
bro de 1890). 

Art. 6°. Dentroemdois 
annos depois de appro- 
vada a Constituigao pelo 
primciro congresso, en- 
trara cm vigor a classifi- 
cagao das rendas nella cs- 
tabclecida. 

(Decrelos n. s'O. de 22 de Ju- 
nho e n. 914 A. de 13 de outu- 
bro de 1890). 

Art. 50. Emquanto os 
Estados se occuparcm cm 
rcgularisar as despesas, 
durante o pcriodo dc or- 
ganisagao dos scos scrvi- 
gos, o governo federal, 
para cssc fim, abrir-lhcs-a 
crcditos cspcciacs, scgun- 
do as condigocs cstabclc- 
cidas por lei. 

Redac^ao pela commissao do 
congresso. (Approvada em 23 
de fevereiro de 1891 ). 

Art. 6". Diga-sc :—Nos 
Estados quc sc forcm or- 
ganisando, entrara cm vi- 
gor a classificagao das ren- 
das cstabclccidas na Con- 
stituigao. 

Kmenda da commissao do 
congresso (approvada em 20 de 
janeiro de 1891.) 

Art. 4". Emquanto 
cs Estados se occupa- 
rem em regularisar as 
despezas, durante o pe- 
riodo de organisagao 
dos seos servigos, n go- 
verno federal abrir- 
Ihes-a para esse fim 
creditos especiaes, se- 
gundo as condigoes es- 
tabelecidas por lei. 

Art. 5°. Nos Estados 
que se forem organi- 
sando, entrara em vi- 
gor a classificagao das 
rendas estabelecidas na 
Constituigao. 

Arts. 3° a 5°. Contem disposigoes de cara- 
cter financeiro para amparar a situagao provi- 
soria dos Estados ainda nao completamente or- 
ganisados, e regularisar o custeio dos servigos 

administrativos n'elles, durante cssa phase de 
transigao. 

Nao poucos, para bem dizcr, a maior parte 
cntravam para a federagao cm deploravel estado 

•ts 
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fin ance iro e previa-se que só com a rece ita pro
v in c ia l não sup po rtariam· os onu s dos novos 
se rviços . A a lg uns posteri orm ente vota ram-

Art. 6° . Na primeira or
g:111i sação do supremo tri
hun a! d ju stiça a no
meação se rá fei ta por 
escolh a ent re os 111 embros 
do act ual supremo t1 ibu
nal pelo presidente da 
Repu bli ca que t;i mbe m 
nomearú os pri 111 e i ros 
j uiz s fed eraes , s ingu la
res ou coll ect ivos, dentre 
o; desembargado res das 
reb cões dos difl erentes es
tados e os juízes de direi to 
nuis antigos . 

Art. 7°. Na organi sação 
de suas respecti v;1s ma
g ist r:1turas cada Es tado e 
di stricto federal da rú pre
ferencia, nas no111 e:1ções, 
aos seos ac tu aes ju ízes, 
q uér da 1" qu ér da 2 11 in
stancia. 

Art. 8°. Os 111ini stros 
do supremo tribun al de 
justi ça, de sem bargado rcs 
e juízes de direi to qu e 
por effci to da nov:1 org:1-
ni sação judicia1ia não ti
verem collocaç;10, fi ca rão 
:w u lsos, perce bendo todos 
os seos venc i 111cntos Hté 
qu e seja m empregados . 

Art. 9°. Emquanto c:1da 
Estado e o d ist ricto fe
dera l não se const ituir , a 
des pc;:a co m a 111:igi s
t rn tu ra rc tual correr,1 pelo, 
cofres fc.lc ri1es, 111 as irá 
se ndo cb ss ifi cada ú pro
porção q ue fore m se or
ga ni s:i mlo os respec ti vos 
t ribunaes . 

( Projecto d:t e mmiss~o do 
gn,·crno provisorio). 

Art. 7º . Nas pri111 cir:1s 
nomeações para a magis
t ratura fede ral de pr i
meira e segunda in stanc ia 
o pres idente da Repub li ca 
;idmitt irú, qu anto co nve
nh :1 ú boa se lecção desses 
t ribunaes e juízes, os 
juízes de direito e clesen1-
bargadores de mais nota. 

Art . 8 . Na primeira or
ga ni sação el e suas respec
ti vas mag istraturas os Es
tados co ntempl :1 r,10 de 
preferencia, qu anto lhes 
permittir o inte resse da 
111 e I h o r e o m pos i ção 
d 'ellas, os actu aes j u izes 
de pri meira e segunda in
stancia . 

Art. 9°. Os memb ros do 
supremo tribun :il de jus
ti ça, não ad mitticlos ao 
supremo tri bunal fcder:1 1, 
serão aposen lados co m to
dos os seos ve nci111 ent os . 

( Decreto 11. 5 10) . 

Art. 9° . Os dese mbar
gadores e os membros do 
sup remo tribuna l de jus
ti ça ni10 adm ilti dos ao su
pre mo t rib un al fcdcr:il, 
coni.inuarão a per(eber os 
seos venc im entos 2c lu acs. 

( Decreto n . 9 14 A). 

Art. 10 . Os dese mba r
gadores e ju ízes de di 
rei to, que , por cffc it o cl:i 
nova orga ni zaçfo judi
ciaria , perd erem os seos 
logiires . perceberao. e111-
qu ant o não se empreo-:1-
ren1 , os seos venc iment os 
adu aes . 

(Dccrc:o n. ~ 10). 

Art. 10 . Os juízes de 
direito qu e. por effrito 
d:1 nova orga ni s:1çilo ju
d iciari a. perderem os seus 
logarc, . pcri:ehcrão. c111 -
quanto não se cmp rega
rc,n, os scos :h:1 u:-1cs or
denados. 

( Decrelo 11. 914 A ). 

Ar t. 1 1 . E1nq uanto os 
E,t :1 ,io, 11,10 se co n, t i
t II i rc11 1. :1 despcs:i co m :1 
111:1gis lratur:1 :ict u:11 cor
rcrú pelos cofres fcd cr:ic, , 
mas ·ir.'i se ndo classific:1da 
:'1 111 cclid:1 qu e ,e forem 
orga ni s:111do os trihun:1es 
rt•spcctivo_;. 

Decretos n. :;10 e 11. 01...\ A). 

Art. 6 °. Primeiras nomeações para 
a magistratura. A aboli ção do regím en po-

se recursos (Lei s n. 1 20, de 8 de novem bro de 
1892; n. 137 A, de 10 de setembro de 1893; 
n . 26G, de 24de deze111brode 1894, a rt. 6, § VII). 

Arls. 7º :1 1 1 subst itu
am-se pelo seguinte : 

Nas primeiras nome 
ações para a mag ist ra tura 
federal e para os Estados 
se rão preferidos os ju ízes 
ele d ire ito e desembarga 
dores d mais nota . 

Os que não forem ad
mi!! iclos na nova orga ni
zação jud iciaria e t ive rem 
mais de :;o ann os ele exer
cício scrào aposent ados 
co m todos os se us venci
mentos . 

Os que tiverem menos 
de ;o ann os de exerc ício, 
continua rão a percebe r os 
se us orclc nados, até- qu e 
sejam aprove itados ou :1po
sent ados com o ord enado 
correspond ent e ao tempo 
el e exerc ício . 

As cl espezas co m os 
n1:1g istr.1dos :1poscnt;1dos 
ou postos cm d i, ponihi
li,!;1dc scr}o p:igas pe lo 
<YQVe rno l°cdcral.-- B . de 
Ca111j>os e out ros. 

(Emcncb :ipprov:1d;l cm 20 
dcjane irode 189 1. ) 

Art. 6°. Nas primei
ras nomeações para a 
magistratura federal e 
para a dos Estados se
r ' o preferidos os juí
zes de direito e os de
rnmbargadores de mais 
nota. 

Os que não forem ad
mi ttidos na nova orga
nização judiciaria , e 
tiverem mais de 30 an
nos de exercício, serão 
aposentados com todos 
os seos vencimentos. 

Os que tiverem me
nos de 30 annos de 
exercício continuarão a 
perceber seos ordena
dos , até que sejam 
aproveiiados ou apo
sentados com c,rdenado 
correspondente ao tem
po de exercício. 

As despezas com os 
mag·istrados aposenta
dos ou postos em dispo
nibilidade ser ão pagas 
pelo governo feclerâl. 

lítico estabe lecido pela carta orga ni ca outorgada 
como lei fundame ntal ela nação em 1824 , en- ,1,. 
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financeiro e previa-se que so com a receita pro- 
vincial nao supporta: iam' os onus dos novos 
servigos. A alguns posteriormente votaram- 

se recursos (Leis n. 120, de 8 de novembro do 
1892 ; n. 137 A, de 10 de setembro de 1893 > 
n. 206, de 24dedezembrode 1894, art. 0, § VII). 

Art. 6°. Na pn'mcirn 01- 
ganisr^ao do .supremo tri- 
bunal dc justifi a 110- 
mca^ao sera fcita por 
cscolha cntrc os mcmbros 
do actual supremo tiibu- 
nal pelo presidenle da 
Republica que tambcm 
nomcani os prime!ros 
juizcs fcderacs, singula- 
res 011 collectivos, dentrc 
os desembargadores das 
relajocs dos diflcrenles cs- 
tndos cos juizcsdcdircilo 
mais antigos. 

Art. 70. Na organisafao 
dc suas rcspcctivas ma- 
gistraluras cada F.stado c 
clistricto federal dani prc- 
i'erencia, nas nomcacocs, 
aos scos acluacs juizcs, 
quer da ia qucr da 2" in- 
stancia. 

Art. 8°. Os ministros 
do supremo tribunal dc 
justifa, desembargadores 
c juizcs dc dircito que 
por effcito da nova orga- 
nisafao judiciaiia nao li- 
vcrem collocaciio, ficariio 
avulsos, perccbcndo todos 
os scos vencimcnlos ate 
que scjam cmprcgados. 

Art. 9°. Emquantocada 
Estado c o dislricto fe- 
deral nao se constituir, a 
despesa com a magis- 
tratura rctual correra pelos 
cofres fcderacs, mas ini 
sendo dassificada a pro- 
porfao que forem sc or- 
ganisando os rcspectivos 
tribunacs. 

{Projecto da ccminlssao do 
governo proviaorio). 

Art. 70. Nas primciras 
nomcacdes para a magis- 
tralura federal dc pri- 
meira c scgunda instancia 
o presidente da Republica 
admittira, quanto convc- 
nba a boa sclccfao dcsscs 
tribunacs c juizcs, os 
juizcs dc dircito c desem- 
bargadores dc mais nota. 

Art. 8. Na primcira or- 
ganisafao dc suas rcspcc- 
tivas magistraluras os Es- 
tados contcmplarao de 
prefcrcncia, quanto Ihcs 
permittir o inlcrcssc da 
m e I h 0 r c o m p 0 s i f a o 
d'cllas, os actuacs juizcs 
dc primcira c scgunda in- 
stancia. 

Art. 9". Os mcmbros do 
supremo tribunal dc jus- 
tifa, nao admiltidos ao 
supremo tribunal federal, 
seriio aposcntados com to- 
dos os scos vencimcnlos. 

(Decrelon. 510). 
Art. o". Os desembar- 

gadores e os mcmbros do 
supremo tribunal dc jus- 
ticpi nao admiltidos ao su- 
premo tribunal federal, 
continuarao a pcrccbcr os 
scos vcncimcntos actuacs. 

( Decreto n. 914 A). 
Art. 10. Os desembar- 

gadores e juizcs de di- 
rcito, que, por effoilo da 
nova organizacao judi- 
ciaiia, perdcrcm os scos 
logarcs, pcrccbcrao, cm- 
quanto nao sc cmprcga- 
rcm, os scos vcncimcntos 
acluacs. 

( Dccrclo n. sio). 
Art. 10. Os juizcs dc 

dircito que, por cffcito 
da nova organisncao ju- 
diciaiia, pcrdcrcm osscus 
logarcs, pcrccbcrao, cm- 
quanto nao sc cmprcga- 
rcm, os scos actuacs or- 
denados. 

( Decreto n. 914 A ). 
Art. 1 1. Emquanlo os 

Estados nao so consli- 
tuircm, a despesa com a 
magislralura actual cor- 
rora jrclos cofrcs fcderacs, 
mas ira sendo classilicada 
a mcdida que sc forcm 
organisando os tribunacs 
rcspectivos. 

Dccrelos n. ^10 e n. 014 A). 

Arts. 70 a 1 1 subslitu- 
am-sc pelo scguintc : 

Nas primciras nomc 
afdes para a magistratura 
federal c para os Estados 
scrao prcfcridos os juizcs 
dc dircito c dcscmbarga 
dorcs dc mais nota. 

Os que nao forcm ad- 
mitlidos na nova organi- 
zacao judiciaiia e tivcrcm 
mais dc 40 annos decxcr- 
cicio scrao aposcntados 
com todos os sens vcnci- 
mcntos. 

Os que tivcrcm menos 
dc ;o annos dc cxcrcicio, 
continuarao a pcrccbcr os 
sens ordenados, ate quo 
scjam aprovcitados 011 apo- 
scntados com o ordenado 
corrcspondcnte ao tempo 
dc cxcrcicio. 

As dcspczas com os 
mngistrados aposcntados 
ou poslos cm disponibi- 
lidadc scrao pagas pelo 
governo federal.— B. dc 
Cnmpos c outros. 

(Itmendn approvada cm 20 
dejaneirode 1891.) 

Art. 6". Nas primei- 
ras nomeagoes para a 
magistratura federal e 
para a dos Estados se- 
r.o preferidos os jui- 
zes de direito e os de- 
sembargadores de mais 
nota. 

Os que nao forem ad- 
mittidos na nova orga- 
nizagao judiciaria, e 
tiverem mais de 30 an- 
nos de exercicio, serao 
aposcntados com todos 
os seos vencimentos. 

Os que tiverem me- 
nos de 30 annos de 
exercicio continuarao a 
perceber seos ordena- 
dos, ate que sejam 
aproveitados ou apc- 
sentados com ordenado 
correspondente ao tem- 
po de exercicio. 

As despezas com os 
magistrados aposenta- 
dos ou postos em dispo- 
nibilidade serao pagas 
pelo governo federal. 

Art. 6'1. Primeiras nomeagoes para litico estabclecido pelacarta organica outorgada 
a magistratura. A aboligao do regimen po- como lei fundamental da nacao em 1S24, en- 



20, d e 8 de no ve m bro de 
o d e se tem bro de 1893 ; 
Jro de 1894, a r t. 6, § VII). 

Art. 6°. Nas primei
ras nomeações para a 
magistratura federal e 
para a dos Estados se
r O o preferidos os juí
zes de direi to e os de
rnmbargadores de mais 
nota. 

Os que nã o forem acl
mi tticlos na nova orga
nizaçã o judiciaria , e 
tiver em mais de 30 an
nos de exercício, ser ã o 
aposent ados com todos 
os seos vencim ent os . 

Os que t iver em me
nos de 30 annos de 
exer cício continuarão a 
perceber seos ordena
dos, a té qu e s ej a m 
apr oveita dos ou apo
sentados com Grdenado 
cor respondente a o t em
po de exercício. 

As despezas com os 
mag ist r a dos aposenta
dos ou pos tos em dispo
nibilidade ser ão pag as 
pelo governo federal. 

:arta orga n ica o u torgada 
'. a nação em 1824, en-
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volvia v irtualme nte a supp ressão d e todas as 
a u to ri dad es co ns t itui d as e 111 v irtude d' ell a . Era 
isso logi co ( *), m as seri a detrim e ntorn á nação 
a p pli cal-o com tal ri g o r q ue ab ra ngesse os 
fun cc io nari os t odos d ' ell a; é obv io q 1.1e muito 
pe rd eri a co m isso ce rta o rde m de elevados in
te resses nacio naes , primand o entre estes a 
r. d111ini stração da jus ti ça, u 111 cios e lem entos 
co nservadores da sociedade . 

Bem o comprehendera m os ho m ens de 15 de 
1:ovem bro . Em sua proclarn acão d 'esse d ia , 
an nun cia ndo a d eposição da cly n:istia im peri al e 
a extincção ci o sys tem a mona rch ico, o govern o 
prov iso ri ú, toma ndo a pe ito m an te r a o rdem, a 
li he rda'.ie e os d irei tos d o cidad ão, fir mo u o 
com pco mi sso co nstante cio trec ho q ue em 
segu ida tra nscrevem os: 

<< As funcções da j ustiça o rdi naria , bem como as da ad mi
ni:-- t raçft o ci vil e mi litar, co nti11 u:1rit0 a se r exercidas pelos 
c: rg am s até aqu i exis tentes, co m rcb çi1 0 aos ac tos na pl c
nit .1 d c de scos cffci tos; co m re lação ~ís pesso,!S, respe itadas 
a:-- ~a ntagcns e os dirt! itos adquiridos por cada fun cc io
n:i n o . 

Coheren te m ente, no p rojecto de const it u ição 
co nsagrou di sposição ga ranti dora dos m ag ist ra
dos e o co ng resso nac io nal , com pequ ena alte ra
ção , a sa nciono u, no a rti g o de qu e ora nos occu
pa m os . Entreta nto , em 1895, o gove rn o apo
sento u fo rçadam en te todos m agistrados não 
apro\·e itacl os pa ra a ju sti ça federal e pa ra a elos 
Estados (decret. n . 205 6, de 25 de ju lh o) . Deo 
isto lug a r a muitos d 'ell es levare m o caso , po r 
vi a de acção competente , ao suprem o tri bun al 
fed era l, qu e an n u llou o ac to , com relação aos 
recl a m a n tes, lesados em seu d ireito, pois seg un
d o a Con stituição ou deveri am te r s ido aproveita
d os cm novas no m eacões , ou se lhes co nse rva
r iam os orde nados a t~ serem aposen tados ( na 
fórm a das le is, está v isto, isto é, por in validez o u 
po r im plem ento d o prazo leg al). Os m oti vos 
dessa annull ação co nsta m dos accs . d o sup. t rib. 
fe d. nas apell. n. 21 5 de 21 de novemb ro ele 1896, 
n . 237 de 7 el e abril de 1897, n. 39 5 de 10 de 
setembro, n s . 404 e 4 16 de 7 el e n ovembro d e 
1898 , e pa raaqui traslada m os us q ue v êm ex
pos tos no ac.:: . n . 404 c i t. , d e qu e fo m os rela tor: 

Cons id cran tl o qu e a apose ntado ri a dos appe ll ad os deo-se 
com infra cçüo do art. 7-1 da Co nstituiç:10 federa l, q ue 
g:'.l r:rnte em Ioda n sun pleuilud,· os cargos in amovivei.s , <l o 
art. 75 q ue só autorisa a :1 po.sentado ria , e m caso de inva-

( · ) C'cst surto11t cn ro litiq11e q11'il co i:vicnt d':1\'oir pc11r i!cs logi dcns :1 
outr:111cc ( }11 /,•s Simo11.) 

l ide,. no se rviço da nação, e do a rt. 6 das Di.,j os irões lrnus
ilorins da mesma Constituição, o qun l só pc rmittc ,1posen
t arern -sc se m css:t lausul a os juízes que , nfto admittidos 
na nova o rga ni ~açào j udicia ri a, ti vere m mais de 30 ann os 
de exe rcic io, un ica a lteraç:io fei t a i1 legis laç,10 sob re apo
scn t ,1do ria d e magistra dos, adoptad a e ma ntid a pe lo a rt. 83 
da Co nstitu içüo; 

Co nside rand o q ue a c lausula do eit . a rt. 6 « at ~ q ue 
sejam aprove itados 0 11 nfosenlndos ro111 ordenado corr<'sj'ou
deu le no lc111po de rxercicio >> não se pôde en tende r isolada
mente. m as subo rd in ada aos arts. supra c itados, quér po r 
ser vcd ,uJo no inte rprete e ao execut or fa zerem ob ra por 
um a uni c a d1sposiçf10 legal , que se prende a ou trns, scrn 
t c l-as em co ns;de raç ão ( L. . 24, Dig. de frg.), q uér porq ue, 
tendo sido pensamen to dom in an te nessa pa r te da Con
s titui ção g:uan t ir, e nüo prej ud icar, aos magistrndos vita
li c ios , n inte llige nc ia con trari a seria, nf10 c m prove ito. 
m as em det r imento d'e ll es, e po rtanto in fri nge nte do 
sa lu ta r espi ri t a qu e presidio a red acç,10 do tex to co nstitu
c ion al e q ue sobre este p revalece: 

Co ns '. dc rn ndo qu e se ria a ind a co ntrari o a esse esp into 
apose nt ar fo rç,1 d amcntc os mag istrad os sem attcnç,10 ,í 
co ndi çf10 de tempo e ,í de invalid ez, ao passo que U10 
dcscommu nal rig·o r nã o se usou para co m q ualq ue r d :1s 
outrns classes de fu ncci on:1rios publi cÓS, nfw mais merece
do res que a mngistratu ra- é'/igr11rl11m t SI quod 111 i 11 i111 11111 

bnbcnl iu iqu ilnlis : 
Co nsidera nd o q ue se acha m ainda ga rantidos os magis

trados pe la le i n . 44 B, de 22 de j unho ele 1892, q ue no 
sco art . t u assegu ra aos funcc io narios vitali c ios os direi tos 
j:í adq uiridos na co nfo rmi da d e das le is o rd in arias , ante
rion~s ,\ Constituição fede ral , e essas leis an te ri o res só 
perm ittem a aposentadoria fo rçada po r moti vos de invalid e,. 
o u cl ec re pituti c ( le is n . 2 033, de 2 0 de se te m bro de 187 11 

art. 29 n . 10 , e n. 33 11, de 9 el e outu bro ele 1886, 
a rt. 1° ~ 2º ): 

Conside ra nd o qu e a le i n . 149 d e 18 d e jul ho ele 
1893, man dan do prefe ri r para a nom eaçã o d e mini s tros 
togad os do supremo tribu nal mili t ar os rn :igis t rados cm 
d ispon ib ilid ade ( ar t. 2 b ) e a de n. 22 1, de 20 d e no
vemb ro d e 1894, art. 7, d e te rm inand o sej am p refe ridos no 
pree nch imento das vagas de juiz sec c io nal os an tigos ma
gistrados n:10 aprove itados ( is t o q uatro ann os de pois da 
Const i tuição): firm arn rn a inte llige nc ia de que subsiste a 
cl asse de magistrados em d ispo ni bi li dade, que o governo 
arbit rari amente supp rim io pe lo refe rido dec re to n . 256, 
apose nt,1ndo-os de um j acto, se is mezes depo is d aq ue lla lei, 
e m vez de ir t irando d a me ncio nada c lasse os que devessem 
occ upa r as va ras de ju izcs de secção , como lh e c ump ria 
faze r : . . . 

Depois elas c itad as dec isões do su p rem o tri bu
nal , o governo , po r dec r. n . 33 10. de 10 junho 
el e 1898, revogou o referido d ec r. n :205 6, le 
25 de julho el e 1895. 

Q uan to aos ju ízes de direito nom eados pelo go
vern o fed era l depo is ela prom ulgação da co ns tit ui
ção, po rém antes ela o rg ani sação j ud icia ria ci o 
respectivo Estado , p rO\· idenc io u o dec reto le
g islat ivo n . 657, ele 25 el e no ve mbro el e 1899 , 
m and ando-lhes pagar seos o rd enados a da ta r do 
d ia em qu e cada u m ten ha d eixad o o exe rci c io 
por força cl 'essa o rga n isação e até se rem a pose n
tad os ou aprove itad os . V ide clec r . n . 830 ele 
28 el e dezem bro el e 190 1 . · 
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volvia virtualmente a suppressao de todas as 
autoridades constituidas em virtudo d'ella. Era 
isso logico (*), mas seria detrimentoso a nacao 
applical-o com tal rigor que abrangesse os 
funccionarios todos d'ella; e obvio que muito 
pcrderia com isso certa ordem de elevados in- 
teresscs nacionaes, primando cntre cntes a 
administracao da justi^a, um dos elementos 
conscrvadores da socicdade. 

Bern o comprehenderam os homens de 15 de 
r.ovembro. Em sua proclamacao d'esse dia, 
amumciando a deposi^ao da dynnstia imperial e 
a extinc^ao do systema monarchico, o governo 
provisorio, tomando a peito manter a ordem, a 
liberdade c os direitos do cidadao, firmou o 
compromisso coijstante do trecho que em 
seguida transcrevemos; 

«As funci;oes cla Justica ordinaria, bcm como as da admi- 
nistni^ao civil c niilitar, continuarao a ser cxercidas pelos 
r.rgams ate aqui cxistentes, com rclaqao aos actos na plc- 
nitjcle de seos cfleitos; com relaqao its pcssoas, rcspeitndas 
as vantagens e os direitos adquiridos por cad a funccio- 
nario. 

Coherentemente, no projecto de constitui^ao 
consagrou disposigao garantidora dos magistra- 
dose ocongresso nacional, compequena altera- 
gao, a sancionou, no artigo de queora nos occu- 
pamos. Entretanto, em 1895, o governo apo- 
sentou for^adamente todos magistrados nao 
aproveitados para a justica federal e para a dos 
Estados (decret. n.2056, deaj de julho). Deo 
isto lugar a muitos d'elles levarem o caso, por 
via de acijao competente, no supremo tribunal 
federal, que annullou o acto, com relaijao aos 
reclamantes, lesadosemseu direito, pois segun- 
do a Constituicao ou dcveriam ter sido aproveita- 
dos em novas nomeacoes, ou se Hies conserva- 
riam os ordenados ate serem aposentados (na 
forma das leis, esta visto, istoe, porinvalidez ou 
por implemento do prazo legal). Os motives 
dessa annullafao constam dos accs. do sup. trib. 
fed. nas apell.n.215 de 21 denovembrode 1896, 
n. 237 de 7 de abril de 1S97, n. 39^ de 10 de 
setembro, ns. 404 e 416 de 7 de novembro de 
1898, e paraaqui trasladamos os que vein ex- 
postos noacc. n. 404 cit., de que fomos relator: 

Considcrando que a nposcntadoria dos appcllados dco-sc 
com infruccao do art. 74 da Constituicao federal, que 
garante cut tod a a sua pi en if mi c os enrgos inamoviveis, do 
art. 75 que so autorlsa a aposentadoria, em caso de inva- 

(") C'est surtnnt cn convicnt it'avoir pettr des iogjoiens it 
outraiu'c (Julss Siiitou.) 

lidez no service da naqao, e do art. 6 das Dis/osifdcs trans- 
iiorias da mcsma Constituicao, o qual so permittc aposen- 
tarem-se sem essa clausula os juizes que, nao admittidos 
na nova organisagao judiciaria, tivcrcm mais de 50 annos 
de excrcicio, unica alteracao feita a legislacao so'bre apo- 
sentadoria de magistrados, adoptada e mantida pelo art. S_3 
da Constituicao; 

Considerando que a clausula do cit. art. 6 «ate que 
sejam aproveitados ou a pose uf ados com ordcuado corrcspon- 
denfe ao tempo de exercicio» nao sc pode cntendcr isolada- 
mente, mas subordinada aos arts, supra citados, quer por 
ser vedado ao interprete e ao executor fazercm obra por 
uma unica disposicao legal, que se prende a outras, sem 
tel-as em considcraqao (I.. 24, Dig. deleg.), quer porquc, 
tendo sido pensantento dominanle nessa parte da Con- 
stituiqao garantir, c nao prejudicar, aos magistrados vita- 
IScios, a intelligencia contraria seria, nao em proveito. 
mas em dctrimento d'elles, e portanto infringente do 
salutar espirito que presidio a redacqao do texto constitu- 
cional e que sobre cste prevalecc; 

Considerando que seria ainda contrario a csse espirito 
aposentar forqadamentc os magistrados sem attenqao a 
condiqao de tempo c a de invalidez, ao passo que tao 
descommunal rigor nao se usou para com qualqucr das 
outras classes de funccionarios publicos, nao mais mcrece- 
dores que a magistratura—Eiigcudum est quod minimum 
bobcat iuiquitatis; 

Considerando quo se acbam ainda garantidos os magis- 
trados pela lei n. 44 B, de 22 de junho de 1892, que no 
sco art. i" assegura aos funccionarios vitalicios os direitos 
ja adquiridos na conformidade das leis ordinarias, ante- 
riorcs Constituiqao federal, c cssas leis anteriores so 
permittem a aposentadoria forqada por motives de invalidez 
ou decrepitude (leis n. 2033, dc 20 de setembro de 1S71, 
art. 29 n. 10, e n. 3311, de 9 de outubro de 18S6, 
art. 1° § 2°); 

Considerando que a lei n. 149 de 18 de julho de 
1893, nisndando prefcrir para a nomeaqao de ministros 
togados do supremo tribunal militar os magistrados cm 
disponibilidadc (art. 2 />) e a de n. 221, de 20 de no- 
vembro de 1894, art. 7, determinando sejam preferidos no 
preenchimcnto das vagas de juiz seccional os antigos ma- 
gistrados nao aproveitados (isto quatro annos depois da 
Constituiqao), firmaram a intelligencia dc que subsiste a 
classe de magistrados em disponibilidadc, que o governo 
arbitrariamente supprimio pelo referido decreto n. 256, 
aposentando-os dc um jacto, seis mezes depois daquella lei, 
em vez de ir tirando da mencionada classe os que devessem 
occupar as varas dc juizes de seccao, como Ihe cumpria 
fazer: 

Depois das citadas decisoesdo supremo tribu- 
nal, o governo, por deer. n. 3310. de 10 junho 
de 1898, revogou o referido deer. 0:2036, de 
25 de julho de 1805. 

Qiianto aos juizesdedireitonomeados pelo go- 
verno federal depoisda promulgacao da constitui- 
cao, porem antes da organisncao judiciaria do 
respectivo Estado, providenciou o decreto 1c- 
gislativo n.657,de25 de novembro de 1899, 
mandando-lhes pagar seos ordenados a datar do 
dia em que cada um tenha deixado o excrcicio 
por forca d'essa organisagao e ate serem aposen- 
tados ou aproveitados. Vide deer. n. 830 dc 
28 de dczembro de 1901. 
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Art. E' concedido a D. Pedro 
de Alca ntara, cx-ip·1perador do Bra
zi l, um a pensão que, a contar ele 15 
el e novc111bro ele 1889, garanta-lhe, 
por todo o tem po ele sua vicia, 
subsistcncia dece nte; fi ca n lo ao 
co ngresso ordin ario fixa r, c111 sua 
pri111eira reunião, a cifra daque ll a 
pensão.- A 1//ão de Faria e ou tros. 

( AdcliLivo approvado em 2 1 de j nneiro 
de 189 1 ) . 

Art. Será :1dquirida a casa em 
qu e fall cceo o Dr. Bcn ja111in Cons
tant , na qual se collocará u111a 
hpidc cm ho111 em1gem á memoria 
cio g ra nde patriota-o fund ador da 
Republi ca . 

Paragrapho uni co . A' viuva se rá 
conced i lo o usofruc to durante a 
sua vida , passando ao depois para 
a nação, co mo prc:p ri cdadc nac io
nal.-N c/so11 de Va sco11rel/os . 

( Add it ivo approvado em 14 e 18 de fe
vere iro de 189 1 .) 

ARTIGOS SETIMO E OI TAVO 

Art. 7°. E' concedida a D. Pedro 
de Alcantara , cx-i 111pcraclor do Bra
zi l, uma pensão qu e a contar de 15 
de novembro le 1889, ga ranta-lh e, 
por todo o tempo de sua vida, 
su b istcncia decente. O co ng resso 
orcl in ari o. cm su,1 primeira reunião, 
fi xará o q11a11/11111 des ta pensão . 

Redncçâo pe la com missii.o do cong resso 
(approvada em 23 de feve reiro de 189 1 ). 

Arl. 8°. O govern o federa l ad
quirirá para a nação a casa cm que 
fa ll ecco o Dr. Benj amin Constant 
Botelh o de Magalhães e n'e ll a man
da rá collocar uma lapide cm ho111 e
nagcm a mc111 ori a do grande 
patriota- o fund ador ela Republi ca. 

Paragrap'10 unico. A viuva do 
mesmo Dr. Bcnja111in Constant 
terá , c111 quanto viver, o usofruc to 
da casa mencionada. 

( Redacçào pela comm iss:io do congresso 
em 23 de feve re iro de 189 1 e nesse dia 
a pprovad:1.) 

Art. 7°. E' concedida a D. Pe
dro de Alcantara, ex-imperador 
do Brazil, uma pensão, que, a 
contar de 15 de novembro de 
1889, garanta-lhe, por todo o 
tempo de sua vida, subsistencia 
decente. O congresso ordinario 
em sua primeira reunião, fixará 
o Hquantumn desta pensão. 

Art. 8°. O governo federal 
adquirirá para a nação a casa 
em que falleceo o Dr. Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães 
e nella mandará collocar uma 
lapide em homenagem á memo
ria elo grande patriota-ó fun
dador da Republica. 

Paragrapho unico. A viuva 
do mesmo Dr. Benjamin Cons
tant terá, emquanto viver, o 
usofructo da casa mencionada. 

Arts. 7 ° e 8 °. Escapam ao plano d' csta ob ra , por não serem de caracter constitucional. 

3S0 ARTIGOS SKTIMO E OITAA'O 

Art. E' conccdido a D. Pedro 
dc Alcantara, ex-impcrador do Bra- 
zil, uina pcnsao quc, a contar dc 15 
do novcmbro de 1889, garanta-lhc, 
por todo 0 tempo de sua vida, 
subsislencia dccente; ficando ao 
congresso ordinario fixar, cm sua 
primeira reuniao, a cifra daquclla 
pensao.— /tnlao de Faria eoutros. 

( Addiiivo approvatio em 21 de Janeiro 
de 1891 ). 

Art. Sera adquirida a casa em 
quc fallccco o Dr. Benjamin Cons- 
tant, na qual sc collocara uma 
lapide cm bomcnagem a mcmoria 
do grande patriota—o fundador da 
Rcpublica. 

Paragrapho unico. A'viuvasera 
conccdido o usofructo durante a 
sua vida, passando ao depois para 
a na^ao, como prcpricdadc nacio- 
nal.—Nelson de Va concellos. 

{ Additivo approvado em 14 e 18 de fe- 
verelro de 1891.) 

Art. 70. E' conccdida a D. Pedro 
dc Alcantara, cx-impcrador do Bra- 
zil, uma pensao que, acontarde 13 
de novembro dc 1S89, garanta-lhc, 
por todo o tempo dc sua vida, 
subsislencia dccente. O congresso 
ordinario, cm sua primeira reuniao, 
fixara o qiianliini desta pensao. 

Redacfio pel a commissao do congresso 
( approvada em 23 de fevcreiro de 1891 ). 

Art. 8". O govcrno federal ad- 
quirira para a nafao a casa cm quc 
fallccco o Dr. Benjamin Constant 
Botclhode Magalhacs e n'ella man- 
dani collocar uma lapide cm bomc- 
nagem a mcmoria do grande 
patriota—o'fundador da Rcpublica. 

Paragrapbo unico. A viuva do 
mcsmo Dr. Benjamin Constant 
tera, cmquanto vivcr, o usofructo 
da casa mencionada. 

( Reduceso pela commissao do congresso 
em 23 de fevereiro de 1891 e nesse dia 
approvada.) 

Art. 7°. E' concedida a D. Pe- 
dro de Alcantara, ex-imperador 
do Brazil, uma pensao, que, a 
contar de 15 de novembro de 
1889, garanta-lhe, por todo o 
tempo de sua vida, subsistencia 
decente. 0 congresso ordinario 
em sua primeira reuniao, fixara 
o ((quantum)) desta pensao. 

Art. 8n. 0 governo federal 
adquirira para a nagao a casa 
em que falleceo o Dr. Benjamin 
Constant Botelho de Magalhaes 
e nella mandara collocar uma 
lapide em homenagem a memo- 
ria do grande patriota—6 fun- 
dador da Republica. 

Paragrapho unico. A viuva 
do mesmo Dr. Benjamin Cons- 
tant tera, emquanto viver, o 
usofructo da casa mencionada. 

Arts. 7l e 8°. Escapam ao piano d'esta obra, por nao serem de caracter constitucional. 



. 7°. E' concedida a D. Pe
~ Alcantara, ex-imperador 
azil , uma pensão, que, a 
~ de 15 de novembro de 
garanta-lhe, por todo o 

, de sua vida, subsistencia 
te. O congresso ordinario 
a primeira reunião, fixará 
antumn desta pensão. 
. 8°. O governo federal 
rirá para a nação a casa 
.e falleceo o Dr . Benjamin 
mt Botelho de Magalhães 
la mandará collocar uma 
em homenagem á memo

l grande patriota-ó fun
da Republica. 
agrapho unico. A viuva 
~smo Dr. Benjamin Cons
terá, emquanto viver, o 
teto da casa mencionada. 

e caracter constitucional. 

APPENDICE 

PROCLAMAÇÃO DO GOVERNO PROVISORIO 

(EM 15 DE NOVEMBRO DE 1889 ) 

« Concidadãos ! 

« O povo, o exe rcito e a armada nacional, em 
perfeita communhão de sentimentos com os 
nossos concidadãos residentes nas provínci as , 
acaba m de decretar a deposição da dynastia 
imperi al e con sequentemente a exti ncção do 
systema monarch ico representati vo . 

« Como resultado immediato desta re volução 
nacional. de caracter essencialmente patriotice, 
acaba de se r in stítuido um governo provisorio, 
cuja principal missão é garantir com a ordem 
pu bli ca a liberdade e o direito do cidadão. 

« Para comporem este governo , emquanto a 
nação soberana, pelos ~eos orgãos competentes, 
não procederá esco lha do govern o defi n iti vo, 
foram nomeados pelo chefe do poder executivo 
da nação os cidadãos abaixo assignados. 

<<Concidadãos: 

« O governo proviso rio, simples agente tern
porario da soberania nacional, é o govern o 
da paz, da liberdade, da fraternidade e da 
ordem . 

« No uso das attr ibuições e facu ldades extra
ordinaria s de que se acha investido para a defesa 
da integridade da patria e da ordem pu blica , 
o governo proviso rio por todos os me ios ao seo 
alcance prornette e ga rante a todos os habitantes 
do Brazil , nacionaes e estrangeiros, a segurança 
da vida e da propri edade, o respeito aos direi tos 
individuaes e políticos, salvas , quanto a estes, 
as limitações exigidas pelo bem da patria e pe: a 
legitima defesa dó governo proclamado pelo 
povo, pelo exerci to e pela armada nacionaes. 

« Concidadãos ! 

<< As fu ncções da justiça ordinaria, bem como 
as fun cções da admin istração civil e militar, 
continuarão a ser exe rcidas pelos orgãus até aq ui 
existen tes, com relação aos actos na plenitude 
dos seos effeitos; com relação ás pessoas, respei
tad as as vantagens e os direitos adquiridos por 
cada fu nccionario . 

« Fica, porém , abolid a, desde já , a v ital icie
dade do senado, e bem assim · abolido o conselho 
de estado . Fica d issolvida a camara dos depu
tados . 

« Concidadãos! 

« O gove rno provisorio reconhece e acata 
todos os compromissos nacionaes contrahidos 
du rante o regím en a nterior , os tratados sub
sistentes com as potencias estra nge iras, a divida 
publica externa e interna, os contractos v igentes 
e mais obrigações lega lmente estatuidas . 

« Marechal MANOEL DEODORO DA FoNCECA, 
chefe do govern o prov isorio . 

« Aristides da Silveira Lobo, ministro do inte
rior. 

« R11y Barbosa, min istro da fazenda e inte
rinamente da j ustiça . 

« Tenente-coronel Be11ja111i11 Co11sfa11t Botelbo de 
Maga lbaes, m inistro da guerra. 

« Chefe de esquad ra Eduardo Wa11de11lwl/1, 
ministro da marinha . 

« O:Jú11ti110 Bocayuva , ministro da s relações 
exter iores e interinamente da ag ricultura, com
mercio e obras publicas.» 

APPENDICE 

proclamacAo do governo provisorio 

(EM 15 DE NOVEMBRO DE 1889) 

« Concidadaos! 

« O povo, oexcrcito e a armada nacional, em 
perfeita communhao de sentimentos com os 
nossos concidadaos residentes nas provincias, 
acabam de decretar a deposigao da dynastia 
imperial e consequentemente a extinc^ao do 
systema monarchico representative. 

« Como resultado immediato desta revolu^ao 
nacional, de caracter essencialmente patriotico, 
acaba de ser instituido um governo provisorio, 
enja principal missao e garantir com a ordem 
publica a liberdade e o direito do cidadao. 

« Para comporem este governo, emquanto a 
na<;ao soberana, pelos seos orgaos competentes, 
nao proceder a escclha do governo defmitivo, 
foram nomeados pelo chefe do poder executivo 
da nacao os cidadaos abaixo assignados. 

« Concidadaos: 

« 0 governo pro\ isorio, simples agente tem- 
porario da soberania nacional, e o governo 
da paz, da liberdade, da fraternidade e da 
ordem. 

« No uso das attribuigoes e faculdades extra- 
ordinarias de que se acha investido para a defesa 
da integridade da patria e da ordem publica, 
0 governo provisorio por todos os meios ao seo 
alcance promette e garantea todos os habitantes 
do Brazil, nacionaes e estrangeiros, a segurancja 
da vida e da propriedade, 0 respeito aos direitos 
individuaes e politicos, salvas, quanto a estes, 
as limilafdes exigidas pelo bem da patria e peia 
legitima defesa do governo proclamado pelo 
povo, pelo exercito e pela armada nacionaes. 

« Concidadaos ! 

« As funccoes da justi^a ordinaria, bem como 
as funccoes da administrafao civil e militar, 
continuarao a ser exercidas pelos orgaos ate aqui 
existentes, com relafao aos actos na plenitude 
dos seos effeitos; com rela^ao as pessoas, respei- 
tadas as vantagens e os direitos adquiridos por 
cada funccionario. 

« Pica, porem, abolida, desde ja, a vitalicie- 
dade do senado, e bem assim abolido o conselho 
de estado. Pica dissolvida a camara dos depu- 
tados. 

« Concidadaos! 

«O governo provisorio reconhece e acata 
todos os compromissos nacionaes contrahidos 
durante o regimen anterior, os tratados sub- 
sistentes com as potencias estrangeiras, a divida 
publica externa e interna, os contractos vigentes 
e mais obriga^oes legalmente estatuidas. 

«Marechal Manoel Deodoro da Fonceca, 
chefe do governo provisorio. 

« Aristides da Sdveira Loho, ministro do inte- 
rior. 

« Rny Barhosa, ministro da fazenda e inte- 
rinamente da justifa. 

« Tenente-coronel Benjamin Constant Botelhode 
Magalhaes, ministro da guerra. 

« Chefe de esquadra Ednardo l-Vandcnkolk, 
ministro da marinha. 

« Qjiiniino Bocayuva, ministro das relai;oes 
exteriores e interinamente da agricultura, com- 
mercio e obras publicas. » 



REDACÇAO 
DO 

PROJECTO DE CONST IT UIÇÃO 

VOTADO PELO CONGRESSO CONSTITUINTE 

PARECE R 

A cornm1 ssao especial do congresso , em cumprimento 
do disposto no art. 6; do Regim ento Intern o, .1present.1 a 
Constituição redigida de confo rmidade com o vencido. 

Alguns arti gos do projeeto mereceram particular estudo 
e para c ll es a commiss:w chama a attcnç f10 do cong1csso 
afim de que se verifique si a rcdacçüo proposta cstú de 
inte iro accordo com o sco voto ex presso . 

Posto que nf10 esteja claro, parecco A commi :-·sf10 que a 
emenda ao art. 2-~, ;::ssignada pelo Sr . M.cira de Vascon
cc ll os e outros , t!cvc comprehcnder os casos do art. 2.3, 
sendo, portanto, im post a a perda do mand ato ao deputado 
o u ao scnadcr que celebrar con tr;-ictos com o pcdcr exec u
t ivo , dell c receber " emprego ou comrniss:"10 rem un e rada , 
aceitar cargo diplomatico o u commando militar ou fàr 
presidente ou fizer p:1rtt: de d irc c toria de banco, com
p:111hia ou cmprcz.a que gosc de favores do gove rno fe
de ra l , sa lvo :is excepçõcs co nt idas no mesmo artigo . 

Parece t.nnbcm :'t commiss:10 que os ::irts . 23 e 24 , red i
gidos de accordo com o venc ido, encerram confusi10 e 
contradicç,10 quanto ,, cxcc pçüo fe ita para aceitação de 
missões diplomatic.1s e ro11111,is.f:õts militares ( art. 23) e 
quanto ;'1 cxigcncia de l iccnç.1 das camaras p:ua ace itaçi10 
de rnrgos dipl omati cos e ro111111n 11dos 111ilitarcs ( art. 24 ) . 

A maioria da commi :,;s;"10 pensa riuc , havendo incon
grucncia entre a emenda do Sr. Lcovig ildo Fil6 uciras ao 
11. 23 do art. 75 e os ns. 24 e 25 do mesmo .irtigo e 
outras disposi ções approvad,:s Ji"clo congresso cm vo tação 
posterio r ú da sobrcdita crn cnda , 11;"1 0 cst~l comtudo em 
suas attribuiçõcs to mar um :~ dec isão capaz. de hanno ni s i! r 
t acs disposições de accon.lo com o pensamento do con
gresso, pelo que resolve subm ctte r a d1fliculdad c ú delibe
raçüo do mesmo l..'.ongresso . 

Foi es ta :-t opi nião vcnct.:dorn: entende , po rém , a mino ria 
da com111issi"10 que o pensamento do co ngresso fóra cstabc-
1 ·cc r a un idade de legisl:içilo , pelo que :i e menda d o 
Sr. Lcov igi ldo Fil g ue iras devia se r redigida de modo a 
fi'-·ar d aro que o direito processual a que se rcfçrc 1 é unica-
111en tc cm rc laç,w ú justi ,; a i"cdcra l ; que deviam sr cl imi-

nados por supe rílu os os ns . 27 e ~8 e conservado do n. 24 
sómente o qu e diz respei to ú 1rnturalisaç;"10 , visto co rno , 
firmada a reg ra de que ao co ng resso compete l~g is lar 
privativamente so bre o direito civi l , cri minal e commcrcial, 
é escus:ido que a Constituiçfto d eclare competir-l he a facul
dade d e leg islar sob re fa llenc ia, sob re os crimes políticos, 
a pirat:1ria , etc. 

No :irt. 48 a eo111111iss,10 substituio :is pa lav r:is - até o 
d ia 20 de mai o do mes 1r:o anno-por est:1s outras- na 
sua prime ira sessão- e assim proccdeo atte ndc ndo cí crnt:'. nda 
cio Sr. Campos S:illcs ao art. 17, que foi approvada pelo 
congresso , e segundo a qual urna lei ordi nari: 1 poclcrú 
designar para a reunião legislativa ou t ro dia que não seja 
o 3 de maio. 

Sala da commissào , em 2 1 dl! lt!vcrciro de 1S9 1. 

U. do J/111nrn l. 
Ln11ro Sodré. 
l.n11ro Dvfiil!cr. 
Dv!nuot l Fraurisco &Wat:bado. 
'IJirgilio C. cDam'nsio . 
.Joaquim Cn/1111dn. 
l .oj",·s '"Troi·r.o. 
Gil Co11/arl. 
0.1n 110.-! ºP. de Olircir,1. 'V,11/ad,io. 
'"Tbeodoro ,.A lves 7>,1chero . 

.Josi Jtrgi110. 
Gabi110 ºBrso11ro. 
.J11!io de C.1;·/ilbos. 
Lro/'o/Jo de ºBulhucs. 
Dr. J. '73. Lnj"ér. 
.Jotio Soares {l-{ctt·a. 
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PI 

REDACCAO 

DO 

PROJECTO DE CONSTlTUigAO 

VOTADO FELO CONGRESS*) CONSTITU1NTE 

PARECER 

A commissao especial do congrcsso, em cumprimento 
do disposlo no art. 63 do Rcgimento Interne, aprcscnta a 
Constituii^ao redigida de conformidade com o vcncido. 

Alguns artigos do projecto mercccram particular estudo 
e para elles a commissao chama a attcrujao do congiesso 
afim de quc sc verifique si a rcdac^ao proposta esta de 
inteiro accordo com o seo voto c.xpresso. 

Posto que nao esteja claro, parecco a commissao que a 
emenda ao art. 24. assign ad a pelo Sr. Mcira de Vascon- 
cellos e outros, deve comprehcnder os casos do art. 23, 
sendo, portanto. impesta a pcrda do mandato ao deputado 
ou ao scnadcr quc celcbrar contractos com o peder exccu- 
tivo, delle rccebcr" emprcgo ou commissao rcmunerada, 
aceitar cargo diplomatic0 ou commando militar ou tor 
presidente ou fixer parte dc dircctoria de banco, com- 
panhia ou empreza que gose dc favores do governo fe- 
deral, salvo as excepgocs contidas no mesmo artigo. 

Parecc tambcm a commissao quc os arts. 23 c 24, rcdi- 
gidos dc accordo com o vcncido, encerram confusao c 
contradic^ao quanto a cxccp^ao feita para aceitacao dc 
mhsdes diplomaticas c comihtssocs militares (art. 23) c 
quanto a cxigcncia de liccmja das camaras para aceitacao 
de cargos diplomalicos e comwamios militares (art. 24). 

A maioria da commissao pensa quc, havendo incon- 
gruencia entrc a emenda do Sr. I.covigildo Filgueiras ao 
n. 23 do art. 33 e os ns. 24 e 23 do mesmo artigo e 
outras disposlcocs approvadas pelo congrcsso cm vota^ao 
posterior a da sobredita emenda, nao esta comtudo em 
suas attribuiqoes tomar uma decisao capaz de b.armonisar 
taes disposi^oes de accordo com o pensamcnto do con- 
grcsso, pelo que resolve submetter a ditliculdadc a delibc- 
ra^ao do mesmo congrcsso. 

Foi esta a opiniao vencedora; entende, porem, a- minoria 
da commissao que o pensamcnto do congrcsso tora cstabe- 
leccr a unidade de legislaqao, pelo que a emenda do 
Sr. I.covigildo Filgueiras devia ser redigida de modo a 
Hear claro quc o direito proccssual a que se refyrc, e unica- 
nicntc cm rela^ao a justRa federal; que deviam sr climi- 

nados por superfluos os ns. 27 c 28 c conscrvado do n. 24 
sdmentc o que diz respeito a naturalisa^ao, visto como, 
firmada a regra de quc ao congrcsso compete leg!star 
privativamente sobre o direito civil, criminal e commercial, 
e cscusado quc a Constitui'*uo declare competir-lhc a facul- 
dade de legislar sobrc fa! lend a, sobre os crimes politicos, 
a pirataria, etc. 

No art. 48 a commissao substituio as palavras — ate o 
dia 20 dc mato do mesmo anno — por estas outras—na 
sun primeira scssao—e assim proccdeo attendendo a emenda 
do Sr. Campos Salles ao art. 17, que foi approvada pelo 
congrcsso, e scgundo a qual uma lei ordinaria pod era 
designar para a rcuniao legislativa outro dia que nao seja 
o 3 de maio, 

Sala da commissao, em 21 de fevcreiro de 1S91. 

U. do i/hnaraK 
Lauro Sodrc. 
Laura cMiillcr. 
{Mauocl Frauc'isco €Macbado. 
Virgilio C. 'Damasio. 
Joaquim Caluuda. 
Lof-cs Trovco. 
Gil Goulart. 
aifauocl CP. dc Olivcira Vail ad do. 
Theodora ^Ivcs Tacbcco. 
Jose Hvgiuo. 
Gabiuo sBc$ouro. 
Julio dc Castilbos. 
Leopold0 dc Tinlhacs. 
Dr. J. Tl. Lafcr. 
Joiio Scares c\ava. 
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CONSTITUI CÃO ., 

DA 

REPUBLICA DOS ES1.,ADOS UNIDOS DO BRAZLL 

TITULO I 

DA ORGANISAÇÃO FEDERAL 

DISPOS IÇÕES PRELIMINARES 

Art . 1°.- A Nação Brazileira aclopta como forma ele go
verno , sob o regm,en representativo. a Republica Federativa 
proclamada a 15 ele novembro ele 1889, e constituc-se, por 
uni~10 perpe tua e indi sso lu vcl d;.1 s suas antig.1s provincias, 
em Estados-Unidos do Brazil. 

Art. 2°.-Cada uma das .1ntig:1s provincias form.1rá um 
Estado , e o antigo município neutro constituir.í o Districto 
Federal, continuando a se r a capital da União , emquanto 
n,10 fàr obse rvado o disposto no artigo seguinte. 

Art. 3°.-Fic.1 pe, tencendo :í nião uma zona de 14.400 
ki lomet1:os quadrados, no planato central da Republica, a 
qua l sera opportunamente demarcada para nclla es tabel ecer
se a futura capita l federal. 

Par,,g r:, pho unico . Effoctuada a mudança da capita l o 
actual Districto Federal passar,, a constituir um Estado. ' 

Art. 4°.-Os Estados podem encorpora r-se entre si, sub
dividir-se , ou dcsmembrnr-se, para se annexarcm a outros . 
ou form.1rern novos Estados, mediante .1cquicsccnc!a das 
rcspectiv;1s :1ssemblé.1s lcgisl:1 ti vas, cm duas sessões :mnuaes 
successivas , e .ipprcvaç:"lO do Cong resso acional. 

Art . 5,, .-lncumbe a cada Estado prover, a expensas 
proprias , ~í.s ncccssi,Jades de seu governo e administra ção : 
a Uni?10 , porém , prestar:'l soccorros no Estado que, cm caso 
,'e ca lamidade publica , o solicitar. 

Art. 6".-0 Governo Federa l n.io poder,, intervi r cm ne
gocios peculiares aos Estados, salvo: 

1 ". Para repeli ir invasão estrangeira , ou de um Estado 
cm outro; 

2°. Para mante r a fórrna repub li ca na federativa; 
••. Para restabelecer a o rd em e a tranquillidade nos 

Estados ú req ui sição dos respectivos governos; 
4•. Para assegurar a execução das leis e das sentenças 

federaes . 
Art . 7°.- E' da compctencia e.,cl usiva da União decretar: 
1•. Impostos sobre a importação ele procedencia estran

geira; 
2 • . Direitos ele entrada , sahida e estada de navios , sendo 

livre o cornmercio de cabotagem :\s mcrcndori:.is nacionacs, 
bem como :ís est r:rn gciras que j:'i tenham pago imposto de 
importação; 

3•. Taxas de sello , sa lvo a restricção do art. 9• n. 1; 
4". Taxas dos corre ios e teleg raphos li!deraes : 
~ 1". Tambem compete privativamente :i União: 
1 º . A instituição de bancos em issores : 
2 11 • A crcaçfw e manutenção de alfandegas . 
~ 2 ". Os impostos decretados pelo União devem ser 

uniformes para todos os Estados. 
:l:i 3•. As leis da União, os aclos e as sentenças de suas 

autoridades se rfto executados cm todo o pa i1. por funccio
narios fcder.ics, podendo a respectiva ex:ccuçüo ser confiada 
aos gove rnos dos Estados , medi,mte annuencia destes. 

,\ rt. 8". E' vedado ao Governo Federal crear, de qualquer 
modo, distincções e prefcrencias cm favor dos portes de 
uns contra os de outros Estados. 

Art . < º . E' da competencia exclusiva dos Estados decretar 
impostos: 

1°. Sobre a ex portação de mercadorias de sua propria 
producção; 

2 ". Sohre immo ve is rumes e urbanos: 
3° Sobre transmi~sâo de propriedade: 
4º. Sobre industrias e profissões. 
~ , •. Tambcm compete exclusivamente aos Estados de

cretar: 
1 ". Taxas de sello quanto aos actos emanados de seus 

respectivos governos e ncgnc ios de sua economia: 
2 • .. Con tribui ções concernentes aos seos telcgraphos e 

correios. 
§ 2°. E' isenta de impostos, no Estado por onde se ex

portar, a producção dos outros Estados . 
§ ' 0

• ~ô é licito ª. um Estado tributar a importação de 
mercadorias estrangeiras quando destinadas ao consumo no 
seo tcrritorio, reverte ndo, porém , o p1oducto do irn posto 
para o Thesouro Federal. 

• · 4". Fica salvo aos Estados o li rei to de estabelecerem 
linl!as telegraphicas entre os diversos pontos de seos terri
tonos, e entre estes e os de outros Estados, que se não 
acharem _servidos por lin has fcdcraes, podendo :t União 
desapropnal-:,s, quando 1àr de interesse gera l. 

Art. 10.- E· prohibido aos Est:1dos tributa,· bens e rend,,s 
fcdcraes ou serviços a cargo da UnitlO, e reciprocamente, 

Art . 11 .-E' vedado aos Estados, como :í União: 
1 º. Crea r impostos de transito pelo territorio de um Es

tado 1 ou na passagem de um para outro, so bre produclos 
de _outr s Estados. ela Republica. ou estrangeiros, c bem 
assim sob re os vch1culos 1 de terra e :1gua~ que os tran spor
tarem: 

2 ". Estabelecer, subvencionar, ou cmb:iraçar o cxcrcic:o 
de cultos relig·iosos; 

., o_ Prescrever leis rctroactivas. 
Art. 12.-Além das fontes de receita discriminadas nos 

a_rts. 7° e 9", é li c ito ;Í Un ião, como aos Estados , cumula
t1v,~mente1 ou nã o , c renr outras quaesquer, não co ntravindo 
o disposto nos arts . 7" , 9' e 1 1 ~ 1 º. 

Art. 13 .-O direi to da União e dos Estados de lc,,.islar,·m 
so.brc via çào fc rrea e navegação interior, se r;_'l rcguhtdo por 
le i federal. 

Parag_rapbo ~nico. A navegação de cabotagem ser.í !cita 
por 1rnv1os nnc1onaes . 
. Art. 14.-As forças de terra e mar são instituições na

c1onacs permanentes: destinadas ~i defesa da patria no e:<tc
rior e :í manutcnc;fw das leis no interior. 

A força armada é essencialmente obediente , dentro dos 
limites da lei ) nos seus superiores hién1rchico:-., e obrigada 
a sustenta r ~1s instituições constitucionacs. 

Art. 1 _; .- São orgãos da soberania nacional o poder 
legislativo , o executivo e o judiciario , harmonicos e inde
pendentes entre si . 

SECÇÃO I 

· DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 
DISPO' IÇÕE GERAE5 

Art. 16.-O poder legislativo ê exercido pelo Con:,rcsso 
Nacional, com a sancção do presidente da Republica. 

§ 1 •. O Congresso Naciona l compõe- e de doi s rnmos . a 
Camarn dos Deputados e o Senado. 

§ 2°. A eleição para Senadores e Deputados for-:e-ha 
simultaneamente cm todo o paiz. 

R EDAOQAO 

CONSTITUICAO 

DA 

REPUBL1CA DOS ESTADOS EM DOS DO BRAZIL 

TiTULO I 

DA ORGANISACAO FEDERAL 

DISPOSigOES PRELIM1NARES 

Art. 1°.—A Nagao Brazilcira adopta como forma de go- 
verno, sob o regimen rep resent at ivo, a Rcpublica I-cdcrativa 
proclamada a 15 dc novembro dc 1889, e constituc-se, por 
uniao perpetua e indissoluvcl das suas antigas provincias, 
em Estados-Unidos do Brazil. 

Art. 2°.—Cada uma das antigas provincias formara um 
Estado, e o antigo municipio neutro constituira o Districto 
Federal, continuando a ser a capital da Uniao. emquanto 
nao for observado o disposto no artigo seguinte. 

Art. 30.—Fica peitenccndo a Uniao uma zona dc 14.400 
kilometros quadrados, no planato central da Rcpublica, a 
qual sera opportunamente demarcada para nclla cstabclccer- 
se a futura capital federal. 

Parr.grapho unico. Elfcctuada a mud a n^a da capital, o 
actual Districto Federal passara a constituir um Estado. 

Art. 40.—Os Estados podcm cncorporar-se cntre si, sub- 
dividir-sc, ou desmembrar-se, para se anncxarcm a outros. 
ou formarem novos Estados, mcdiantc acquicsccncia das 
rcspectivas assembleas legislativas, cm duas scssoes annuaes 
succcssivas, c approva^ao do Congrcsso Nacional. 

Art. 50.—Incumbc a cada Estado prover, a cxpcnsas 
proprias, as necessidadcs de seu governo e administra^ao; 
a Uniao, porem, prcstara soccorros ao Estado que, cm caso 
de calamidadc publica, o solicitar. 

Art. 6°.—O Governo Federal nao podcra intervir cm ne- 
gocios pcculiares aos Estados, salvo; 

in. Para rcpcllir invasao cstrangcira, on de um Estado 
cm outro; 

2°. Para manter a forma republicana fedcrativa; 
30. Para rcstabeleccr a ordcm c a tranquillidade nos 

Estados a requisi\'ao dos respcctivos govcrnos; 
q". Para asscgurar a cxecuqao das Icis c das scnten^as 

fcderaes. 
Art. 70.—E' da competencia cxclusiva da Uniao dccretar: 
1°. Impostos sobre a importa^ao de procedcncia estran- 

geira; 
2°. Direitos de entrada, sahidn e cstada de navios, sendo 

livre o commcrcio dc cabotagem as mcrcadorias nacionacs, 
bem como sis cstrangciras que jsi tcnham pago imposto dc 
importa^ao; 

30. Taxas de scllo. salvo a rcstric^ao do art. 9'' n. 1 ; 
4". Taxas dos corrcios e telegraphos fcderaes; 
§ 1°. Tambcm compete privativamcntc a Uniao : 
1°. A institui^ao de bancos cmissores; 
2°. A crca^ao c manuten^ao de alfandegsis. 
§ 2". Os impostos decrctados pclo Uniao dcvem ser 

nniformes para todos os Estados. 
§ 30. As leis da Uniao, os actos c as scnten^as de suas 

autoridadcs serao executados cm todo o paiz por lunccio- 
narios fcderaes, podendo a respcctiva execuqao scr confiada 
aos governos dos Estados, mcdiantc annuencia destes. 

Art. Su. E* vcdado ao Governo Federal crcar, dc qualquer 
modo, distine^oes e prefcrencias em favor dos portcs de 
uns contra os de outros Estados. 

Art. 9°. E' da competencia cxclusiva dos Estados decretar 
impostos; 

1°. Sobre a exportaqao dc mcrcadorias de sua propria 
produc^ao; 

2°. Sobre immovcis ruraes e urbanos; 
3°. Sobre transmissao de propriedade; 
40. Sobre industrias c profissocs. 
§ 1°. Tambcm compete cxclusivamente aos Estados de- 

cretar : 
i". Taxas de scllo quanto aos actos cmanados dc seus 

respcctivos govcrnos e ncgocios dc sua economia; 
2°. Contribiii«;6cs concernentcs aos seos telegraphos c 

corrcios. 
§ 2°. E' isenta de impostos, no Estado por onde se cx- 

portar, a producqao dos outros Estados. 
§ 30. So c licito a um Estado tributar a importaqao de 

mcrcadorias cstrangciras quando dcstinadas ao consumo no 
seo tcrritorio, revertcndo, porem, o pioducto do imposto 
para o Thcsouro Federal. 

§ 4". Fica salvo aos Estados o direito de estabelecercm 
linlias telcgraphicas entrc os diversos pontos de seos terri- 
torios, c entre cstes e os dc outros Estados, que se nao 
acharem servidos por linhas fcderaes, podendo a Uniao 
desaproprial-as, quando lor dc intercsse gcral. 

Art. 10.—E* prohibido aos Estados tributar bens e rendas 
fcderaes ou services a cargo da Uniuo, c rcciprocamentc. 

Art. II.—E' vedado aos Estados, como a Uniao: 
1°. Crear impostos de transit© pclo tenitorio dc um Es- 

tado, ou na passagem de um para outro, sobre productos 
de outros Estados da Rcpublica, ou cstrangeiros, c bem 
assim sobre os vchiculos, de terra c agua, que os transpor- 
tarem; 

2". Estabclccer, subvencionar, ou cmbara^ar o cxercicio 
dc cultos religiosos; 

3°. Prcscrcvcr leis rctroactivas. 
Art. 12.—Alcm das fontes dc rcceita discriminadas nos 

arts. 70 c 90, e licito a Uniao, como aos Estados, cumula- 
tivamentc, ou nao, crcar outras quaesqucr, nao contravindo 
o disposto nos arts. 7", 9" e 11 §1°. 

Art. 13.—O direito da Uniao e dos Estados dc legislarcm 
sobre via^ao ferrca e navega^ao interior, sera rcgulado por 
lei federal. 

Paragrapho unico. A navegatjao de cabotagem sera fcita 
por navios nacionacs. 

Art. 14.—As for^as de terra c mar sao institui^ocs na- 
cionacs pcrmancntes, dcstinadas a defesa da patria no exte- 
rior e a manutenqao das leis no interior. 

A fonja armada c cssencialmente obcdicntc, dentro dos 
limites da Ici, aos seus superiores hierarchicos, c obrigada 
a sustentar as institui^oes constitucionacs. 

Art. 15.—Sao orgaos da soberania nacional o poder 
legislative, o executive c o judiciario, harmonicos c indc- 
pendentcs cntre si. 

SECgAO I 

DO PODER LEG1SLATIVO 

CAPITULO 1 
DISPOSICOES GERAES 

Art. 16.—O poder legislative e cxcrcido pclo Congrcsso 
Nacional, com a sanc^ao do prcsidentc da Rcpublica. 

§ 1°. O Congrcsso Nacional compoe-se dc dois ramos; a 
Camara dos Dcputados e o Senado. 

§ 2°. A elei^ao para Senadores e Deputados far-sc-ha 
simultancamente em todo o paiz. 



1l.EDACÇÃ 

§ 3•. Ninguem pode ser, ao mesmo tempo, Deputado e 
Senador. 

Art. 17 .-0 Congresso rcunir-se-ha, na Capital Federal, 
independente de convocação , a J de maio de cada anno, si 
a lei não desi g nar outro dia , e funcc ionará quatro mez.cs da 
data da abertura, podendo ser prorogado, adiado ou con
vocndo cxtraordin ;,1riamentc . 
~ 1 •. Só ao Congresso compete delibernr sobre a proro

gnçi10 e ad iamento de suas sessões. 
!-i 2' . Cada lcgislaturn duraní trcs nnnos. 
~ 3•. O governo do Estado em cuja rcprcsentnçiio se der 

vaga , por qualquer causo , inclu~ive renunc ia, fará proce.dcr 
imrnedi ., tarne nte a nova cl eiçi10. 

Art. 18.- A Camara dos Deputados e o Senado trabalharão 
separadamente e em sessões publicas, quando não se resol
ver o contrario po r maioria de votos . As deliberações serão 
tomadas por maioria de votos, ach;indo-se presente cm cada 
uma das camaras a maioria absoluta dos seos mcmbr . 

Parngratpho unico . A cada uma Jas Camar, s. compete : 
Verificar e reconhecer os p deres de seos membros; 
Eleger a sua mesa; 
Organisar o sco regimento interno: 
Regular o serviço de sua policia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 
Art. 19.-0s Dcput:idos e Senadores são inviolaveis por 

suas opiniões , pa lavras e votos no cxerc1cio do m:lndato. 
Art. 20.-0s Deputados e os Senadore , desde que tive

rem r •cebido dipl,,nrn ate á nova cleiçito, nito pode610 ser 
presos , salvo caso de ílagrancía em crime inafian .; avcl. nem 
processados criminalmente sem previa licenç:l de sua camari.l. 
Levado o processo att' pronuncia exclusive, a autoridade 
procc:,s·rntc rcmettedl os autos á canrnra respect iva, para 
resolver sobre n procedcncia da accusução, si o accusndo 
não optar pe lo julgamento immediato . 

Art . 2 1 .-Os membros das duas Camar:is, no toma r as
sento, contrahirão comprom isso formal, en-1 scssfto publica, 
de be m cumprir os scos deveres . 

A rt . 22 .-üurante as sessões ve nccr:'io os cnadores e os 
Deputados um subsidio pccunia rio igual, e a ajuda de custo 
que srr:10 fixados pelo ongresso, no fi m de cada legislatur:1 
para a seguinte . 

Art. 23 .-Dcsdc que tenham sido eleitos, os membros 
do congresso não poderão celebrar contractos com o poder 
executivo, nem dc llc receber empregos ou commissôes 
rc 111 uncraclas~ .sa lvo missões dip lomaticas, commissões mi li
tares, ou cargos de a!.'.:cesso ou promoçào leg:l l. 

Art. 24.-O Deputado · ou o Senador não póde aceitar 
nomcaçfio para cargo diplomat ico ou comma ndo mili tar . 
s.:m li ccn~a da respectiva camara, salvo nos casos de 
gue1 ra ou naque lles em que a honra e a integridade da 
União se achem empenhadas. 

Art. 25 .-O DeputaJo ou o Ser.ador não pódc tambem 
ser presidente ou fazer parte de directori:is de bancos, com
panl. ias ou emprezas que gosem ele favores do governo 
fodern l definidos cm lei. 

Par: grapho unico. A inobservancia dos preceitos contidos 
nos tn s ,,rt igos antecedentes importa perda do mandato . 

Art . 26 .-O mandato legislativo ê incompa tíve l com o 
exercício de qualquer outra funcção durante as sessões. 

Art . 27.- ão condições de elegibi lidade paru o Congresso 
Nacio1 a': 

1' . Estar na posse dos dire itos de cidadão braz ilei ro e se r 
al'stavcl como eleitor; 

2 º . 1 ara a Camara, ter rnais. de quatro ann os de c idadão 
br.izilciro, e para o Senado mais de seis. 

Est:1 d isposição não comprehcndc os cidadãos a que refe
re-se o n . .+ do art. 70. 

Ar t. 28.-O Congresso decl arará, cm lei especial, os casos 
de incompatibi lidade e! •itoral. 

CAPITULO li 
A CA1\IARA DO DEPUTADOS 

Art. 29.-A (amar., dos Deputados compõe-se de represen
tantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Distr icto Federal, 
mediante o suffrngio directo, garan t id,t a rep resentação da 
minorin . 
~ 1 ' . numero dos deputados será fixado por lei em pro-

porção que não excedení de um por setenta mi l habita ntes, 
nii.o devendo esse numero ser inferior a quat ro por 
Estado, 

~ 2<>. Para este fim ma ncl'ará o Governo Federal procede r, 
desde já, ao recenseamen to da população da Rep ublica. o 
qual ser:, revisto decennalmente . 

Art. 30.-Comrete á Camara a iniciativa do adiamento da 
sess:io legislativa e de todas as leis de impostos, das leis de 
fixação das forças de terra e mar, da discussão dos projectos 
offcrccidos pelo Poder Executivo e a declaração da proce
dencia ou improcedencia da accusaç:lo contra o Presideutc 
da Republica, nos termos do art . 54. e contra os Secretar'os 
de Estado nos crimes connexos com os do Presidente da Rc
public:1. 

CAPITULO Il i 
DO SENADO 

Art. 3 1.- O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos 
termos do art. 27 e maiores de 3; annos, em numero de tres 
senadores por Estado e trcs pelo Districto Federal, eleitos 
pelo mesmo modo por qu_e o são os Deputados. 

Art. 32.-O mandato de Senadordurará nove annos, re
novando-se o Senado pelo terço tricnnalmente. 

Parngrapho unico . O Senador el~ito em substituição de 
outro exercerá o mandato pelo tempo que restava :10 substi
tuído . 

Art . .33.-O Vice-Presidente da Republica será Presiden
te do Senado, onde só terá voto de qualidade. e ser.í sub
stituído, nas ausencias e impedimentos, pelo Vice-Pres'dente 
da mesma camara . 

Art . .34.- Compete privativameute ao senado julgar o 
presidente da Republica e os demais funccionarios fcderaes 
designados rela Constituição, nos t.rmos e p,• l:1 fórma que 
ella prescreve . 
~ 1 ' . O senado, quando deliberar conio tribunal de jus

t iça, será presidido pe lo presidente do Supremo Tribum,I 
Federa l. 

§ 2º . Ni"io prof.·riní sentença condemnatoria senão por 
dous terços dos membros presentes . 

s; 3°. Nào poder..\ impór outras pen :ts mais que a perda 
do cargo e a incnpacidade de exercer qualquer outro, sem 
prejuízo da acção da j ustiça ordi naria contra o con
dem nado. 

CAPITULO IV 
DAS A TTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 35.-Compete privativamente ao Cong resso Naciona l : 
1' . O rça r a receita, fix ar a despesa federa l ann ua lmentc e 

to mar as co ntas da rece ita e despesa de cada cxe rcicio 
fina ncei ro; 

2°. Autorizar o poder executivo a contrah ir cmp restimos, 
e a faze r outras operações de credito; 

J'. Legisla r sobre a divida public:1, e estabelecer os meios 
para o seo pagamen to; 

4". Regular a arrecadação e a distribuição das rendas 
fedcraes; 

5°. Regular o commcrc io internacion:d , bem como o do:; 
Estados entre si e co m o Dist ricto Federn l, alfandeg<1r 
portos, crca r ou suppri m ir ent repostos; 

6°. Legislar sobre a navegação dos rios, que banhem mais 
de um Estado ou se ex te ndam a te rri torios estrange iros; 

7•. Determina r o peso, o valor, a inscripçào, o lYF·º e a 
lcno min aç:lo das moedas; 

8' . Crear l1a ncos de emissão, legislar sobre ell a, e t ri
bu tal-a ; 

•. Fixa r o padrão dos pesos e medidas; 
10. Resolver defi niti vamen te sob re os lim1tes dos Es tados 

entre si, os do Districto Federa l, e os do territorio naciona l 
com as nações limitrophcs; · 

t t. Auto riza r o governo a declarar a guerra si não t iver 
logar ou mnllograr-se o recurso do arbi t ra mento, e a fazer 
a p~z; 

12 . Reso lver definitivamente sob re os tra tados e con
ve nções com as nações estra nge iras; 

13. Mudar a capi t al da União; 
14 . Conceder subsídios aos Estados na hypothesc do 

art. 5• : 
15. Legislar sobre o serv iço dos co rreios e t elegraphos 

federaes; 
16 . Adoptar o regí men conve niente ,í segura nça das 

fronteiras; 
17. Fi.xa 1· ann ua lmcntc as fo rças de terra e mar; 
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30. Ningucm podc scr, ao mesmo tempo, Dcputado e 
Scnador. 

/Xrt. 1-7.—O Congresso reunir-se-lia, na Capital Federal, 
indepcndente de convoca^ao, a 3 de maio de cadn anno, si 
a lei nao destgnar outro dia, e funccionara quatro mezcs da 
data da abcrtura, podendo ser prorogado, adiado ou con- 
vocado cxtraordinuriamente. 

^ r. So ao Congresso compete deliberar sobre a proro- 
ga^ao e adiamento dc suas sessoes. 

§ 2°. Cada Icgislatura durara tres annos. 
30. O governo do Estado em cuja rcprescntaqao sc der 

vaga, por qualquer causa, inclusive renuncia, fara procedcr 
immcdiatamente a nova cleiqao. 

Art. iS.—A Camara dos Deputados c oScnado trabalharao 
separadamente e cm sessoes publicas, quando nao se rcsol- 
vcr o contrario por maioria do votos. As deliberaqoes serao 
tomadas por maioria de votos, achando-se prescntc cm cada 
uma das camaras a maioria absoluta dos seos membros. 

Paragrapho unico. A cada uma das Caman s^ compete : 
Vcrilicar c rcconhecer os podcres de seos membros; 
Elcgcr a sua mesa; 
Organisar o sco regimento interno; 
Regular o serviqo de sua policia interna; 
Nomcar os empregados de sua secretaria. 
Art. 19.—Os Deputados e Scnadores sao inviolaveis por 

suas opinioes, palavras e votos no exercicio do mandato. 
20.—Os Deputados c os Scnadores, desde que tive- 

rem r.'cebido diploma ate a nova eleiqao, nao poderao ser 
presos, salvo caso de flagrancia em crime inafianqavcl, nem 
processados criminalmcntc sem previa licenqadc sua camara. 
Levado o processo ate pronuncia exclusive, a autoridadc 
processantc remeltera os autos a camara respcctiva, para 
resolvcr sobre a procedencia da accusaqao, si o accusado 
nao optar pelo julgamento immcdiato. 

Art. 21.—Os membros das duas Camaras, ao tomar as- 
sento, contrahirao compromisso formal, em sessao publica, 
de bem cumprir os seos deveres. 

Art. 22.—Durante as sessoes vencerao os Scnadores e os 
Deputados urn subsidio pecuniario igual, e a ajuda de custo 
que scrao fixados pelo Congresso, no fim de cada legislatura 
para a seguinte. 

Art. 23.—Desde que tenham sido eleitos, os membros 
do congresso nao poderao celebrar contractos com o poder 
executive, nem delle receber empregos ou commissocs 
rcmuneradas^ salvo missoes diplomaticas, commissdes mili- 
tarcs, ou cargos de accesso ou promoqao legal. 

Art. 24.—O Dcputado ou o Senador nao podc aceitar 
nomeaqao para cargo diplomatico ou commando militar. 
sem licenqa da respcctiva camara, salvo nos casos de 
gucrra ou naquelles em que a honra c a intcgridade da 
Uniao sc achcm empenhadas. 

Art. 25.—O Deputado ou o Ser.ador nao pdde tambem 
scr presidente ou fazer parte de dircctorias de bancos, com- 
panl.ias ou emprezas quo gosem dc favores do governo 
federal definidos em lei. 

Pan grapho unico. A inobservancia dos prcceitos contidos 
ncs Ins artigos antccedcntes importa perda do mandato. 

Art. 26.—O mandato legislativo e incompativel com o 
exercicio de qualquer outra funcqao durante as sessoes. 

Art. 27.—Sao condiqoes dc elegibilidade para o Congresso 
Naciora': 

1°. Estar na posse dos dircitos dc cidadao brazilciro e scr 
al.'stavel como eleitor; 

2°. Para a Camara, ter mais dc quatro annos de cidadao 
brazileiro, c para o Senado maisde seis. 

Esta disposiqao nao comprehende os cidadaos a que refe- 
re-sc o n. 4 do art. 70. 

Art. 2S.—O Congresso declarant, cm lei especial, os casos 
de inconipatibilidadc clcitoral. 

CAP1TULO 11 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 29.—A Camara dos Deputados compoe-se de represen- 
tantes do povo eleitos pelos Estadose pelo Districto Federal, 
nicdiantc o sufiragio directo, garantida a rcprescntaqao da 
niinoria. 

§ 1°. O numero dos deputados sera fix ado por lei em pro- 
porqao que nao cxcedera de um por setenta mil habitantcs, 
nfio devendo esse numero scr inferior a quatro por 
Estado. 

§ 2°. Para cstc fim mandara o Governo Federal proceder, 
desde ja, ao rccenseamento da populaqao da Republica. o 
qual sera revisto decennalmentc. 

Art. 30.—Compete a Camara a iniciativa do adiamento da 
sessao legislativa e de todas as leis de impostos, das leisde 
fixaqao das forqas de terra e mar, da discussao dosprojcctos 
offcrecidos pelo Poder Executivo e a dcclaraqao da proce- 
dencia ou improcedencia da accusaqao contra o Presideutc 
da Republica, nostermos do art. 54, e contra os Secretaries 
de Estado nos crimes connexos com os do Presidente da Re- 
publica. 

CAPITULO III 
DO SENADO 

Art. 31.—O Scnado compoe-se de cidadaos elcgiveis nos 
tcrmos do art. 270 maiores de 35 annos, em numero de tres 
scnadores por Estado e tres pelo Districto Federal, eleitos 
pelo mesmo modo por que o sao os Deputados. 

Art. 32.—O mandato de Senadordurara nove annos, rc- 
novando-se o Senado pelo terqo tricnnalmente. 

Paragrapho unico. O Senador eleito em substituiqao de 
outro exercera o mandato pelo tempo que restava ao substi- 
tuido. 

Art. 33.—O Vice-Prcsidente da Republica sera Presiden- 
te do Senado, onde so tcra voto de qualidade, e sera sub- 
stituido, nas ausencias e impedimentos, pelo Vicc-Presidente 
da mcsma camara. 

Art. 34.—Compete privativameutc ao senado julgar o 
presidente da Republica e os demais funccionarios federaes 
designados pela Constituiqao, nos tcrmos e pela forma que 
ella prescreve. 

^ 1°. O senado, quando deliberar como tribunal dc jus- 
tiqa, sera prcsidido pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 2°. Nao profcrira scntenqa condemnatoria senao por 
dous terqos dos membros prcscntcs. 

§ 30. Nao podcra impor outras penas mais que a pcrda 
do cargo c a incapacidade de exerccr qualquer outro, sem 
prejuizo da acqao da justiqa ordinaria contra o con- 
demnado. 

CAPITULO IV 
DAS ATTRIBUigOES DO CONGRESSO 

Art. 35.—Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
1°. Orqar a receita, fixar a despesa federal annualmcnte e 

tomar as contas da receita e despesa de cada exercicio 
fmanceiro; 

2°. Autorizar o poder executive a contrahir cmprestlmos, 
c a fazer outras operaqdes de crcdito; 

30. Legislar sobre a divida publica, e estabelccer os meios 
para o seo pagamento; 

4". Regular a arrccadaqao c a distribuiqao das rendas 
federaes; 

50. Regular o commcrcio internacional, bem como o dos 
Estados entrc si e com o Districto Federal, alfandegar 
portos, crear ou supprimir entrcpostos; 

6°. Legislar sobre a navegaqao dos rios, que banhem mais 
dc um Estado ou sc extendam a territories estrangeiros; 

70. Detcrminar o peso, o valor, a inscripqao, o typo c a 
denominaqao das moedas; 

8". Crear bancos dc cmissao, legislar sobre ella, e tri- 
butal-a; 

90. Fixar o padrao dos pesos c medidas; 
10. Rcsolver defmitivamente sobre os limites dos Estados 

entre si, os do Districto Federal, c os do territorio nacional 
com as naqocs limitrophes; 

11. Autorizar o governo a dcclarar a gucrra si nao tiver 
logar ou mallograr-se o recurso do arbitramcnto, c a fazer 
a paz ; 

12. Resolver definitivamcnte sobre os tratados c con- 
venqocs com as naqoes cstrangeiras; 

13. Mudar a capital da Uniao; 
14. Conccder subsidies nos Estados na hypothesc do 

art. 50; 
15. Legislar sobre o serviqo dos correios e telegraphos 

federaes; 
16. Adoptar o regimen conveniente a seguranqa das 

frontciras; 
17. Fixar annualmcnte as forqas dc terra e mar; 
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18. Legislar sobre a organisação do exercito e da armada; 
19. Conceder ou negar passagem a forças estrangeiras 

j,elo t erritorio do · paiz, para operações militares; 
20. Mobili sa r e utilisar a Guarda Nacional ou mi lícia 

cívica, nos casos previstos pela Constituição; 
21 . Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 

territorio nacional, na emergencia de aggressão por forças 
estrangeiras ou de commoção interna, e approvar ou sus
pender o sitio que houver sido dec larado pelo poder execu
tivo, ou seos agentes responsaveis, na ausencia do congresso; 

22. Regular as condições e o processo da eleição para os 
cargos federaes em todo o paiz; 

23. Leg islar sobre o direito civi l, criminal, commereia l 
e processual da Republica; 

24. Estabelecer lei s un iformes sobre naturalisação e fal
lenc ia; 

25. Defi nir e punir os crimes políticos, os de falsificação 
da moeda e dos títulos publicas da União, e os commet
tidos no alto mar ; 

26. Crear e supprimir empregos publicas federaes, fixar
lhes as attribuições, e estipular-lhes os vencimentos; 

27. Organisa r a justiça federal, nos termos do art . 56 e 
seguintes da Secção Ili ; 

28. Legislar contra a pirataria e os attentados ao direito 
das gentes; 

29. Conceder amnistia ; 
30. Commutar e perdoar as penas impostas, por crimes 

de responsabi lidade, aos funccionarios federaes; 
3 1. Legislar sobre terras e minas de propriedade da 

União; 
32 . Legislar sobre a organisação municipa l do Districto 

Federal , bem como sobre a policia , o ensino superior e os 
demais se rviços que na Capital forem reservados para o 
governo da União ; 

33 . Submetter a legislação especial os pontos do terri
torio da Republica necessa rios para a fundação de arsenaes, 
ou outros estabelecimentos e instituições de conveniencia 
fed eral ; 

34. Regular os casos de extradição entre os Estados; 
35 . Decretar as leis e resoluções necessarias ao exercicio 

dos poderes, que pertencem á União ; 
36. Decretar as leis organicas para a execução completa 

da Constituição; 
3 7. Proroga r suas sessões. 
Art. 36.-!ncumbe, outrosim , ao Congresso, mas não 

privativamente: 
1 •. Velar na guarda da Constituição e das leis, e provi

videnciar sobre as necessidades de caracter federal; 
2 º. Animar, no paiz , o desenvolvimento das letras, artes, 

e sciencias, bem como a immigração, a agricu ltura , a 
industria e o commercio, sem privilegias que tolham a 
acção dos governos locaes ; 

3•. Crear instituições de ensino superior e secundaria nos 
Estados ; 

4•. Prover il instrucção secundaria no Distri cto Federal. 

CAPITULO V 
DAS LE IS E RESOLUÇÕES 

Art . 37.-Salvas as excepções do art. 30, todos os pro
jectos <le lei podem ter origem indistinctamente na Camara, 
ou no Senado, sob a in iciativa de qualquer dos seos 
mem bros . 

Art. 38.-O proj ec to de lei , adaptado n'uma das ca
maras, se rá subrnettido á outra; e esta, si o app rovar, 
envial-o-ha ao poder executivo, que, acquiescendo, o 
sanccionará e promulgará . 

§ 1 •. Si, porém, o Presidente da Republica o julgar 
inconstitucional , ou contrario aos interesses da nação , 
negará sua sancção dentro de dez di as uteis, d'aquell e em 
que recebeo o projecto , devolvendo-o, nesse mesmo prazo, 
á camara , onde elle se houver iniciado, com os motivos da 
recusa. 

§ 2•. O si lencio do Presidente da Repub lica no decendio 
importa a sancção. 

Elle dará publicidade ás suas razões, no caso de recusa 
de sancção , quando estiver ence rrado o congresso . 

§ 3•. Devolvido o projecto á camara iniciadora, ahi_ se 
sujeitará a uma discussão e á votação nominal, conside
rando-se approvado, si obtiver dous t erços dos suffragios 
presentes. Neste caso , o projecto sení remettido ,í outra 

camara , que , s i o approvar pelos mesmos tramites, e pela 
mesnv1 maioria, o enviará , como lei, ao poder executivo 
para a formalidad e da promulgação. 

§ 4' . A sancção e a promulgação effectuam-se por estas 
fórmulas : 

,·• « O Congresso Nacional decreta, e eu sancciono a 
seguinte lei ( ou reso lução).» 

2ª « O Cong resso Nacional decreta, e eu promulgo a 
seguinte lei ( ou reso lução).,, 

Art. 39.- Não sendo a lei promulgada pelo Presidente 
da Republi ca nos casos dos §§ 2° e 3• do art. 38, dentro 
de 48 horas, o pres idente do Senado ou o vice-presidente, 
si o prime iro não o fizer em igual prazo , a pro mul gará, 
usando da seguin te fórmula : « F., presiden te ( ou vice-pre
sidente) do Senado, faço saber aos que a presente virem 
que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei 
ou reso lução». 

Art. 40.- O projecto de uma Camara, emendado na 
outra, volverá á primeira, que , si aceitar as e mend as, 
envial-o-ha , modifi cado em conformidade dellas, ao Poder 
Executivo. 
~ 1° . No caso con trario , volverá á Camara. revi~o ra, e 

considerar-se-hão approvadas as alterações, s, obtiverem 
dous terços dos votos <los membros presentes. O projecto 
se rá então remettido á camara iniciadora que só o poderá 
reprovar pe la mesma maiori a. . 

§ 2' . Rejeitadas deste modo as alterações, o proJecto 
submetter-se-ha sem ellas á sancção. 

Art. 41 .-Os projectos rej eitados, ou não sanccionados, 
não se poderão renovar na mesma sessão legis lativa. 

SECÇÃO II 
DO PODER EXECUTIVO 

CAP ITULO 
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 42.- Exerce o Poder Executivo o Presidente da Re
publica dos Estados Unidos do Brazil, como chefe electivo 
da nação. . 

§ 1•. Substitue o Presidente , no caso de impedimento , e 
succede-lhe, no de fa lta, o Vice-Presidente, .e leito simul
tanearnente com elle. 

§ 2•. No impedimento , ou fa lta do Vice-Presidente, se rão 
successivamente chamados á presidencia o Vice-Presidente 
do Senado, o Presidente da Camara e o do Supremo Tribu
nal Federal. 

§ 3º. São condições cssenciaes, para ser eleito Presidente, 
ou Vice-Presidente da Republica: 

1 º. Ser brazi le iro nato; 
2 ° . Estar no exe rcicio dos direitos politicos ; 
3°. Ser maior de trinta e cinco annos. 
Art. 43 .- Si, no caso de vaga , por qua lquer causa , da 

Presidencia ou Vice-Presidencia , não houverem ainda de
co rrido dous annos do período presidencial , proceder-se-ha 
ú nova e le ição. 

Art. 44. - O Presidente exercerá o cargo por quatro annos, 
não podendo ser reeleito para o período presidencial imme
diato. 

§ 1 •. O Vice-Presidente que exercer a presidencia no ul
timo anno do período presidencial , não pode rá se r elei to 
Presidente para o período seguinte. 

§ 2•. O Presidente deixará o exercí cio de su~s funcçõ es, 
improrogavelmente, no rnesmo dia em que terminar ~ seu 
período presidencial , succedendo-lhe logo o recem-ele,to. 

§ 3•. Si este se achar impedido, ou fa ltar, a substuição 
far-se-ha nos t ermos do art. 42 §§ 1 • e 2°. 

§ 4• O primeiro período presidencial terminará a 15 de 
novembro de 1894. 

Art. 45.-Ao empossar-se do cargo, o Presidente pronun
ciará, em sessão do Congresso, ou si este não estiver reunido, 
ante o Supremo Tribuna l Federal , esta affirmação: 

« Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a 
Constituição Federal, promover o bem ge ral da Republica , 
observar as suas leis, sustentar-lhe a uni ão, a integridade e 
a independencia. » 

Art. 46. - O PresiJente e o Vice-Presidente não podem 
sah ir do territorio nacional sem permissão do Cong resso, 
sob pena de perderem o cargo. 
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18. Legislar sobre a organisa^ao do exercito e da armada; 
19. Conceder ou negar passagem a for^as estrangeiras 

pelo territorio do'paiz, para operaijoes mill tares; 
20. Mobiltsar e utilisar a Guarda Nacional ou milicia 

civica, nos casos previstos pela Constitui«fao; 
21. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 

territorio nacional, na emergencia de aggressao por forqas 
estrangeiras ou de commo^ao interna, e approvar ou sus- 
pender o sitio que houver sido declarado pelo poder execu- 
tive, ou seos agentes responsaveis, na ausencia do congresso; 

22. Regular as condi^oes e o processo da elei^ao para os 
cargos federaes em todo o paiz; 

23. Legislar sobre o direito civil, criminal, commercial 
e processual da Republica; 

24. Estabelecer leis umformes sobre naturalisaijao e fal- 
lencia; 

25. Definir e punir os crimes politicos, os de falsifica^ao 
da moeda e dos titulos publicos da Uniao, e os commet- 
tidos no alto mar; 

26. Crear e supprimir emprcgos publicos federaes, fixar- 
Ihes as attribui^oes. e estipular-lhes os vencimentos; 

27. Organisar a justiqa federal, nos termos do art. 56 e 
seguintes da Sec^ao III; 

28. Legislar contra a pirataria e os attentados ao direito 
das gentes ; 

29. Conceder amnistia; 
30. Commutar e perdoar as penas impostas, por crimes 

de responsabilidade, aos funccionarios federaes; 
31. Legislar sobre terras e minas de propriedade da 

Uniao; 
32. Legislar sobre a organisat^ao municipal do Districto 

Federal, bem como sobre a policia, o ensino superior e os 
demais servi^os que na Capital forem reservados para o 
governo da Uniao; 

33. Submetter a legisla^ao especial os pontos do terri- 
torio da Republica necessaries para a funda<;ao de arsenaes, 
ou outros estabelecimentos e instituitjoes de conveniencia 
federal; 

34. Regular os casos de extradi^ao entre os Estados; 
35. Decretar as leis e resoIuQoes necessarias ao exercicio 

dos" poderes, que pertencem a Uniao ; 
36. Decretar as leis organicas para a execu<;ao completa 

da Constitui^ao; 
37. Prorogar suas sessdes. 
Art. 36.—Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas nao 

privativamente : 
1°. Velar na guarda da Constituiijao e das leis, e provi- 

videnciar sobre as necessidades de caracter federal; 
2°, Animar, no paiz, o desenvolvimento das letras, artes, 

e sciencias, bem como a immigra^ao, a agricultura, a 
industria e o commercio, sem privilegios que tolham a 
ac^ao dos governos locaes; 

30. Crear institui9oes de ensino superior e secundario nos 
Estados ; 

4°. Prover a instruc^ao secundaria no Districto Federal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUgOES 

Art. 37.—Salvas as excep^oes do art. 30, todos os pro- 
jectos de lei podem ter origem indistinctamente na Camara, 
ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seos 
menibros. 

Art. 38-—O project© de lei, adoptado n'uma das ca- 
maras, sera submettido a outra; e esta, si o approvar, 
envial-o-ha ao poder executive, que, acquiescendo, o 
sanccionara e promulgara. 

§ i". Si, porem, o Presidente da Republica o julgar 
inconstitucional, ou contrario aos interesses da naijao, 
negara sua sanc^ao dentro de dez dias uteis, d'aquelle em 
que recebeo o projecto, devolvendo-o, nesse mesmo prazo, 
a camara, onde elle se houver iniciado, com os motives da 
recusa. 

§ 2". O silencio do Presidente da Republica no decendio 
importa a sanc?ao. 

Elle dara publicidade as suas razoes, no caso de recusa 
de sancgao, quando estiver encerrado o congresso. 

§ 3°. Devolvido 0 projecto a camara iniciadora, ahi se 
sujeitara a uma discussao e a vota?ao nominal, conside- 
rando-se approvado, si obtiver dous tenjos dos suffragios 
presentes, Neste caso, o projecto sera remettido a outra 

camara, que, si o approvar pelos mesmos tramites, e pela 
mesma maioria, o enviara, como lei, ao poder executivo 
para a fbrmalidade da promulga(jao, 

§ 4a. A sanc^ao e a promulga^ao effectuam-se por cstas 
forniulas : 

I* «0 Congresso Nacional decreta, e eu sancciono a 
seguinte lei (ou resolui;ao).» 

2* «0 Congresso Nacional decreta, e eu promulgo a 
seguinte lei ( ou resolu(;ao).» ' 

Art. 39.—Nao sendo a lei promulgada pelo Presidente 
da Republica nos casos dos §§ 2° e 30 do art. 38, dentro 
de 48 boras, o presidente do Senado ou 0 vice-presidente, 
si o primeiro nao 0 fizer em igual prazo, a promulgara, 
usando da seguinte formula* «F., presidente (ou vice-pre- 
sidente) do Senado, faijo saber aos que a presente virem 
que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei 
ou resolu^ao». 

Art. 40.—O projecto de uma Camara, emendado na 
outra, volvera a primeira, que, si aceitar as emendas, 
envial-o-ha, modificado em conformidade dellas, ao Poder 
Executive. 

§ 1°. No caso contrario, volvera a Camara revisora, e 
considerar-se-hao approvadas as alteraijoes, si obtiverem 
dous tergos dos votos dos membros presentes. O projecto 
sera entao remettido a camara iniciadora que so o podera 
reprovar pela mesma maioria. 

§ 2°. Rejeitadas deste modo as altera^oes, o projecto 
submetter-se-ha sem ellas a sanc^ao. 

Art. 41.—Os projectos rejeitados, ou nao sanccionados, 
nao se poderao renovar na mesma sessao legislativa. 

sEcglo 11 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO 1 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 42.—Exerce o Poder Executivo o Presidente da Re- 
publica dos Estados Unidos do Brazil, como chefe elective 
da na<;ao. 

§ r. Substitue 0 Presidente, no caso de impedimento, e 
succede-lhe, no de falta, o Vice-Presidente, eleito simul- 
taneamente com elle. 

§ 2°. No impedimento, ou falta do Vice-Presidente, serao 
successivamente chamados a presidencia o Vice-Presidente 
do Senado, o Presidente da Camara e 0 do Supremo Tribu- 
nal Federal. 

§ 30. Sao condi^oes essenciaes, para ser eleito Presidente, 
ou Vice-Presidente da Republica: 

1°. Ser brazileiro nato; 
2'. Hstar no exercicio dos direitos politicos; 
30. Ser maior de trinta e cinco annos. 
Art. 43.—Si, no caso de vaga, por qualquer causa, da 

Presidencia ou Vice-Presidencia, nao houverem ainda de- 
corrido dous annos do periodo presidencial, preceder-se-ha 
a nova elei^ao. 

. Art. 44.—O Presidente exerceniocargo por quatro annos, 
nao podendo ser reelei'to para o periodo presidencial imme- 
diato. 

^ 1°. O Vice-Presidente que exercer a presidencia no ul- 
timo anno do periodo presidencial, nao podera ser eleito 
Presidente para o periodo seguinte. 

§ 2°. O Presidente deixara o exercicio de suas func^oes, 
improrogavelmente, no mesmo dia emque terminar o seu 
periodo presidencial, succedendo-lhe logo o recem-eleito. 

§ 30. Si este se achar impedido, ou faltar, a substui^ao 
far-se-ha nos termos do art. 42 §§ i0 e 2°. 

§ 4° O primeiro periodo presidencial terminara a 15 de 
novembro de 1894. 

Art. 45.—Ao empossar-se do cargo, 0 Presidente pronun- 
ciara, em sessao do Congresso, ou si este nao estiver reunido, 
ante o Supremo Tribunal Federal, esta afiirma^ao: 

« Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a 
Constitui^ao Federal, promover o bem geral da Republica, 
observar as suas leis, sustentar-lhe a uniao, a integridade e 
a independencia. » 

Art. 46.—O Presidente e o Vice-Presidente nao podem 
sahir do territorio nacional sem permissao do Congresso, 
sob pena de perderem 0 cargo. 
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Art. 47.-0 Presidente e o Vice-Presidente perceberão 
subsidio , fixado pelo Congresso no período presidencial an
tecedente. 

CAPITULO li 
DA ELE IÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRES IDENTE 

Art. 48.-0 Presidente e o Vice-Pres idente da Republica 
serão eleitos por suffragio directo da Nação, e maioria abso
luta de votos . 

§ 1°. A eleição terá Jogar no dia I de março do. ultimo 
a,1110 do período presidenc ial, procedendo-se na Capital Fe
deral e nas capitaes dos Estados á apuração dos votos rece-
bidos nas respectivas ci rcumscri pções. . . _ 

O Congresso far.í. a apuração na sua prim eira sessao do 
mesmo an no , com qualquer numero de membros pre
sentes . 

§ 2 º . Si nenhum dos vo tados houver alcançado maioria 
absoluta , o Congresso eleger,,, por maioria dos votos pre
sentes, um , dentre os que t iverem alcançado as duas vo
tações mais elevadas, na eleição di recta. 

Em caso de empate, considerar-se-ha eleito o mais velho. 
§ .3•. O processo da ele ição e da apuração ser,, regulado 

por lei ordinaria. 
§ 4°. São ineligiveis para os cargos de Presidente e Vi

ce~residente os parentes consanguineos e affins , nos 1 º e 
2• g ráos, do Presidente ou Vice-Presiden te, que se achar em 
exercício no momento da eleição ou que o t enha deixado 
até seis mezes an tes. 

CAPITULO Ili 
DAS A TTRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 49.-Compete privativamente ae Presidente da Re-
publica: . . 

1 •. Sanccionar, promulgar e fazer publi ca r as leis e reso
luções do Congresso; expedir decre tos, instrucções e regu
lamen tos para a sua fie l execução; 

2º. Nomear e demittir li vremente os Ministros de Es-
tado ; . 

.3º. Exercer ou designar quem deva ex_ercer o commando 
supremo das fo rças de terra e m_ar dos Estados Unidos do 
Brazi l, quando fo rem chamadas as armas em defesa interna 
ou externa da União; 

4•. Ad ministra r o Exercito e a Armada e di stri buir as 
respectivas forças, conforme as leis federaes e as necess ida
des do Governo Nac ional; 

5°. Prove r os cargos civis e militares de caracter federa l, 
sa lvas as rest ricções expressas na Constituição; 

6º. Indultar e commutar as penas nos c rimes sujeitos :.í. 

jurisdicção federal , sa lvo nos casos a que se refe rem os arts . 
.35, n . .30, e 5.3 , § 2°; 

7°. Declarar a guerra, e fazer a paz nos te rmos do art . 
.35, 11, 11 ; . 

8º, Dec larar imrned iatamen tc a g uerra, nos casos de 111 va-
são ou aggressão est rangeira; . . 

9°. Dar conta annualmen te da si tuação do pmz ao Con
g resso Nacional, indicando-lhe as providenci?s e refo rm ~s 
urgentes, em uma mensagem I que remettera ao secreta no 
de Senado no dia da abertura da sessão legislativa ; 

1 o. Convocar o Congresso extraord inariamen te; 
11 . Nomear os magistrados tederaes mediante proposta 

do Supremo Tribunal; 
12. Nomear os membros do Supremo T ribun al Federa l e os 

minist ros diplomaticos, sujeitando a nomeação •·l approvação 
do Senado. 

Na ausencia do Congresso, desig nal-os-ha em commissão 
até que o Senado se pronuncie; 

1.3 . Nomear os demais membros do corpo diplomatico e 
os agentes consulares; . 

14. Manter as relações com os Estados estrangeiros; 
15. Dec larar, por si, ou seus agentes responsaveis, o esta• 

do de si tio em qualquer ponto do territorio naciona l, nos 
casos de aggressão estrangeira, ou grave commoção intes
tin a; ( Art. 6° n . .3; art . .35 n. 21 e art. 81.) 

16. Entabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes 
convenções e tratados, sempre nd n!fe1·e11du111 do Congresso, 
e app rovar os que os Estados celebrarem na conformidade 
do art. 66, submettendo-os, quando cumprir, á autoridade 
do Congresso. 

CAPITULO IV 
DOS MINISTROS DE EST ADO 

Art. 50.- 0 Presidente da Republica é auxi li ado pelos Mi
nist ros de Estado, agentes de sua confi ança, que lhe sub
sc revem os actos, e presid em cada um a uma das secretarias, 
em que se divide a admin istração federal. 

Art. 5 1 .-Os ministros de Estado não pode rão accumu
lar o exerc icio de ou tro emprego ou fu ncção publica , nem 
ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da União , Deputa
do ou Senador. 

Paragrapho unico. O Deputado, ou Senador, que acei
tar o cargo de Ministro de Estado, perderá o mandato e 
proceder-se-ha immediatamente a nova eleição, na qual não 
poderá se r vo tado . 

Art. 52- 0s Ministros de Estado não poderão compare
cer ás sessões do Congresso, e só se communicarão com 
ell e por escripto , ou pessoalmente em conferenc ia com as 
commissões das camaras . 

Os relatorios annuaes dos Ministros serão dirigidos ao 
Pres idente do Republi ea e di stribuídos po r todos os mem
bros do Congresso . 

Art . 5.3 .-0s Ministros de Estado não são respo nsaveis 
perante o Congresso, ou perante os Tribunaes, pelos con
selhos dados ao Presidente da Republica. 

§ , •. Respondem, porém, quanto aos seus actos, pelos 
crimes qualificados em ler. 

§ 2•. Nos crimes communs e de respo nsab ilidade serão 
processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, 
nos connexos com os do Presidente da Republica, pela au
toridade competen te para o julgamento deste . 

CAPITULO V 
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE 

Art . 54.-0 Presiden te dos Estados Unidos do Brazil será 
submettido a processo e a julgamento, depois que a Ca
mara dec larar procedente a accusação, perante o Supremo 
Tribunal Federa l, nos crimes cornmuns, e, nos de respon
sabildade, perante o Senado . 

Puragrapho unico. Decretada a procedencia da accusa
ção ficará o Presidente suspenso de suas funções. 

Art. 55 .-São crimes de responsabi lidade, os ac tos do 
Presidente da Rep ubli ca, que attentarem contra: 

1 º. A existenc ia política da Un ião; 
2•. A Constitui ção e a forma do governo federa l; 
/. O livre exercício dos poderes políticos; 
4º. O goso e exe rcício lega l dos d ireitos políticos, ou in-

dividuaes: 
:, . A segurança interna do paiz; 
6'. A probidade da administ raçfw; 
7º. A guarda e emprego constituciona l dos d inheiros pu-

blicos; 
8º. As leis orçamentarias votadas pelo Congresso . 
§ 1 • . Esses delictos serão definidos em lei espec ial. 
§ 2º. Outra lei ,lhes regu lará a acc usação, o processo e o 

jul!?amento. 
~ .3º. Ambas essas leis ser.ão feitas na primeira sessão do 

primeiro Congresso. 

SECÇÃO III 
DO PODER J UDICIARIO 

Art . 56.-0 poder judiciario da União terá por orgãos 
um Supremo Tribunal, com séde na Capital da Republica e 
t antos juízes e tri bunaes federaes, di stri buídos pelo paiz, 
quantos o Congresso c rear. 

Art. 57. O Supremo Tribunal Federal compor-se-ha de 
quin ze juízes, nomeados na fó rma do art. 49, n. 12, den
tre os cidadãos de notavel saber e reputação, elegiveis para 
o Senado . 

Art . 58.-0s juízes federaes são vitalícios e perderão o 
ca~o unicamente por sen tença judicial. 
~ 1 •. Os seus vencimentos serão determinados por lei e 

não _poderão ser diminuídos. 
§ 2°. O Senado julgará os membros do Supremo Tribunal 

Federal nos crimes de respqnsabilidade , e este os juí zes fe
deraes inferi ores . 
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Art. 47.—O Presidente e 0 Vice-Presidente perceberao 
subsidio, fi.xado pelo Congresso no periodo presidencial an- 
tecedente. 

CAP1TULO II 
DA ELEigAO DH PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 48.—O Presidente e o Vice-Presidente da Republica 
serao elettos por suffragio directo da Na^ao, e maioria abso- 
luta devotos. 

§ 1°. A elei<jao tera logar no dia 1 de manjo do ultimo 
anno do periodo presidencial, procedendo-se na Capital Fe- 
deral e nas capitaes dos Estados a apuraqao dos votos rece- 
bidos nas respectivas circumscrip96es, 

O Congresso fara a apura^ao na sua prime!ra sessao do 
mcsmo anno, com qualquer nuniero de membros pre- 
sentes. 

§ 2°. Si nenhum dos votados houver alcangado maioria 
absoluta, o Congresso elegcra, por maioria dos votos pre- 
sentes, um, dentre os que tiverem alcan^ado as duas vo- 
ta^oes mais elevadas, na elei^ao directa. 

Ent caso de empate, considerar-se-ha eleito o mais velho. 
§ 30. O processo da elei^ao e da apuratjao sent regulado 

por lei ordinaria. 
§ 40. Sao ineligiveis para os cargos de Presidente e Vi- 

ce-Presidente os parentes consanguineos e affins, nos 10 e 
2° graos, do Presidente ou Vice-Presidente, que se achar em 
exercicio no momento da elei^ao ou que o tenha deixado 
ate seis mezes antes. 

CAPITULO III 
DAS ATTRIBUigOES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 49.—Compete privativamente ac Presidente da Re- 
publica: 

lQ. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e rcso- 
lu^oes do Congresso; expedir decretos, instrucijdes e regu- 
lamentos para a sua fiel execuijao; 

2°. Nomear e demittir livremente os Ministros de Es- 
tado; 

30, Exercer ou designar quern deva exercer o commando 
supremo das fonjas de terra e mar dos Estados Unidos do 
Brazil, quando forem chamadas as armas em defesa interna 
ou externa da Uniao; 

4°. Administrar 0 Exercito e a Armada e distribuir as 
respectivas for^as, conforme as leis federaes e as necessida- 
des do Governo Nacional; 

5°. Prover os cargos civis e militares de caracter federal, 
salvas as restric9des expressas na Constitui^ao: 

6°. Indultar e commutar as penas nos crimes sujeitos ii 
jurisdic^ao federal, salvo nos casos a que se referem os arts. 
35, n. 30, e 53, §2"; 

79. Declarar a guerra, e fazer a paz nos termos do art. 
35, n. n; 

8°. Declarar immediatamente a guerra, nos casos de inva- 
sao ou aggressao estrangeira; 

90. Dar conta annualmente da situa^ao do paiz ao Con- 
gresso Nacional, indicando-lbe as providencias e reformas 
urgentes, em uma mensagem, que remettera ao secretario 
de Senado no dia da abertura da sessao legislativa; 

10. Convocar o Congresso extraordinariamente; 
11. Nomear os magistrados federaes mediante proposta 

do Supremo Tribunal; 
12. Nomear os membros do Supremo Tribunal Federal e os 

ministros diplomaticos, sujeitando a nomea^ao a approvatjao 
do Senado. 

Na ausencia do Congresso, designal-os-ha em commissao 
ate que o Senado se pronuncie; 

13. Nomear os demais membros do corpo diplomatico e 
os agentes consulares; 

14. Manter as rela^oes com os Estados estrangeiros; 
15. Declarar, por si, ou seus agentes responsaveis, o esta- 

do de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos 
casos de aggressao estrangeira, ou grave commo^ao intes- 
tina; (Art, 6° n. 3; art. 35 n. 21 e art. Si. ) 

16. Entabolar negociaqoes internacionaes, celebrar ajustes 
convemjoes e tratados, sempre ad referendum do Congresso, 
e approvar os que os Estados celebrarem na conformidade 
do art. 66, submettendo-os, quando cumprir, a autoridade 
do Congresso. 

CAPITULO IV 
DOS MINISTROS DE HSTADO 

Art. 50.—O Presidente da Republica e auxiliado pelos Mi- 
nistros de Estado, agentes de sua confian^a, que Ihe sub- 
screvem os actos, e presidem cada um a uma das secretarias, 
em que se divide a administra^ao federal. 

Art. 51.—Os ministros de Estado nao poderao accumu- 
lar o exercicio de outro emprego ou func9ao publica. nem 
ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da Uniao, Deputa- 
do ou Senador. 

Paragrapho unico. O Deputado, ou Senador, que acei- 
tar o cargo de Ministro de Estado, perdera o mandate e 
proceder-se-ha immediatamente a nova elei^ao, na qual nao 
podera ser votado. 

Art. 52—Os Ministros de Estado nao poderao compare- 
cer as sessoes do Congresso, e so se communicarao com 
elle por escripto, ou pessoalmente em conferencia com as 
commissoes das camaras. 

Os relatorios annuaes dos Ministros serao dirigidos ao 
Presidente do Republica e distribuidos por todos os mem- 
bros do Congresso. 

Art, 53.—Os Ministros de Estado nao sao responsaveis 
perante o Congresso, ou perante os Tribunaes, pelos con- 
selhos dados ao Presidente da Republica. 

§ 1°. Respondem, porem, quanto aos seus actos, pelos 
crimes qualificados em lei. 

§ 2°. Nos crimes communs e de responsabilidade serao 
processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, 
nos connexos com os do Presidente da Republica, pela au- 
toridade competente para o julgamento deste. 

CAPITULO V 
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE 

Art. 54.—O Presidente dos Estados Unidos do Brazil sera 
submettido a processo e a julgamento, depois que a Ca- 
mara declarar procedente a accusatjao, perante o Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes communs, e, nos de respon- 
sabildade, perante o Senado. 

Paragrapho unico. Decretada a procedencia da accusa- 
9ao ficara o Presidente suspenso de suas fumjoes. 

Art. 55.—Sao crimes de responsabilidade, os actos do 
Presidente da Republica, que attentarem contra; 

1°. A existencia politica da Uniao; 
2°. A Constituitjao e a forma do governo federal; 
3^ O livre exercicio dos poderes politicos; 
40. O goso e exercicio legal dos direitos politicos, ou in- 

dividuaes; 
50. A seguramja interna do paiz; 
6". A probidade da administra^ao; 
70. A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu- 

blicos; 
8°. As leis onjamentarias votadas pelo Congresso. 
§ 1°. Esses delictos serao definidos em lei especial. 
§ 2°. Outra lei.lhes regulara a accusa^ao, o processo e o 

julgamento. 
§ 30. Ambas essas leis serao feitas na primeira sessao do 

primeiro Congresso. 

SECglO III 

DO PODER JUD1C1ARIO 

Art. 56.—O poder judiciario da Uniao tera por orgaos 
um Supremo Tribunal, com sede na Capital da Republica e 
tantos juizese tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz, 
quantos o Congresso crear. 

Art. 57. O Supremo Tribunal Federal compor-se-ha de 
quinze juizes, nomeados na forma do art. 49, n. 12, den- 
tre os cidadaos de notavel saber e reputa^ao, elegiveis para 
o Senado. 

Art. 58.—Os juizes federaes sao vitalicios e perderao o 
cargo unicamente por sentenqa judicial. 

§ 1°. Os seus vencimentos serao determinados por lei e 
nao.poderao ser diminuidos. 

§ 2C. O Senado julgara os membros do Supremo Tribunal 
Federal nos crimes de responsabilidade, e este os juizes fe- 
deraes inferiores. 
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Art. 59.-Os tnbunaes federaes elegerão de seu seio os 
seus presidentes e organisarâo as respectivas secretari as. 

.§ 1 º. A nomeação e a demissão dos empregados de Secre
taria, bem como o provimento dos officios de justiça nas 
cin.;umScri pções judic iaiias, compete respectivamente aos 
presidentes dos tribunaes. 

§ 2°. O Presidente da Republica designará, dentre os 
membros do Supremo Tribunal Federal , o Procurador Geral 
da Repub lica, cuj as as attribuições se definirão em lei. 

Art. 60.--Ao Supremo Tribuna l compete: 
1 Processa r e julgar originaria e privativamente: 
a) o Presidente da Republica nos crimes communs, e os· 

Ministros de Estado nos casos do art. 53; 
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos 

de responsabi lidade; 
e) as causas e confüctos entre a União e os Estados, ou 

entre estes uns com os outros; 
d) os li tígios e as reclamações entre nações estrangeiras 

e a União ou os Estados; 
e) os conílictos dos juízes ou tribunaes federaes entre si, 

ou entre estes e os dos Estados, assim como os dos juízes e 
tribunaes de um Estado com os juízes e os tribunaes de 
outro Estado . 

II Julgar, cm gn.'t0 de recurso , as questões resolvidas 
pelos juízes e tribunaes federaes, assim como as de que tratão 
o presente art igo,§ 1° e o art. 61; 

Ili Rever os processos findos, nos t ermos do art. 82. 
§ 1°. Das sentenças das justiças dos Estados em ultima 

instancia haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: 
a) quando se questionar sobre a validade, ou a appli ca

ção de tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do 
Estado 1ôr contra ella; 

b) quando se contest ar a validade de leis ou de actos dos 
governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis fe
deraes, e a decisão do tribunal do Estado considerar validos 
os actos, ou as leis impugnadas. · 

§ 2°. Nos casos em que houver de appli ca r leis dos 
Estados , a justiça federa l consu ltará a jurisprudencia dos 
tribunaes locaes, e vice-versa , as justi ças dos Estados consul
tarão a jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando hou
verem de interpretar leis da União. 

Art . 61 .-Compete aos juízes ou tribunaes federaes pro
cessar e julgar: 
. a) as causas em que alguma das partes fundar a acção, ou 
a defesa , em· disposição da Constituição Federal; 

b) todas as causas propostas contra o governo da União 
ou_ Fazenda Nac ional, fundadas em disposições da Consti
tui ção, leis e regul amentos do poder executi vo, ou em 
contractos ce lebrados com o mesmo governo; 

e) as causas provenientes de compensação, re ivindicações., 
indemnização de prejuízos ou quaesque r .outras, propostas 
pelo governo da União contra particulares ou vice-versa ; 

d) os litígios entre um Estado e cidadãos de outro, ou 
entre cidadãos de Estados diversos, diversificando as le is 
destes; 

e) os pleitos en tre Est ados est range iros e cidadãos brazi
leiros; 

f) as acções movidas por estrange iros e fundadas, quér 
em contractos com o Governo da União , quér em conven
ções ou tratados da União com outras nações; 

g ) as questões de direito marítimo e navegação, ass im no 
oceano como nos rios e lagos do paiz; 

h) as questões de direito criminal ou civil internacional ; 
i) os crimes políticos. 
§ 1 ' . E' vedado ao Congresso commetter qua lquer juris

dicçâo federal ás justiças dos Estados. 
§ 2°. As sentenças e ordens da magistratura federal são 

executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes a 
policia local é obrigada a prestar auxi lio , quando invocado 
por elles. 

Art. 62 .-As decisões dos juízes ou tribunaes dos Esta
dos, nas materias de sua competencía, porão termo aos 
processos e ás questões, salvo quanto a: 

1 º. hab eas-corpus, ou 
2 ° . espolio de estrangeiro, quando a especie não esti ver 

prevista em convenção, ou tratado. 
Em taes casos haverá recurso voluntario para o Supremo 

Tribunal Federal. 

Art. 63.-As justiças dos Estados não pódem intervir em 
questões submettidas aos tribu naes federaes, nem annull ar, 
alterar, ou suspender as suas sentenças, ou ordens. E re
ciprocamente, a justiça federa l não pôde interv ir em ques-

tões submettidas aos t ribun aes dos Estados, nem annullar, 
alterar ou suspender as decisões ou ordens destes, exceptu
ados os casos expressamente dec larados nesta Constituição. 

TITULO II 
DOS ESTADOS 

Art . 64.-Cada Estado regcr-se-ha pela Constituição e 
pelas leis que adoptar, respeitados os princípios constitucio-
naes da União. • 

Art. 65 .-Pertencem aos Estados as minas e terras dcvo
lut~s situadas nos seus respectivos territorios, cabendo á 
Umão sómente a porção de territorio que fór indispensavel 
para a defesa da fronteira , fortificação, construcção militar 
e estradas de ferro federaes. 

Paragrapho uni co. Os proprios nacionaes, que não forem 
necessarios para serv iços da União, passarão ao dominio 
dos Estados, em cujo territorio est iverem situados. 

A rt. 66.-E' facultado aos Estados: 
1°. Ce lebrar entre si aj ustes e convenções sem caracter 

político; (Art. 49 n. 16.) 
2°. Em geral todo e qualquer poder, ou direi to, que lhes 

não fór negado por clausula expressa ou implicitamente 
contida nas clausul as expressas da Constitui ção. 

A rt. 67 .-E• defeso aos Estados: 
1 ' . Recusar fé aos documentos publicos, de natureza 

legislativ a, ad ministrativa, ou judiciaria, da União , ou de 
qu"lquer dos Estados; 
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• Rejeitar a moeda, ou a emissão bancaria em circula
ção por acto do Governo Federal; 

3°. Fazer, ou declarar gue rra entre si e usar de represalias; 
4°. Denegar a extradição de criminosos, rec lamados pelas 

justiças de outros Estados, ou do Districto Federal, segundo 
as leis da Un ião, por que esta materia se rege r. (Art. 35, 
n. 34.) 

Art. 68. - Salvas as restricções especificadas na Consti
tui ção e nas leis federaes, o Dist ricto Federal é administrado 
pelas autoridades municipaes . 

Paragrap ho unico. As despezas de caracter local, na Ca
pital da Republica, incumbem exc lusivamente ,í autoridade 
municipal. 

TITULO III 
DO MUNICIPIO 

Art. 69.-Os Estados organisar-se-hão de forma que fique 
assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto 
disser respeito ao seu peculiar interesse. 

TITULO IV 
DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS 

SECÇÃO 
DAS QUA LI DADES DO CIDADÃO BRAZlLEIRO 

Art. 70. - São cidadãos brazileiros: 
1•. Os nascidos no Brazil , ainda que de pae estrangeiro, 

não residindo este a serviço de sua nação; 
2°. Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe 

brazileira , nascidos em paiz estrangeiro , si estabelecerem 
domici lio na Republica ; 

3°. Os filhos de pae brazileiro, que estiver n•outro paiz 
ao serviço da Republica , embora nella não venham domici
li ar-se; 

4°. Os estrangeiros , que, achando-se no Brazil aos 15 de 
novembro de 1889, não declararem , dentro em se is mezes 
depois de entrar em vigor a Constituição, o animo de con
servar a nacionalidade de origem; 

5°. Os estrangeiros, que possuírem bens immoveis no 
Brazil, e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos 
brazileiros, comtanto que residam no Brazil , salvo si mani
festarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 

6°. Os est rangeiros por outro modo naturalisados. 
Art . 71 .-São eleitores os cidadãos maio res de 2 1 annos, 

que se alis t arem na forma da lei. 
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Art. 59,—Os tnbunaes federaes elegerao de seu seio os 
seus presidentes e organisarao as respectivas secretarias. 

§ 1°. A nomea^ao e a demissao dos empregados de Secre- 
taria, bem como o provimento dos otTicios de justi^a nas 
circumscrip^oes judicialias, compete respectivamente aos 
presidentes dos tribunaes. 

§ 2°. O Presidente da Republica designara, dentre os 
membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Geral 
da Republica, cujas as attribui<;6es Se definirao em lei. 

Art. 60.—Ao Supremo Tribunal compete: 
I Processar ejulgar originaria e privativamente: 
a) o Presidente da Republica nos crimes communs, e os 

Ministros de Estado nos casos do art. 53; 
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos 

de responsabilidade; 
c) as causas e conflictos entre a Uniao e os Estados, ou 

entre estes uns com os outros; 
■ d) oslitigiose as reclama^des entre na<;6es estrangeiras 
e a Uniao ou os Estados; 

e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, 
ou entre estes e os dos Estados, assim como os dos juizes e 
tribunaes de um Estado com os juizes e os tribunaes de 
outro Estado, 

II Julgar, cm grao de recurso, as questoes resolvidas 
pelos juizes e tribunaes federaes, assim como as deque tratao 
o presente artigo, § i" e o art. 6r; 

III Rever os processes flndos, nos termos do art. 82. 
§ 1°. Das sentenqas das justi^as dos Estados em ultima 

instancia havera recurso para 0 Supremo Tribunal Federal: 
a) quando se questionar sobre a validade, ou a applica- 

9ao de tratados e leis federaes, e a decisao do tribunal do 
Estado lor contra ella; 

b) quando se contestar a validade de leis ou de actosdos 
governos dos Estados em face da Constitui^ao, ou das leis fe- 
deraes, e a decisao do tribunal do Estado considerar validos 
os actos, ou as leis impugnadas. 

§ 2°, Nos casos em que houver de applicar leis dos 
Estados, a justi?a federal consultara a jurisprudencia dos 
tribunaes locaes, e vice-versa, as justices dos Estados consul- 
tarao a jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando hou- 
verem de interpretar leis da Uniao. 

Art, 61.—Compete aos juizes ou tribunaes federaes pro- 
cessar e julgar; 

a) as causas em que alguma das partes fundar a ac^ao, ou 
a defesa, em disposi^ao da Constitui^ao Federal; 

b) todas as causas propostas contra o governo da Uniao 
ou Fazenda Nacionai, fundadas em disposiijoes da Consti- 
tui^ao, leis e regulamentos do poder executive, ou em 
contractos celebrados com o mesmo governo; 

r) as causas provenientes de compensa^ao, reivindica^oes, 
indemnizaijao de prejuizos ou quaesquer outras, propostas 
pelo governo da Uniao contra particulares ou vice-versa; 

d) os litigios entre um Estado e cidadaos de outro, ou 
entre cidadaos de Estados diversos, diversificando as leis 
destes; 

e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadaos brazi- 
leiros; 

f) as acijoes movidas por estrangeiros e fundadas, quer 
em contractos com o Governo da Uniao, quer em conven- 
<;des ou tratados da Uniao com outras na^oes; 

g) as questoes de direito maritimo e navegaijao, assim no 
oceano como nos rios e lagos do paiz; 

/;) as questoes de direito criminal ou civil internacional; 
f) os crimes politicos. 
§ 1°. E' vedado ao Congresso commetter qualquer juris- 

dic^ao federal as justi^as dos Estados, 
§ 2°. As sentenqas e ordens da magistratura federal sao 

executadas por officiaes judiciarios da Uniao, aos quaes a 
policia local e obrigada a prestar auxilio, quando invocado 
por elles. 

Art. 62.—As decisoes dos juizes ou tribunaes dos Esta- 
dos, nas materias de sua competencta, porao termo aos 
processes e as questoes, salvo quanto a; 

1°. babeas-corpus, ou 
2°. espolio de estrangeiro, quando a especie nao estiver 

prevista em conven^ao, ou tratado. 
Em taes casos havera recurso voluntario para 0 Supremo 

Tribunal Federal. 
Art. 63.—As justiijasdos Estados nao pddem intervir em 

questoes submettidas aos tribunaes federaes, nem annullar, 
alterar, ou suspender as suas senten^as, ou ordens. E re- 
ciprocamente, a justi^a federal nao pode intervir em ques- 

toes submettidas aos tribunaes dos Estados, nem annullar, 
alterar ou suspender as decisoes ou ordens destes, exceptu- 
ados os casos expressamente declarados nesta Constitui^ao. 

TITULO II 

DOS ESTADOS 

Art. 64.—Cada Estado reger-se-ha pela Constitui^ao e 
pelas leis que adoptar, respeitados os principios constitucio- 
naes da Uniao. 

Art, 65.—Pertencem aos Estados as minas e terras devo- 
lutas situadas nos seus respectivos territorios, cabendo a 
Uniao somente a ponjao de territorio que for indispensavel 
para a defesa da fronteira, fortifica^ao, construc<;ao militar 
e estradas de ferro federaes. 

Paragrapho unico, Os proprios nacionaes, que nao forem 
necessarios para services da Uniao, passarao ao dominio 
dos Estados, em cujo territorio estiverem situados. 

Art. 66,—E' facultado aos Estados: 
1°. Celebrar entre si ajustes e convemjoes sem caracter 

politico; (Art. 49 n. 16.) 
2°. Em geral todo e qualquer poder, ou direito, que Ihes 

nao for negado por clausula expressa ou implicitamente 
contida nas clausulas expressas da Constitui^ao. 

Art. 67.—E' defeso aos Estados: 
1°. Recusar fe aos documentos publicos, de natureza 

legislativa, administrativa, ou judiciaria, da Uniao, ou de 
qualquer dos Estados; 

2°. Rejeitar a moeda, ou a emissao bancaria em circula- 
930 por acto do Governo Federal; 

30. Fazer, ou declarar guerra entre si e usar de represalias; 
40. Denegar a extrddigao de criminosos, reclamados pelas 

justigas de outros Estados, ou do Districto Federal, segundo 
as leis da Uniao, por que esta materia se reger. (Art. 35, 
n.34) 

Art. 68.—Salvas as restric^oes cspecificadas na Consti- 
tuiqao e nas leis federaes, o Districto Federal e administrado 
pelas autoridades municipaes. 

Paragrapho unico. As despezas de caracter local, na Ca- 
pital da Republica, incumbem exclusivamente a autoridade 
municipal, 

TITULO III 

DO MUNIC1PIO 

Art. 69.—Os Estados organisar-se-hao de forma que flque 
assegurada a autonomia dos municipios, em tudo quanto 
disser respeito ao seu peculiar interesse. 

TITULO IV 

DOS CIDADAOS brazileiros 

SECgAO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADAO BRAZ1LEIRO 
Art. 70.—Sao cidadaos brazileiros: 
1°^ Os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, 

nao residindo este a service de sua na^ao; 
2°. Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mac 

brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem 
domicilio na Republica; 

3". Os filhos de pae brazileiro, que estiver n'outro paiz 
ao servi^o da Republica, embora nella nao venham domici- 
liar-se; 

40. Os estrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 15 de 
novembro de 1S89, nao declararem, dentro em seis mezes 
depois de entrar cm vigor a Constitui^ao, o animo de con- 
servar a nacionalidade de origem; 

50. Os estrangeiros, que possuirem bens immoveis no 
Brazil, e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos 
brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salvo si mani- 
festarem a inten^ao de nao mudar de nacionalidade; 

6°. Os estrangeiros por outro modo naturalisados. 
Art. 71.—Sao eleitores os cidadaosmaiores de 21 annos, 

que se alistarem na forma da lei. 
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§ 1°. Nã o podem alistar-se eleitores para as eleições 
fccl ernes, ou para as cios Estados : 

1°. Os mendi g os; 
2°. Os analphabetos; 
.3 °. As praças ele pret, exceptuando os alu mnos das escolas 

militares de ensin o superi or; 
4ª . Os reli g iosos de ordens monasticas, companhias , con

g regações, ou commun idades d~ q ua lquer denomi nação , 
sujeitas a voto de obedienc ia, regra, ou estatuto, que 
im Ro rte a _ren_unc ia. da_ libe rdade _ind ividual. . 

§ 2°. Sao incleg1ve1 s os c1dadaos nflo ,d1 stave1s . 
Art. 72.-Os direitos de cidadão brazi leiro só se suspen-

dem, ou perdem nos casos aq ui part ic ul ari sados . 
§ 1 ' . Suspendem-se: 

n) por inca pac idade phys ica , ou moral: 
b) por cond emna ção crimina l , cmquan to d urarem os se us 

effci tos. 
§ 2•. Perdem-se: 

n) por natura li sação em paiz estrangei ro ; 
b) por aceitação da emp rego ou pens;io, sem licença do 

Pode r Executi vo Federa l. 
§ .3 •. Uma lei federa l determ inará as co nd ições ele reacq ui

si ção dos direitos ele c idadão brazil c iro . 

SECÇÃO II 
DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 73. - A Consti tui ção asseg ura a brazile iros e a 
es t rangeiros residen tes no paiz a inviolabilidade d os direitos 
co nce rn entes {t libe rd ade , ,l segurn nça individual e :'t pro
priedade nos te rmos seguintes: 

§ 1° . Ninguem póde ser obrigado a faz~ r, ou deixar de 
fazer algu ma co usa , senão em vi rtud e de lei. 

§ 2 °. Todos são ig uaes perante a lei. 
A Repu bli ca não admi ttc priv il eg ios de nasci mento, des

conhece foros de nobrez:1, e ex ti ngue as ordens hono rifi cas 
ex ist entes e todas as suas pre rogativas e regalias , bem como 
os títulos nobi li archi cos e de conse lho . 

§ 3°. T odos os indi víduos e confissões religiosas podem 
ex e rcer publ ic a e livrem ente o seu culto , associando-se , 
para esse fim e ad q uirindo bens, observadas as di sposições 
do di reito cornmum. 

§ 4•. A Republica só reconhece o casam ento civil , cuja a 
ce lebração ser:í g ratuita. 

§ 5°. Os c e miterios terão c.i racter secular e se rão ndmi
ni strad os pe la autoridade munic ipa l, fi cando li vre a todos 
os cu ltos reli g iosos a pratica dos respectivos ritos em rela
ção aos seus c re ntes, desd e que n;io o tTe nda m a m ora l 
publica e as leis . 

§ 6°. S e ní le ig o o e nsino m inistrado nos es tabe lec im e ntos 
publicos. 

§ 7º. Nen hum c ulto ou ig rej a gosa r.:'1 de subve nção officia l, 
ne m te r:í rela ções de d e pe ndcncia o u allian ç a com o g over
no da União , ou o dos Estados. 

§, 8°. A todo s é lic ito associare m-se e re unirem-se livre
m e nte e sem armas: não podendo inte rv ir a po licia , s in ão 
pa ra manter a ord e m pu blica . 

§ 9". E' permittido a qu em qu e r qu e seja representar, 
m ed iante pe ti çã o , aos poJ c rcs pub licas , de nuncia r abu sos 
das autoridades e promover a responsabi lidade dos culpados. 

§ 10 . Em tempo de paz , qua lquer póde entrar no territo
ri o naci o 1rnl ou ci ell c sah ir, co m a sua fo rtun a e bens , quando 
e como lhe con vie r inde pend e nt e me nte de passaporte. 

§ 1 1. A c asa é o asy lo invi o lav c l do individuo; n ing uem 
pôde ahi penetrar , d e noite , sem con se nti m en to do morn
d o r, s i não para acud ir a v ictim :1s de crim es , ou desastres, 
nem de dia, sinão nos c asos e pela forma presc ri ptos na lei. 

§ 12. Em qualqu er assumpto ê li vre a mani fes tacão de 
pensam e nto pe la impre nsa , ou pela tribuna , sem depc nd e n
cia de censura, respond e nd o c ada um pelos abu sos, que 
comm e tte r, nos casos e pe la form a qu e :1 le i d eterminar. Não 
é pe rmittido o an ony m ato . 

§ 13 . A' excepção do fl ag rante cl elicto, a prisão não po
der;Í executar-se , s in ão d epo is d e pronuncia do indic iado , 
salvos os c asos de te rminados e m le i, e m edi ante ordem 
esc ripta d a autori dade competente . 

§ 14. ing ue m pod e rá se r co nservad o em p risão sem 
culpa form ada, salvas as excepções especificadas em lei , nem 
levado :Í pri são , ou nel) a det ido, si presta r fiança idonea , nos 
casos em qu e a le i :, ad mittir. 

§ 15. Ninguem se r,í sentenciado, s inão pela autoridade 
compete nte , em virtude de le i anterior e na fórma por 
e ll a regulada . 

§ 16 . Aos accusados se assegu rará na le i a mai s ple na 
defCsa, co m todos os recursos e m e ios esse nciaes a e ll a , 
desde a nota de cu lpa, entregue cm 24 horas ao preso e 
assignada pe la auctoridad e competente, c om os no m es do 
accusado r e das testem unh as . 

§ 17 . O d ireito de pro priedade mantém-se em t oda a 
sua plenitude , sa lva a desap ropriação po r necess idade, ou 
utili dade publ ica , med iante indemnização prévia. 

As min as pertencem ao propriet1.1rio do so lo, sa lvas as limi
t ações que fo rem estabelecidas por lei a bem da exp loração 
deste ramo de indust ria. 

§ 18 . E' invio lave l o sigi ll o da correspondencia . 
~ 19 . Nenhuma pena passa rá da pessoa do cleliquente. 
§ 20. Fica abolid a a pe na de ga lês e a de banimento 

jud icial. 
§ 2 1. Fica ig ualm e nte abo lida a pe na de morte, rese rva

das as d isposições da legislação militar cm tempo de 
gue rra. 

§ 22. Dar-se-ha o b~bcas-rorpus, sempre q ue o indi viduo 
soff'rer ou se achar em imm i.ne nte perigo d e soffre r v io le ncia , 
ou coacção, por ill egalidade, ou ab uso de pode r . 

§ 23 . A' excepçâo dascausas , que, por sua natureza, 
pertencem a juízos especiaes, não havení fõro previlegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exe rcício de qua lquer profi ssão 
mora l, intell ectual e industria l. 

§ 25. Os inventos indus tri aes pe rtencerão aos seus auto
res, aos quacs ficará gara ntido por lei um privilegio tempo
rario , ou ser[l concedido pelo Congresso um premio razoa
vel qua ndo haja conveniencia de vu lgarizar o inven to, 

§ 26 1 Aos autores de obras littc rarias e arti sticas é ga
rantido o direito excl usivo de reproduzi l-as pela imprensa 
o u por qua lquer outro processo m eca nico. : 

Os herdeiros dos autores gosa rào desse d ire ito pelo t empo 
que a lei determinar. 

§ 27 . A lei asseguraní tambem a prop ri edade das marcas 
de fab ri ca . 

§, 28. Por motivo de c rença ou de f un cção reli g iosa , 
nenhum cidadão brazileiro podcní ser privado de se us direitos 
civ is e politicos 1 nem exim ir-se do cum pn m ent o de qua lquer 
d eve r civico. 

§ 29. O s que alleg are m motivo de cre nça reli_g iosa com 
o fim de se isentarem de qualquer on us q ue as leis da Repu
bl ica imp onham aos cidadãos, e os que ac e itare m co nd eco
raçito ou títulos nobiliarchicos estrangeiros pe rderão todos 
os d ireitos políticos . 

§ 30. Nenhu m imposto ele qualquer natureza poder:í ser 
cobrado sinâo em virtude de uma lei que o auto rize . 

§ .3 1. E' mantida a institu ição cio jury . 
À rt . 74.-0s ca rgos public as civ is, o u militares, são 

accessiveis a todos os bra zi lei ros, o bservadas as co ndi ções de 
c apa cida de espec ia l , que a le i estatuir, se nd o, po rém , ve
dadas as accum ul ações re mun e radas. 

Art. 75.-As pat en t es, os postos e os cargos inamov íveis 
sf10 g aran tid os e m toda a sua plenitude. 

A rt. 76 .-A aposentadoria só pode r:', se r dada aos runc
ciona rios publ icas em caso d e inva lid ez no se rviço da na
ç,,o . 

Art. 77.-Os offic iaes do exercito e ela a rmada só pe rde
r:"10 suas pate ntes , por sen ten ç a maior de dou s an nos de pri 
süo passada em jul gado nos tri bunaes rnmpe t entes . 

Art. j8.-Os mi lita res de terra e mar t e rão fóro especia l 
nos delictos militares. 

§ 1 º . Este foro cornpor-se-ha de um Supremo Tri bunal 
Militar , c uj os membros se rão v ital ic ios 1 e dos conse lho s 
ne.ccssarios para a fo rm ação da c ulp a e j ul ga m e nto dos 
c nrn es 

§ 2' . A organisaç,10 e attribui ções do Sup remo Tribunal 
Mi litar se rito regu ladas por lei. 

Art. 79.-A espec ifi cação das gara ntias e direitos ex pres
sos na Co nstituição não exclue outras garan ti as e direi t os, 
não e numerados, mas resultan tes da fórma de g ove rno q ue 
ella estabelece e dos princípios que co nsig na. 

TITULO V 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art . 80.-O cidadão investi do em funções de qu alq ue r 
dos t res pod eres fede raes não poderi, exercer as de outro . 
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^ I . Nao podem alistar-se eleitores para as elei^ocs 
fcderaes, ou para as dos Estados: 

1°. Os mendigos; 
2". Os analphabetos; 
}a. As pra^asde pret, exceptuando os alumnos das escolas 

milltares de ensino superior; 
4", Os religiosos de ordcns monasticas, companhias, con- 

grega96es, ou communidades de. qualquer denomina^ao, 
sujeitas a voto de obediencin, regra, ou estatuto, que 
importe a renuncia da liberdade individual. 

§ 2°. Sao indegiveis os cidadaos nao alistaveis. 
Art. 72.—Os direitos de cidadao brazileiro so se suspen- 

dem, ou perdem nos casos aqui particularisados. 
§ 1°. Suspendem-se: 
n) por incapacidade physica, ou moral: 
b) por condemna^ao criminal, emquanto durarem os seus 

efTcitos. 
§ 2°. Perdem-se: 
<?) por naturalisagao em paiz cstrangeiro; 
h) por aceita^ao da emprego ou pensao, sem licen^a do 

Poder Executivo Federal. 
< § 3°. Uma lei federal determinant as condi9oes de reacqui- 

si^ao dos direitos de cidadao brazileiro. 

SECgAO II 

DECLARAgAO DE DIREITOS 

Art. 73,—A Constituigao assegura a brazileiros e a 
estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos 
concernentes {\ liberdade, a seguran^a individual e a pio- 
priedade nos termos seguintes: 

§ 1°. Ninguem pdde ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma cousa, senao em virtude de lei. 

§ 2°. Todos sao iguaes perante a lei. 
A Republica nao admitte privilegios de nascimento, des- 

conhece foros de nobreza, c extingue as ordens honorificas 
existentes e todas as suas prerogativas e regalias, bem como 
os titulos nobiliarchicos e de conselho. 

§ 3°- Todos os individuos e confissdes religiosas podem 
exercer publica e livremente o seu culto, associando-se, 
para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposiqoes 
do direito commum. 

§ 4°. A Republica so reconhece o casamento civil, cuja a 
celebra^ao sera gratuita. 

§ 50. Os cemiterios terao caracter secular e serao admi- 
nistrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos 
os cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos em rela- 
930 aos seus crentes, desde que nao ofiendam a moral 
publica e as lcis« 

§ 6°. Sera leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
publicos. 

§ 70. Nenhum culto ou igreja gosara de subvemjao ofiicial, 
nem tera rela^oes de dependcncia ou allianqa com o gover- 
no da Uniao, ou o dos Estados. 

8°. A todos e licito associarem-se c reunirem-se livre- 
mente e sem armas; nao podendo intervir a policia, sinao 
para manter a ordem publica. 

§ 9". E' permittido a quern quer que seja representar, 
mediante peti^ao, aos poderes publicos, denunciar abuses 
das autoridades e promover a responsabilidade dos culpados. 

§ ! o. Em tempo de paz, qualquer pdde entrar no territo- 
rio nacional ou delle sahir, com a sua fortuna e bens, quando 
e como Ihe convier independentemente de passaporte. 

§ 1 1. A casa e 0 asylo inviolavel do individuo; ninguem 
pdde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do mora- 
dor, sinao para acudir a victimas de crimes, ou desastres, 
nem de dia, sinao nos casos e pela forma prescriptos na lei. 

§ 12. Em qualquer assumpto c livre a manifestacao de 
pensamento pela imprensa, ou pela tribuna, sem dependcn- 
cia de censura, respondendo cada um pelos abusos, que 
commetter, nos casos e pela forma que a lei determinar. Nao 
e permittido o anonymato. 

§ 13, A' excep^ao do flagrante delicto, a prisao nao po- 
dera executar-se, sinao depois de pronuncia do indiciado, 
salvos os casos determinados em lei, e mediante ordem 
escripta da autoridade competente, 

§ 14. Ninguem podera ser conservado em prisao sem 
culpa formada salvas as excep^oes especiflcadas em lei, nem 
levado a prisao, ou nella detido, si prestar fian^a idonea, nos 
casos em que n lei a admittir. 

§ 15. Ninguem sera sentenciado, sinao pela autoridade 
competente, em virtude de lei anterior e na forma por 
el la rcgulada. 

§ 16. Aos accusados se assegurara na lei a mais plena 
defesa, com todos os recursos e meiqs essenciaes a ella, 
desde a nota de culpa, entregue em 24 boras ao preso e 
assignada pela auctoridade competente, com os nomes do 
accusador e das testemunhas. 

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a 
sua plenitude, salva a desapropria^ao por necessidade, ou 
utilidade publica, mediante indemmza^ao previa. 

As minas pertencem ao proprietario do solo, salvas as limi- 
ta^oes que forem estabelecidas por lei a bem da explora^ao 
desteramo de industria. 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondencia. 
^ 19. Nenhuma pena passara da pessoa do deliquente. 
^ 20. Pica abolida a pena de gales e a de banimento 

judicial, 
§ 21. Pica igualmcnte abolida a pena de morte, reserva- 

das as disposi^'oes da legishujao militar em tempo de 
guerra, 

§ 22. Dar-se-ha o habeas-corpus, sempre que o individuo 
soflrer ou se achar em immwiente perigo de soffrerviolencia, 
ou coac^ao, por illegalidade, ou abuso de poder. 

§ 23. A' excepijao dascausas, que, por sua natureza, 
pertencem a juizos espcciaes, nao havera foro previlegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercicio de qualquer proflssao 
moral, intellectual e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerao aos seus auto- 
res, aos quaes ficara garantido por lei um privilegio tempo- 
rario, ou sera concedido pelo Congresso um premio razoa- 
vel quando haja conveniencia de vulgarizar o invento. 

§ 26, Aos autores de obras litterarias e artisticas e ga- 
rantido 0 direito exclusive de reproduzil-as pela imprensa 
ou por qualquer outro processo mecanico. 

Os herdeiros dos autores gosarao desse direito pelo tempo 
que a lei determinar, 

§ 27. A lei assegurara tambem a propriedade das marcas 
de fabrica. 

§ 28. Por motive de crenQa ou de func^ao religiosa, 
nenhum cidadao brazileiro podera ser privado de seus direitos 
civis e politicos, nem eximir-se do cumpnmento de qualquer 
dever civico. 

§ 29. Os que allegarem motivo de cren^a religiosa com 
o fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da Repu- 
blica imponham aos cidadaos, e os que aceitarem condeco- 
ra^ao ou titulos nobiliarchicos estrangeiros perderao todos 
os direitos politicos. 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza podera ser 
cobrado sinao em virtude de uma lei que o autorize. 

§ 31. E' mantida a institui^ao do jury. 
Art. 74.—Os cargos publicos civis, ou militares, sao 

accessiveis a todos os brazileiros, observadas as condi^oes de 
capacidade especial, que a lei estatuir, sendo, porem, ve- 
dadas as accumula^oes remuneradas. 

Art. 75.—As patentes, os postos e os cargos inamoviveis 
sao garantidos em toda a sua plenitude. 

Art. 76.—A aposentadoria so podera ser dada aos func- 
cionarios publicos em caso de invalidez no servi^o da na- 
(^ao. 

Art. 77.—Os officiaes do exercito e da armada so perde- 
rao suas patentes, por senten^a maior de dousannos de pri- 
sao passada em julgado nos tribunaes competentes. 

Art. 78.—Os militares de terra e mar terao foro especial 
nos delictos militares, 

§ 1°. Este foro compor-se-ha de um Supremo Tribunal 
Militar, cujos membros serao vitalicios, e dos conselhos 
necessarios para a forma^ao da culpa e julgamento dos 
crimes 

§ 2°. A organisa^ao e attribuiijoes do Supremo Tribunal 
Militar serao reguladas por lei. 

Art. 79.—A especifica^ao das garantias e direitos expres- 
ses na Constitui9ao nao exclue outras garantias e direitos, 
nao enumerados, mas resultantes da forma de governo que 
ella estabelece e dos principios que consigna. 

TITULO V 

DISPOSI^OES GERAES 

Art. So.—O cidadao investido em fun9oes de qualquer 
dos tres poderes federaes nan podera exercer as de outro. 
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Art . 8 1 .- Poder-se-ha declarar em estado de s1t10 qual
quer parte do territo rio da União, suspendendo-se ahi as 
gara nti as consti tu c ionacs por t e mpo detcnninado, quando 
a segurança da Republica o exigi r, cm caso de aggrcssão 
cstrangeir.t , ou commoção intestina. (Art . 35, n . 2 1. ) 

§ t ". ão se achando reunido o Congresso, c~corrcndo a 
patria immincntc perigo, excrceril essa attribuiçào o Po
der Executivo Federal. (Art. 49, n. 15 .) 
~ 2 ° . Este, porem, durante o estad o de sitio, restring ir

sc-ha, nas medidas de repressão contra as pessoas a impor: 
1 º A detenção cm laga r não destinado aos réus de crimes 

communs; 
2°. O desterro para outros sítios do territorio nacional. 
~ 3• . Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da 

Republica lhe relata rú , motivando-as, as medidas de exce
pção , que ho uverem sido tomadas . 

§ 4• . As autoridades que tenham ordenado taes medidas 
sào rcsponsaveis pelos abusos commcttidos. 

Art . 82.-Os processos findos, em materia crime, pode
ri'io ser revistos, a qualquer tempo , cm beneficio dos con
demnaclos, pelo Supremo Tri bu nal Federal, pa ra refo rmar, 
ou confirma r a sentença . 

~ 1º . A lei marcará os casos e a forma da revisão, que 
podcrú se r requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, 
ou cx-ojjicio pelo Procurador Geral da Republica . 
~ 2. º . Na rc vis~to não podem ser aggravadas as penas da 

sentença revista. 
§ 3°. As J isp os'.ções do presente artigo são extensivas 

nos processos m il itares 
Art. 83 .-0s funccionarios publ icos sào estrictamente 

responsavcis pelos abusos e omissões, em que incorrerem 
no excrcicio de seus cargos, assim como pela indulrrencia, 
ou neglige ncia em nf10 responsabiliznrcm effectivam cnte os 
seus subalternos . 

Paragrapho unico . O funcciona rio publico obriga r-se-ha 
por compro misso formal, no ;1cto da posse, ao dese mpenho 
dos seus deveres lcgaes . 

Art. 84.-Confnuam c m vigor, c mquanto não revoga da s, 
as leis do antigo re g imcn , no que exp licita ou im pli cita
mente ni'io for contrario no sys tc nrn de governo firmado 
pela Co nstitui çfto e aos princípios ne lla co nsa grados . 

Art. 8.5.-O Governo da Uni,io affiança o pagamento da 
divid a publil:a inte rn a e exte rn a. 

r\rt. 86.-Os oíliciaes do quadro e das classes annexas da 
armada terão as n1 csma patentes e vanta gens que os do 
cx1..:rc ito nos cargos de cn th egoria correspondente. 

Art . 87.-T odo o brazileiro é obrigado ao serv iço militar, 
em defesa da Patria e da Constituiçào, na forma das leis 
frdc racs. 

Art. 8S .- O exerc ito fede ra l compor-se-ha de contingentes 
que os Estados e o Dist ricto Fed eral sito obrigados a for
necer, constitu idos de conformid ~1de com a lei an nua de 
tixa çi10 de forças. 

·~· 1° . Uma le i fed e ra l dctcrm inar:'t a o rganiza ção geral do 
Exercito, de accordo com o § 18_ do art . 35 . 

§i 2 °. A Un ião se c ncarrega rit da instrucção militar dos 
corpos e armas e da instrucçào mi litar superior. 
~ 3• . Fica abolido o recrutamento milita r forçado. 
§ 4°. O Exerc ito e Armada compor-se-hão pelo volunta

riado , sem prem io, e cm fa lta deste pelo so rteio, previa
mente org anizado. 

Concorri!m, para o pessoal da Armada, a Esco la Nava l, 
as de Aprendizes Marinhe iros e a Marinha mercan te me
di an te so rteio . 

/\ rt. 89.-Os Estados Unidos do Brazi l, em caso algum, 
se e mpenharão cm guerra de conquista, directa ou indirc
ctamcntc, por si ou cm all iança co m outra Naçfro . 

Art . 90.-E· instituído um tribunal ele contas para li quida r 
as contas da rece ita e despcza e verifica r a sua lega lid ade, 
:intes de serem prest ad:ts ao Congresso . 

Os membros deste tribunal scr:10 nomeados pelo Presiden te 
da Repu bl ica com approvaçito do Senado, e sómente per
derão os se us lugares por sentença . 

Art . . 9 1 .- A Constituiçào pode rii ser reformada, por 
inic iativa do Congresso •acional, ou das A~sembléas dos 
Estados . 

§ 1 •. Considcrar-se-ha proposta a reforma , quando. sendo 
~,prese ntada por uma quarta parte, pelo me nos, dos membros 
de qua lq uer d:1s Camaras do Co ng r~sso 1acional , for accei t.t, 
cm trcs discussões, por dous terços dos vot s numa e noutra 

ama ra , ou quando for so licitad a por dois terços cios Esta
dos, no decu rso de um anno , represen tado cada Estado pela 
maioria de votos de sua assembléa. 

§ 2•. Essa proposta dar-se-ha por approvada, si no an
no seguinte o for, mediante tres discussões, por maioria de 
dous terços dos votos nas duas Camaras do Congresso . 

§ 3° . A proposta approvada pub li car-se-ha com as assi
gnaturas Jos presidentes e secretarias d:1s duas cnmriras , e 
incorporar-se-lia :í Constituição como parte integrante 
deli a. 

§ 4• . Não poderfio ser admittidos como objecto de del i
beração, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fór
ma republicana-federativa , ou a igualdade da representação 
dos Estados no cnado . 

Art. 92.-Approvada esta Constituiçüo, será ell a pro
mulgada pela mesa do Congresso e assignada pelos mem
bros deste . 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 1 •.-Promulgada esta Constituição, o Congresso, 
reunido c m asscm blCa ge ral , elegerá c m seguida por maio ria 
abso luta de votos, na primeira votação , e se ne nhum candida
to a obtiver, po r maioria relat iva na segunda, o Presidente 
e o Vice-P residente dos Estados Unidos do Braz ,I. 

§ t º. Essa eleição será feita c m dous escruti ni os distin
ctos para o Presidente e Vice-Pres idente rcspc tivamcnte, 
recebendo-se e apurando-se em prim e iro luga r as ccdu las 
para Presidente e procedendo-se e m seguida do mesmo mo
do para o Vice-Presidente. 

§ 2•. O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na forma 
deste artigo, occuparâo a presidcncia e a vice-presidencia 
da Republica durante o primeiro período presidencial. 

§ 3• . Para essa cleiçào não haverá incompatibilidades. 
S\ 4•. Concluída clla, o Congresso da rú por te rm in ada a 

sua missão constituinte , e, separando-se em Camara e Se
nado, cncctar:'t o exercício de suas funções nornrnes a I í de 
junho do corrente anno , 11:10 podendo em hypothese algu
m ;, se r dissolvido . 

§ 51
•
1

• No primei ro anno da primeira legislatura 1090 nos 
t rabalhos preparatorios , d iscrimi nar.í o Senado o pnmei ro 
e segundo terço de seus membros, cujo mandato ha de 
cessar no termo do primei ro e do segundo triennio. 

§ 6". Essa discrim inação effectuar-se-ha cm tres li st2.s , 
correspondentes aos tres terços, grad uando-se os senadores 
de cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua 
votaçào respectiva, de modo que se distribua ao terço do 
ul timo triennio o primeiro votado no Districto Federal e em 
cada um dos Estados, e aos dous te rços seguintes os outros 
dous nomes na escala dos sufrragios obt idos. 

§ 7º . Em caso de empate , considerar-se-hão favorec idos 
os mais ve lhos, dec idind o-se por so rteio, quando a idade for 
igua l. 

Art. :!0 .- O Estado que até ao fim do anno de 1892 n:io 
houv e r decretado a sua Consti t uiçf10 , se ni submettido , por 
acto do Co ngresso, á de um dos outros, que mais conven i
ente a essa adptação parece r1 até que o Estado su~eito a 
esse regimc n a re fo rm e, pelo processo nell a determinado. 

Art . 3° .-A' proporção que os Estados se forem organi
zando , o Governo Federal cntregar-lhes-ha a administração 
dos serv iços, que pela Constituiç:io lhes competirem, e 
liquidarit a respons,tbi lidade da administraçüo federal no 
tocante a esses serviços e ao paga mento cio pessoa l respe
ctivo . 

Art. 4º.-Emquanto os Estados se occuparem em regu
larizar as despezas, durante o periodo de o rgan izaçüo dos 
seus serviços, o Governo Federal abri r-lhes-ha , para esse 
fim , creditos especiacs, segundo as condições estabe lecidas 
por lei. 

Art . j".-Nos Estados que se fo rem organizando , entra ri, 
em vi gor a classi ficHçüo das rendas estabelecida na Consti
tui ção . 

A,t 6'.-Nas pri meiras nomeações para a magistratura 
fede ral e para os Estados serão preferidos os juízes de di
rei to e os desembargadores de mais nota. 

Os que nào forem admittidos na nova organização judi
ci :1ria , e tiverem mais de 30 annos de exercicio, serão 
aposen tados com todos os seus vencimen tos . 

Os que tivere m menos de 30 annos de cxercicio, conti
nuarão u perceber se us ordenados, até que sej am approvei
tados ou apost.' ntados com ordenado correspondente ao tempo 
de exercício . 

A despczas com os magistrados aposentados ou postos 
cm disponibilidade se rão pagas pelo Governo Federal. 

Art. 7' .-E· concedida a D. Pedro de Alcantara , ex-im
perador cio Brazil, uma pensão que, a contar de 15 de 
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Art. 8r.—Poder-se-ha declarar em cstado de sitio qual- 
qucr partc do territorio da Uniao, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo determinado, quando 
a seguran?a da Rcpublica o cxigir, em caso dc aggressao 
cstrangciru, ou commo.~ao intestina. (Art. 35, n. 21.) 

§ 1 . Nao se achando reunido o Congresso, e.cbrrcndo a 
patria immmentc perigo, exercera essa attribui^ao o Po- 
dcr Executive Federal. (Art. 49, n. 15.) 

§ 2°. Este, porem, durante 0 estado de sitio, restringir- 
sc-ha, nas medidas de repressao contra as pessoas a impor: 

j0 A deten^ao em logar nao destinado aos reus de crimes 
communs; 

10. O desterro para outros sitios do territorio nacional. 
§ 3", Logo que se reunir o Congress©, o Presidente da 

Republica Ihe relatara, motivando-as, as medidas de exce- 
p^ao, que houverem sido tomadas. 

§ 40. As autoridades que tenham ordenado taes medidas 
sao rcsponsaveis pclos abusos commettidos. 

Art. 82.—Os processes findos, em materia crime, pode- 
rao scr revistos, a qualquer tempo, cm beneficio dos con- 
demnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar, 
ou confirm a r a sentemja. 

1°. A lei marcara os casos c a forma da revisao, que 
podcra scr requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, 
ou cx-officio pelo Procurador Gcral da Rcpublica. 

^ 2°. Na revisao nao podem scr aggravadas as penns da 
scntenQa revista, 

§ 30, As dispos'jjoes do prcscnte artigo sao extensivas 
aos processes militares 

Art. 83.—Os funccionarios publicos sao cstrictamente 
rcsponsaveis pclos abusos e omissocs, em que incorrerem 
no exercicio de sens cargos, assim como pela indulgencia, 
ou negligencia em nao responsabilizarem effectivamente os 
sens subalternos. 

Paragrapho unico, O funccionario publico obrigar-se-ha 
por compromisso formal, no acto da posse, ao desempenho 
dos sens dcvcres legaes. 

Art. 84.—Contuiuam cm vigor, cmquanto nao revogadas, 
as leis do antigo regimen, no que cxplicita ou implicita- 
mcnte nao for contrario ao systema de governo firmado 
pela Constitui?ao e aos principios nella consagrados. 

Art. 85.—O Governo da Uniao afiian^a 0 pagamento da 
divida publica interna e externa. 

Art. 86.—Os ofiiciacs do quadro c das classes annexas da 
armada terao as mesma patentes e vantagens que os do 
cxorcito nos cargos de cathegoria correspondente. 

Art. 87.—Todo o brazileiro c obrigado ao servi^o militar, 
em defesa da Patria e da Constitui^ao, na forma das leis 
federaes. 

Art. SS.—O exercito federal compor-se-ha de contingcntes 
que os Estados e o Districto Federal sao obrigados a for- 
ncccr, constituidos de conformidade com a lei annua de 
lixa^ao dc forqas. 

§ 1°. Uma lei federal dcterminara a organiza^ao geral do 
Exercito, dc accordo com o § iS do art. 35. 

§ 2\ A Uniao se cncarregara da instrucqao militar dos 
corpos e annas e da instruc^ao militar superior. 

§ 30. Fica abolido o recrutamento militar Tornado. 
4°. O Exercito e Armada compor-se-hao pelo volunta- 

riado, scm premio, c em falta deste pelo sorteio, previa- 
mente organizado. 

Concorrcm. para 0 pessoal da Armada, a Escola Naval, 
as de Aprcndizes Marinheiros e a Marinha mercante mc- 
diante sorteio. 

Art. 89.—Os Estados Unidos do Brazil, em caso algum, 
se empenbarao cm guerra de conquista, directa ou indirc- 
ctamente, por si 011 em allian<ja com outra Na^ao. 

Art. 90.—E'instituido urn tribunal dc contaspara liquidar 
as contas da receita e despcza e verificar a sua legalidade, 
antes de scrcm prestadas ao Congresso. 

Os mcmbros deste tribunal serao nomcados pelo Presidente 
da Rcpublica com approva^ao do Senado, e somentc per- 
derao os seus iugares por sentemja. 

Art.. 91.—A Constitui^ao podcra scr reformada, por 
iniciativa do Congresso Nacional, ou das Asscmbleas dos 
Estados. 

§ 1°. Considerar-se-ha proposta a reforma, quando, sendo 
apresentada por uma quarta parte, pelo metios, dos membros 
de qualquer das Camaras do Congresso Nacional, for acceita, 
em tres discussoes, por dous terqos dos votos numa e noutra 
Camara, ou quando for solicitada por dois ter^os dos Esta- 
dos, no decurso de urn anno, represcntado cada Estado pela 
maioria de votos dc sua assemblca. 

§ i". Essa proposta dar-se-ha por approvada, si no an- 
no seguinte o for, mediante tres discussoes, por maioria de 
dous tenjos dos votos nas duas Camaras do Congresso. 

§ 30, A proposta approvada pnblicar-se-ha com as assi- 
gnaturas dos presidentes e secretarios das duas camaras, e 
incorporar-se-ha a Constituicao como parte integrantc 
delta. 

§ 40. Nao podertio ser admittidos como objecto de deli- 
bcra^ao, no Congresso, projectos tendentes a abolir a for- 
ma republicana-federativa, ou a igualdade da representa^ao 
dos Estados no Senado. 

Art. 92.—Approvada esta Constituicao, sera ella pro- 
mulgada pela mesa do Congresso e assignada pelos mem- 
bros deste. 

DISPOSigOES TRANSITORIAS 

Art. 1°.—Promulgada esta Constituicao, o Congresso, 
reunido cm assemblca geral, elegera em scguida por maioria 
absoluta de votos, na primeira votacao, cse nenhum candida- 
te a obtiver, por maioria relativa na segunda, o Presidente 
c o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brazil. 

§ 1°, Essa elcicao sera feita em dous escrutinios distin- 
ctos para o Presidente e Vice-Presidente respectivamente, 
recebendo-se e apurando-se em primeiro lugar as ccdulas 
para Presidente e procedendo-se cm seguida do mcsmo mo- 
do para o Vice-Presidente. 

§ 2°. O Presidente e o Vice-Presidente, cleitos na forma 
deste artigo, occuparao a presidencia c a vicc-presidencia 
da Republica durante o primeiro periodo presidencia!. 

^ 30. Para essa eleigao nao havera incompatibilidades. 
^ 40. Concluida ella, o Congresso dara por terminada a 

sua missao constltuinte, e, separando-se em Camara e Se- 
nado, encetara 0 exercicio de suas funcoes normaes a 15 dc 
junho do corrcnte anno, nao podendo em hypolliese algu- 
ma scr dissolvido. 

§ 57. No primeiro anno da primeira Jegislatura log-o nos 
trabalhos preparatories, discriminarao Senado o primeiro 
c scgundo tcrijo de seus mcmbros, cujo mandate ha de 
cessar no termo do primeiro e do segundo triennio. 

^ 6V Essa discriminacao effectuar-se-ha cm tres listas, 
correspond en tcs aos tres tercos, graduando-se os senudores 
de cada Estado e osdo Districto Federal pela ordem dc sua 
votacao rcspcctiva, de modo que se distribua ao ter^o do 
ultimo triennio o primeiro votado no Districto Federal e em 
cada um dos Estados, e aos dous terqos seguintes os outros 
dous nomcs na cscala dos sufiragios obtidos. 

§ 7°. Em caso de empate, considerar-se-hao favorccidos 
os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a idade for 
igual. 

Art. 2°.—O Estado que ate ao fim do anno de 1892 nao 
houver decretado a sua Constituicao, sera submettido, por 
acto do Congresso, a de um dos outros, que mais conveni- 
ente a essa adptacao parecer, ate que o Estado sujeito a 
essc regimen a reforme, pelo processo nella determinado. 

Art. 30.—A' proporcao que os Estados se forcm organi- 
zando, 0 Governo Federal cntregar-lhcs-ha a administracao 
dos servicos, que pela Constituicao Hies compctirem, e 
liquidara a responsabilidade da administracao federal no 
tocante a esses services e ao pagamento do pessoal rcspe- 
ctivo. 

Art. 4°.—Emquanto os Estados se occuparem em rcgu- 
larizar as dcspczas, durante o periodo de organizacao dos 
seus servicos, 0 Governo Federal abrir-lhcs-ha, para esse 
fim, crcditos cspeciaes, segundo as condicdes cstabelecidas 
por lei. 

Art. 5",—Nos Estados que se forcm organizando, cntrara 
cm vigor a classificacao das rendas estabelecida na Consti- 
tuicao. 

Art. 6".—Nas primciras nomeacoes para a magistratura 
federal e para os Estados serao prefcridos os juizes de di- 
reito e os descmbargadorcs de mais nota. 

Os que nao forcm admittidos na nova organizacao judi- 
ciaria, e tivcrem mais de 30 annos de exercicio, serao 
aposentados com todos os seus vencimentos. 

Os que tivcrcm menos de 30 annos de exercicio, conti- 
nuarao a perceber seus ordenados, ate que sejam approvei- 
tados ou aposentados com ordenado correspondente ao tempo 
de exercicio. 

A despezas com os magistrados aposentados ou postos 
cm disponibilidade serao pagas pelo Governo Federal. 

Art. 7".—E' concedida a D. Pedro de Alcantara, ex-im- 
perador do Brazil, uma pensao que, a contar de 13 dc 



390 RBDACÇÃO 

nove mbro de 1889, garan ta-lhe , por todo o tempo de sua 
vida, subsistencia decente. O Congresso ordinario, cm sua 
prime ira reunião, fixará o q11a ul11111 desta pensão . 

Art. 8º .-Será adquirida a casa em que fa ll cceu o Dr. 
Benjamin Constant, na qua l se co llocar,, uma lapide c m 
homenagem ,í memoria do grande patriota- o fundador da 
Repub li ca. 

Paragrapho uni co . A' viuva se rá co ncedido o usnfructo 
dura nte a sua vida, passando ao depois pnra a na ção, como 
propriedade nacional. 

Sa la das commissões, c11121 de revc re iro de 189 1. 
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390 REDACQAO 

novembro de 1S89, garanta-lhe, por todo 0 tempo dc sua 
vida, subsistencia decente. O Congresso ordinario3 em sua 
primcira reuniao, fixara o quauium dfm*. pensao. 

Art- 8°.—Sera adqufrida a easa em que falieceu 0 Dr. 
Benjamin Constant, na qual sc collocara uma lapidc cm 
homenagem a mcmoria do grande patriota— o fundador da 
Kepublica. 

Paragraphounico. A' viuva sera conccdido o usofructo 
durante a sua vida3 passando ao depois para a nagao, como 
propriedadc nacional. 

Sal a das commissoes, em 21 de feverciro de 1S91. 



i va sení. concedido o usnfructo 
.o ao depois pa ra a naç[10, como 

21 ele fevere iro ele 189 1. 

PARECER 

SOBRE AS EMENDAS Á REDACCÃO 

A com rni ssão especial a que fo ram presentes 
d ive rsas emendas offerec idas á redacção da 
da Constituição adopto u as seguintes, que sub
mette á delibe ração do Congresso: 

Ao art . 2? 

Em vez dc-fà r observa<lo o-diga-se-não se der 
execução. 

Ao :1rt. 3° . 

Transfiram-se as p,tlavras - no planalto centra l ela Repu
blica - p.ir.i depois da palavra- União. 

Ao art. 7°. § 3°. 

Substituam-se as p.i lavras finacs - podendo a respectiva 
.ité o final - por estas - podendo todavia a exccuçito das 
primeiras ser confiada aos governos dos Estados , m edi:.mtc 
annucncia destes . 

Ao art. 1 7. 

Di g a-se - 111 a1H.larú - cm vez de -- for,í- e transfira-se 
- pro(:cdcr-p:1ra dL'pois de - imrncdiatamcntc. 

Aos ar ls. 23 e 2--1. 

Sejam re unidos cm um só art. e redigidos do scgu i'!te 
modo: 

Art. Nenhum membro do Congresso, desde que tenha 
s;do e leito. podc r.'t ce lebra r contractos com o poder execu
tivo , nem dcllc receber con1missõcs ou emp regos remunera
dos . 

.~ 1 °. Exccpt uam .. se desta prohibição: 
1 ~ 1 ;.is missões ciip lomaticas; 
2°., as comrnissôes ou commandos militares; 
;º . . os cargos de acccsso e as promoções legacs. 
§ 2°. Ne nhum deputado ou se nador1 porém , podcr,i accc i

tar nomea ção para m issões, commissôes ou com nrnndos , de 
que t ratam os ns. I e 2 do paragrapho antecedente, sem 
licença ela respec tiva c:1111ara , qua ndo da ncccitaç;io resulta r 
privaçào do cxcrcicio das funcções legisla tivas, sa lvo nos 
casos de guerra ou naquell cs cm que a honra e a intcgri
d.idc da Un ião se .icharem empenhad os . 

Ao a rt. 3.5 n. 23 . 

Substitua-se pelo seguinte: 

Legislar sobre o direito civi l, criminal e commcrcia l da 
Repub li ca e o processua l da justi ça federal. 

Ao n. 2-1· 

Suppr ima m-se as pa lavras-e fal lcncia . 

Aos ns . 25 e 28 

Supp rimam-se . 

Ao n. 37. 

Accrescentc-se - adiar - depois de - pro rogar. 

Ao art. 38 § 2?. 
ReJija-sc assim: 

O si lenc io; do presidente ,la Republica no deccnJio, im
porta a sancção; e, no caso de ser esta negada , quando já 
estive r encerrado o Congresso , o pres idente da rá publicLdade 
~í.s suas razões . 

, 

Ao art. 40 § 1° . 

Redija-se assi m: 

No caso contra ri o, volver:í. ,l camara revisora, e s i as al
terações obtiverem dous t e rços dos votos dos membros pre
sentes, considera r-se-hão appro vadas, sendo rcmcttidas com 
o projecto :.'i camara iniciadora, que só podcnl reprovai-as 
pela m esma maioria . 

Ao § 2 ° . do mes mo artigo 

Redija-se assim: 

Rej eitadas deste mod o as a lte r.,ções, o projccto ser:í sub
met tid o se m c llas ,, sancção . 

Ao art . . p . 
Redija-se assim : 

Os projectos rejeitados ou n:io sanccionados não poJcrão 
ser renovados na mesma se!:isào legislativa. 

Ao art. 50. 

Subst ituam-se as palavras - e presidem , até final - por 
estas-e cada um dcllcs prcsidiní. ;i um dos ministerios, 
cm que se d ividi r a administração federal. 

Ao art. 72 § 2 ° . b) 

Depoi s da palavra - pensão - accresce nlc-se - de go
ver no est ran ge iro. 

Ao art. 77. 

Em vez de - sen ten ça maior de dous annos - diga-se 
-condcmn:1ção cm ma is de dou s annos. 

Ao a rt. 8º. das disposições transitarias: Redija-se ass im : 

O Governo Federal adqu irirá para a na ção a casa cm que 
falleceu o Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhàes e 
nella mandad co ll oca r uma lapid e em hom ena ge m ,í memo
ri.i do g rande pat riota - o fundado r da Repub lica . 

Paragn1pho unico. A viuva do mesmo Dr. Benjamin 
Constant tcní, c:111 quanto viver, o usofructo da casa men
cionada. 

Sala da commissão, 23 de fevereiro de 189 1. 

U. do A111aral. 

Lauro Sodri . 

Lauro Mii//cr. 

Lcoj>o/do de Bulbiies . 

}11/io de Caslilbos. 

José H_rgiuo. 

Theodoro A /ves Pacbao. 

M. Va//adiío. 

Lopes Trovão. 

Amaro Cava/ca11/1. 

Ma1111e/ Francisco Ma chado. 

João B. Lnp,·r . 

j oão Soares Ncim. 

Gabiuo Bisouro. 

Virgilio Dnmnz. io. 

Aq11ili110 do Amam/. 

Gil Guiar/ . 

Case111iro Junior_ 

PARECER 

SOBRE AS EMENDAS A REDACCAO > 

A commissao especial a quc foram presentes 
diversas emendas ofTerecidas a redaccao da 
da Constituicao adoptou as seguintes, que sub- 
mette a delibera^ao do Congrcsso : 

Ao art. 2? 
Km vcz de — for observado o — diga-se — nao se der 

cxeougao. 

Ao art. 3°. 
Transfiram-se as palavras — no planalto central da Rcpu- 

blica — para depois da palavra—Uniao. 

Ao art. 70. § 30« 
Substituam-sc as palavras finacs — podendo a respectiva 

ate o final—-porcstas—podendo todavia a ex ecu 9 ao das 
primciras ser confiada aos governos dos Hstados, mcdiante 
annucncia destcs. 

Ao art. 17. 
1)iga-sc — niandara — cm vez de — fara — e transfira-se 

— p r 0 ce d e r — pa ra depois d e — i mmcd i ata m c n tc. 

Aos arts. 23 c 2_|, 
Sejam rcunidos cm um so art. c rcdigidos do seguinte 

modo: 
Art. Nenhum mcmbro do Congrcsso, desde que tenha 

sido cleito, podcra cclebrar contractos com o podcr exccu- 
tivo, ncm dclle reccber commissocs ou cmpregos rcmunera- 
dos. 

§ 1°. Hxceptuam-se desta prolnbiqao: 
!?, as missoes diplomaticas; 
20., as commissoes ou commandos militares; 
3°.. os cargos de accesso e as promo^oes Icgacs. 
^ 2°. Nenhum deputado ou senador, porem, podera accei- 

tar nomeacao para missoes, commissoes ou commandos, de 
que tratam os ns. 1 e 2 do paragrapho antcccdente, scm 
licemja da respectiva camara, quando da acceita^ao resultar 
priva^ao do exercicio das funcqoes legislativas, salvo nos 
casos de guerra ou naquelles cm que a honra c a integri- 
dadc da Uniao se acharem empenhados. 

Ao art. 35 n. 23. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Lcgislar sobre o direito civil, criminal e commercial da 

Rcpublica e o processual da justi^a federal. 

Ao n. 24. 
Supprimam-se as palavras — e fallcncia. 

Aos ns. 25 e 28 
Supprimam-se. 

Ao n. 37. 
Accrcscentc-se — adinr — depois dc — prorogar. 

Ao art. 38 § 2?. 
Redija-se assim: 
O silcncio^do prcsidente da Republica no dcccndio, im- 

porta a sanc^ao; e, no caso de ser esta negada, quando ju 
estiver encerrado 0 Congresso, 0 presidente dara publicidadc 
as suas razoes. 

Ao art. 40 § 10. 
Redija-se assim: 
No caso contrario, volvera a camara rcvisora, c si as al- 

tcra^ocs obtivercm dous tcrqos dos votos dos mcmbros pre- 
sentes, c0nsidcrar-sc-hao approvadas, sendo rcmettidas com 
o projecto ;! camara iniciadora, que so podera reproval-as 
pclamesma maioria. 

Ao § 2°. do mesmo artigo 
Redija-sc assim: 
Rejcitadas deste modo as altera^oes, 0 projecto sera sub- 

mettido scm ellas a sanc^ao. 

Ao art. 41. 
Redija-se assim: 
Os projectos rejeitados ou nao sanccionados nao poderao 

ser renovados na mesma sessao legislativa. 

Ao art. 50. 
Substituam-sc as palavras — e presidem, ate final—por 

cstas — e cada um dellcs presidira a um dos ministcrios, 
cm que sc dividir a administra^ao federal. 

Ao art. 72 § 2°. b) 
Depois da palavra — pensao — accrcsccnle-se — de go- 

verno cstrangciro. 

Ao art. 77. 
Em vez dc—sentenqa maior de dous unnos—diga-se 

—condcmmujao cm mais de dous nunos. 

Ao art. S", das disposi^des tra nsi tori as; Redija-se assim: 
O Govcrno Federal adquirira para a na<;ao a casa cm que 

fit lie ecu o Dr. Benjamin Constant Boteliio de Magalhaes e 
nella mandara collocar uma lapide em homenagem a mcmo- 
ria do grnndc patriota — 0 fundador da Rcpublica. 

Paragrapho unico. A viuva do mcsmo Dr. Benjamin 
Constant tera, em quanto viver, o usofructo da casa men- 
cionada, 

Sal a da commissao, 23 de fcverciro dc 1891. 

U. do s!niaral. 
Lauro Sodre, 
Lattro Mitllcr. 
Leopold0 de Bidhoes, 
Julio de CastHbos. 
Jose Hvgino. 
Theodora /lives Pacbeco. 
M. JSall ad do. 
Lopes Trovao. 
Amaro Cavalcanil. 
Manuel Francisco Macbado. 
Jodo B. Laper. 
Jodo Son res Neiva. 
Cabino Bisouro. 
Firgilio Damaqio. 
Aqnilino do AtnaraL 
Gil Gulart. 
Caserniro Junior* 
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CONST ITU IÇÃO 

Nós , os Representan tes d o P ov o Brazileiro, reunidos em Co ngresso 
Con sti t u inte, para organizar um regí men livre e democratico, 
est abelecemos, decretamos e promulgam os a seguinte 

CONSTITUIÇÃO 

DA 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

TITULO I 
DA ORGAN!SAÇÃO FEDERAL 

DI SPOSIÇÕES PRELI MINARES 

Art. 1°.-A Nação Brazileira aclopta como 
íórma ele govern o, sob o regímen rep resen tat ivo , 
a Re pu blica Federat iva proclamada a 15 ele no
vembro de 1889 , e constitue-se, por união 
perpetua e indissoluvel das suas antigas pro
vi ncias, em Estados Unidos do Brazil. 

Art. 2°.- Cada uma das ant igas pro víncias 
fo rmará um Estado , e o ant igo mu nicípio neutro 
consti tu irá o Distr icto Federa l, contin uando a 
ser a capital el a União , emquanto não se der 
execução ao d isposto no ar tigo seg uin te . 

Art. 3°.- Fica pertencendo á Un ião, no pia
nato cent ral ela Rep ubli ca, uma zona de 14 .400 
kilometros quadrados, que será opportuna mente 
demarcada, para nella estabelecer-se a fu tu ra 
Capital Federal. 

Paragrapho unico . Effectuacla a m udança da 
capita l, o actual Districto Federal passará a 
constituir um Estado . 

Art. 4° .-Os Estados pode m encorporar-se 
entre si, subdi vidir-se, ou des membrar-se, para 
se annexar a outros, ou fo rmar novos Estados, 
mediante acq uiescencia das resp·ectivas assem
biéas leg islativas, em d uas sessões annuas su
ccessivas, e approvação do Cong resso Nacional. 

Art. 5°.-Incum be a cada Estado prover, a 
expensas prop rias , ás necessidades de seu 
gove rno e adm ini stração; a União, porém, 
prestará soccorros ao Estado que, em caso de 
calamidade publ ica, os soli citar. 

Art. 6°.-0 Governo Federal não poderá in
t ervir em 1i1egocios peculiares aos Estados, salvo : 

1°. Para repell ir invasfo estrange ira, ou de 
um Estado em out ro; 

2°. Pa ra manter a fórma republi cana fe
derativa ; 

3°. Pa ra restabelece r a orde m e a tranqu il
l iclade nos Estados, á requi sição ~los respectivos 
governos; 

4°. Para assegurar a execução das leis e sen
tenças fecl eraes. 

Art . 7°.- E' da competencia exclusiva da 
União decretar: 

1°. Impostos sobre a importação de proce
dencia est rangeira; 

2°. Direitos de entrada, sabida e estada de 
nav ios, sendo liv re o commercio de cabotagem 
ás mercadorias nacionaes , bem como ás estran
geiras que já tenham pago imposto de im
portação; 

3°. Taxas de sello, salvo a restricção do 
art . 9° , § 1°, n . 1; 

4°. Taxas dos correios e telegraphos fede raes; 
§ 1°. Tambem compete privati vamente á 

União : 
1°. A in stitui ção de bancos emissores; 
2°. A creação e manutenção de alfa ndegas . 
§ 2°. Os impostos decretados pela União 

devem ser uni formes para todos os Estados . 
§ 3°. As leis ela União, os actos e as sentenças 

de suas autori !ades serão executados em todo 
o pa iz por fun cc ionarios federaes, podendo, 
todavia, a execução das primei ras ser con fi ada 
aos governos dos Estados, med iante ann uencia 
destes. 

Art. 8°.- E' vedado ao Governo Federal crear , 
de qualquer modo, d ist incções e preferencias cm 
favor dos portos de uns contra os de outros 
Estados. 

Art . 9°.-E' da com petencia exclusiva dos 
Estados decretar impostos : 
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OONSTITUIOAO 

N6s, os Representantes do Povo Brazileiro, reunidos em Congresso 

Constituinte, para organizar um regimen livre e democratico, 
estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte 

CONSTITUICAO 

da 

REPUBLICA DOS ESTADOS IMDOS DO BRAZIL 

TITULO I 

DA ORGANlSAgAO FEDERAL 

DISPOSigdES PRHLIM1NARES 

Art. i0.—A Naqao Brazileira adopta como 
forma de governo, sob o regimen representativo, 
a Republica Federativa proclamada a 15 de no- 
vembro de 1889, e constitue-se, por uniao 
perpetua e indissoluvel das suas antigas pro- 
vincias, em Estados Unidos do Brazil. 

Art. 20.—Cada uma das antigas provincias 
formara um Estado, e o antigo municipio neutro 
constituird o Districto Federal, continuando a 
ser a capital da Uniao, emquanto nao se der 
execucao ao disposto no artigo seguinte. 

Art. 3°.—Fica pertencendo a Uniao, no pla- 
nato central da Republica, uma zona de 14.400 
kilometres quadrados, que sera opportunamcnte 
demarcada, para nella estabelecer-se a futura 
Capital Federal. 

Paragrapho unico. Effcctuada a mudanfa da 
capital, o actual Districto Federal passara a 
constituir um Estado. 

Art. 40.—Os Estados podem encorporar-se 
entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se, para 
se annexar a outros, ou formar novos Estados, 
mediante acquiescencia das resp'ectivas assem- 
bleas legislativas, em duas sessoes annuas su- 
ccessivas, e approvacao do Congresso Nacional. 

Art. 50.—Incumbe a cada Estado prover, a 
expensas proprias, as necessidades de seu 
governo e administracao; a Uniao, porem, 
prestara soccorros ao Estado que, em caso de 
calamidade publica, os solicitar. 

Art. 6°.—O Governo Federal nao podera in- 
tervir em negocios peculiares aos Estados, salvo: 

1". Para repellir invasno estrangeira, ou de 
um Estado em outro; 

2". Para manter a forma republicana fe- 
derativa; 

30. Para restabelecer a ordem e a tranquil- 
lidade nos Estados, a requisifao dos respectivos 
governos; 

4°. Para assegurar a execucao das leis e sen- 
ten^as federaes. 

Art. 70.—E' da competencia exclusiva da 
Uniao decretar: 

i0. Impostos sobre a importafao de proce- 
dencia estrangeira; 

2". Direitos de entrada, sahida e cstada de 
navios, sendo livre 0 commercio de cabotagem 
as mercadorias nacionaes, bem como as estran- 
geiras que ja tenham pago imposto de im- 
portacao; 

30. Taxas de sello, salvo a restric^ao do 
art. 90, § i0, n. 1; 

4°. Taxas dos correios e telegraphos federaes; 
§ i0. Tambem compete privativamente a 

Uniao; 
i0. A institui^ao de bancos emissores; 
20. A crea^ao e manutenfao de alfandegas. 
§ 20. Os impostos decretados pela Uniao 

devem ser uniformes para todos os Estados. 
§ 3°. As leis da Uniao, os actos e as sentengas 

de suas autoridades serao executados em todo 
o paiz por funccionarios federaes, podendo, 
todavia, a execute das primeiras ser confiada 
aos governos dos Estados, mediante annuencia 
destes. 

Art. 8°.—E' vedado ao Governo Federal crear, 
de qualquer modo, distinc^oes e preferencias em 
favor dos portos de uns contra os de outros 
Estados. 

Art. 90.—E' da competencia exclusiva dos 
Estados decretar impostos; 

no 
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1°. Sobre a exportação de mercado rias de sua 
propria prod ucçâo; 

2°. Sobre i111 111 ove is ru raes e urbanos; 
3°. Sobre t ra nsmissão de pro priedade; 
4°. Sobre ind us tri as e pro fi ssões . 
§ 1°. Ta111be 111 co!ll pete excl usiva 111 ente aos 

Estados dec reta r: 
1°. Taxa de sello q uanto aos ac tos e111 anaclos 

de se us respectivos gove rnos e negocios de sua 
econo111ia; 

2°. Contri bu ições co ncern en,tes aos se us tele
g raphos e co rreios . 
~ 2°. E' ise nta de impostos, no Estado por 

ond e se ex portar, a procl ucção cios out ros Es
tados . 

§ 3° . Só é lic ito a um Estado tributa r a im 
portação de lll ercadori as estrange iras quando 
destin adas ao consulll o no seu terri to ri o, reve r
tendo, porém , o produ cto do illlposto pa ra o 
Theso uro Federal. 

§ 4°. Fi ca sa lvo aos Estados o direito de 
est abelecerem linhas telegraphi cas ent re os di
versos pontos de se us territorios, e entre estes 
e os de outros Estados que se não ac harelll se r
v idos por linhas federaes, podendo a União 
desapropri ai-as, qu ando for de interesse ge ral. 

Art. 10.-E' prohibiclo aos Estados tri buta r 
i,Jens e rendas federaes ou se rviços a ca rgo da 
Un ião, e reciprocamente . 

Art. 1 1 .-E' vedad o aos Estados, corn o ú 
União: 

1°. Crea r impostos de tran sito pelo t erri to ri o 
de ulll Estado, ou na passagem de u!ll para out ro , 
so bre procl uc tos de outros Estados da Re pu bli ca, 
ou estrange iros, e bem ass i111 so bre os ve hic ulos , 
de terra e ag ua, q ue os tra nspo rt:1rem ; 

2'' . Estabe lece r, subvencionar, ou em baraça r 
o exercicio de cultos reli g iosos; 

3°. Prescreve r leis retroacti vas . 

Art. 1 2 .- Além das fo ntes de rece ita di sc ri
lllinacl as nos arts . 7° e 9°, é li cito á União , como 
aos Estados, cumulativamente ou não, crea r 
ou tras quaesquer , não contrav indo o d isposto 
nos a rts . 7°, 9º e 1 1 , n. 1. 

Art. 1 3 .-0 d ireito da União e dos Estados 
de legisla rem sob re v iação ferrea e navegação 
in teri or será regul ado por lei federal. 

Paragraph o unico . A navegação de cabotage lll 
se rú feita por navios nacionaes . 

Art. 14. - As fo rças ele terra e mar são i nst i
tuições nac ionaes pe rm ane ntes, dest inadas ::í 
defesa da pat ria no ex terio r , e ú man utenção 
das le is no in ter io r. 

A fo rça a rmada é esse ncialmente bediente , 
den t ro dos Ii111ites da lei, aos seus su peri ores 
hi era rchi cos, e obr irracla a sustenta r a~ in sti tui
ções constit ucionaes . 

Art . 1 5 .-São orgãos da soberan ia naciona l 
o Poder Legis lativo, o Exec utivo e o J ud icia rio, 
har111onicos e independentes en t re si . 

SECÇÃO I 
DO PODER LEGISLA TIYO 

CAPITULO I 
DI SP O S I ÇÕES GE R AES 

Art. 16.-0 Pode r Leg islativo é exe rcido 
pelo Cong resso Nac ional, com a sa ncção do 
Presidente da Repu bli ca . 

§ 1°. O Cong resso Nac ional CO lllpÕe-se de 
dous ra lllos: a Ca 111 ara dos Deputados e o Senado . 

§ 2° . A elei ção pa ra Senadores e Deputados 
far-se-ha s imul tanea lll ente e111 todo o pa iz. 

§ 3°. Ningue rn póde se r, ao mes mo tempo, 
Depu ta do e Senado r . 

Art. 17.-0Cong resso reun ir-se-ha, na Capi tal 
Fede ral , indepe nde nte111e nte de convocação, 
a 3 de lll a io de cada anno, si a lei não desig nar 
out ro d ia, e funccionará quatro mezes da 
data da abe r tura; pode ndo se r · pro rogado, 
ad iado ou convocado ex trao rdin ari alll ente . 

§ 1°. Só ao Cong resso com pete deli berar 
sobre a prorogação e, di amento de suas sessões . 

§ 2°. Cada legislatu ra du ra rá tres annos . 
§ 3° . O Gove rn o do Estado elll cuja represen

tação se der vaga, por q ualq ue r ca usa, incl usive 
ren unc ia, mandará immedia ta111 ente proceder a 
nova eleição . 

Art. 18.-A (amara dos Deputados e o Senado 
trabalharão sepa rada mente e, q uando não se 
reso lve r o contrari o por maiori a de votos , 
em sessões pu bli cas . As deli be rações se rão 
tomadas po r maior ia de voto~. achando-se pre
sente em cada uma das ca 111aras a 111 a iori a 
abso luta cios ,:eus 111 e111bros . 

Pa ragrapho uni co . A cada u 111a das cama ras 
compete : 

Ve rifi car e reco nh ecer os poderes ele se us 
me111bros; 

Eleger a sua mesa; 
O rga n iza r o se u regi111 ento intern o; 
Regular o serv iço de sua po licia intern a; 
Nomea r os e111 pregados de sua secreta ria . 

Art. 19. - 0s Depu tados e Senadores são 111-

v iolaves por suas opiniões, palav ras e vot os no 
exe rcíc io do ma nda to . 

Art. 20, - 0 s Depu tados e os Senacl ore , 
desde que ti verem recebi do d iploma at é ú nova 
eleição , não poderiío se r p resos, nem processados 
cr imi nalmen te, se m prév ia li cença el e suaCa ma
ra, salvo caso ele flagra ncia em cri me inafia nça
vel. Neste caso, levado o p rocesso até pro nun cia 
exc lusive, a auto ri dade processante re111 ette rá 
os autos :'.1 (ama ra respec t iva, pa ra resolver 
sob re a proceclencia ela acc usação, si o accusaclo 
não optar pelo j ulgamento i111m ecl iato. 

Art . 2 1 .-Os me111 bros das duas (a maras, 
ao to mar asse nto, cont rah irão com promisso 
formal, em sessão publica, de bem cum prir os 
seus deve res . 
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1°. Sobre a exportafao de mercadorias de sua 
propria producijao; 

2°. Sobre immoveis ruraes e urbanos; 
3°. Sobre transmissao dc propriedade ; 
4°. Sobre industrias e profissoes. 
§ i". Tambcm compete exclusivamenle aos 

Estados decretar: 
i". Taxa do sello quanto aos actos emanados 

de sens respectivos governos e negocios de sua 
economia; 

2". Contribuiqoes concernentes aos sen." tele- 
grapbos e correios. 

§ 2°. E' isenta de impostos, no Estado por 
onde se exportar, a producfao dos outros Es- 
tados. 

§ 3°. So e licito a um Estado tributar a im- 
porta^ao de mercadorias estrangeiras quando 
destinadas ao consumo no sen territorio, rever- 
tendo, porem, o producto do imposto para o 
Thesouro Federal. 

§ 4°. Fica salvo aos Estados o direito de 
estabelecerem linhas telegraphicas cntre os di- 
versos pontos de sens territories, e entre estes 
c os de outros Estados que se nao acharem ser- 
vidos por linhas federaes, podendo a Uniao 
desaproprial-as, quando for de interesse gcral. 

Art. io.—E' prohibido aos Estados tributar 
bens e rendas federaes on services a cargo da 
Uniao, e reciprocamente. 

Art. 11.—E' vedado aos Estados, como a 
Uniao: 

i". Crear impostos de transito pelo territorio 
de um Estado, ou na passagem dc um para outro, 
sobre productosde outros Estados da Republics, 
ou cstrangciros, e bem assim sobre os vehiculos, 
de terra e agua, que os transportarem; 

2". Estabelecer, subvencionar, ou embaracar 
o exercicio de cultos reliaiosos ; O 5 

3°. Frescrever leis retroactivas. 

Art. 12.—Alem das fontes de rcceita discri- 
minadas nos arts. 70 e q0, e licito a Uniao, como 
aos Estados, cumulativamente ou nao, crear 
outras quaesquer, nao contravindo o disposto 
nos arts. 7°, 90 e 11, n. 1. 

Art. 13.—O direito da Uniao e dos Estados 
de Icgislarem sobre viafao ferrea e navegacao 
interior sera regulado por lei federal. 

Faragrapho unico. A navegacao de cab itagem 
sera feita por navios nacionaes. 

Art. 14.—As forcas dc terra c mar sao insti- 
tnigoes nacionaes permanentes, destinadas a 
defesa da patria no exterior, e a manutengao 
das leis no interior. 

A fonja armada e essencialmente obediente, 
dentro dos limites da lei, aos sens superiores 
hierarchicos, c obrigada a sustentar as institui- 
(joes constitucionaes. 

Art. 15.—Sao orgaos da soberania nacional 
o Foder Legislative, 0 Executive e o Judiciario, 
harmonicos e independentes cntre si. 

sEcglo 1 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 
DISPOSICOES GERAES 

Art. 16.—O Foder Legislative e exercido 
pelo Congresso Nacional, com a sancfao do 
Presidente da Republica. 

§ i0. O Congresso Nacional compoe-se dc 
dous ramos: a Camara dosDeputadosc o Senado. 

§ 2". A elei(;ao para Senadores e Dcputados 
far-se-ha simultaneamente em todo 0 paiz. 

§ 3\ Ninguem pode ser, ao mesmo tempo, 
Deputado e Senador. 

Art. 17.—0 Congresso reunir-se-ha, na Capital 
Federal, independentemente dc convocagao, 
a 3 de maio de cada anno, si a lei nao designar 
outro dia, e funccionara quatro mezes da 
data da abcrtura; podendo ser' prorogado, 
adiado ou convocado extraordinariamente. 

§ 10. So ao Congresso compete deliberar 
sobre a prorogacao e idiamento de suas sessoes. 

§ 2°. Cada legislatura durara tres annos. 
§ ^0. O Governo do Estado em cuja represen- 

tagao se der vaga, por qualquer causa, inclusive 
renuncia, mandara immediatamentc proceder a 
nova eleifao. 

Art. 18.—A CamaradosDeputados eoSenado 
trabalharao separadamente e, quando nao so 
rcsolver o contrario por maioria de votos, 
em sessoes publicas. As dcliberafoes serao 
tomadas por maioria de votos, achando-se pre- 
sente em cada uma das camaras a maioria 
absoluta dos sens membros. 

Faragrapho unico. A cada uma das camaras 
compete; 

Verificar c reconhccer os podercs de sens 
membros; 

Eieger a sua mesa; 
Organizar o sen regimento interno; 
Regularo servitjo desua policia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 

Art. 19.—Os Deputados e Senadores sao in- 
violaves por suas opinioes, palavras e votos no 
exercicio do mandato. 

Art. 20,—Os Deputados e os Senadores, 
desde que tiverem recebido diploma ate a nova 
eleicao, nao poderao ser presos, nem processados 
criminalmente, sem previa liccn^a de sua Cama- 
ra, salvo caso de flagrancia cm crime inalianca- 
vel. Neste caso, levado 0 processo ate pronuncia 
exclusive, a autoridade processante remettera 
os autos a Camara respectiva, para resolver 
sobre a procedcncia da accusa^ao, si o accusado 
nao optar pelo julgamento immediato. 

Art. 21.—Os membros das duas Camaras, 
ao tomar assento, contrahirao compromisso 
formal, em sessao publica, de bem cumprir os 
sens deveres. 
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Art. 22 .-Durante as sessões ve nce rão os 
Senado res e os Deputados um subsid io pecu ni
ari o ig ual, e aj uda de custo, que se rão fixados 
pelo Cong resso, no fim de cada legislatura, para 
a seguinte. 

Art. 23. - Nenhu m membro do Cong resso, 
desde que tenha sido eleito, poderá celebrar 
cont ractos com o Poder Exec utivo nem deli e 
receber commissões ou empregos remunerados . 

§ 1°. Exceptuam-se desta prohibição: 
1°. As missões d iplomat icas; 
2°. As commissões ou commandos militares; 
3°. Os ca rgos de accessoeaspromoções legaes . 
§ 2°. Nenhum Deputado ou Senador, porém, 

pocleráacceita r nomeação para mi ssão, comm i
ssões, ou commanclos, de que tratam os ns. 1 e 
2 do parag rapho antecedente, sem li cença da 
respectiva Camara, quando da acceitação resul
t ar pri vação do exerc ício das funcções legislat i
vas, salvo nos casos de guerra ou naquelles em 
qu e a honra e a integridade da Un ião se acharem 
empen hadas. 

Art. 24. - 0 Deputado ou Senador não póde 
tambem se r presidente ou faze r parte de directo
rias de bancos , companhias ou em prezas que 
gozem dos favo res do Governo Federal defi nidos 
em lei. 

Paragrapho unico. A in observa ncia dos pre
ce itos contidos neste arti go e no antecedente 
im porta perda do mandato . 

Art. 25 .-0 mandato legislati vo é incompa
tivel com o exercic io de qualquer outra funcção 
dura nte as sessões. 

Art. 26.- Sãocondiçõesdeelegibilidade para 
o Congresso Nac ional: 

1°. Estar na posse dos direitos de cidadão 
brazi leiro e ser ali stavel como eleitor. 

2°. Para a Camara, ter mais de quatro annos 
de cidadão brazi leiro, e para o Senado mais 
de se is. 

Esta di sposição não comprehende os cidadãos 
a que refere-se o n. 4 do art. 69. 

Art. 27 .-0 Congresso declarará, em lei 
espec ial, os casos de incompatibi lidade eleitoral. 

CAPITULO II 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 28. - A Camara dos Deputados compõe
se de repre~entantes do povo eleitos pelos Es
tados e pelo Districto Federal, mediante o su
ffragio directo , garantida a representação da 
m inori a . 

§ 1°. O numero dos Deputados será fi xado 
por le i em porporção que não excederá de um 
por setenta mi l habitantes, não devendo esse 
numero ser in ferior a quatro por Estado. 

§ 2°. Pa ra este fim mandará o Governo Fe
d era! proceder, desde já, ao recenseamento da 

população da Republica, o qual será revisto 
decennalmente . 

Art, 29. - Compete á Camara a iniciativa do 
ad iamento da sessão legislat iva e de todas as 
leis le im postos, das leis de fixação das forças 
de terra e de mar, da discussão dos projectos 
offerecidos pelo Pode r Executivo e a declaração 
da procedencia ou improcedencia da accusação 
contra o Presidende da Republica, nos termos 
do art . 53, e contra os Ministros de Estado nos 
nos crimes connexos com os do Presidente da 
Repub lica. 

CAPITULO III 
DO SENADO 

Art. 30.-0 Se nado compõe-se de cidadãos 
elegíveis nos termos do art. 26 e maiores de 35 
annos, em numere de t res Senadores por Estado 
e tres pelo Districto Federa l, eleitos pelo mesmo 
modo por que forem os Deputados . 

Art. 3 1 .- 0 mandato de Senador durará nove 
annos, renovando-se o Senado pelo terço tri en
nalmente . 

Paragrap ho unico . O Senador eleito em sub• 
stitu ição de outro exercerá o mandato pelo 
tempo que restava ao substitu ído . 

Art 32.- 0 Vice-presidente da Republica 
será Presidente do Senado, onde só terá voto de 
quali dade, e se rú substituido, nas au sencias e 
imped ime ntos, pelo Vice-preside nte da mesma 
Camara. 

Art. 33.-Compete p ri vativamente ao Senado 
julga r o Presidente da Republica e os demais 
fu nccionarios federaes designados pela Consti
tuição, nos termos e pela fó rma qu e ella pre
screve . 

§ 1°. O Senado , quando deliberar como tri
bunal de ju sti ça, se rá presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2°. Não proferirá sentença condemnatoria 
si não por dous terços dos membros presentes . 

§ 3°. Não poderá impôr outras penas mais 
que a perda do cargo e a incapacid:.1de de exercer 
qualquer outro, sem prej uizo da acção da just iça 
orcti naria contra o condem nado. 

CAPITULO IV 

DAS ATTRIBU IÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 34. Compete privativamente ao Con
g resso Naciona l : 

1°. Orçar a receita, fixar a despeza fed eral 
annualmente e tomar as contas da receita e 
despeza de cada exercício financeiro; 

2°. Auto ri zar o Poder Executivo a contrahir 
emprestimos, e a fazer outras operações de 
credito; 

3°. Legislar sobre a di vida publica, e esta
belecer os meios para o seu pagamento ; 

CONSTITDIQAO 395 

Art. 22.—Durante as sessoes vencerao os 
Senadores e os Deputados um subsidio pecuni- 
ario igual, e ajuda de custo, que serao fixados 
pelo Congresso, no fim de cada legislatura, para 
a seguinte. 

Art. 23.—Nenhum membro do Congresso, 
desde que tenha sido elcito, podera celebrar 
contractos com o Poder Executivo nem delle 
receber commissoes ou empregos remunerados. 

§ i0. Exceptuam-se desta prohibifao ; 
10. As missoes diplomaticas; 
2°. As commissoes ou commandos militares; 
3\ Os cargosde accessoeaspromofoeslegaes. 
§ 20. Nenhum Deputado ou Senador, porem, 

poderaacceitar nomeaglo para missao, commi- 
ssoes, ou commandos, de que tratam os ns. i e 
2 do paragrapho antecedente, sem licemja da 
respectiva Camara, quando da acceitafao resul- 
tar privaijao do exercicio das func<;5es legislati- 
vas, salvo nos casos de guerra ou naquelles em 
que a honra e a integridade da Uniao se acharem 
empenhadas. 

Art. 24.—O Deputado ou Senador nao pode 
tambem ser presidente ou fazer parte de directo- 
rias de bancos, companhias ou emprezas que 
gozem dos favores do Governo Federal defmidos 
em lei. 

Paragraphounico. A inobservancia dos pre- 
ceitos contidos neste artigo e no antecedente 
importa perda do mandate. 

Art. 25.—O mandato legislative e incompa- 
tivel com o exercicio de qualquer outra funcgao 
durante as sessoes. 

Art. 26.— Saocondi^oesdeelegibilidade para 
o Congresso Nacional: 

10. Estar na posse dos direitos de cidadao 
brazileiroe ser alistavel como eleitor. 

2n. Para a Camara, ter mais de quatro annos 
de cidadao brazileiro, e para o Senado mais 
de seis. 

Esta disposicao nao comprehende os cidadaos 
a que refere-se o n. 4 do art. 6q. 

Art. 27.—O Congresso declarara, em lei 
especial, os casos de incompatibilidade eleitoral. 

CAPITULO II 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 28.—A Camara dos Deputados compoe- 
se de representantes do povo eleitos pelos Es- 
tados e pelo Districto Federal, mediante o su- 
flVagio directo, garantida a representa^ao da 
minoria. 

§ 10. O numero dos Deputados sera fixado 
por lei em porponjao que nao excedeni de um 
por setenta mil habitantes, nao devendo esse 
numero ser inferior a quatro por Estado. 

§ 20. Para este fim mandara o Governo Fe- 
deral proceder, desde ja, ao recenseamento da 

popula^ao da Republica, o qual sera revisto 
decennalmente. 

Art, 29.—Compete a Camara a iniciativa do 
adiamento da sessao legislativa e de todas as 
leis de impostos, das leis de fixaijao das fonjas 
de terra e de mar, da discussao dos projectos 
offerecidos pelo Poder Executivo e a declara^ao 
da procedencia ou improcedencia da accusa^ao 
contra 0 Presidende da Republica, nos termos 
do art. 53, e contra os Ministros de Estado nos 
nos crimes connexos com os do Presidente da 
Republica. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 30.—O Senado comp5e-se de cidadaos 
elegiveis nos termos do art. 26 e maiorcs do 35 
annos, em numero de tres Senadores por Estado 
e tres pelo Districto Federal, eleitos pelo mesmo 
modo por que forem os Deputados. 

Art. 31.—O mandato de Senador durara nove 
annos, renovando-se o Senado pelo terfo trien- 
nalmente. 

Paragrapho unico. O Senador eleito em sub- 
stituifao do outro exercera o mandato pelo 
tempo que restava ao substituido. 

Art 32.—O Vice-presidente da Republica 
sera Presidente do Senado, onde so tera voto de 
qualidade, e sera substituido, nas ausencias e 
impedimentos, pelo Vice-presidente da mesma 
Camara. 

Art. 33.—Compete privativamente ao Senado 
julgar o Presidente da Republica e os demais 
funccionarios federaes designados pela Consti- 
tui^ao, nos termos e pela forma que ella pre- 
screve. 

§ i0. O Senado, quando deliberar como tri- 
bunal de justi^a, sera presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 20. Nao proferira sentemja condemnatoria 
sinao por dous termos dos membros presentes. 

§ 30. Nao podera impor outras penas mais 
que a perda do cargo e a incapacidade de exercer 
qualquer outro, sem prejuizo da ac9ao da justifa 
orcHnaria contra 0 condemnado. 

CAPITULO IV 

DAS ATTRlBUIfJOES DO CONGRESSO 

Art. 34. Compete privativamente ao Con- 
gresso Nacional: 

10. Or^ar a receita, fixar a despeza federal 
annualmente e tomar as contas da receita e 
despeza de cada exercicio financeiro; 

20. Autorizar o Poder Executivo a contrahir 
emprestimos, e a fazer outras opera^oes de 
credito; 

30. Legislar sobre a divida publica, e esta- 
belecer os meios para o seu pagamento; 
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4° . Regular a ar recadação e a distribuição 
das rendas federaes; 

5°. Regular o commercio internacional, bem 
como o dos Estados entre si e com o Distr icto 
Federal, alfa ndegar portos, crea r ou supprim ir 
entrepostos; 

6°. Leg islar sobre a navegação dos ri os que 
banhem mais de um Estado, ou se extendam a 
territorios entrangeiros; 

7 . Determinar o peso, o valor, a in scripção, 
o typo e a de nominação das moedas; 

8° . Crea r bancos de em issão, legisla r so re 
clla, e t ributai-a; 

9° . Fixar o padrão dos pesos e med idas: 
10. Reso lve r definitivamente sob re os limites 

dos Estados entre si, os do Oistricto Federal, e 
os do territorio nac ional com as nações lim i
trophes; 

1 1. Autorizar o gove rno a declara r g uerra , 
si não tiver Jogar ou mallograr-se o recurso do 
arb itramento, e a fazer a paz; 

12. Resolve r definitivamente sobre os tra
tados e convenções com as nações estra nge iras; 

13. Muda r a cap ital da União; 
14 . Concede r su bsidios aos Estados na h ypo

these do art . 5º; 
15. Legislar sob re o serviço dos correios e 

telegrap hos fderaes; 
16. Adoptar o regimen con ven iente á segu

ran ça das fronteiras; 
1 7, Fixar ann ualmente as forças de terra e 

mar; 
18 . Legislar sob re a orga nisação do exercito 

e da armada ; 
19 . Conceder ou neg:i r passage m a forças 

estrangeiras pelo terrilorio do paiz para ope
rações milita res; 

20 . Mobi lisar e utilisar a guarda nacional ou 
m il ícia civ ica, nos casos pre\· ist s pe la Consti
t uição; 

21. Declarar em estado de sit io um ou mais 
pontos do terri torio nacio na l, na emergencia 
de aggressão por forças estrangeiras ou de 
comrnoção interna, e approva r ou suspender o 
sitio que ho uver sido declarado pelo Pode r 
Execut iv , ou seus age ntes rcsponsave is, na 
ausencia do Congresso; 

22 . Regular as cond ições e o processo da 
eleição para os cargos federaes em tod o o paiz; 

23, Legisla r sobre o direito c ivi l, comrnerc ial 
e crimi na l da Republica e o p rocessua l da justiça 
federa l ; 

24. Estabelecer lei uniformes sobre natura
li sação; 

25 . Crear ou supp rim ir emprego publicos 
federaes, fi xa r-lhes as atlribuições, e estiputir
lhes os vencimentos; 

26. Organisar a j ust iça federal, n os te rm os 
do ar t. 5 5 e seguintes da Secção 111; 

27. Concede r am ni stia; 
28 . Commutar e p~rdoa r as pe nas im postas, 

por crime de respo nsab il idade, aos funccionar ios 
federaes; 

29. Legislar sobre terras e minas de proprie
dade da Un ião; 

30 . Legislar sobre a organi sação muni cipa l 
do Districto Federa l, bem como sobre a pol icia, 
o ensi no superi or e os demais serviços que na 
Capital forem reservados para o governo da 
Un ião; 

3 1. Sul.:,metter a legislação espec ial os pontos 
do terr itorio da Republica necessa ri os para a 
fundação de arse né!es, on out ros estabeleci 
mentos e in st ituições de conveniencia fede ral; 

32 , Regu lar os casos de extrad ição entre os 
Estados; 

3 3. Decre tar as leis e resol uções necessa ri as 
ao exercíc io dos poderes que pertencem á União; 

34 . Dec retar as leis organicas para a execução 
completa da Constit uição; 

3 5. Pro rogar e adiar suas ses ões . 

Art. 35 .-lncumbe, outrosim, ao Congresso, 
mas não privat ivamente: 

1°. Vebr na guarda da Constituição e das 
leis, e pr01·idenciar sobre as necessidades de 
caracter federa l ; 

2° . Animar, no p~iz, o desenvolvimento das 
lett ras, artes, e sc iencias , bem como a immi 
gração, a agri cultura, a industria e o comrne rcio, 
sem privilegies que tolham a acção dos governos 
locaes; 

3°. Crear instituições de ensi no supe rior e 
secu ndario nos Estados; 

4° . Prove r á in strucção secundar ia no D:s
tricto Federa l. 

CAPITULO V 
DAS LEIS E RESO LUÇÕES 

Art. 36.- Sa lvas as excepções do ar t. 29, 
todos os projedos de lei podem ter o ri ge m 
ind isti nctame ntc na Camara, ou no Senado, sob 
a iniciativa de qua lquer de seus membros . 

Art . 37- - O projecto de lei, adoptado numa 
das Camaras, será su bmettido á outra ; e esta, 
si o approvar, en vial-o-ha ao Poder Exec utivo, 
que, acquiescendo, o sanccionará e promu lga rá . 

§ 1°. Si, porém, o Presidente da Republ ica o 
julga r incon stitucional, ou contrar io aos interes
ses tfa l\'ação, negará sua sancção de nt ro de dez 
d ias ut cis, daquel le em que recebeu o projecto , 
devolve ndo-o, nesse mesmo prazo, ú Camara 
onde ell e se houve r inc iado, com os motivos da 
rec us::i. 

§ 2 º . O sil enc io do Preside nte da Repub lica 
no decendio importa a sancção; e, no caso de 
ser esta negada , quando j á estiver encerrado o 
Congresso, o Presiden te darápub li cidadeás suas 
r::izões . 

§ 3° . Devolvido o projecto á Cm11ara incia
dora, ah i se sujeitará a uma discu~sã o e a votação 
nom inal, considerando-se approvado, si obtiver 
dous terços dos suffragios presentes . Neste 
caso, o projecto se r::í remctt ido á outra Camara, 
que, si o approva r pelos mesmos tram ites, e 
pela mesma maiori a, o en viará , como lei, ao 
Pode r Executivo, par::i a formal idade da pro
mulgação . 
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4°. Regular a arrecada^ao e a distribui^ao 
das rendas federaes; 

5°. Regular o commercio internacional, bem 
como o dos Estados cntre si e com o Districto 
Federal, alfandegar portos, crear ou supprimir 
entrcpostos; 

6°. Legislar sobre a navega^ao dos rios que 
banhem mais de um Estado, ou se extendam a 
territories entrangeiros; 

7°. Determinar o peso, o valor, a inscrip^ao, 
o typo e a denominafao das moedas; 

8°. Crear bancos de Bnissao, legi lar sobre 
clla, e tributal-a; 

9". Fixar o padrao dos pesos e medidas; 
10. Resolver definitivamente sobre oslimites 

dos Estados entre si, os do Districto Federal, e 
os do territorio nacional com as na^oes limi- 
trophes; 

11. Autorizar o governo a declarar guerra, 
si nao tiver logar ou mallograr-se o recurso do 
arbitramento, e a fazer a paz ; 

12. Resolver definitivamente sobre os tra- 
tados e convenfoes com as naijoes estrangeiras; 

13. Mudar a capital da Uniao; 
14. Conceder subsidies aos Estados na hypo- 

these do art. y; 
15. Legislar sobre o servigo dos correios e 

J:elcgraphos federaes; 
16. Adoptar o regimen conveniente a segu- 

ranfa das fronteiras; 
17. Fixar annualmente as forfas de terra e 

mar; 
18. Legislar sobre a organisafao do exercito 

e da armada; 
19. Conceder ou negar passagem a for^as 

estrangeiras pelo territorio do paiz para ope- 
rafoes militares; 

20. Mobilisar e utilisar a guarda nacional ou 
milicia civica, nos casos prcvistos pela Consti- 
tuifao; 

21. Declarar em estado de sitio um ou mais 
pontos do territorio nacional, na emergencia 
de aggressao por for^as estrangeiras ou de 
commoij'ao interna, e approval" 011 suspender o 
sitio que houvcr sido declarado pel > Poder 
Executive, on seus agentes responsaveis, na 
ausencia do Congresso; 

22. Regular as condiqoes e o processo da 
elei9ao para os cargos federaes em todo 0 paiz; 

23. Legislar sobre o direito civil, commercial 
e criminal da Republica e o processual dajustiija 
federal; 

24. Estabclecer leis unif irmes sobre natura- 
lisaijao; 

25. Crear 011 supprimir empregos publicos 
federaes, fixar-lhes as attribuigoes, e estipular- 
Ihes os vencimentos; 

26. Organisar a justiga federal, nos termos 
do art. 53 e seguintes da Secqao III; 

27. Conceder amnistia; 
28. Connnutar e perdoar as penas impostas, 

por crime de responsabilidade, aos funccionarios 
federaes; 

29. Legislar sobre terras e minas de proprie- 
dade da Uniao; 

30. Legislar sobre a organisa^ao municipal 
do Districto Federal, bem como sobre a policia, 
o ensino superior e os demais servifos que na 
Capital forem reservados para o governo da 
Uniao; 

31. Submetter a legisla^ao especial os pontos 
do territorio da Republica necessarios para a 
fundacao de arsenaes, ou outros estabeleci- 
mentos e instituicoes de conveniencia federal; 

32. Regular os casos tie extradi^ao cntre os 
Estados; 

33. Decrelar as leis e resolucoes necessarias 
ao exercicio dos podercsque pertencem a Uniao; 

34. Decretar as leis organicas para a execu^ao 
completa da Constituiqao; 

33. Prorogar e adiar suas scssoes. 

Art. 33.—Incumbe, outrosim, ao Congresso, 
mas nao privativamente: 

i0. Velar na guarda da Constituiqao c das 
leis, e providenciar sobre as nccessidades do 
caracter federal; 

2". Animar, no paiz, o desem olvimento das 
lettras, artes, e sciencias, bem como a immi- 
gratjao, a agricultura, a industria e o commercio, 
sem privilegics que tolham a ac^ao dos governos 
locaes; 

3'. Crear instituifoes de ensino superior e 
secundario nts Estados; 

4 . Prover a instruccao secundaria no Dis- 
tricto Federal. 

CAP1TUL0 V 

DAS LEIS E RESOLUCOES 

Art. 36.—Salvas as excepcoes do art. 29, 
todos os projectos de lei podem ter origem 
indistinctamente na Camara, ou no Senado, sob 
a iniciativa de qualquer de seus membros. 

Art. 37.—O projecto de lei, adoptado numa 
das Camaras, sera submettido a outra; e csta, 
si o approvar, envial-o-ha ao Poder Executive, 
que, acquiescendo, o sanccionani e promul >ara. 

§ i0. Si, porem. o Prcsidente da Republica o 
julgar inconstitucional, ou contrario aosintercs- 
ses da Nafao, negara sua sanc^ao dentro de dez 
dias uteis, daquelle em que reccbeu o projecto, 
devolvendo-o, nesse mcsmo prazo, a Camara 
ondc elle se houver inciado, com os motives da 
recusa. 

§ 2". Osilencio do Prcsidente da Republica 
no decendio importa a sanccao; e, no caso de 
ser esta negada, quando ja cstiver cncerrado o 
Congresso, 0 Prcsidente darapublicidadeas suas 
razoes. 

§ 30. Det'olvido o projecto a Camara incia- 
dora, ahi sesujeitaraa uma discussaoea votacao 
nominal, considerando-sc approvado, si obtiver 
dous terqos dos suffragios prcscntes. Neste 
ca jo, o projecto sera remcttido a outra Camara, 
que, si o approvar pelos mesmos tramites, e 
pela mesma maioria, o enviara, como lei, ao 
Poder Executive, para a formalidade da pro- 
mulgafao. 
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~ 4°. A sancção e a promu lgação effectuam-se 
por estas fo rm ulas : 

r". «O Congresso Nac ional dec reta, e eu 
sancc'io no a segu inte le i (ou resolu ção)» . 

2" . «O Cong resso Nacio nal decreta , e cu 
promu lgo a seguin te lei ( u resolu ção)» . 

Art. 38.-Não sendo a lei prom ul o-ad a dentro 
ele 48 horas p lo Presidente da Republi ca nos 
casos cios§§ 2'' . e 3°. do ar t. 37, o Presidente do 
Senado ou o Vice-Presidente, si o primeiro não 
o fize r cm igual prazo, a promul

0
ará, usand o da 

segu in te fo rmul a : « F. , Presidente (ou V ice-P re
side nte) do Senado , faço sabe r aos q ue a presen te 
v ire m , q ue o Congresso Nac ional dec reta e 
prom ulga a seg ui nte lei (ou reso lução)>> . 

Art. 39.-0 proj ecto de um a Camara, emen
dado na ou tra, volver:t ú primei ra, que si acce ita r 
as eme ndas, env;a l-o-ha, modificado cm confo r
mi dade clellas, ao Podei' Execut ivo . 

§ 1°. No caso contrario, v !ve rá á Camara 
revisora, e si as a lterações obtive rem dous terços 
dos votos dos membros presen tes, cons iderar-se
hão approvaclas, sen do então rcmetticlas com o 
projecto á Cama ra iniciadora, que ó poderá 
reprovai-as pe la mesma maioria . 
~ 2°. Rejeitadas deste modo as alte rações o 

projccto se rá su bme tti do, sem ellas , á sa ncção . 

Art . 40.-0s projectos r -jeitados, ou não 
s:111cc ionaclos, não poderão se r renovados na 
mesma sessão legislativa. 

SECÇÃO II 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 4 1.-Exerce o Poder Execut ivo o Presi
dente da Republ ica dos Est:idos Un idos do 
Brazi l, com o chefe elecl i1·0 da n::ção . 

§ r'' . Substitu~ o Presidrn1e, no caso de 
im pedimento, e succed c-lh~, no de falta, o 
V ice-Preside nte , eleito si mu ltaneamen te com 
elle . 

§ 2° . No impedimen to, ou ralti do Vice-Pre 
side nte, serão successivarnc n te chamados á 
Presidenc ia o Vice-Presidente do Senado, o 
Pres idente da Carnara e o do Suoremo T ribunal 
Fede ral. · 

§ 3°. São condições essenciaes para ser eleito 
Preside nte, ou Vice-Presidente da Repub lica : 

1°. Ser brazileiro nato; 
2°. Esta r no exerc i cio dos dire itos políticos; 
3°. Ser maior d<'! tr ;n ta e cinc ann os . 

Art . 42 .- Si, no caso de vaga , por q ia lquer 
causa, da Presidc ncia ou Vice-Presidencia, não 
houverem a inda decorrido dous annos, d 
perí odo presidencial, proceder-se-ha a nova 
eleição . 

Art . 43.-0 Pres idente exercerá o ca rgo por 
quatro annos, nã o podendo ser reeleito para o 
perí odo presidencial irnmediato . 

§ rº . O Vice-Presidente que exe rcer a presi 
dencia no ultimo armo do período pres idencial, 
não poderá ser eleito Presidente para o pcr iodo 
seguinte . 

§ 2°. O Presidente deixará o exercício de 
suas funcções, improrogavelmente, no mesmo 
dia em que terminar o seu período presidencia l, 
succedendo-l he logo o recem-eleito . 

§ 3°. Si este se achar im pedido, ou fa ltar, a 
substitu ição far-se-ha nos t ermos do art. 41 
§§ rº e 2 1

' . 

§ 4° . O pri111 eiro periodo presi d ncial term i
nará a r 5 ele no ve111 bro de r 894. 

Art. 44. - Ao empossar-se do cargo, o Pres i
dente pronunciarú, em sessão do Cong resso , ou 
si este não estiver reun ido, ante o Supremo 
T ri bu nal Federa l, esta affirmação : 

« Pro 111 etto ma nter e cumprir com perfo ita 
lealdade a Const itu ição Federal, prover o bem 
gera l da Republica , observar as suas le is, SLL,

t entar-lhe a uni ão, a in tegridade e a indepcn
dencia ». 

Art. 45 .- 0 Presidente e o Vicc-Pres ident.e 
não podem sahir do terri torio nacional , sem 
permissão do Cong resso , sob pena ele perderem 
o cargo . 

Art. 46 .- 0 Presi dente e o Vice-Presidente 
perceberão subsidio, fixado pelo Congresso no 
periodo presidencial antecedente. 

CAPITULO II 

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDEl\TE 

Art. 47.-0 Pres idente e o Vice-presiden te 
da Republi (a serã o ele itos por suffrag io dirccto 
da Nação, e maioria a'·soluta de \·otos . 

§ 1°. A ele ição t cr:'.1 loga r no d ia 1 de março 
do ultimo anno do per íodo presidencial, pro
ccd ndo-se na Capita l Federal e nas capitaes 
do; Estados ú apuração dos votos recebido~ nas 
respect ivas circumscripções . O Congresso fari 
a apuração na sua primeira sessio do mes mo 
an no, com qualquer n u:nero de 111 c111bros pre
sentes . 
~ 2° . Si nenh um dos votados houver alca n

ç.1do ma ioria abso'. uta , o Congresso elegerá , 
por maioria dos votos presentes, um, dentre os 
que ti verem alcançado as duas votações ma is 
elevadas, na eleição di re~ta . 

Em caso de empa:e, considerar-se-ba eleito 
o mais velho . 

§ 3° . O processo da e leição e da apuração 
seri re0 ulado por le i rdinaria . 

§ 4°. São inelegi \'eis para os cargos de Pre
sidente e Vice-Presidente os parentes consan
g uineos e affins, nos r O e 2° g ráos, do Presidente 
ou Vice-Presidente, q ue se ac har em exerc ício 
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§ 4n. Asanccao e a promulgafaoefTectuam-se 
por estas formulas; 

i:l. «0 Congresso Nacional decreta, c cu 
sancc'iono a seguinte lei (ou resolu5ao)». 

2!l. «0 Congresso Nacional decreta, e cu 
pronuilgo a seguinte lei (ou resolu9ao)». 

Art. 38.—Nao sendo a lei promulgada dentro 
de 48 horas pelo Presidcnte da Republica nos 
casos dos §§ 2". e 3". do art. 37, o Presidente do 
Scnadoouo Vice-Presidcnte, si o primeiro nao 
o fizer cm igual prazo, a promulgara, usando da 
seguinte formula: ^F., Presidente (ou Vice-Pre- 
sidentc) do Senado, fa^o saberaos quc a presente 
vircm, que o Congresso Nacional decreta e 
promulga a seguinte lei (ou resolu9ao)». 

Art. 39.—O projecto de uma Samara, emen- 
dado na outra, volvera a primeira, que si acceitar 
as emendas, envial-o-ha, modificado em confor- 
midade dellas, ao Podef Hxecutivo. 

§ 10. No caso contrario, volvera a Camara 
revisora, e si as altcrajoes obtiverem dous ter<;os 
dos votosdos membros presentes, considerar-sc- 
hao approvadas, sendo entao remettidas com o 
projecto a Camara iniciadora, que so podera 
reproval-as pela mesma maioria. 

§ 20. Rejeitadas deste modo as alteragoes o 
projecto sera submettido, sun cllas, a sanccao. 

Art. 40.—Os projectos rejeitados, ou nao 
sanccionados, nao poderao ser renovados na 
mesma sessao legislativa. 

SEcglo 11 

DO PODER EXECUTIVO 

CAP1TULO I 

DO PRESIDENTE E DO V1CE-PRESIDENTE 

Art. 41.—Exerce 0 Poder Executive o Presi- 
dente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, como cliefe elective da nacao. 

§ 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 Vicc-Pre- 
sidente, serao successivamente chamados a 
Presidencia o Vice-Presidente do Senado, o 
Presidente da Camara e o do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 30. Sao condifoes essenciaes para ser eleito 
Presidente, ou Vice-Presidente da Republica: 

i0. Ser braziieiro nato; 
21-. Estar no exercicio dos direitos pcliticos; 
30. Ser maior de trinta e cinco annos. 

Art. 42.—Si, no caso de vaga, por qualquer 
causa, da Presidencia ou Vice-Presidencia, nao 
houvcrem ainda decorrido dous annos, do 
periodo presidencial, proceder-sc-ha a nova 
eleifao. 

Art. 43.—O Presidente exercera o cargo por 
quatro annos, nao podendo ser reeleito para o 
periodo presidencial immediato. 

§ 1°. O Vice-Presidente que exerccr a presi- 
dencia no ultimo anno do periodo presidencial, 
nao podera ser eleito Presidente para o periodo 
seguinte. 

2n. O Presidente deixara o exercicio de 
suas funccoes, improrogavelmente, no mesmo 
dia em que terminal" o scu periodo presidencial, 
succedcndo-lhe logo o recem-eleito. 

§ y. Si este se achar impedido, ou faltar, a 
substituRao far-se-ha nos termos do art. 41 
§§ i0 e 2°. 

§ 4°. O primeiro periodo presidencial termi- 
nara a 15 de novembro de 1894. 

Art. 44.—Ao empossar-se do cargo, o Presi- 
dente pronunciara, em sessao do Congresso, ou 
si este nao estiver reunido, ante o Supremo 
Tribunal Federal, esta affirmafao: 

« Prometto manter e cumprir com perfeita 
lealdadc a ConstituRao Federal, prover o bem 
geral da Republica, observar as suas leis, sus- 
tentar-lhe a uniao, a integridade e a indepen- 
dencia ». 

Art. 43.—O Presidente e o Vice-Presidente 
nao podem sahir do territorio nacional, sem 
permissao do Congresso, sob pena de perderem 
o cargo. 

Art. 46.—O Presidente e o Vice-Presidente 
perceberao subsidio, fixado pelo Congresso no 
periodo presidencial antecedente. 

CAPITULO II 

DA ELEIQAO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 47.—O Presidente e o Vice-presidente 
da Republica ; erao eleitos por suffragio direclo 
da Nafao, e maioria absoluta de votos. 

§ 10. A eleRao tera logar no dia 1 de m:in;o 
do ultimo anno do periodo presidencial, pro- 
cedendo-se na Capital Federal 0 nas capitaes 
dos Estados a apuragao dos votos recebidos nas 
respectivas circumscripi;oes. O Congresso fara 
a apura^ao na sua primeira sessao do mesmo 
anno, com qualqucr numero do membros pre- 
sentes. 

§ 20. Si nenhum dos votados houver alcan- 
ijado maioria absoluta, o Congresso elegera, 
por maioria dos votos presentes, um, dentre os 
que tiverem alcangado as duas vota^ocs mais 
elevadas, na eleRao di recta. 

Em caso de empale, considerar-se-ha eleito 
o mais velho. 

§ 30. O proccsso da eleigao e da apuraijao 
sera regulado por lei ordinaria. 

§ 40. Sao inelegn eis para os cargos de Pre- 
sidente e Vicc-Presidente os parentes consan- 
guineos eaffins, nos i0 e 20 graos, do Presidente 
ou Vice-Presidente, que se achar em exercicio 
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no momento da eleição, ou q ue o tenha deixado 
até se is mezcs antes . 

CAPITULO III 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 48.-Compcte pri vat iva mente ao Presi
dente da Rep ubli ca : 

1 °. Sanccionar , prom ulgar e faze r pu bli ca r 
as leis e resa! uções do Congresso; exped ir de
cretos, instrucções e regulamentos pa ra sua fiel 
exec ução; 

2°. Nomear ou dem itt ir li v remente os Mi
ni st ros de Estado; 

.3 °. Exe rce r ou desig nar q uem deva exerce r o 
com mando supremo das forças de t erra e mar 
cios Estados Uni dos do Brazil , quando fo rem 
chamadas ás armas em defesa intern a ou ex tern a 
da Un ião; 

4°. Admini strar o Exerc ito e a Armada e 
li stri buir as res pec ti \;as fo rças, con fo rm e as le is 

fecleraes e as necessidades do Govern o Nacio nal ; 
5°. Prover os ca rgos civis e militares de 

carac ter fede ral, salvas as rest ricções expressas 
na Constit uição; 

6°. In dultar e commu ta r as pe nas nos cr i
mes sujeitos á jurisdi cção fedei-a!, sa lvo nos 
casos a que se refe rem os a rts . .34, n. 28 , e 5::i 
§ 2º ; 

7°. Declara r a g uerra e fazer a paz nos termos 
do a rt .34 n. 1 1 ; 

8°. Declara r immecliatame nte a g uerra nos 
casos de in vasão ou aggressão estra nge ira; 

9° . Da r co1,ta an nualm ente da situaçào do 
pa iz ao Cong resso Nacional, ind icanclo-l he as 
provi dencias e reformas u rge ntes em mensa
ge m , q ue remetterá ao secretario do Senado no 
d ia abe rt ura da sessão legislat i\·a; 

10 . Convoca r o Cong resso ext rao rd in ari a
mente; 

1 1. Nomea r os magistrado~ fede raes , med iante 
proposta do Supremo Tribu na l ; 

12 . Nomea r os membros do Suprem o T ri
bu nal Federal e os m inistros c! iplomat icos, 
sujei tando a nomeação á appro\'ação do Senado . 

Na ausencia do Cong ress , des ig nal-os-ha cm 
com missão , até q ue o Senado se p ron u ncie; 

13. Nomear os dema is membros do Corpo 
Diplomatico e os agentes consu la res; 

14 . Mante r as relações com os Estados estra n
geiros; 

15. Declara r , por si, ou seus agentes rcspon 
saveis, o estado de sitio em qualquer ponto do 
t erritori o nac ional , nos casos de ,1ggressão 
estrangeira, ou g ra ve com m oção in testina (art . 6° 
n . 3; art . 34 n. 21 e art. 80); 

16. Entabolar negoc iações in ternacio naes, ce
lebra r ajustes, convenções e tra tados, sempre 
nd rL:(ere11d11111 do Congresso, e approva r os que 
os Estados ccl~brarem na confo rmidacl c do 
art. 65, submettendo-os , quando cumprir, á 
autoridade lo Congrcs o . 

• 

CAPITULO IV 
DOS MIN ISTROS DE ESTADO 

Art. 49 .- O Preside nte ela Republica é auxi
li ado pelos Mini t ros de Estado , age ntes de sua 
confiança, q ue lhe subscrevem os actos, e cada 
u m dell es presid irá a um dos Mini st erios em q ue 
se div idi r a ad mini stração federa l. 

Art. 50.-Os Mini st ros ele Est8do não pode rão 
acc um ular o exercíc io de ou t ro emprego ou 
fu ncção publi ca , nem se r eleitos Presiden te ou 
Vi ce-Pres idente da União , Deputado ou Senador. 

Paragrap ho uni co . O Deputado ou Senador, 
q ue accci ta r o ca rgo de Mi ni stro de Estado, 
perderá o mandato e proceder-se-li a imm edi ata
me nte a nova eleição, na q uai não poderá ser 
votado. 

Art . 5 1 .- Os Mini stros de Estado não poderão 
comparece r ús sessões do Cong resso, e só se 
communica rão com ell e por escripto, ou pessoa l
mente em co nfe rencias com as commissões das 
Camaras . 

Os relato ri os annuaes dos Ministros se rão d i
ri g idos ao Presidente da Repu bl ica e d istri bu ídos 
po r todos os membros do Cong resso . 

Ar t. 52 .- Os Mini st ros de Estado não são 
respo nsaveis perante o Cong resso, 0 11 pera n te 
os T ribunaes, pelos conse lhos dados ao Pre
side nte da Rep u bl ica . 

§ 1°. Respondem, po rém , qua nto aos se us 
actos , pe los c ri mes q ua lifi cados em lei . 

§ 2 ° . Nos c rim es cornrnu ns e de respo n:'.abi
lidade se rão proce -sa ci os e julgados pelo Suprern o 
T rib u nal Federa l, e nos connexos cornos do 
Presidente da Repu blica, pe la auto ridade com
petente para o ju lgamento deste . 

CAPITULO V 
DA RESPONSABI LIDADE DO PRESIDENTE 

Art . 53. - O Presidente dos Estados Un idos 
cio Braz il serú subrnettido a processo e a j ulga
mento, clt!po is que a Ca mara declarar proceden te 
a accmação , pera nte o Supremo T ri bu nal Fe
dera l , nos crim es com m uns, e , nos de respo nsa
bilidade, pe rante o Senado . 

Pa ragrapho u ni co . Decretada a p rocedenc ia 
ela acc usação, fica rá o Presiden te suspenso de 
suas fu ncções . 

Ar t. 54. - São crim es de responsa bi lidade os 
netos do Presidente da l epublica, que atte nta rern 
contra : 

1°. A ex istencia política da União; 
2. 0 A Constitu ição e a f'órma do Gove rn o Fe

dera l ; 
3° . O li vre exerc ício dos poderes polit icos; 
4". O gozo e exerc ício legal dos d ireitos po lí

ticos ou indiv icluaes; 
5°. A segurança inte rn a do paiz; 
6°. A probidade clá admi nist ração · 
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no momento da eleifao, ou que o tenha deixado 
ate scis mezcs antes. 

CAPITULO III 

DAS ATTRIBUigoES DO PODF.R EXECUTIVO 

Art. 48.—Compete privativamentc ao Presi- 
dente da Republica: 

i0. Sanccionar, promulgar c fazer publicar 
as leis e resolufoes do Congresso; expedirde- 
cretos, instrucfoes e regulamentos para sua tiel 
execiifao ; 

20. Nomear 011 demittir livremente os Mi- 
nistros de Estado; 

30. Exerccr ou designar quern deva exercer o 
commando supremo das for^as de terra e mar 
dos Estados Unidos do Brazil, quando forem 
chamadas as armas em defesa interna ou externa 
da Uniao; 

4J. Administrar o Exercito e a Armada e 
distribuir as respectivas for^as, conformc as leis 
federaes e as necessidades do Governo Nacional; 

50. Prover os cargos civis e militares de 
caracter federal, salvas as restricijoes expressas 
na Constituifao; 

6". Indultar c commutar as penas ncs cri- 
mes sujeitos a jurisdiccao federal, salvo nos 
casos a que se rcferem os arts. 34, n. 28, e ^2 
§2J; 

7°. Declarar a guerra e fazer a paz nos termos 
do art 34 n. 11; 

8°. Declarar immediatamente a guerra nos 
casos de invasao ou aggressao estrangeira; 

90. Dar conta annualmente da situaijao do 
paiz ao Congresso Nacional, indicando-lhe as 
providencias e reformas urgcntes em mensa- 
gem, que rcmcttera ao secretario do Senado no 
dia abertura da sessao legislativa ; 

10. Convocar o Congresso cxtraordinaria- 
mente; 

11. Nomear os magistrados federaes, mediante 
proposta do Supremo Tribunal; 

12. Nomear os membros do Supremo Tri- 
bunal Federal e os ministros diplomaticos, 
sujeitando a nomeaijao :i approeafao do Senado. 

Na ausencia do Congresso, designal-os-ha cm 
commissao, ate que o Senado se pronuncic; 

13. Nomear os demais membros do Corpo 
Diplomatico c os agentesconsulares; 

14. Manter as relagAes com os Estados estran- 
ge iros ; 

15. Declarar, por si, ou sens agentes rcspon- 
saveis, o estado de sitio cm qualquer ponto do 
territorio nacional, nos casos de aggressao 
estrangeira, ou grave commocao intestina (art. 6° 
n. 3 ; art. 34 n. 21 e art. 8o); 

iO. Entabolar negociagoes internacionaes, ce- 
lebrar ajustes, convencoes e tratados, sempre 
ad nfercudum do Congresso, c approver os quo 
os Estados ceLbrarem na conformidade do 
art. 65, submettendo-os, quando cumprir, a 
autoridade do Congresso. 

CAPITULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 49.—O Presidentc da Republica e auxi- 
liado pclos Ministros de Estado, agentes de sua 
confianga, que Ihe subscrevem os actos, e cada 
um delles presidira a um dos Ministerios em que 
se dividir a administragao federal. 

Art. 50.—Os Ministros de Estado nao poderao 
accumular o exercicio de outro emprego ou 
funcgao publica, nem ser eleitos Presidente ou 
Vice-Presidente da Uniao, Deputado ou Senador. 

Paragrapho unico. O Deputado ou Senador, 
que acceitar 0 cargo de Ministro de Estado, 
perdera o mandato e proceder-se-ha immediata- 
mente a nova eleigao, na qual nao podera ser 
votado. 

Art. 51.—Os Ministros de Estado nao poderao 
comparecer as sessoes do Congresso, e so se 
communicarao com elle por escripto, ou pessoal- 
mente em conferencias com as commissoes das 
Camaras. 

Os relatorios annuaes dos Ministros serao di- 
rigidos ao Presidente da Republica e distribuidos 
por todos os membros do Congresso. 

Art. *,2.—Os Ministros de Estado nao sao 
responsaveis perante 0 Congresso, ou perantc 
os Tribunaes, pelos conselhos dados ao Pre- 
sidente da Republica. 

§ i". Respondem, porem, quanlo aos scus 
actos, pelos crimes qualificados em lei. 

§ 21. Nos crimes communs e de responsabi- 
lidade serao processadose julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal, e nos connexos com os do 
Presidente da Republica, pela autoridade com- 
petente para o julgamcnto deste. 

CAPITULO V 

DA RESPONSAB11.1DADE DO PRESIDENTE 

Art. 33.—O Presidente dos Estados Unidos 
do Brazil sera submcttido a processo e a julga- 
mento, depois que a Camara declarar procedente 
a accuragao, perantc o Supremo Tribunal Fe- 
deral, no-' crimes communs, e, nos de responsa- 
bilidade, perante o Senado. 

Paragrapho unico. Dccretada a procedencia 
da accusagao, ficara 0 Presidente suspense de 
suas funcgoes. 

Art. 54.—Sao crimes de responsabilidade os 
actos do Presidente da Republica, queattentarcm 
contra; 

i3. A existcncia politica da Uniao; 
2.0 A Constituigao e a forma do Governo Fe- 

deral ; 
30. 0 livre exercicio dos poderes politicos; 
4'J. O gozo e exercicio legal dos direitos poli- 

ticos ou individuaes; 
51. A seguranga interna do paiz; 
6°. A probidade da administragao; 
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7° . A g uarda e emp rego con stitucional d os 
d in heiros pub li cas ; 

8° . As le is _orçamenta rias votadas pelo Con
g resso . 

§ 1°. Esses d elictos serão definid os em lei 
especial . 

§ 2°. O u tra lei regu la rá a accusação, o 
p rocesso e o j u lg amento . 

§ 3°. Ambas essas leis serão feitas na primeira 
sessão cio prin1eiro Co ng re sso . 

SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

Art. 55.-0 Poder J ud ic iari a da Un ião t erá 
por o rgãos um Suprem o T ribun al Federa l, com 
séde na Ca pita l d a Repu blica, e ta n tos j u izes e 
t ribu naes federaes , di st ri buidos pelo pa iz, qua n tos 
o Co n o- resso crear. 

Art. 56.-0 Su prem o T ribu nal Fed eral corn 
por-se-ha de q u in ze ju izes, nom eados na fó rma 
ci o a rt . 48 , n . 12, d entre os c idadãos d e notavel 
sabe r e reputação , elegi ve is para o Senado . 

Art . 57.-0s j uízes fecleracs são v ita li c ios e 
perde rão o ca rgo u nica mente po r sentença 
j ud ic ia l. 

§ 1·1 • O s se us ve ncim en tos serão d etermi nados 
por le i e não poderão ser d im in u íd os . 

§ 2 ' . O Senad o julga r:i os m embros d o 
S ll p :enD T ri bu nal Federa l nos crimesde respo n
sab iliclade, e este os j ui zes federaes in ferio res. 

Art. 58 .-0s T r ibu naes Federaes elegerão d e 
se u seio os seus presid entes e o rga ni zarão as 
respecti vas secreta ri as . 

§ 1°. A no meação e ademi ssão cl osem p regaclos 
d e sec retar ia, bem co m o o p rov im ento ci os 
o ffi c ioscle ju sti ça nas circum scripções jucl ic ía ri as, 
com pcte respectivamen te aos presid en tes cios 
tri bu naes 

§ 2°. O Presid en te da Re publi ca desi g nará , 
dent re os m em bros cio S up remo Tri b unal Fe
d era l, o Procu rador Ge ral da Repu blica, c ujas 
a ttr ib ui ções se defin irão em lei . 

Art. 59. - Ao Suprem o T r ibunal Federal 
co m pete : 

1. Processa r e j ulga r orig inari a e priva t iva
m ente : 

a) o Presidente da Republi ca nos crimes 
com mu ns e os Mi ni stros de Estado nos casos 
do a rt. 52; 

b) os m ini st ros d iplom at icos , nos crimes 
cornmun s e nos d e responsab ili dade; 

e) as ca usas e coníl ictos entre a Un ião e os 
Estados, o u e ntre es tes un s com os outros; 

d) os l ití g ios e as reclamações en t re nações 
estrangei ras e a U nião ou os Estados ; 

e) os con íli ctos dos juizes o u Tribunaes Fede
raes entre s i , o u ent re es tes e os dos Estados, 
ass im como os dos ju izes e t r ib un aes de um 
Est ado co m os juizes e os tribu naes de o ut ro 
Estad o; 

1 1 . ju lgar , em g ráo d e recurso, as questões 
resol vidas pelos j uizes e Tri bu naes Fede raes, 
a ssim com o as de qu e t ra tam o p rese n te a rtigo, 
§ 1°, e o a rt. 60 . 

1 1 1. Reve r os processos find os, nos te rm os 
do art . 8 1 . 

§ 1 °. Das sentenças das j us ti ças dos Estados 
em ul t ima ins tanc ia have rá recu rso pa ra o Su pre
m o Tri bu nal Federal : 

a) q ua ndo se questio nar sobre a va l idade o u a 
a pplicação d e t ratados e leis federaes, e a dec isã 
do t ribunal do Estado fór co n t ra e lla; 

b) qua ndo se co ntestar a validade d e le is ou 
de ac tos dos governos dos Estad os em face d a 
Co nst it ll ição, o u das le is federaes , e a dec isão 
do t ribu na l do Estad o co nsid erar validos esses 
actos, ou essas le is impug nadas . 

§ 2°. Nos casos em q ue ho u ve r d e appli ca r 
leis dos Estados, ,l justi ça fede ra l co nsul tará a 
j u ri sp ru d en cia dos tribu naes locaes, e vice-versa, 
as justi ças dos Estados co nsu lta rão a j u rispru
de ncia d os Trib unaes Federaes, quan do ho u verem 
de in terpretar leis da União . 

Art. 60 .- Co m pete aos j uízes o u Tribu naes 
Federaes p rocessa r e julga r: 

a) as ca usas em qu e algu ma das pa rtes fu nda r 
a acção , o u a d efesa, em di sposição da Co nsti ui ção 
Federal ; 

b) todas as cau sas p ropostas con t ra o Govern o 
da União o u Fazenda Nacio nal, fun dadas c m 
d isposições da Co nstitui ção , le is e reg u la m e ntos 
d o Poder Exec ut ivo, o u em con tractos ce leb ra
d os co m o m es m o Govern o; 

e) as causas proven ien tes de com pe nsações, 
re iv ind icações, indem ni zação de prej u ízos o u 
qu aesq uer o u t ras, p ro postas pelo Gove rn o da 
Uni ão contra pa rt icul a res o u v ice-ve rsa; 

d) os lití gios ent re u m Estado e cidadãos de 
out ro, ou en tre c idadãos ele Estados diversos , 
diversi fi cando as le is destes; 

e) os pl eitos en tre Estad os estran ge iros e 
c idadãos braz i le iros; 

f) as acções m ovidas por estra ngeiros e fun 
dadas, qu er e m contractos co m o Governo da 
União , qu er em convenções ou tra tados da 
U n ião com ou tras nações ; 

g) as qu estões de d irei to m a rí t imo e nave
gação, ass im no oceano co m o nos ri os e lagos 
do pa iz; 

b) as qu estões d e direito cri m inal o u c ivil 
intern ac ional ; 

i) os crimes polí t icos . 
§ 1 •0 E' vedado ao Congresso commettcr 

qu a lqu er juri sdicção federal ás j ustiças dos Es
tad os . 

§ 2 .0 As sentenças e ordens da ma g istratu ra 
federa l são xec utadas por officiaes jud iciarias 
da Un ião, aos qu aes a pol icia local é obr igada a 
prestar auxi lio, quando invocado por el les . 

Ar t. 6 1 .- As deci sões dos j u izes ou t ri bu naes 
d os Estados , nas materias de sua compctencia, 
po rão te rm o aos p rocessos e ás questões, salvo 
quan to a: 
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7°. A guarda e emprego conititucional dos 
dinheiros publicos; 

S". As leis orfamentarias votadas pelo Con- 
GTfcSSO. 

§ i0. Esses delictos serao defmidos em lei 
especial. 

§ 2°. Outra lei regulara a accusagao, o 
processo e o julgamento. 

§ 3°. Ambas essas leis seraofeitasna primeira 
sessao do primeiro Congresso. 

SEcglo m 

DO PODER JUD1CIARIO 

Art. 55.—O Poder Judiciario da Uniao tera 
por orgaos um Supremo Tribunal Federal, com 
sede na Capital da Republica, e tantos juizes e 
tribunaesfederaes, distribuidospelopaiz, quantos 
o Congresso crear. 

Art. s6.—O Supremo Tribunal Federal com- 
por-se-ha de quinze juizes, nomeados na forma 
do art. 48, n. 12, dentre os cidadaos de notavel 
saber e reputa^ao, elegiveis parao Senado. 

Art. 57.—Os juizes federacs sao vitalicios e 
p rderao o cargo unicamente por sentenca 
judicial. 

§ i'. Osseus vencimentosseraodeterminados 
por lei e nao poderao ser diminuidos. 

§ 2'. O Senado julgara os membros do 
Si p;emD Tribunal Federal nos crimes de respon- 
sabilidade, e este os juizes fedcraes inferiores. 

Art. 58.—Os Tribunaes Federaes elegerao de 
sen seio os sens presidentes e organizarao as 
respectivas secretarias. 

§ i". Anomeagaoeademissaodosempregados 
de secretaria, bem como o provimento dos 
officiosde justRa nas circumscripijoesjudiciarias, 
compete respectivamente aos presidentes dos 
tribu naes 

§ 2". O Presidente da Republica designara, 
dentre os membros do Supremo Tribunal Fe- 
deral, o Procurador Geral da Republica, cujas 
attribuicoes sedefinirao em lei. 

Art. 59.—Ao Supremo Tribunal Federal 
compete: 

1. Processar e julgar originaria e privativa- 
mente; 

a) 0 Presidente da Republica nos crimes 
communs e os Ministros de Estado nos casos 
do art. 52; 

b) os ministros diplomaticos, nos crimes 
communs e nos de responsabilidade; 

c) as causas e conflictos entre a Uniao e os 
Estados, ou entre estes uns com os outros; 

d) os litigios e as reclamacoes entre nafoes 
estrangeiras e a Uniao ou os Estados; 

c) os conflictos dos juizes ou Tribunaes Fede- 
raes entre si, ou entre estes e os dos Estados, 
assim como os dos juizes e tribunaes de um 
Estado com os juizes e os tribunaes de outro 
Estado; 

II. julgar, em grao de recurso, as questoes 
resolvidas pelos juizes e Tribunaes Federaes, 
assim como as de que tratam o presente artigo, 
§ i0, e o art. 60. 

III. Rever os processes fmdos, nos termos 
do art. Si. 

§ i0. Das senteni;asdas justicas dos Estados 
em ultima instanciahaverarecursoparao Supre- 
mo Tribunal Federal; 

a) quando se questionar sobre a validade ou a 
applica^ao dc tratados e leis federaes, eadecisao 
do tribunal do Estado for contra ella; 

b) quando se contestar a validade de leis ou 
de actos dos governos dos Estados em face da 
Constituifao, ou das leis federaes, e a deasao 
do tribunal do Estado considerar validos esses 
actos, ou essas leis impugnadas. 

§ 2". Nos casos em que houver de applicar 
leis dos Estados, it justi9a federal consultant a 
jurisprudenciados tribunaeslocaes, e vice-versa, 
as justifas dos Estados consultarao a jurispru- 
dencia dosTribunaes Federaes, quando houverem 
de interpretar leis da Uniao. 

Art. 60.—Compete aos juizes ou Tribunaes 
Federaes processar e julgar: 

n) as causas em que alguma das partesfundar 
a acfao, ouadefesa,emdFposRaodaConstiuRao 
Federal; 

b) todas as causas propostas contra oGoverno 
da Uniao ou Fazenda Nacional, fundadas em 
disposRoes da Constituicao, leis c regulamentos 
do Poder Executivo, ou em contractos celebra- 
dos com o mesmo Governo; 

c) as causas provenientes de compensa^ocs, 
reivindicaijoes, indemniza^ao de prejuizos 011 
quaesquer outras, propostas pelo Governo da 
Uniao contra particulares ou vice-versa; 

d) os litigios entre um Estado e cidadaos de 
outro, ou entre cidadaos de Estados diversos, 
diversificando as leis destes; 

c) os pleitos entre Estados estrangeiros e 
cidadaos brazileiros; 

f) as acgoes movidas por estrangeiros e fun- 
dadas, quer cm contractos com o Gc verno da 
Uniao, quer em conveiujoes 011 tratados da 
Uniao com outras nafoes; 

g) as questoes de direito maritimo e nave- 
ga^ao, assim no oceano como nos rios e lagos 
do paiz; 

h) as questoes de direito criminal ou civil 
internacional; 

i) os crimes politicos. 
§ 1.0 E' vedado ao Congresso commetter 

qualquer juri ,dici;ao federal as juslRas dos Es- 
tados. 

§ 2.0 As sentenfas e ordens da magistratura 
federal sao executadas por ofticiaes judiciaries 
da Uniao, aos quaes a policia local e obrigada a 
prestar auxilio, quando invocado por elles. 

Art. 61.—As decisoes dos juizes ou tribunaes 
dos Estados, nas materias de sua competencia, 
porao termo aos processes e as questoes, salvo 
quanto a: 
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1 °, babeas-co1p11s ou 
2°. espolio ele estrange iro , quando a espccie 

não estiver previ sta cm convenção, ou t ratado . 
Em taes casos, ha verá recurso vo luntario para 

o Suprem Tribunal Federal. 

Art . 62 . As just iç::is dos Estados não podem 
intervi r em questões submettidas aos Tribunacs 
Federaes, nem a nnul la r, al terar, ou suspender 
as suas sentenças, ou o rd ens. E. reciproca
mente, a justiça federa l não póde intervir ' em 
ques tões submettidas aos tribunaes dos Estados, 
nem a nn ullar, alterar ou suspender as dec isões 
ou o rde ns destes , exceptu ados os casos exp res
samente declarados nesta Constituição. 

TITULO II 

· DOS ESTADOS 

Art. 63 .-Cada Estado regc r-se-ha pela Con
sti tuição e pelas leis qu e ado ptar , respeitados os 
prin cí pios const it ucio nacs da Un ião . 

Art. 64 .-Pe rte ncem aos Estados as min;is e 
terras devolutas situadas nos seus respec tivos 
t crritori os, ca bem! á Un ião sómen te a porção 
de terri to ri o que for in c! ispen savel para a de resa 
das fronte ira,, for ti ficacõe,, construccões m il i-
tares e estradas de ferro ' federaes . ' 

Paragrap ho uni co . Os propr ios nac ionacs, que 
nã fore m necessarios para serv iços da Un ião, 
passa rão ao domí ni o dos Estados, em cujo terri 
to ri o esti ve rem sit uados . 

Art . 65 .- E' facultado aos Estados : 
1 °. Celebrar entre si aju stes e conve nções sem 

cara cter po lí tico (art. 4 , n . 16); 
2°. Em gera l todo e qualque r pode r, ou di 

reito que lh es não fo r negado por c las ula expressa 
·ou impli c itamente cont ida n::is clausul as ex
, pressas da Co nst itu ição . 

Ar t. 66.-E' d fcso aos Estados : 
1°. Recusa r fé aos documentos publicas, de 

natureza leg islat i\·a, admin istrativa . ou judicia
ria da niãr, ou de q ualque r dos Estados ; 

2° . Reje ita r a moeda ou a emi ssão bancaria 
cm circulação por acto do Governo Fede ral; 

3°. Fazer, ou declara r gu erra entl'e si e usa r 
de represa lias; 

4 '' . Denega r a cxtrnd ição de crim inosos, re
clamados pelas ju st iças de utros Estados, ou do 
Districto Fede ral, segundo as le is da União, por 
que e ta matcria se reo-er (art. 34, n. 32 ). 

Art. 67 .-Salv:is as rcst ricções espec ificadas 
na Constitu ição e nas le is feder:ie s, o Oist ricto 
Federal é administrado pe las au toridades muni 
cipaes . 

Paragrapho unico . As dcspezas de caracter 
loca l, na Capita l da Repub lica , inc um bem cx
c lusiv:imente ú au torid:ide mu nicipal. 

•• .. 
... f 

TITULO III 

DO MUNIC IPI O 

Art. 68 .- Os Estados organizar-se-hão de 
f ' rma que fiqu e assegurada a autonom ia dos 
mun icípios, em tudo quanto respe ite ao seu 
pec uliar interesse. 

TITULO IV 

DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS 

SECÇÃO 

DAS QUA LIDADES DO CIDAD,\O BRAZILEIRO 

Art. 69.-São cidadãos brazil eiros : 
1°. Os nascidos no Brazil , ainda qu e de pa i 

estrangeiro , não residindo este a serviço de sua 
nação; 

2°. Os filhos de pai braz il eiro e os ill egitimos 
de mã i braz ileira, nascidos em pa iz estran geiro, 
si esta i e!ece rem domici li o na Republica; 

3°. Os filh os de pai braz ile iro , que esl i\·er 
noutro paiz ao se rviço da Republica, embora 
nella não ven ham domic iliar-se ; 

4°. Os estrangeiros qu e, ach ando-se no Brazi l 
aos 1 5 de novemb ro el e 18 9, não declararem , 
dent ro em seis mezes depois de en tra r cm vigor 
a Const itui ção, o a nim o de conservar a naciona
lidade de origem; 

5°. Os estrangeiros, que possuírem bens im-
111 veis no Brazil, e forem casados com brazi le iras 
ou t iverem filh os brazi!eiros, comtanto que resi 
dam no Braz il , salvo si manifestarem a intenção 
de não mudar de naciona lidade ; 

6-• . Os estrange iros por out ro modo natura li
sados . 

Art . 70 .-São eleitores os c idadãos mai ore 
de 2 1 an nos, que se ali starclll n:i fó rrn:i da lei. 

si 1° . Não podem a li sta r- se eleito res pa ra as 
cleiç , es fcdcracs , ou para as dos Estados : 

1°. Os mendi gos; 
2°. Os analp habeto , 
3°. As praças de pret , exceptuaclos os a lumnos 

el as escolas milita res de en sino superi or ; 
4° . Os rel ig iosos de ord ens monasticas, C:Olll 

panhias, congregações, ou commun idad es de 
q ualquer denominação , sujeitas a voto de obe
dic ncia, regra, ou estat uto, q ue illlporte a 
renun cia da liberdade ind iv idual. 
~ 2°. São ine!egivc is os cidadão não ali sta

veis . 

Art. 71 - 0 s direi tos de c idadfo brazi leiro só 
se suspen de m , ou perdem nos casos aqui parti 
cul a risados . 

§ 1 °. Suspendem-se: . 
a) por in capac idad e physica, ou m oral ; 
b) por condem nação crimina l , cmquanto du 

ra rem os seus effei tos . 
§ 2°. Perdem-se : 
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i0, 'habeas-corpus ou 
2°. 'espolio de estrangeiro, quando a espccie 

nao fcstiver prevista cm convengao, ou tratado. 
Em taes casos, havera recurso voluntario para 

o Supremo Tribunal Federal. 

Art. 62.. As justi^as dos F.stados nao podem 
intervir em questoes submettidas aos Tribunaes 
Federaes, nem annullar, alterar, ou suspender 
as suas sentcn^as, ou ordens. E, reciproca- 
mente, a justica federal nao pode intervir" em 
questoes submettidas ao - tribunaes dos Estados, 
nem annullar, altenr ou suspender as decisles 
ou ordens destes, exceptuados oi casos expres- 
samente dodarados nesta Constituifao. 

TITULO II 

•DOS ESTADOS 

Art." 63.—Cada Estado reger-se-ha pela Con- 
stituigao e pelas leD que adopiar, respeitados os 
principios constitucionaes da L'niao. 

Art. 64.—Pertencem aos Estados as minas e 
terras devolutas situadas nos seus respcctivos 
territories, cabendo a Uniao s imente a porijao 
de territorio que for indispensavel para a defesa 
das fronteiras, fortifkacoes, construcc5es mili- 
tares e estradas de ferro federaes. 

Paragrapho unico. Ospropriosnacionaes, que 
nao f )rem neccssarios para services da Uniao, 
passarao ao dominio dos Estados, em cujo terri- 
torio estiverem situados. 

Art. 65.—E' facuPado aos Estados: 
i0. Celebrar entre si ajustes c convengoes sem 

caracter politico (art. 48, n. 16); 
20. Em geral todo c qualquer poder, ou di- 

reito que Ihes nao for negado porclasula cxpressa 
'ou implicitamentc contida nas clau ulas ex- 
.pressas da Constituifao. 

- Art. 66.—E' defeso aos Estados : 
i0. Recusar fe aos documentos publicos, de 

natureza legislatix'a, admini .trativa, oujudicia- 
ria da Uniar, ou de qualquer dos Estados; 

2°. Rejeitar a moeda ou a cmissao bancaria 
cm circulacao por acto do Governo Federal; 

3". Fazer, ou dcclarar guerra entre si e usar 
de represalias; 

4°. Dencgar a cxtradifao de criminosos, re- 
clamados pelas justigas tic outros Estados, ou do 
Districto Federal, iegundo as leis da Uniao, por 
que esta materia se reger (art. 34, n. 32). 

Art. 67.—Salvas as restrictjoes especificadas 
na Constituicao e nas Icis federaes, o, Districto 
Federal c administrado pelas autoridades muni- 
cipaes. 

Paragrapho unico. As despezas de caracter 
local, na Capital da Republica, incumbem ex- 
clusivamente a autoridade municipal. 

TITULO III 

DO MUN1CIPIO 

Art. 68.—Os Estados organizar-se-hao de 
forma que fique assegurada a autonomia dos 
municipios, em tudo quanto rcspeite ao seu 
peculiar interesse. 

TITULO IV 

DOS C1DADAOS BRAZILEIROS 

SEcgAo 

DAS Q.UAL1DADES DO CIDADAO BRAZ1LEIRO 

Art. 69.—Sao cidadaos brazileiros ; 
10. Os nascidos no Brazil, ainda qu^ de pai 

estrangeiro, nao residindo cste a servi^o de sua 
nai;ao; 

2'. Os fdhos de pai brazileiro e os illegitimos 
de mai hrazileira, nascidos em paiz estrangeiro, 
si estabelecerem domicilio na Republica; 

30. Os fdhos de pai brazileiro, que esliver 
noutro paiz ao service da Republica, embora 
nella nao venham domiciliar-se; 

4 . Os estrangeiros que, achando-se no Brazil 
aos 15 de n )vembro de 1889, nao declararem, 
dentro em seis mezes djpois de entrar cm vigor 
a Constituicao, o animo de conservar a naciona- 
lidade de origem; 

3'^ Os estrangeiros, que possuirem bens im- 
moveis no Brazil, e forem casados com brazileiras 
ou tivercm fdhos brazileiros, comtanto que resi- 
dam no Brazil, salvo si manifestarcm a intencao 
de nao mudar de nacionalidade; 

6". Os estrangeiros por outro modo naturali- 
sados. 

Art. 70.—Sao elcitores us cidadaos maiores 
■de 21 annos, que se alistarcm na forma da lei. 

§ 10. Ntm podem alistar-se elcitores para as 
eleifues federaes, ou para as dos Estados: 

10. Os mendigos; 
2 . Os analphabetos; 
30. As pracasde pret, exceptuados os alumnos 

das esc"ilas militares de ensino superior; 
40. Os religiosos de ordens monasticas, com- 

panhias, congregagoes, ou communidadcs de 
qualquer denominafao, sujeitas a voto de obe- 
diencia, regra, ou estatuto, que importe a 
renuncia da liberdade individual. 

§ 2°. Sao inelegiveis os cidadao nao alista- 
veis. 

Art. 71—Os direitos de cidadao brazileiro so 
se suspendem, ou perdem nos casos aqui parti- 
cularisa los. 

§ 10. Suspendem-se: 
n) p M" incapacidade ph3'sica, ou moral; 
b) por condemnavao criminal, cmquanto du- 

farcm os seus effeitos. 
§ 2". Perdem-se: 
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n) por natura li sação em paiz estrangeiro; 
b) por acei tação de emprego ou pensão de 

gove m o estrange iro, sem li cença do Poder 
Executivo Federal ; 

§ 3°. Urna le i fede ra l determ in ará as condi 
ções de reacqui ~ição dos di reitos de c idacl:io 
braz i lei ro . 

SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 72.-A Constit uição assegura a brazil ei
ros e a estrangeiros res identes no pai z a in viola
bilidade dos di reitos conce rn ente3 á li berdade, 
á seguran ça indi v id ua l e á propriedade nos 
termos seguin tes : 

~ § 1° . Nin ,;uem pócl e se r ob ri gado a faze r, ou 
deixa r de faze r alg uma cousa, sinão em vi rtu de 
de lei. 

§ 2°. Todos são iguaes perante a le i. 
A Republica não aclmitte privilegio ele nasci

mento, desco nh ece fo ros ele nob reza, e ex tin g ue 
as ordens honorificas ex istentes e todas as 
suas pre rogat ivas e rega lias, bem corno os 
tí tu los nob ili a rchicos e ele conse lho . 

§ 3°. Todos os incli viduos e confi ssões reli
g iosas podem exerce r pub li ca e li v remente o se u 
culto , assoc iando-se pa ra esse fim e adquirindo 
bens , observadas as di sposições do direito 
commurn. 
. § 4°. A Republica só reconhece o casa mento 

civ il , cuja celebração será gratui ta . 
§ 5° . Os cern iterios terão caracte r secu lar e 

serão admi ni strados pela autoridade minicipal, 
ficando li v re a todos os cultos reli g iosos a 
pratica dos respecti vos ri tos em relação aos 
se us crentes, desde que não offendam a moral 
publica e as leis. 

§ 6° . Se rá lei go o ensin o mini s trado nos 
estabelecimen tos pu blicos . 

§ 7°. Nenh u m culto ou ig reja gozadt de 
su bvenção offic ial, nem terá relações de depen
dencia, ou allia nça com o Gove rn o da Un ião, ou 
o dos Estados. 

--f- § 8°. A todos é li c ito associarem-se e reu ni
rem-se liv remente e sem armas; não podendo 
intervir a policia, sinão para manter a o rdem 
publica. 

§ 9°. E' perm ittido a quem quer que seja repre
representar, medi ante peti ção, aos poderes pu
bli cas, denunciar ab usos das autoridades e 
promove r a respo nsab ilidade dos cu lpados. 

+ § 10 . Em tempo de paz , qualquer pócle 
entrar no territorio nacional ou dell e sahir, com 
a sua fo rtuna e be ns, quando e como lhe 
con vier, independentemente de passaporte . 
' § 1 1. A casa é o asy lo in v iolavel cio indi vi 
duo; nin g uem póde ahi penetrar, de noite , sem 
consentimento cio m orador, sinão para acud ir 
a v ictim as de c rim es, ou desastres, nem el e dia 
sinão nos casos e pela fó rm a presc riptos na lei. 

§ 12. Em qualquer assumpto é li vre a mani
festação do pensamento pela imprensa, ou pela 

tribuna , sem depenclencia de censura, respon
de ndo cada um pelos abusos que com metter, 
nos casos e pela fórma que a lei determinar. 
Não é perm ittido o anonymato . 

§ 13. A' xcepção do flagrante delicto, a 
pri são não poderá executar-se, sinão depois ele 
pronuncia do indiciado, salvos os casos deter
m inados cm lei, e med iante orde m éscripta da 
autoridade com petente . 
~ 14 . Nin g uem poderá ser conservado em 

pri ão sem cu lpa fo rm adâ, salvas as excepções 
especificadas em lei, nem levado á pri são, ou 
nell a detido, si prestar fi ança ido nea , nos casos 
em que a lei a admitt ir . 

§ 15 . Ninguem ser:1 sentenciado, si não pe la 
autorid ade competente, em virtude ele lei 
anterior e na fo rm a por ella regul ada . 

§ 16 . Aos accusados se assegurará na le i a 
mais plena defesa , com todos os recu rsos e me ios 
esse nci aes a ella , desde a nota de cu lpa, entregue 
em v inte e quatro horas ao preso e assignada 
pela autoridade competente, com os nomes do 
accusador e das testem unhas. 

§ 17 . O di rei to ele propriedade mantem-se 
em toda a plen itude, salva a desaprop riação 
por necessidade ou uti lidade publ ica, med ian te 
indemnização prév ia . 

As min as pertencem aos proprietar ios do 
solo, salvas as li mitações que: fo rem estabele
cidas por lei a bem da exploração deste ra m o 
el e ind ustr ia . 

§ 18 . E' invio lave l o sigi llo ela correspon
dencia . 

§ 19 . Nen huma pena passará ela pessoa do 
dei ici uen te . 

§ 20. Fica abolida a pena ele galés e a ele 
banimento j ud icial. 

§ 2 1. Fica igua lme nte abolida a pena de 
morte, reservadas as disposições da legislação 
militar em tempo de g uerra. ~ 

§ 22 . Dar-se-ha o babens-corp11s sempre qu e o 
indi vid uo soifrer ou se achar em im min ent 
pe rigo de soffrer vio lenc ia, ou coacção, por 
ill egalidade , ou abuso de poder. 

§ 23 . A' excepção das causas , que, por sua 
natu reza, pertencem a juízos especiaes, não 
have rá fóro pr ivilegiado . 

§ 24. E' garant id o o li vre exe rcício de q ual
qu er pro(issão moral, intellectua l e industria l. 

§ 25. Os in ventos industriaes pertencerão 
aos seus autores, aos quaes fi cará ga rantido 
por lei um priv ilegio temporar io, ou se rá con
cedid o pelo Congresso um prazo razoave l, 
quando haja conveniencia ele vulgarisa r o 
invento . 

§ 26 . Aos autores ele obras li ttera rias e 
artíst icas é garantido o direito exclu sivo ele 
reproduz il-as pela impren sa ou por qualquer 
out ro processo mecanico . Os herdeiros dos 
autores gozarão desse direito pelo tempo que a 
lei determinar. 

§ 27. A lei assegu ra r,1 tambem a prop ri edade 
elas marcas de fabr ica. 

§ 28. Po r motiYo de crença ou funcção reli
gio~a, nenhum cidadão brazilciro poderá ser 
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tribuna, sem dependencia de censura, resppn- 
dendo cada um pelos abuses que commettcr, 
nos cases e pela forma que a lei determinar. 
Nao e permittido o anonymato. 

Uma lei federal determinara as condi-^ §J3-,AVcxccPCao do ^gran'tc delicto, a 
reacquisipao dos direitos de cidadao prisao nao podera exccutar-se, sinao depois de 

a) per naturalisapao em paiz estrange!re; 
b) per aceitapao de emprego ou pensao de 

■governo cstrangeiro, sem licenpa do Poder 
Executive Federal; 

^ v- pees de 
brazileiro 

SEcglo ii 

DECLARAgAO DE DIREITOS 

Art. 72.—A Constituipao assegura a brazilei- 
ros e a estrangeiros residentes no paiz a inviola- 
bilidade dos direitos concernentes a liberdade, 
a seguranpa individual e a propriedade nos 
termos seguintes: 

tj. "§ 1Ningucm podc ser obrigado a fazer, ou 
deixar de fazer alguma cousa, sinao em virtude 
de lei. 

§ 2°. Todos sao iguae? perante a lei. 
A Republica nao admitte privilegio de nasci- 

mento, desconbece foros de nobreza, e extingue 
as ordens honorificas existcntes e todas as 
suas prerogativas e regalias, bem como os 
titulos nobiliarchicos e de conselho. 

§ 30. Todos os individuos e confissoes reli- 
giosas podem excrcer publica e livremente 0 seu 
culto, associando-se para esse fim e adquirindo 
hens, observadas as disposipoes do direito 
com mum. 

, § 4°. A Republica so reconhcce o casamento 
civil, cuja celebrapao sera gratuita. 

§ 53. Os cemiterios terao caracter secular e 
serao administrados pela autoridade minicipal, 
ficando livre a todos os cultos religiosos a 
pratica dos respectivos ritos em relapao aos 
seus crentes, desde que nao offendam a moral 
publica e as leis. 

§ 6". Sera leigo o ensino ministrado nos 
estabelecimentos publicos. 

§ 70. Nenhum culto ou igreja gozara de 
subvenpao official, nem tera relapoes de depen- 
dencia, ou allianpa com o Governo da Uniao, ou 
o dos Estados. 

-yc ^ 8°. A todos e licitp asscciarem-se e reuni- 
rem-se livremente e sem annas; nao podendo 
intervir a policia, sinao para manter a ordem 
publica. 

§ 90. E'permittido a quern quer que seja repre- 
representar, mediantc petipao, aos poderes pu- 
blicosi denunciar abusos das autoridades e 
promover a responsabilidade dos culpados. 

-y.. § 10. Em tempo de paz, qualquer pode 
entrar no territorio nacioiial ou delle sahir, com 
a sua fortuna 0 bens, quando e como Ihe 
convier, independentemente de passaporte. 
/ § 11. A casa e o asylo inyiolavel do indivi- 
duo; ningucm pode ahi penetrar, de noite, sem 
consentimcnto do morador, sinao para acudir 
a victjmas de crimes, ou desastres, nem de dia 
sinao nos casos e pela forma prescriptos na lei. 

"y- § 12. Em qualquer assumpto e livre a mani- 
festa9ao do pensamcnto pela imprensa, ou pela 

pronuncia do indiciado, salvos os casos deter- 
minados em lei, e mediante ordem escripta da 
autoridade competente. 

. V ^ 14. Ninguem podera ser conservado em 
prRao sem culpa formada, salvas as excepfoes 
especificadas em lei, nem levado a prisao, ou 
nella detido, si prestar fianfa idonea, nos casos 
em que a lei a admittir. 

§ 15. Ninguem sera sentenciado, sinao pela 
autoridade competente, em virtude de lei 
anterior e na forma por ella regulada. 

§ 16. Aos accusados se assegurara na lei a 
mais plena defesa, com todos os recursos e meios 
essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue 
em vinte e quatro boras ao preso e assignada 
pela autoridade competente, com os nomes do 
accusador e das testemunhas. 

§ 17. O direito'de propriedade mantem-se 
em toda a plenitude, salva a desapropriafao 
por necessidade ou utilidade publica, mediante 
indemnizaoao preyia. 

As minas pertencem aos proprietaries do 
solo, salvas as limitaooes que forem estabele- 

a bem da exploraoao deste ramo 

inviolavel o sig'llo da corrcspon- 

da pessoa do 

gales e a de 

pena de 
legislaijao 

cidas por lei 
de industria. 

§ 18. E' 
dencia. 

§ 19. Nenhuma pena passara 
deliquente. 

§ 20. Pica abolida a pena de 
banimento Judicial. 

§ 21. Pica igualmente abolida a 
morte, reservadas as disposigoes da 
militar cm tempo de guerra. 1 

§ 22. Dar-se-ha o babcas-corpus sempre que o y 
individuo soffrer ou se achar em imminento/T 
perigo de soffrer violencia, ou coacfao, por 
illegalidade, ou abuso de poder. 

§ 23. A' excep^ao das causas, que, por sua* 
natureza, pertencem a juizos especiaes, nao 
havera foro privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercicio de qual- 
quer profissao moral, intellectual e industrial. 

"§.23. Os inventos industriaes pcrtenccrao 
aos seus autores, aos quaes flcara garantido 
por lei um privilegio temporario, ou sera con- 
cedido pelo Congresso um prazo razoavel, 
quando 
invento. 

§ 26- 
artisticas e garantido 

haja convcniencia de vulgarisar 

Aos autores de obras litterarias e 
o direito exclusivo de 

reproduzil-as pela impfensa ou por qualquer 
outro processo mecanico. Os herdciros dos 
autores gozarao desse direito pelo tempo que a 
lei determinar'. ♦ 

§ 27. A lei assegurara tambcm a propriedade 
das marcas.de fabrica. 

§ 28. Por motivo de crenfa ou fuTtfcfao reli- 
giora, nenhum cidadao brazileiro podera ser 
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privado de seus direitos c1v1s e po lí ticos nem 
ex imir-se do cumprimento de qualquer dever 
cívico . 

§ 29. Os que a ll ega rem mot ivo de crença 
relig iosa com o fim de se isentarem de qu alquer 
o nus que as leis da Republica im pon ham aos 
c idadãos, e os que acce itarem condecorações 
ou títulos nob ili arc hicos estrange iros perd erão 
todos os di reitos polí ticos . 

§ 30 . Ne nhum imposto de qua lqu er nat ureza 
pode rá se r cobrado sinão em virtude de uma 
lei que o autori ze . 

§ 31. E' mantida a institui ção do jury . 

Art. 73 .-Os cargos publi cosc ivis, ou mi li ta 
res, são accessive is a todos os brazi leiros, 
obse rvadas as condições ele capacidade especi al, 
qu e a lei estatu ir , send o, porém, vedadas as 
accumu lações remu neradas . 

Art. 74.-As patentes, os postos e os cargos 
inamovíveis são gara ntidos em toda a sua 
plenitude. 

Art. 75.-A aposentadoria só poderá se r 
dada aos funccionarios pu bli cos em caso de 
invalidez no se rviço da Nação . 

Art. 76 .- Os ffic iaes do Exercito e da Arma
da só perderão suas patentes por condemnação 
em mais de dous annos de pri são, passada cm 
julgada nos t ribunaes competentes . 

f: Art. 77. - Os milita res de terra e mar terão 
ro especial nos delictos mi li ta res . 
~ 1°. Este fóro compor-se-ha de um Supremo 

Tri bunal Militar, cujos membros serão vita lí cios , 
e dos co nselhos necessari os pa ra a fo rm ação da 
cu lpa e ju lga mento dos c rim es . 

§ 2". A orga nização e attribuições do Supremo 
Tribunal Militar se rão reguladas por lei. 

Art. 78.-A especificação das ga rantias e 
d ireitos ex pressos na Constitui ção não exclue 
outras gara ntia s e dire itos não enum erados, mas 
resultantes da fórm a de gove rn o que el la estabe
lece e dos principias que consig na. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 79 .- O cidadão brazi leiro invest ido em 
funcções de qua lqu er dos tres pode res federaes 
não poderá exerc.: r as de outro. 

Art. 80.-Poder-se-ha declarar em estado de 
sit io qualquer parte do tcrr itorio da Un ião, sus
pendendo-se ahi as garanti as constitucionaes 
por tempo determinado, quando a segurança da 
Republica o exigir , em caso de aggressão estran
geira , ou com moção in test ina (a rt. 34, n.21). 

§ 1° . Não se achand o reun ido o Congresso, e 
correndo a Patria imm incnte perigo, exe rcerá 
essa attribu ição o Poder Execut ivo Federal (art. 
48 , n. 15) . 

. 
• 

§ 2°. Este, porém , durante o estado de sit io, 
restrin g ir-se-lia nas med idas de repressã0contra 
as pessoas, a i m pór: 

1°. A detenção em luga r não destinado aos 
réos de crimes communs; 

2°. O desterro para outros si t ios do terri to rio 
nacional. 

§ 3°. Logo que se reunir o Cong resso, o Pre
sidente da Repub li ca lhe relatarú, mot ivando-as, 
as med idas de excepção que houverem sido 
tomadas. 

§ 4°. As autoridades que tenham orc' enado 
tacs medidas são responsave is pelos abusos 
commet tidos . 

Art. 8 1 .- Os processos find os, em ma teria 
c rim e, poderão se r rev istos , a qualqu er t empo , 
em benefici o dos condemnados , pelo Su premo 
Tribunal Federal , para reformar, ou confir mar a 
sentença . 

§ 1 °. A lei marca rá os casos e a fórma da 
revi são, que poderá se r requer ida pelo sen 
tenciado, por qualqu er do povo, ou ex-officio 
pelo Procu rador Gera l da Republica. 

§ 2°. Na re visão não podem se r aggraYadas 
as penas da sente nça rev ista. 

§ 3". As di spos ições do presente art igo são 
extensivas aos processos mi li tares. 

Art. 82 .- Os funcc ionari os pu bl icos são cst ri
ctam ente responsa veis pelos abusos e om issões 
em que in co rrerem no exe rcício de se us cargos , 
assim como pela indulge ncia, ou ne rli gencia em 
não responsabilis:i rem effectivamente os seu s 
subalternos . 

Paragrapl10 unico. O funccionari o publico 
obriga r-se- li a por comp ro misso forma l, no acto 
da posse, ao desempenho dos seus deve res legaes. 

Art. 83. - Continuam em vigo r, emquanto 
não revogadas, as leis do antigo regí men, no 
que ex plic ita ou implicitame nte não fór contrario 
ao systema de gove rn o firm ado pela Const itui ção 
e aos princípios nell a consag rados. 

Art. 84 .-O Governo da União afia nça opa
ga mento da divida pu bl ica intern a e exte rna. 

Art . 85 .-Os officiaes do quadro e das classes 
annexas da Armada terão as mesmas patentes e 
va ntage ns que os do Exerci to nos cargos de 
categori a correspondente . 

Art . 86 . Todo o brazilciro é ob rigado ao 
se rvico milita r, em defesa da Patria e da Consti
tuiçã;, na fó rma das leis federaes . 

Art. 87,- O Exe rcito Federal compor-se-ha 
de con tin ge ntes q ue os Estados e o Di stricto 
Federa l são obrigados a fo rn ecer, .constituidos 
de confo rmidade com a lei annu a de fi xação de 
forças. 

Si 1°. Uma le i fed eral determinará a orga ni 
zação gera l do Exe rcito, de accordo com o n. 18 
do art. 34 . · 
~ 2". A União se enca rrega rá ela instrucção 

mi litar dos corpos e arm as e da instrucção mi
litar superior. 
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privado de sens direitos civis e politicos nem 
eximir-sedo cumprimento de qualquer dever 
civico. 

§ 2g. Os quc allegarem motivo de cren^a 
i-eligiosa com o fun de se isentarem de qualquer 
onus que as leis da Republica imponham aos 
cidadaos, e os que acceitarem condecorafoes 
on titulos. nobiliarchicos estrangeiros perderao 
todos os direitos politicos. 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza 
podera ser cobrado sinao em virtude de uma 
lei que o autorize. 

§ 31. E' mantida a instituifao do jury. 

Art. 73.—Oscargos publicoscivis, oumilita- 
res, sao accessiveis a todos os brazileiros, 
observadas as condifoes de capacidade especial, 
que a lei estatuir, sendo, porem, vedadas as 
accumulacoes remuneradas. 

Art. 74.—As patentes, os postos e os cargos 
inamoviveis sao garantidos em toda a sua 
plenitude. 

Art. 75.—A aposentadoria so podera ser 
dada aos funccionarios publicos em caso de 
invalidez no scrvifo da Nafao. 

Art. 76.—Os odiciaes do Exercito e da Arma- 
da so perderao suas patentes por condemnaijao 
em mais de dous annos de prisao, passada cm 
julgada nos tribunaes competentes. 

Art. 77.—Os militares de terra e mar terao 
; foro especial nos delictos militares. 

§ 1". Este foro compor-se-ha de um Supremo 
Tribunal Militar, cujosmembrosserao vitalicios, 
e dos conselhos necessaries para a forma^ao da 
culpa e julgamentodos crimes. 

§ 2". A organizafaoeattribuicoesdoSupremo 
Tribunal Militar serao reguladas por lei. 

Art. 78.—A especificafao das garantias c 
direitos expressos na Constituicao nao exclue 
outras garantias e direitos nao enumerados, mas 
resultantes da forma de governo que clla estabc- 
lece e dos principios que consigna. 

TITULO V 

D1SPOSICOES GFRAES 

Art. 79.— O cidadao brazileiro investido em 
funcfoes de qualquer dos tres poderes federaes 
nao podera exercer asde outro. 

Art. 80.—Poder-se-ha declarar em estado de 
sitio qualquer parte do tcrritorio da Uniao, sus- 
pendendo-se alii as garantias constitucionaes 
por tempo determinado, quando a segurani;a da 
Republica oexigir, em caso de aggressao estran- 
gcira, ou commociio intestina (art. 34, n. 21). 

§ i". Nao se achando rcunido o Congresso, e 
correndo a Patria imminente perigo, exercera 
essa attribuRao 0 Poder Executive Federal (art. 
48, n. 15). 

§ 20. Este, porem, durante 0 estado de sitio, 
restringir-se-ha nas medidas de repressaocontra 
as pessoas, a impor; 

i0. A detemjao em lugar nao destinado aos 
reos de crimes communs; 

2°. O desterro para outros sitios do territorio 
nacional. 

§ 30. Logo que se reunir o Congresso, o Pre- 
sidente da Republica Hie relatarii, motivando-as, 
as medidas de excep^ao que houverem sido 
tomadas. 

§ 40. As autoridades que tenham ore'enado 
taes medidas sao responsaveis pelos abuses 
commettidos. 

Art. 81.—Os processos findos, em materia 
crime, poderao ser revistos, a qualquer tempo, 
em beneficio dos condemnados, pelo Supremo 
Tribunal Federal, para reformar, ou confirmara 
sentenfa. 

§ i0. A lei marcara os casos e a forma da 
revisao, que podera ser requerida pelo sen- 
tcnciado, por qualquer do povo, ou cx-officio 
pelo Procurador Geral da Republica. 

(S 2°. Na revisao nao podem ser aggravadas 
as penas da sentenca revista. 

§ 3". As dispositjoes do presente artigo sao 
cxtensivas aos processos militares. 

Art. 82.—Os funccionarios publicos sao cstri- 
ctamente responsaveis pelos abuses c omissoes 
cm que incorrerem no exercicio do sens cargos, 
assim como pela indulgencia, ou negligencia em 
nao responsabilisarem effectivamente os seus 
subalternos. 

Paragrapho unico. O funccionario publico 
obrigar-se-ha por compromisso formal, no acto 
da posse, ao desempenho dos scusdeveres legaes. 

Art. 83.—Continuam em vigor, emquanto 
nao rcvogadas, as leis do antigo regimen, no 
que explicita ou implicitamente nao forcontrario 
ao systema de governo firmado pela Constituicao 
e aos principios nella consagrados. 

Art. 84.—O Governo da Uniao afian^a 0 pa- 
gamento da divida publica interna e externa. 

Art. 83.—Os officiaes do quadro e das classes 
annexas da Armada terao as mesmas patentes e 
vantagens que os do Exercito nos cargos de 
categoria correspondente. 

Art. 86. Todo o brazileiro e obrigado ao 
servi^o militar, em defesa da Patria e da Consti- 
tuicao, na forma das leis federaes. 

Art. 87,—O Exercito Federal compor-se-ha 
de contingentes que os Estados e o Districto 
Federal sao obrigados a fornecer, .constituidos 
de conformidade com a lei annua de fixacao de 
forgas. 

§ i0. Uma lei federal dcterminara a organi- 
zaqao geral do Exercito, de accordo com o n. 18 
do art. 34. 

§ 2". A Uniao so encarregara da instruci;ao 
militar dos corpos e armas e da instruc^ao mi- 
litar superior. 
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§ 3°. Fica abolido o rec rutamento militar 
fo rçado. 

§ 4°. · O Exe rci to e a Arlll acla co lllpor-se-hão 
pelo volun ta ri ado, sem prelll iO, e em falta deste 
pelo sorteio, prev ialllen te organizado. 

Conco rrem para o pessoal da Armada a Escola 
Nava l, as de Aprendizes Mari nheiros e a Mari nha 
mercante, med iante sorte io . 

Art. 88.-Os Estados Unidos do Brazil, em 
caso a lg u111 se e111penharão e111 g uerra de con
quista, directa ou ind irectamente, por si ou elll 
al liança com outra nação . 

Art. 89.:--E' instituído ulll T ri bu nal de Con
tas para liquidar as contas da rece ita e despeza e 
verifi ca r a sua lega lidade, antes de se rem presta
das ao Cong resso . 

Os membros deste Tribunal serão no111 eados 
pelo Presidente da Republica , C0lll approvação 
do Senado, e sÓlllente perderão os seus Jogares 
po r sentença . 

Art. 90. - A Constitu ição poderá ser refor
mada , por iniciativa do Congresso Nacional , ou 
das Asselll biéas dos Estados . 

§ 1 º · Conside rar-se-ha proposta a reforma, 
quando , sendo apresentada por Ullla quarta 
pa rte, pe lo menos, dos -mem bros de q ualqu er 
das Ca maras do Congresso Nacional, for ace ita, 
Clll tres d iscussões, por dous te rços dos votos 
numa e noutra camara, ou quando fór solicitada 
por do us terços dos Estados, no decu rso de um 
an no, representado cada Estado pela maiori a de 
votos de sua Assembléa . 

§ 2° . Essa proposta dar-se-ha por approvada, 
si no ann o seguinte o for, lll ed iante tres d iscus
sões, por maioria de dous terços dos ,·otos nas 
duas Ca lllaras do Congresso. 

§ 3°. A proposta ap provada publicar-se-ha 
CJlll as assig nat uras dos Presidentes e Sec reta ri os 
das duas Camaras, e incorpora r-se-ha á Consti 
tuição CG lll 0 parte integrante cl.ell a , 

§ 4°. Não poderão ser adlll itt idos como ob
jecto de deliberação , no Cong resso , projectos 
tendentes a abolir a fó rlll a repub li cana federativa , 
ou a igualdade da representação dos Estados no 
Senado. 

Art. 9 1 .-Approvada esta Constitu ição , se rá 
ell a prolllulgada pela Mesa do Congresso e ass i
g nada pelos mem bros deste . 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 1°.-Promulgada esta Constit uição, o 
Cong resso, reunido em a selll bléa gera l, elege rá 
em seguida por lllaiori a absoluta de votos, na 
prillleira votação; e, si nenhum candidato a 
obt iver , por maioria relativa na segunda , o Pre
sidente e o Vice-Presidente dos Estados Uni dos 
do Brazil. 

§ 1°. Essa eleição será feita em dous es
crutínios dist inctos pa ra o Presidente e o 
Vice-Presidente respectivamente, recebendo-se 
e apurando-se em primeiro lugar as cedulas 

para Presidente e procedendo-se elll seguida do 
mesmo lllOdo para o Vice-Presidente. 

§ 2°. O Presidente e o Vice-Presidente. 
eleitos na fó rllla deste a rti go, occupa rão a Pre
sidencia e a Vice-Presidencia da Reoubli ca 
durante o primeiro período presidenci al." 

§ 3°, Para essa eleição não haverá incompa
tibil idades. 

§ 4°. Concluída ella , o Congresso dará por 
terlllinada a sua lllissão constitui nte, e, sepa ran
do-se elll Camara e Senado, encetará o exercício 
de suas fu nções norlllaes a 15 de j unho do 
corrente anno, não podendo elll hypothese 
a lg uma se r dissolvido. 

§ 5°. No primeiro anno da pri111 eira le
gislatura , logo nos trabalhos preparato ri os, 
di scriminará o Senado o primeiro e segu ndo 
terço de seus me111bros, cujo lll andato ha de 
cessa r no termo do pri 111e iro e do segu ndo 
triennios . 

§ 6°. Essa discrillli nação effectuar-se-ha em 
tres li stas, correspondentes aos tres terços, 
g raduando-se os Senadores de cada Estado e os 
do Dist ri cto Fede ral pela ordem de sua votação 
respect iva, de 111 odo que se di stri bua ao t erço 
do ul t imo t ri ennio o pri111eiro votado no 
Districto Federa l e em cada um elos Estados, e 
aos dous terços seguintes osoutros dous nolll es 
na escala dos suffragios obt idos. 

§ 7°. Elll caso de e111pate, conside rar-se-hão 
favorec idos os mais velhos, decidindo-se po r 
sorteio , quando a idade for ig ual. 

Art. 2°.-0 Estado que até ao fim do anno 
de 1892 não houver decretado a sua Const itui
ção , será submett ido, po r acto do Cong resso, á 
de um dos outros, que mai s conveniente a essa 
adaptação parecer, até que o Estado sujeito a 
esse regímen a refor111 e, pelo processo ne ll a 
determ inado . 

Art . 3°.-A' proporção que os Estados se 
fo rem o rga niza ndo, o Govern o Federal entre
ga r-Ih es-ha a admini stração dos serviços, que 
pela Const ituição lhes competi rem, e liquidará 
a responsabi lidade da adm ini stração federal no 
tocante a esses serviços e ao pagamento do 
pessoal re spect ivo. 

Art. 4°.-Emquanto os Estados se occuparem 
em regularisar as despezas , durante o período de 
o rgani zação dos seus serviços, o Governo 
Federal abrir-Ihes-ha· para esse fim cred itos 
especiaes, segund o as condições estabelecidas 
por lei. 

Art. 5°.-Nos Estados que se forem organi
zando, entrará em vigor a classificação das 
rendas estabelecidas na Constituição . 

Art. 6°.-Nas primeiras nomeações para a 
magistratura federal e para a dos Estados serão 
preferidos os juizes de direito e os desemba rga
dores de mais nota. 

Os que não forem admittidos na nova organi
zação judiciaria, e ti verem mais de 30 an nos de 
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§ 3". Pica abolido o recrutamento militar 
forfado. 

§ 4°. O Exercito e a Armada compor-se-hao 
pelo voluntariado, sem premio, e em ialta deste 
pelo sorteio, previamente organizado. 

Concorrem para o pessoal da Armada a Fscola 
Naval, as de Aprendizes Marinheiros e a Marinha 
mercante, mediante sorteio. 

Art. SS.—Os Estados Unidos do Brazil, em 
caso algum se empenharao em guerra de con- 
quista, directa ou indirectamente, por si on em 
allianga com outra nafao. 

Art. 89..—E' inslituido um Tribunal de Con- 
tas para liquidar as contas da receita e despeza e 
verilkar a sua legalidade, antes de serem presta- 
das ao Congresso. 

Os membros deste Tribunal serao nomeados 
pelo Presidente da Republica, com approvagao 
do Senado, e somente perderao os seus logares 
por sentenfa. 

Art. 90.—A Constitui^ao podera ser refor- 
mada, por iniciativa do Congresso Nacional, ou 
das Assembleas dos Estados. 

§ 1". Considerar-se-ha proposta a reforma, 
quando, sendo apresentada por uma quarta 
parte, pelo menos, dos membros de qualquer 
das Camaras do Congresso Nacional, for aceita, 
cm tres discussoes, por duus teiyos dos votos 
numa e noutra camara, ou quando for solicitada 
por dous tcrfos dos Estados, no decurso de um 
anno, representado cada Estado pcla maioria de 
votos de sua Assemblea. 

§ 2". Essa proposta dar-se-ha por approvada, 
si no anno seguinte o for, mediante tres discus- 
soes, por maioria de dous ter^os dos votos nas 
duas Camaras do Congresso. 

§ 30. A proposta approvada publicar-se-ha 
com asassignaturas dos Presidentes e Secretaries 
das duas Camaras, e incorporar-se-ha a Consti- 
tuigao ccmo parte integrante d.ella, 

§ 4". Nao poderao ser admittidos como ob- 
jecto de deliberagao, no Congresso, projectos 
tendentes aabolira forma rcpublicana federativa, 
ou a igualdade da representafao dos Estados no 
Senado. 

Art. 91.—Approvada esta Constituiijao, sera 
ella promulgada pela Mesa do Congresso e assi- 
gnada pelos membros deste. 

DISPOSigOES TRANSITORIAS 

Art. i0.—Promulgada esta Constituifao, o 
Congresso, reunido em assemblea geral, elegera 
em seguida por maioria absoluta do votos, na 
primeira vota^ao; e, si nenhum candidato a 
obtiver, por maioria relativa na segunda, o Pre- 
sidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos 
do Brazil. 

§ iu. Essa eleicao sera feita em dous es- 
crutinios distinctos para o Presidente e o 
Vice-Presidente respectivamente, recebendo-se 
e apurando-se em primeiro lugar as cedulas 

para Presidente e procedendo-se em seguida do 
mesmo modo para o Vicc-Prcsidente. 

§ 20. O Presidente e o Vice-Presidente, 
eleitos na forma deste artigo, occuparao a Pre- 
sidencia e a Vice-Presidencia da Republica 
durante o primeiro periodo presidencial. 

§ 3", Para essa eleifao nao havera incompa- 
tibilidades. 

§ 41. Concluida ella, o Congresso dara por 
terminada a sua missao constituinte, e, separan- 
do-se em Camara e Senado, encetara o exercicio 
de suas funcoes normaes a 13 de junho do 
corrente anno, nao podendo em hypothese 
alguma ser dissolvido. 

§ 50. No primeiro anno da primeira le- 
gislatura, logo nos trabalhos preparatories, 
discriminara o Senado o primeiro e segundo 
ter^o de sous membros, cujo mandate ha de 
cessar no termo do primeiro e do segundo 
triennios. 

§ 6°. Essa discriminacao eflfectuar-se-ha em 
tres listas, correspondentes aos tres terfos, 
graduando-se os Senadores de cada Estado e os 
do Districto Federal pela ordem de sua votafao 
respectiva, de mode que se distribua ao teri;o 
do ultimo triennio o primeiro votado no 
Districto Federal e em cada um dos Estados, e 
aos dous teiyos seguintes osoutros dous nomes 

■ na escala dos suffragios obtidos. 
§ 7". Em caso de empate, considcrar-sc-hao 

favorecidos os mais velhos, decidindo-se por 
sorteio, quando a idade for igual. 

Art. 20.—O Estado que ate ao fun do anno 
de 1892 nao houver decretado a sua Constitui- 
cao, sera submettido, por acto do Congresso, a 
de um dos outros, que mais conveniente a essa 
adaptai;ao parecer, ate que o Estado sujeito a 
esse regimen a reforme, pelo processo nella 
determinado. 

Art. 3''.—A' propoi^ao que os Estados so 
forem organizando, o Governo Federal entre- 
gar-lhes-ha a administra^ao dos servi^os, que 
pela ConstituRao Ihes competirem, c liquidara 
a responsabilidade da administrafao federal no 
tocante a esses servRos e ao pagamento do 
pessoal respectivo. 

Art. 40.—Emquanto os Estados se occuparem 
em regularisar as despezas, durante o periodo de 
organizafao dos seus servRos, o Governo 
Federal abrir-lhes-ha- para esse fim creditos 
especiaes, segundo as condRoes cstabelccidas 
por lei. 

Art. 50.—Nos Estados que se forem organi- 
zando, entrara em vigor a classificatjao das 
rendas estabelecidas na ConstituRao. 

Art. 6°.—Nas primeiras nomeagoes para a 
magistratura federal e para a dos Estados serao 
preferidos os juizesde direito e os desembarga- 
dores de maisnota. 

Os que nao forem admittidos na nova organi- 
zagao judiciaria, ctiverem mais de 30 annos de 
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excrcicio, serão aposentados com todos os seus 
vencimentos. 

Os que tiverem men os de 30 annos de exerci
cio conti nuarão a percebe r seus ordenados, até 
que sejam aproveitados ou apose ntados com 
ordenado correspondente ao tempo de exe rci cio. 

As despezas com os magistrados aposentados 
ou postos em disponibilidade serão pagas pelo 
Governo Federal. 

Art. 7'' .-E' conced ida a D. Pedro de Alcan
tara, ex-Imperador do Brazil, uma pensão que, 
a contar de 15 de novembro de 1889, garanta
Ih e, por todo o tempo de sua vida, subs istencia 
decente. O Congresso ordinario, em sua 
primeira reu nião, fi xará o q11a11t11111 desta pensão. 

Art. 8° .-0 Governo Federa l adqu irirá para 
a Nação a casa em que fa lleceu o Dr. Benjam in 
Constant Botelho de Maga lhães e nelta mandará 
collocar uma lapide em homenagem á memoria 
do gra nde patriota - o fundador da Republica . 

Parao-rap ho uni co. A viuva da mesmo Dr. 
Benjam in Constant terá, emquanto v ive r, o 
usofructo da casa mencionada . 

Ma ndamos, portanto, a todas as auto ridades , 
a quem o conhecimento e execução desta Co n
stitui ção pertencerem, que a execu tem e façam 
executar e observa r fi el e inte irame nte como 
nella se contém. 

Publique-se e cumpra-se em todo territorio da 
Nação. 

Sala elas sessões do Cong resso Naci onal Con
stituinte, na cidade el o Rio ele j ane iro , em v inte 
e quatro de feve reiro ele mil oitocentos e noven ta 
e um, terceiro ela Rep ubli ca . 

I Prudente José de Moracs Bai ros, Presidente cio 
Cong r sso, Senado r p lo Estado de S. Paulo . 

1,. A11to11io E11zcbio Gonçalves de Al111eida, Vice
Presidente cio Cong resso, Deputado pelo Es
tado da Ba hia. 

Dr. João de Mal/a Macbado, 1 ° Secreta ri o, 
J Deputado pelo Estado de Minas Geraes . 

Dr. José de Paes de Car·valbo, 2 ° Secretario, 
Senador pelo Estado do Pará. 

1 Tenentc .. coroncl Jo.10 Sonrc:s Neiva, 3° Secretari o, 
Sena lor pelo Estado da Parahyba . 

Eduardo Mendes Goncah•cs, 4º Secretario, Depu
tado pelo pelo Estado do Paraná . 

Ma11 oel Fra11cisco Macbado, Senado r pelo Estado 
ele Amazonas . 

Lcovigildo de Sou{a Cocl/Jo, idem . 
j oaq11i111 josé Pacs da Si/rn Sar111c11to, idem. 
Ma11oel fg11acio Bcljort Vieira, idem . 

Ma11ocl Ucbàa Rodrigues, Deputado pelo Estado 
do Amazonas. 

Ma11ocl de Mel/o C. Barata, Senador pelo Par:1 . 

Antonio Nicolâo Mouteiro B,1c·1ia, idem. 

Artbur ludio do Brafil i: Silm, Deputado pe lo 
Estado da Pa rá. 

l,111ocencio Scrzedel/o Con-éa, idem. 

Ray11111udo Niua Ribeiro, idem . 

Dr . josé Ferreira Ca11tão, idem. 

Dr. Pedro Leite Cbermo11t, ,idem 

Dr. José Teixeira da Malta Barcel/a,r, idem. 

Lauro Sodré, idem. 

João Pedro Belfort Vieira, Senador pelo Estado 
do Maranhão. 

Fra11cisco Manoel da Cw1ba J1111ior, idem. 

José Sem ndi110 Lopes Gomc11Soro, idem. 

Ma11oel Bemardi110 da Costa Rodrig'/1(:,s, Deputado 
pelo Estado do Maran hão . 

Casimiro Dias Vieira Jm1ior, idem . 

He11 riq11c Alves de Carvalbo, idem . 

Dr. Joaq11 il//. A11 io11io da Cmz, Senado r pe lo 
Estado do Piauhy . 

Tbcodoro Alves Pacbcco, ide m. 

E~vse11 de Souza Martins, idem . 

Dr. A11frisio Fialbo, Deputado pelo Estado cio 
Piau hy. 

Dr. Joaqu im Nogueira P11ra11ag·11n , idem. 

Nelso11 de Vasco11rcl/os Al111àda, ide m. 

Corone l Fir111i110 Pires Ferreira, idem . 

Joaq11i111 de Oli'l.·eira Ca/111,da, Senado r pelo Estado 
de Cea rú. 

Ma11ocl Be1erra de Alb11q11crq11e J1111 ior, ide m. 

Tbcod11reto Cnrlos de Faria Santo, idem. 

Alcxa11dre José Barbosa Lima, Deputado pelo Es-
tado de Cea rá . 

José Freire Bezcrril Fo1rte11el/c , idem. 

Joiío Lopes Ferreira Fi/bo, idem. 

J11 sti11ia110 de Se1pa, idem . 

Dr. José Aveli110 G11rgel do A111aral, idem. 

Cap itão j osé &>vilaq11a, idem . 

Gonça lo de Lago Fer11a 11dcs Bastos, ide m. 

Ma11oel Coelbo Bastos éo Nascill!rnlo, ide m. 

j osé Bernardo de Medeiros, Senado r pelo Estado 
do Rio Gra nde do Norte . 

José Pedro de Oliveira Galvão, idem . 

Amaro Cmialca11ti, idem. 

Al111i110 Ah>ares Affonso, ( Pro vila civi,1111 proq11e 
1111 h•crsa Rep 11b/1ca ), Deputado pelo Estado cio 
Rio Gra nde de No rte. 

Pedro V elbo de Alb11q11erq11e Mara11bão, idem . 

Mig11el Joaq11im de A l111eida Castro, idem. 

A1rto11io de Amorim Garcia, idem . 

j osé de A/1i1eida Bnrrcto, Senador pelo Estado da 
Pa rahyba do I orte . 

Firmi110 Comes da Sih•cira, idem . 

Epitacio da Silva Pessoa, Deputado pelo Estado 
da Parahy ba. 

f 

}e 
p 

D 

}o 

Jo 

D 
j, 
A 

Jo. 

j o, 

A. 

R1 
A, 

A . 

Jo.• 
/01 

Dr 

L1, 

Vi 
B,: 

n. 

Pe 

Ca 

Tb 

j oa 

Fri 

Ga 

Me 

Ivo 
1 

Mc. 

Dr. 

Vii 
1 

R11_ 

f ase 
I 

Pra 

Joai 
Dr. 

Dr. 

Dr. 

404 CONSTlTUICAO 

exercicio, serao aposentados com todos os seus 
vencimentos. 

Os que tiverem menos de30 annos de exerci- 
cio continuarao a percebcr seus ordenados, ate 
que sejam aprovcitados ou aposentados com 
ordenado correspondentc ao tempo de exercicio. 

As despezas com os magistrados aposentados 
ou postos em disponibilidade serao pagas pelo 
Governo Federal. 

Art. 7".—E' concedida a D. Pedro de Alcan- 
tara, ex-Imperador do Brazil, uma pensao que, 
a contar de 15 de novembro de 18S9, garanta- 
Ihe, por todo o tempo de sua vida, subsistencia 
decente. O C.ongresso ordinrrio, em sua 
primcira reuniao, fixara 0 quaninm desta pensao. 

Art. 8'1.—O Governo Federal adquirira para 
a Nafiio a casa em que falleccu o Dr. Benjamin 
Constant Botelho de Magalhaes e nella mandard 
collocar uma lapide cm homenagem a memoria 
do grande patriota—0 fundador da Republica. 

Paragrapho unico. A viuva da mesmo Dr. 
Benjamin Constant tera, emquanto viver, o 
usofructo da casa mencionada. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, 
a quern o conhecimento e execugao desta Con- 
slituifao pertencerem, que a exccutem e fa^am 
cxecutar e observar del e inteiramente como 
nella se contcm. 

Publique-sce cumpra-se em todo territorio da 
Nafao. 

Sala das sessoes do C.ongresso Nacional Con- 
stituinte, na cidadc do Rio de Janeiro, em vinte 
e quatro de fevcreiro de mil oitocentos e noventa 
e um, terceiro da Republica. 

Pmdcnte Jose de Monies Bnrros, Presidente do 
Congresso, Senador pelo Estado de S. Paulo. 

' Antonio Eu^ehio Gon^alves- de Almeida, Vice- 
Presidente do Congrcrso, Deputado pelo Es- 
tado da Bahia. 

j Dr. Joao de Malta Machado, i0 Secretario, 
Deputado pelo Estado de Minas Geraes. 

Dr. Jose de Pacs de Carvnlho, 2° Secretario, 
Senador pelo Estado do Para. 

^ Tencntc-'coroncl Jo.w Scares Neiva, y Secretario, 
Senador pelo Estado da Parah)'ba. 

^ hdnardo Mcndcs Gon^nlvcs, 40 Secretario, Depu- 
tado pelo pelo Estado do Parana. 

Manoe! Francisco Machado, Senador pelo Estado 
de Amazonas. 

Lcovigildo dc Son^a Coelbo, idem. 
Jcaqntni Jose Pacs da Silva Sanncnto, idem. 
ManocI Ignacio Bclfori Ficira, idem. 
Manocl Ucbda Rodrigncs, Deputado pelo Estado 

do Amazonas. 
Manocl de Mello C. Barata, Senador pelo Pan. 
Antonio Nicoldo Montciro Bacna, idem. 
Arthur Indio do Brazil c Silva, Deputado pelo 

Estado da Para. 

Innoccncio Scrgcdcllo Correa, idem. 
Raynntndo Nina Ribciro, idem. 
Dr. Jose Ferreira Cantdo, idem. 
Dr. Pedro Lcite Cbcnnont, jdem 
Dr. Jose Teixcira da Malta Barccllar, idem. 
Lanro Sodre, idem. 
Jodo Pedro Belfort Vicira, Senador pelo Estado 

do Maranhao. 

Francisco Manocl da Cnnha Junior, idem. 
Jose Secnndino Lopes Gonicnsoro, idem. 
Manocl Bernardino da Costa Rodrigncs, Deputado 

pelo Estado do Maranhao. 
Casimiro Dias Vicira Junior, idem. 
Flenriqne Alvcs de Carvnlho, idem. 
Dr. Joaqnim Anionio da Crng, Senador pelo 

Estado do Piauhy. 
Theodora Alvcs Pachcco, idem. 
Elyscn dc Songa Martins, idem. 
Dr. Anfrisio Fialho, Deputado pelo Estado do 

Piauhy. 

Dr. Joaqnim Nogucira Paranagnn, idem. 
Nelson dc. Vasconcellos Almeida, idem. 
Coronel Finnino Pircs Ferreira, idem. 
joaqnim de Oliveira Cainnda, Senador pelo Estado 

do Ccara. 
Manocl Begerra de Albnqncrqnc Junior, idem. 
Theodnrclo Carlos de Faria Sonto, idem. 
Alexandre Jose Barbosa Lima, Deputado pelo Es- 

tado de Ceari. 

Jose Frcirc Begerril FonleneUe, idem. 
Jodo Lopes Ferreira Filho, idem. 
Jnstiniano dc Serpa, idem. 
Dr. Jose Avelino Gurgcl do Ainaral, idem. 
Capitao Jose Bcvilaqna, idem. 
Gon(alo de La go Fcrnandes Baslos, idem. 
Manocl Coelbo Baslos do Nascimento, idem. 
Jose Bernardo de Medeims, Senador pelo Estado 

do Rio Grande do Norte. 
Jose Pedro dc Oliveira Galvdo, idem. 
Amaro Cavahanfi, idem. 
Almino Alvares AJfonso, (Pro vita civiuin proque 

nniversa Republica), Deputado pelo Estado do 
Rio Grande de Norte. 

Pedro Velho dc Albuquerque Maranhao, idem. 
Miguel Joaqnim dc Almeida Casjro, idem. 
Anionio de Ainorhn Garcia, idem. 
Jose de Alfneida Barrclo, Senador pelo Estado da 

Parahyba do Norte. 
Finnino Gomes da Silvcira, idem. 
Epitacio da Silva Pessoa, Deputado pelo Estado 

da Parahyba. 
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1, .idem 

!a Barce//rr_r , ide m. 

1 , Senador pelo Estado 

ba j11nior, idem. 

·ensoro, idem. 

•sta Rodrig 11 f¼ , Deputado 
hão. 

:or, idem. 

"bo, idem. 

'a Cm:;, Senador pelo 

de m . 

idem . 

putado pelo Es!ado do 

rranag11 á , idem. 

'111eida , idem . 

'rrcira, ide m. 

•da , Senador pelo Estado 

·1erq11 e } 1111 ior , idem. 

:a S anto, idem . 

~i111a, Deputado pelo Es-

1el!t', idem. 

idem. 

io A a,aral, idem. 

de m . 

:s Bas /os, idem . 

1Yasá 111rn fo, ide m . 

,, Senador pelo Estado 
·te . 

!vão , idem. 

~ Pro v ila civ i ,1111 p roq 11e 
lepu tado pelo Es tado el o 

'rq11e Mara11bão, idem . 

ia Cas,Jro, idem . 

a, idem . 

Senador pelo Estado da 

1 , idem. 

, Deputado pelo Estado 
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Pedro A111eriro de Fig 11eiredo, Dep utado pelo Es-
tado da Parahyba . 

An tonio j oaqnilll do Couto Cartaxo, ide m. 

j oão Baptista de Sá Andrade, idem. 

Prim eiro tenente j oão da S i!i,a Retumba, idem , 

Dr. j osé Hygino Dnarte Pereira, Senador pelo 
Estado de Pe rn ambuco . 

j osé S imeão de Oliveira, ide m . 

j osé Nicoláo Tolentino de Ca rvalbo, Deputado 
pelo Estado de Pernambuco . 

Dr. Francisco de A ssis Rosa e Silva, idem. 

j oão Barbalbo Ucbda Cavalca 11 li , idem . 

Antonio Conçahics Ferreira. idem. 

j oaq11 i111 José de A lmeida Pernamb11 co, Deputado 
pelo Estado de Pernam buco . 

j oão } 11 vencio Ferreira de A g 11ia r, ide m. 

André Cavalca 11 ti de Albuquerque, ide m. 

Ray m11ndo Carneiro de Souza Bandeira , idem . 

A11niba l Falcâo, idem . 

A. A . Pereira de Ly ra , idem . 

j osé v ,:ceu te Me,'ra de V asco1;cellos, idem . 

loão de Sequeira Cavalcan ti , idem. 

Dr. }oâo Vieira de Arau:Jo, idem . 

Luiz de Andrade, idem. 

V icente A,donio do Espirita S anto, idem. 

Bâla m ,iuo Carneiro, idem . 

Floria110 Peixoto, Senador pelo Estado das Ala-
goas . 

Pedro Paulino da Fonseca , idem . 

Cassiano Candido Tavares Bastos , idem. 

Tbeop bilo Ferna11des dos S antos, Deputado pelo 
Estado das Alagôas. 

Joaqnim Pautes de Miranda, idem. 

Fraucisco de P au la Leite Oiticica, idem. 

Cabina Besou.ro, idem . 

M auoel da Silva R osa }1111ior , Senador pelo Es
tado de Serg ipe. 

Ivo do Prado Montes Pires da Franca, Deputado 
pelo Estado de Serg ipe . 

Manoel Perciliano de Oliveira V a!ladiío, idem. 

Dr . Felisbello Firmo de Oliveira Freire, idem . 

V irg ilio C. Damasio, Senador pe lo Estado da 
Bahia. 

R u,y Barbosa , idem . 

} ase Aug nsto de Freitas, Deputado pela Estado da 
Bahia. 

Fra ncisco de Paula Argolo, idem . 

j oaquim lg 11acio Tosta , idem . 

Dr . J osé J oaquim Sea bra , idem . 

Dr . Aristides Cesa r Sp 111ola Z ama , idem. 

Dr . Artlmr Cesar R ios , idem. 

Garcia Dias P ires de Carvalboe A lbnq11erque, Depu-
tado pelo Estado da Bahia . 

Marcolino de Mou ra e Albnq11erque, idem . 

Dr. Francisco dos Santos Pereira . idem . 

Custodio J osé de Mel/o, idem. 

Dr. Fra11cisco de Pa11 la Olive:ra G11i111arães, idem . 

Aristides A . M ilton, idem . 

Amp bilopbio Botelbo Freire de Carva lbo, idem . 

Francisco Maria Sodré Pereira, idem . 

Dionisio E. de Castro Cerq11eira, idem. 

Leovig ildo do Ypiranga Amorim Filg ueiras, idem . 

Capitão de mar e g uerra Barão de S . Marcos, ide m. 
Barâo de Vil/a Viçosa , idem . 

S ebastião Land11!pbo da Rocba Medrado, idem. 

Franciseo ? risco de Souz a Para isa, ide m. 

Domingos Vicente Gonçalves de Souza, Senador 
pelo Estado do Espírito Santo . 

Gil Din iz Go11 lart, idem, 

J osé Cesario de Mira nda Mo11teiro de Barros, idem. 

J osé de Mel/o Carva lbo M1111iz Freire, Deputado 
pelo Estado do Espí rito Santo . 

Antonio Borges de Atabyde J 11nior , idem. 

Dr. J oão 73apt ista Laper, Senador pelo Estado 
do Rio de Janeiro. 

Braz Carneiro N ogueira da Gama , ide m . 

Fra ncisco Victor da Fonseca e Silva , Deputado 
pelo Estado do Rio de Janeiro . 

j oão Severiano da Fonseca Her111es, idem. 

N ilo Peçanba , idem . 

Dr. Urba 110 Marco11des dos S a11tos M acbado , ide m . 

Con tra-Almira nte Dioniz io Man bães Barretto, 
idem. 

Cy nllo de Lemos Nun es Fag1111des , idem . 

Dr. Ang usto de Oliveira P into, idem . 

} ase Gonçalves V eriato de Medeiros , idem . 

J oaqu.i111 j osé de S ouz a Brrrves, idem . 

V irgílio de A11drade Pessoa , idem . 

Carlos An tonio de Fra nça Carvalbo, idem . 

J oão Baptista. da M otla , idem. 

Luiz Car los Fróes da Cruz, idem . 

Alcindo Guanabara, idem . 

Erico Marinbo da. Gama Coelbo, ide m . 

Eduardo Wanden/10711, Senado r pela Capital Fe-
deral . 

Dr. J oão S everiano da Fonseca , idem . 

j oaqnim S alda nha Mari11bo, idem . 

J oão Baptisla de S ampaio Ferra1, Depu tado pela 
Capital Federal. 

Lop es Trovão, idem . 

Alfredo Ernesto J aques O11riq11e, idem . 
A ristides da Silveira Lobo, idem . 
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Pedro Americo de Figueiredo, Deputado pelo Es- 
tado da Parahyba. 

Anioitw Joaquim do Couto Carfaxo, idem. 
Jodo Bap/istn dc Sd Audrade, idem. 
Primeiro tenente Jodo da SUva Reimnha, idem, 
Dr. Jose Hygino Duarfe Pereira, Senador pelo 

Hstado de Pernambuco. 
Jose Simcdo de Oliveira, idem. 
Jose Nicolao Tolenfiuo dc Carvalho, Deputado 

pelo Estado de Pernambuco. 
Dr. Francisco de Assis Rosa c Silva, idem. 
Jodo Barbalho Uchoa Cavalcanii, idem. 
Antonio Goncatvcs Fcrreira. idem. 
Joaqunn Jose dc Almeida Pernanihnco, Deputado 

pelo Estado de Pernambuco. 
Jodo Juvencio Fcrreira dc Agniar, idem. 
Andre Cavalcanii de Albuquerque, idem. 
Raynnindo Carneiro de Sou^a Bandcira, idem. 
Annibal Falcdo, idem. 
A. A. Pereira de Lvra, idem. 
Jose V ccnte Meka Je l^asconcellos, idem. 
lodo dc Sequeira Cavalcanii, idem. 
Dr. Jodo yieira de Araujo, idem. 
Lniq de Andrade, idem. 
yiccntc Antonio do Espiriio Santo, idem. 
BeUannino Carneiro, idem. 
Floriano Peixoio, Senador pelo Estado das Ala- 

goas. 
Pedro Paulino da Fonseca, idem. 
Cassiano Candida Tavarcs Bastos, idem. 
Thcophilo Fernandes dos Santos, Deputado pelo 

Estado das Alagoas. 
Joaquim Ponies de Miranda, idem. 
Francisco de Paula Leite Oiticica, idem. 
Gahino Besouro, idem. 
Manoel da Silva Rosa Junior, Senador pelo Es- 

tado de Sergipe. 
Ivo do Prado Monies Pircs da Franca, Deputado 

pelo Estado de Sergipe. 
Manoel Perciliano dc Oliveira Valladdo, idem. 
Dr. Felishello Finno de Oliveira Frcirc, idem. 
Virgilio C. Damasio, Senador pelo Estado da 

Bahia. 
Ray Barhosa, idem. 
Jose Augusio de Freitas, Deputado pela Estado da 

Bahia. 
Francisco de Paula Argolo, idem. o ' 
Joaquim Ignacio Tosta, idem. 
Dr. Jose Joaquim Scabra, idem. 
Dr. Arisiides Cesar Sptnola Zama, idem. 
Dr. Arthur Cesar Rios, idem. 

Garcia Bias Pices de Carvalho e Albuquerque, Depu- 
tado pelo Estado da Bahia. 

Marco!mo dc Moura c Albuquerque, idem. 
Dr. Francisco dos Santos Pereira, idem. 
Cusiodio Jose dc Mcllo, idem. 
Dr. Francisco de Paula Oliveira Guimaraes, idem.* 
Arisiides A. Milion, idem. 
Antphilopbio Boielbo Freire de Carvalho, idem. 
Francisco Maria Sodre Pereira, idem. 
Dionisio E. dc Casiro Cerqineira, idem. 
Lcovigi 1 do do Ypiranga Amorini Fitguciras, idem. 
Capitao de mar e guerra Bardo de S. Marcos, idem. 
Bardo de Villa VJosa, idem. 
Sebastido Landulpho da Rccha Medrado, idem. 
Francisco Prisco de Souqa Paraiso, idem. 
Domingos Vicente Gon^alves de Souqa, Senador 

pelo Estado do Espirito Santo. 
Gil Diniq Goulart, idem, 
Jose Cesario de Miranda Monteiro de Barros, idem. 
Jose de Mello Carvalho Muniq Freire, Deputado 

pelo Estado do Espirito Santo. 
Anionio Borgas dc Atabyde Junior, idem. 
Dr. Jodo dBapiisia taper, Senador pelo Estado 

do Rio de Janeiro. 
Brag Carneiro Nogueira da Gania, idem. 
Francisco Victor da Fonseca e Silva, Deputado 

pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Jodo Severiano da Fonseca Hermes, idem. 
Nilo Peganha, idem. 
Dr. Urhano Marcondes dos SantosMachado, idem. 
Contra-Almirante Dioniqio Manhdes Barreito, 

idem. 
Cynllo de Lemos Nlines Fagimdes, idem. 
Dr. Augusio de Oliveira Pinto, idem. 
Jose Gongalves Veriaio de Mcdciros, idem. 
Joaquim Jose de Souqa Breves, idem. 
Virgilio de Andrade Pessoa, idem. 
Carlos Anionio de Franga Carvalho, idem. 
Jodo Papiista da Motia, idem. 
Litiq Carlos Fives da Cruq, idem. 
Alcindo Guanabara, idem. 
Erico Marinho da Gania Coelho, idem. 
Eduardo IVandenliolli, Senador pela Capital Fe- 

deral. 
Dr. Jodo Scveriano da Fonseca, idem. 
Joaquim Saldanha Marinho, idem. 
Jodo Bapiisia dc Sampaio Ferraq, Deputado pela 

Capital Federal. 
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ERRATA 

Pag. 6, nota, linh,1 8, em vez de Pei·eira , leia-se Pedrefra . 
Pag . 9, 2'~ columna do texto, li nha 1-!, em vez de como que lhe, leia-se como lhe. 
Pag. 9, nota, linha 2, em vez de ar, leia-se are. 
Pag . 12, nota, li nha 1, em vez de m eu, leia-se men. 
Pag . 16, l '.' colu mmt do texto, linh a 23, em vez de constitui1· em, leia-se constituirem. 
Pag . 16, 2'~ colu mua do texto . liuha 23, em veíl de na Uniáo , leia- ·e da União . 
Pag . 20 , l '.' co lumna do texto, linha 25, em vez de a Oonstituição, leia -se á Oonstituição. 
Pag . 27, E colummt, linh,1 54 , em vez de invocados, leia-se invocado. 
Pag . 33, 4'.' co lumna, linha 6, em vez de contra os outros, leia-se contra os de outi·os. 
Pag . 35, 2~ columna supi·a , linhas 8 e 9, em vez de .Estadou, leia-se Estados . 
Pag. -!O, L'~ columna do texto, li nha 8, em vez de com exei·C'icio, leia-se com o exei·cicio. 
Pag. 53, l '.' columna do texto, li nha 7, em vez de cont?-ai·ia, leia-se contrai·ias . 
Pag. 59, l '~ columna do texto, linha -!-1, em vez de acl hitc, leia-se aclhuc. 
Pag . 6-! , 2~ colummt, li nha 27, em vez de merecem, le ia-se m erece. 
Pag . 71, 2'~ eo lu mn,1 1 linha 3, em veíl de e a ajuda de custo, l eia-se e ajuda de custo . 
Pag . 85, E colurnna , linha 66 , em vez de não em enfrou, leia -se não entro·u. 
Pag . 89, l '.' columna ·infra, linh,1 28, em vez ele art. 88, leia-se art. 84. 
Pag. 103, 2'.' colu m na ·infra, linha 3, em vez de Ma-is le ia-se .lJi as . 
Pag. 106, n . 3, 2~ linha, em ve:.-: de 48, leia-se 84. 
Pag. 107, u. 7, l e 2 linhas, em vez ele o pi·ocesso, leia-se o peso . 
Pag. 125, l '~ columna , linha -!O, em vez el e ·verdiat, leia-se verecl·ictum . 
Pag . 127, 2'.' co lum na, linha 55, acc rescente-se : Deµo is ele escl'i ptu e impresso o 4ue ' ~ta 

parte se lê qm1uto a lei ele faUeu cias, veio a nosso conhecimento o "Act to establi ;;h a un i fonn 
systeme of bankrn pt throughout the U ni ted States ", de 1 de julho ele 1898 . A exµeriencia d irá, 
mais tarde, si esse acto não te rft tambe u1 ele ser a i11 da refeito. 

Pag. 131, n. 7, 2'.' colu111na, linha 1, em veíl ele congrassa, l eia- e congraça. 
Pag, 137 , n. 32, em ver, de Extracl·icção, leia-se Exti·aclição. 
Pag. 139, 2~ columna infra, em vez de !, leht-se :l 
Pag. 15!:J, e co lu m ua, linha 26, em vez ele ·um só homem, leia-se de wn,só homem . 
.l:'ag. 159, 2'.' colu rnna, linha 47, ein vez de ela aclm,inistração, leia-se et aclmin•i, tração . 
Pag . lô2, e 2°, linha 8, em vez de obsei·va, le ia-se obser·vceva . 
P,i.g , 162, 2'.' column:1 1 li n lla 27, en1 vez de enwntra, leia-se encontrarn . 
Pag. 180, l'.' co lu1um1, li nha 54, em ver, de eta quanto, leia-se quanlo ao. 
Pag 190, 2'.' co lumua, linha 31, em vez de m,e08 , leia-se menos. 
Pag . 191, l '.' columna, 11 . 9, li nha 21, em vez de reações, leia -se relaçõe s . 
Pag . 20-!, 2'.' colum na do texto, linha 2, em vez de secretai·ios, leh1-se secretarias. 
Pag. 207 , 1 ''. culumna elo texto, linha 2 e 3, em ver, de conselho, leia-se congi·esso. 
Pug . 224 , 2''. colu mnu,, linha 34, em vez de aneclocta, le ia -se anecdota. 
Pag. 230, l''. colurumt do texto, linh,1 16, em vez de Wattei·, lei,1-.·e Watk er . 
Pag. 261 , 2'~ col umna, linha 10, em vez de sómente, leia-se não sómente. 
Pag. 2G2, l ') columna, linha 43, em vez de os processos, leia-se aos pi·ucessos . 
Pag . 262, 1'.' colu mna, linha ultima, em vez de no caso ele lu:we1·, leia-se no caso de não haver. 
Pag . 280, 2~ columna . linha 37, em ver, de pelas dos, leia-se pelas leis elos . 
Pag 288, a rt. 69, n. 5, li nhas 8 e 9, em vez de mani ·teirem, leia-se memifestai·em. 
Pag . 289, 2~ colum na, nota , lin ha 5, em vez de 1899, Jeia-.-e 1889. 
Pag . 291, 2'! co lu mna, linha 49, ern vez de antonomicos, leia- ·e autonomicos . 
Pag , 29-!, l~ colum nft , linha 31, em vez d •p1·ofe1·ir , leia-se preferir. 
Pag . 295, 2') co lutnna, Jinb a 2-1, em vez de art. 70, leia-se art, 71 
Pag . 302, ?. 1~, liJJha 23 , em vez de elle, leia-se ella . 
Pag . 306, 2') co lu mna, linha 11, em vez de n'estas, leia-se el'estas . 
Pag. 310, 2'.' co lumna, li uba 7, em vez el e osa cl·ia , ieia-se os adia. 
Pag. 328, 2'~ co lumna do texto, linha 1-!, em vez recurso elo, leia-se recJJ,rso ao . 
.Pag . 335, .e 31, linha 8, em vez de cocl. crini, leia-se cod . elo pi·oc. c,·im. 
Pag. 336, nota (**) li nha 5, em vez de rexalação, leia-.-e retaxação. 
Pag . 336, 2':- columna, liuha 35, em vez de á dar, leia-se a dar. 
Pag . 3-H, a rt. 7-5, l'.' colu n:m a, ul t ima linha, em vez de pag ., l eia-se pag. 298. 
Pag. 348, ,irt. 104, linha 1 e 2, em vez de pr·ocessos crirnes, lei,1-se processosJinclos. 
Pag . 349, l '.' columna, linha 45, em vez de competencia elos E stados, lei,L-se compclcncia 

judicinria elos Esteiclos . 

ERRATA 

Pag. 6, nota, liuha 8, em vez rle Pereira, leia-se Pedreira. 
Pag. 9, 2^ columna do texto, linha 14, em vez de c.orno que Ute, leia-se como the. 
Pag. 9, nota, linha 2, em vez de ar, leia-se are. 
Pag. 12, nota, linha 1, em vez de meu, leia-se men. 
Pag. 16, 1'? columna do texto, linha 23, em vez de constiiuir em, leia-se constUuirem. 
Pag. 16, 2? columna do texto. linha 23, era vez de nu Unido, leia-se da Unido. 
Pag. 20, 1? columna do texto, linha 25, em vez de a ConstituUjdo, leia-se d ConsiituigCto 
Pag. 27, I1! columna, linha 54, em vez de invocados, leia-se invooado. 
Pag. 33, 41 columna, linha 6, era vez de contro os outros, leia-se contra os do outran. 
Pag. 35, 21 columna supra, liuhas 8 e 9, em vez de Psladou, leia-se Pstados. 
Pag. 40, 11 columna do texto, linha 8, em vez de com exercioio, leia-se com o exeroicio. 
Pag. 53, 11 columna do texto, linha 7, em vez de coniraria, leia-se oontrarias. 
Pag. 59, 11 columna do texto, linha 44, em vez de ad hue, leia-se adhuc. 
Pag. 64, 21 columna, linha 27, em vez de mereeem, leia-se mercce. 
Pag. 71, 21 columna, linha 3, em vez de e a ajuda de custo, leia-se e ajuda de cusio. 
Pag. 85, 11 columna, linha 66, em vez de nao em entrou, leia-se ndo eniroa. 
Pag. 89, 11 columna infra, linha 28, em vez de art. 38, leia-se art. 34. 
Pag. 103, 21 columna Infra, linha 3, em vez de Mais leia-se Mas. 
Pag. 106, n. 3, 21 linha, em vez de 48, leia-se 84. 
Pag. 107, n. 7, 1 e 2 liuhas, em vez de o processo, leia-se o peso. 
Pag. 125, II columna, linha 40, em vez de verdict, leia-se verediotum. 
Pag. 127, 21 columna, linha 55, aecrescente-se : Depois de escnpto e impresso o que n'esta 

parte se 10 quanto a lei de fallencias, veio a nosso conhecimento o «Act to establish a unirorm 
systeme of bankrupt throughout the United States", de 1 dejulhode 1898. A experiencia dirA, 
mais tarde, si esse acto niio terfi tainbcm de ser ainda refeito. 

Pag. 131, n. 7, 21 columna, linha 1, em vez de conyrassa, leia-se conyruga. 
Pag. 137, u. 32, em vez de Extrndlcgao, leia-se Exlradigdo. 
Pag. 139, 21 columna infra, em vez de .', leia-se f 
Pag. 159, 11 columna, liuha 26, em vez de um s6 homem, leia-se de um s6 homem. 
Pag. 159, 21 columna, linha 47, etn vez de da admlnistragao, leia-se a administragdo. 
Pag. 162, § 2°, linha 8, em vez de observa, leia-se observava. 
Pag. 162, 21 columna, linha 27, em vez de enconira, leia-se enconirarn. 
Pag. ISO, 11 columna, linha 54, em vez de ao quanto, leia-se quanto ao. 
Pag 190, 21 columna, linha 31, em vez de meos, leia-se monos. 
Pag. 191, 11 columna, n. 9, linha 21, em vez de reagdes, leia se relagdes. 
Pag. 204, 21 columna do texto, linha 2, em vez do seoretarios, leia-se secretarias. 
Pag. 207, 11 columna do texto, linha 2 e 3, em vez de conselho, leia-se conyresso. 
Pag. 224, 21 columna, linha 34, em vez de ancdocta. leia-se anecdola. 
Pag. 230, 11 columna do texto, linha 16, em vez de Walter, leia-se Walker. 
Pag. 261, 21 columna, linha 10, cm vez de sdmerUe, leia-se ndo sfrmente. 
Pag. 202, 11 columna, linha 43, em vez de os prooessos, leia-se aos processos. 
Pag. 262, 11 columna, linha ultima, em vez de no oaso de haver, leia-se no caso de nao haver. 
Pag. 280, 21 columna. linha 37, em vez de pelas dos, leia-se/icias leis dos. 
Pag 288, art. 69, n. 5, linhas 8 e 9, era vez de manistarem, leia-se manifestarem. 
Pag. 289, 21 columna, nota, linha 5, em vez de 1899, leia-se 1889. 
Pag. 291, 21 columna, linha 49, em vez de aatottowticos, leia-se uutonomioos. 
Pug. 294, 11 columna, linha 31, em vez de proferir, leia-se preferir. 
Pag. 295, 21 columna, linha 24, em vez de art. 70, leia-se art. 71 
Pag. 302, I 11, linha 23, em vez de elle, lehi-se ella. 
Pag. 306, 21 columna, linha 11, em vez de 71'estas, leia-se d'estas. 
Pag. 310, 21 columna, linha 7, em vez de oscl diu, leia-se os adia. 
Pag. 328, 21 columna do texto, linha 14, em vez recurso do, leia-se reourso ao. 
Pag. 335, .§ 31, linha 8, em vez de cod. crhn, leia-se cod. do proc. crim. 
Pag. 336, nota (**) linha 5, em vez de rexalngao, leia-se relaxagdo. 
Pag. 336, 21 columna, linha 35, em vez de d dar, leia-se a dar. 
Pag. 341, art. 75, 11 columna, ultima linha, em vez de pay., leia-se pat/. 298. 
Pag. 348, art. 104, linha 1 e 2, em vez de processos crimes, leia-se processos findos. 
Pag. 349, 11 columna, linha 45, cm vez de competencia dos Estados, leia-se compi tr.nv.in 

judicinria dos Estados. 
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